
ZARZĄDZENIE NR 52/2021 
BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Drzewica za rok 2020 

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 
713 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedstawić raport o stanie Gminy Drzewica za rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Raport o stanie Gminy Drzewica podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drzewicy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Drzewicy 
 
 

Janusz Reszelewski 

Id: 37B69D11-6A00-4925-919D-CF1E7DE62F56. Podpisany Strona 1



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Drzewicy 

Id: 37B69D11-6A00-4925-919D-CF1E7DE62F56. Podpisany Strona 1



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2020 rok 

 

2 
 

 

Spis treści 
WPROWADZENIE  ....................................................................................................................................5 

CHARAKTERYSTYKA GMINY DRZEWICA ..................................................................................................6 

Położenie Gminy ...................................................................................................................................6 

Dane demograficzne .............................................................................................................................9 

Bezrobocie ......................................................................................................................................... 11 

Rolnictwo  .......................................................................................................................................... 12 

Lasy  ................................................................................................................................................... 15 

Zabytki  .............................................................................................................................................. 16 

WŁADZE GMINY  ................................................................................................................................... 19 

Rada Miejska w Drzewicy  ................................................................................................................. 19 

Burmistrz Drzewicy ............................................................................................................................ 21 

Rejestr zarządzeń Burmistrza Drzewicy w 2020 roku .................................................................... 22 

Urząd Miejski w Drzewicy  ................................................................................................................. 27 

Struktura organizacyjna ................................................................................................................ 28 

Jednostki organizacyjne ................................................................................................................. 28 

Jednostki pomocnicze  ................................................................................................................... 29 

FINANSE GMINY DRZEWICA ................................................................................................................. 31 

Dochody ............................................................................................................................................. 31 

Wydatki.............................................................................................................................................. 34 

Wydatki inwestycyjne .................................................................................................................... 38 

Fundusz sołecki .................................................................................................................................. 52 

Wieloletnia Prognoza Finansowa ...................................................................................................... 53 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE .................................................................................................................... 56 

Przetargi............................................................................................................................................. 56 

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  ..................................................................................... 57 

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII ............................................................................... 58 

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015 - 2022 .................................................................................. 58 

Ład przestrzenny ............................................................................................................................... 58 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ......................... 58 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  .................................................................. 59 

Gospodarka i infrastruktura  ............................................................................................................. 72 

Mienie komunalne ......................................................................................................................... 72 

Id: 37B69D11-6A00-4925-919D-CF1E7DE62F56. Podpisany Strona 2



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2020 rok 

 

3 
 

Zasób mieszkaniowy Gminy........................................................................................................... 74 

Gminny program rewitalizacji ....................................................................................................... 77 

Infrastruktura drogowa, wodna i kanalizacyjna ........................................................................... 77 

Program Ochrony Środowiska ........................................................................................................... 81 

Gospodarka odpadami ...................................................................................................................... 82 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest .......................................................................... 84 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi ................................................................................. 85 

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych ......................................................................... 86 

Polityka w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej  ................................................................. 88 

Placówki medyczne ........................................................................................................................ 88 

Programy zdrowotne i profilaktyczne............................................................................................ 88 

Program wspierania rodziny  ......................................................................................................... 89 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie .............................................................. 91 

Liczba osób korzystających ze wsparcia MGOPS w Drzewicy ........................................................ 92 

Polityka senioralna ........................................................................................................................ 96 

Działalność Dziennego Domu „Senior +” w Drzewicy .................................................................... 96 

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy ................................................................ 100 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.................................... 106 

Oświata, Kultura, Sport i Turystyka ................................................................................................. 108 

Gminne placówki oświatowe ....................................................................................................... 108 

Programy i projekty dotyczące oświaty ....................................................................................... 111 

Rezerwa oświatowa..................................................................................................................... 112 

Problemy związane z oświatą, które były dostrzeżone w 2020 roku ........................................... 113 

Działalność Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy  ............................................................ 114  

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Drzewicy ............................................................... 119 

Sport  ........................................................................................................................................... 125 

Turystyka  .................................................................................................................................... 127 

Przedsiębiorczość na terenie Gminy Drzewica  ............................................................................... 131 

Podmioty wg PKD ........................................................................................................................ 131 

Liczba zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów w 2020 r. .......................................... 132 

Tereny inwestycyjne .................................................................................................................... 133 

Organizacje pozarządowe  ............................................................................................................... 134 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  .............................................................. 134 

Spis organizacji ............................................................................................................................ 135 

Id: 37B69D11-6A00-4925-919D-CF1E7DE62F56. Podpisany Strona 3



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2020 rok 

 

4 
 

Promocja Gminy  ............................................................................................................................. 137 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  ................................................................ 141 

Działalność Posterunku Policji w Drzewicy  ................................................................................. 141 

Działalność jednostek OSP w Drzewicy  ....................................................................................... 141 

Zarządzanie kryzysowe ................................................................................................................ 149 

GMINA DRZEWICA W ORGANIZACJACH  ........................................................................................... 153 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI KOMUNALNEJ  ................................................................................................ 154 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY ....................................................................... 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 37B69D11-6A00-4925-919D-CF1E7DE62F56. Podpisany Strona 4



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2020 rok 

 

5 
 

 

 

 

WPROWADZENIE  

Czym jest raport o stanie gminy? 
 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o samorządzie gminnym. 
Na mocy tej nowelizacji art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
obowiązek przedstawienia corocznie organowi uchwałodawczemu w terminie do 31 maja Raportu 
o stanie gminy. 

W celu realizacji tego obowiązku Burmistrz Drzewicy w w/w terminie przedstawia Radzie 
Miejskiej w Drzewicy Raport o stanie Gminy Drzewica za rok 2020.  

Raport o stanie Gminy Drzewica, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, obejmuje 
podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów 
i strategii, jak również realizację uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy. W Gminie Drzewica raport powstał 
w oparciu o informacje jakie przygotowane zostały przez kierowników i pracowników poszczególnych 
komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Drzewicy oraz jednostek organizacyjnych. Opisuje 
sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni miejskiej, społeczeństwa 
oraz zarzadzania gminą. Raport zawiera elementy analityczne oraz statystyczne. 

Rada gminy rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest 
w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 
W debacie tej radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Również mieszkańcy gminy mogą 
zabierać głos w debacie, po złożeniu pisemnego zgłoszenia do przewodniczącej rady, popartego 
podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, 
chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.  

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie 
nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. 
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CHARAKTERYSTYKA GMINY DRZEWICA 

Położenie Gminy 

Gmina Drzewica jest gminą miejsko – wiejską. Położona jest w centralnej Polsce, przy dawnym trakcie 

warszawsko - krakowskim, na pograniczu Mazowsza, Ziemi Łódzkiej i Gór Świętokrzyskich. Gmina leży 

w granicach administracyjnych powiatu opoczyńskiego, zlokalizowanego w południowo - wschodniej 

części województwa łódzkiego. 

Powiat opoczyński (zaznaczony kolorem zielonym) na tle województwa łódzkiego 

 

Źródło:  www.osp.org.pl 

 

Gmina położona jest w północno - wschodniej części powiatu. Graniczy z gminami:  
▪ od północy: Poświętne i Odrzywół;  
▪ od wschodu: Odrzywół, Rusinów i Gielniów;  
▪ od południa: Gielniów i Opoczno;  
▪ od zachodu: Opoczno i Poświętne.  

 
Gmina składa się z miasta Drzewica będącego jej siedzibą oraz 17 sołectw1.  

 

 
1 Jednostki pomocnicze przedstawione są w rozdziale „Władze Gminy”. 
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Gminy powiatu opoczyńskiego 

 

Źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=6&id_p=121&id_g 

 

Źródło: Oficjalna strona internetowa Urzędu Miejskiego w Drzewicy, www.drzewica.pl 

Gmina usytuowana jest korzystnie względem ciągów komunikacyjnych. Przez jej obszar przebiega 

droga wojewódzka nr 728 łącząca Grójec z drogą krajową nr 7 w Jędrzejowie. 

Na północ od Gminy prowadzi droga krajowa nr 48 relacji Tomaszów Mazowiecki – Kozienice – Kock 

(do drogi krajowej nr 19). Na południe od Gminy prowadzi zaś droga krajowa nr 12 we fragmencie 

od Sulejowa przez Opoczno i Radom. Największe węzły drogowe w pobliżu omawianego obszaru 

znajdują się w Piotrkowie Trybunalskim oraz Radomiu. 

Wymienione połączenia drogowe uzupełnia podstawowy układ drogowy Gminy złożony z dróg 

powiatowych i gminnych oraz dróg dojazdowych. 
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Po wielu latach przerwy drzewiczanie znowu mogą pojechać pociągiem do Łodzi czy Tomaszowa 

Mazowieckiego. W niedzielę, 13 grudnia 2020 roku zostały uruchomione pasażerskie połączenia 

kolejowe na trasie Łódź - Drzewica - Łódź. Linię obsługuje Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która 

początkowo zapewniała sześć par pociągów w ciągu doby.  

Mimo pandemii połączenia cieszą się bardzo dużym powiedzeniem pasażerów. Pokonanie całej trasy 

do Łodzi najszybszym połączeniem zajmuje 85 minut, natomiast odcinka z Drzewicy do Tomaszowa 

Mazowieckiego 33 minuty. Połowa połączeń jest skorelowana z pociągami od strony Radomia, 

realizowanymi przez spółkę Koleje Mazowieckie. 

Powierzchnia 

Gmina Drzewica zajmuje powierzchnię 11.819 ha, czyli 11,36% powierzchni powiatu opoczyńskiego. 

Miasto Drzewica o powierzchni 481 ha stanowi 0,46% powierzchni powiatu oraz 4,07% powierzchni 

gminy miejsko-wiejskiej Drzewica. Dominującymi terenami w Gminie są zatem obszary wiejskie. 

Wśród wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu opoczyńskiego Gmina Drzewica zajmuje 

6 miejsce pod względem powierzchni. Największa jest gmina miejsko-wiejska Opoczno (18,33% 

powierzchni powiatu), zaś najmniejsza to gmina wiejska Paradyż (7,82% powierzchni). 

 

Jednostka terytorialna Powierzchnia w ha Udział % w powierzchni 

powiatu 

powiat opoczyński 104 019  

gmina wiejska Białaczów  11 463 11,02% 

gmina miejsko- wiejska 

Drzewica  

11 819 11,36% 

miasto Drzewica  481 0,46% 

obszar wiejski Drzewica  11 338 10,90% 

gmina wiejska Mniszków  12 416 11,94% 

gmina miejsko- wiejska 

Opoczno  

19 064 18,33% 

miasto Opoczno  2 475 2,38% 

obszar wiejski Opoczno  16 589 15,95% 

gmina wiejska Paradyż  8 139 7,82% 

gmina wiejska Poświętne  14 081 13,54% 

gmina wiejska Sławno  12 931 12,43% 

gmina wiejska Żarnów  14 106 13,56% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Dane demograficzne 

Nazwa wskaźnika 
Dane na 

31.12.2015r. 
Dane na 

31.12.2016r. 
Dane na 

31.12.2017r. 
Dane na 

31.12.2018r. 
Dane na 

31.12.2019r. 
Dane na 

31.12.2020r. 

Liczba ludności ogółem 10.977 10.881 10.797 10.685 10.576 10.512 

Liczba kobiet 5.585 5.547 5.498 5.452 5.389 5.352 

Liczba mężczyzn 5.392 5.334 5.299 5.233 5.187 5.160 

Wskaźnik feminizacji 
/liczba kobiet 

przypadająca na 100 
mężczyzn/ 

103,57 103,99 103,75 104,18 103,89 103,72 

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 

/0-17 lat/ 
2.046 1.978 1.946 1.917 1.898 1.903 

Ludność w wieku 
produkcyjnym /18-60 lat 

kobiety i 18-65 lat 
mężczyźni/ 

6.808 6.732 6.641 6.512 6.407 6.335 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym /60 + 

kobiety  
i 65+ mężczyźni/ 

2.123 2.171 2.210 2.256 2.271 2.274 

Urodzenia 106 96 112 103 104 112 

Zgony 139 118 154 130 156 161 

Przyrost naturalny -33 -22 -42 -27 -52 -49 

Saldo migracji 45 35 21 57 58 62 

Małżeństwa 
zarejestrowane  
w USC Drzewica 

54 57 52 54 49 38 

   Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 
Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach i ulicach według stanu na dzień 31.12.2020 r. 
 

Nazwa miejscowości, ulicy Mężczyźni Kobiety Liczba ludności 

ogółem 

Augustów 34 36 70 

Brzustowiec 344 403 747 

Brzuza 110 108 218 

Dąbrówka 167 183 350 

Domaszno 238 236 474 

Giełzów 92 81 173 

Idzikowice 207 234 441 

Jelnia 273 269 542 

Krzczonów 264 262 526 

Radzice Duże 305 326 631 

Radzice Małe 233 237 470 

Strzyżów 179 183 362 
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Świerczyna 64 81 145 

Trzebina 156 149 305 

Werówka 151 167 318 

Zakościele 216 229 445 

Żardki 220 215 435 

Żdżary 22 20 42 

Razem wsie 3.275 3.419 6.694 

Adama Mickiewicza 15 20 35 

Armii Krajowej 36 41 77 

Błonie 55 57 112 

Braci Kobylańskich 126 133 259 

Cmentarna 2 2 4 

Fabryczna 57 47 104 

gen. Władysława Sikorskiego 161 148 309 

Jana Kilińskiego 146 161 307 

Juliusza Słowackiego 71 70 141 

Klonowa 0 2 2 

Kolejowa 60 52 112 

Miła 10 12 22 

Mjra Hubala 104 107 211 

Mostowa 9 5 14 

Ogrodowa 4 2 6 

Osiedle Bolesława Chrobrego 257 262 519 

Osiedle Mieszka I-go 287 338 625 

Osiedle Słoneczne 39 33 72 

Parkowa 8 11 19 

Plac Gabriela Narutowicza 18 20 38 

Plac Tadeusza Kościuszki 22 22 44 

Plac Wolności 36 42 78 

Północna 1 3 4 

Prymasa Macieja Drzewickiego 25 26 51 

Rzeczna 6 7 13 

Skalna 19 21 40 

Sosnowa 6 3 9 

Spacerowa 7 7 14 

Sportowa 90 77 167 

Stanisława Staszica 7 6 13 

Stawowa (w tym DPS) 92(45)  64 (20)  156 (65)  

Stefana Żeromskiego 20 31 51 

Szkolna 57 71 128 

Warszawska 11 9 20 

Zdrojowa 21 21 42 

Razem Drzewica 1.885 1.933 3.818 

Ogółem Gmina i Miasto Drzewica 5.160 5.352 10.512 

Opracowanie własne na podstawie rejestru mieszkańców Gminy Drzewica 
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Bezrobocie 

Urząd Miejski w Drzewicy ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie na rzecz 

ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków na obszarze Gminy Drzewica. Na koniec 2020 r. 

stopa bezrobocia w Gminie Drzewica osiągnęła 5,3%, co w przeliczeniu na osoby wynosi 297 

bezrobotnych, w tym 138 kobiet. 

 

Opracowanie własne 

 

 
Opracowanie własne 
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Należy nadmienić, że Urząd Miejski w Drzewicy na rzecz ograniczenia bezrobocia i pomocy osobom 

bezrobotnym co roku przeznacza środki na ich aktywizację. Działania te polegają na zatrudnianiu osób 

bezrobotnych poprzez organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie 

użytecznych oraz staży. 
 

Liczba osób objętych aktywizacją zawodową w Urzędzie Miejskim w Drzewicy 

Rok 
Roboty 

publiczne 
Prace 

interwencyjne 

Prace 
społecznie 
użyteczne 

Zatrudnieni ze 
środków 
własnych 

Staże Ogółem 

2013 34 20 0 24 11 89 

2014 31 35 10 48 20 144 

2015 45 5 10 73 8 141 

2016 35 0 0 40 12 87 

2017 33 5 0 31 7 76 

2018 28 2 0 18 4 52 

2019 25 5 15 10 3 58 

2020 10 2 0 14 1 27 

Opracowanie własne 

Rolnictwo 

Drzewica jest gminą rolniczą. Ponad 60% jej powierzchni stanowią użytki rolne. Na obszarze Gminy 

Drzewica dominują gleby o najniższej klasie bonitacyjnej, czyli gleby najsłabsze. Gleby powyżej III klasy 

znajdują się w pobliżu miejscowości: Drzewica, Brzustowiec, Trzebina, Giełzów, Domaszno i w dolinie 

rzeki Drzewiczki. Gleby III klasy zajmują niewielką część powierzchni Gminy, dlatego winny podlegać 

całkowitej ochronie (w Gminie brak jest gleb zakwalifikowanych do I i II klasy).  

Ogólna powierzchnia Gminy Drzewica – 11.819 ha, w tym:  
• użytki rolne: 62,70%, 
• użytki leśne: 33,10%. 

 
Dominującą formą własności ziemi są indywidualne gospodarstwa rolne. 
 
Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 9.317 ha,   
co stanowi 78,8 % powierzchni ogólnej Gminy. 
 
W skład powierzchni ogólnej gruntów wchodzą: 

▪ użytki rolne, 
▪ grunty leśne, 
▪ grunty zabudowane i zurbanizowane, 
▪ grunty pod wodami, 
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▪ użytki ekologiczne, 
▪ tereny różne. 

 

 
Opracowanie własne 

 
Wśród upraw największą powierzchnię zajmują żyto i ziemniaki. Ponadto uprawia się pszenicę, 
pszenżyto, owies. W produkcji zwierzęcej dominuje bydło, trzoda chlewna, owce i kozy.   
 
Znaczna część rolników zajmuje się produkcją roślinno – zwierzęcą. 

Produkcja roślinna: 

▪ zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi, 
▪ ziemniaki. 

Produkcja zwierzęca: 

▪ bydło – 1.491 szt., 
▪ trzoda chlewna - 266 szt., 
▪ owce - 102 szt., 
▪ kozy - 14 szt. 

Liczba producentów rolnych utrzymujących zwierzęta gospodarskie, w tym: 
 

▪ bydło - 912 producentów, 
▪ trzodę chlewną - 23 producentów, 
▪ owce - 18 producentów, 
▪ kozy - 7 producentów. 

 
 
 
 

9317

2502

Formy własności gruntów [w ha]

grunty osób fizycznych

grunty niebędące
własnością osób fiz.
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Liczba gospodarstw wg powierzchni 

Zakres powierzchni   
w ha 

Ilość gospodarstw 

od 1 -1,5 704 

od 1,5 – 2 479 

od 2 – 3 527 

od 3 - 5 511 

od 5 - 7 243 

od 7 -10 135 

od 10 - 15 48 

od 15 - 20 6 

od 20 - 30 3 

od 30 – 50 2 

RAZEM 2658 
       Opracowanie własne 

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w Gminie Drzewica 
wynosi 4,25 ha. 

Struktura użytków rolnych 

Użytki rolne ogółem: 7410 ha, w tym: 
• grunty orne: 5586 ha, 
• sady: 157 ha, 
• łąki trwałe: 654 ha, 
• pastwiska trwałe: 712 ha, 
• pozostałe grunty rolne: 458 ha. 

Struktura bonitacyjna gleb w Gminie Drzewica: 
 

Wykaz wybranych użytków rolnych z podziałem na klasy 
gleboznawcze 

Klasy gleboznawcze Powierzchnia w ha 

RI 0 

RII 0 

RIIIa 44 

RIIIb 296 

RIVa 1160 

RIVb 1036 

RV 1330 

RVI 1295 

RVIz 417 

Ogółem grunty rolne 5578 ha 

ŁI 0 

ŁII 0 

ŁIII 11 

ŁIV 192 

ŁV 263 
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ŁVI 30 

Ogółem łąki 496 ha 

PI 0 

PII 0 

PIII 10 

PIV 165 

PV 280 

PVI 166 

Ogółem pastwiska 621 ha 
      Opracowanie własne 

 
Pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających 

gospodarstwa rolne na terenie gminy Drzewica i miasta Drzewica - kwota dokonanego zwrotu podatku 

akcyzowego producentom rolnym wynosiła 294.975,69 zł.  

W 2020 roku liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego to 842 szt. 

Lasy 
 
Położona w krainie Wzgórz Opoczyńskich Gmina Drzewica posiada duże kompleksy leśne. Północno- 
wschodnią część Gminy pokrywają lasy, natomiast północna część Gminy usytuowana jest w otulinie 
Spalskiego Parku Krajobrazowego. W 1983 r. został ustanowiony Obszar Chronionego Krajobrazu 
„Dolina Pilicy i Drzewiczki” o powierzchni ponad 70 tys. ha. Obszar ten włączony jest do europejskiego 
systemu ECONET jako obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Jest to obszar 
o bogatej, różnorodnej roślinności m.in. występuje tutaj: nasięźrzał pospolity, widłaki, grzybień biały, 
traganek, grążel żółty, goździk pyszny, szałwia lepka, zaciąg pospolity. Świat zwierząt na tym terenie 
tworzą m.in. bobry, wydry, borsuki, łosie, z płazów i gadów – rzekotka drzewna, grzebiuszka, 
zaskroniec, żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka.  
 
Ogólna powierzchnia gruntów leśnych w Gminie Drzewica wynosi 3.914 ha. 
 

Grunty leśne, w tym: 

▪ Grunty leśne stanowiące własność osób fizycznych 2.036 ha, co stanowi 51,02 % pow. lasów, 

w tym: 

− miasto: 19 ha, co stanowi 0,49% pow. ogólnej lasów, 

− obszar wiejski: 2.017 ha, co stanowi 51,53% pow. ogólnej lasów, 

 

▪ Grunty leśne nie będące własnością osób fizycznych 1.878 ha, co stanowi 47,98 % pow. 

lasów, w tym: 

− miasto 8 ha, co stanowi 0,20% pow. lasów, 

− obszar wiejski 1.870 ha, co stanowi 47,78% pow. lasów, 
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▪ Grunty leśne w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe   

ogółem 1.819 ha, co stanowi 46,47% pow. ogólnej lasów, w tym: 

• miasto - 7 ha, co stanowi 0,18% pow. ogólnej lasów, 

• obszar wiejski - 1.812 ha, co stanowi 46,30% pow. ogólnej lasów. 

Zabytki 
 
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest prowadzić 

gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.  

Zabytki wpisane do Rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ ULICA NAZWA OBIEKTU DATACJA NR 
REJESTRU 

DATA WPISU 
DO REJESTRU 

1. Drzewica Cmentarna Brama cmentarna 2 poł. XIX w. 473/A/91 1991-11-09 

2. Drzewica Cmentarna Cmentarz rzymsko-
katolicki 

1830 r. 473/A/91 1991-11-09 

3. Drzewica Cmentarna Kaplica rzymsko-
katolicka cmentarna, 
rodziny Rajskich 

2 poł. XIX w. 473/A/91 1991-11-09 

4. Drzewica Cmentarna Ogrodzenie cmentarza 2 poł. XIX w. 473/A/91 1991-11-09 

5. Drzewica Kolejowa Cmentarz żydowski XIX w. 472/A/91 1991-11-09 

6. Drzewica Sikorskiego 4 Dwór na podzamczu XV w. 046/A/80 1980-04-28 

7. Drzewica Sikorskiego 4 Fosa i wał ziemny w 
zespole zamkowo-
parkowym 

XVI w. 046/A/80 1980-04-28 

8. Drzewica Sikorskiego 4 Park zamkowy 2 poł. XIX w. 046/A/80 1980-04-28 

9. Drzewica Sikorskiego 4 Ruiny zamku 1527-1535 047/A/80 1980-04-28 

10. Drzewica Warszawska 2 kościół par. rzym.-
kat.p.w. św. Łukasza 

poł. XV w. 048/A/80 
Radom 

1988-05-07 

11. Drzewica   Układ przestrzenny XIV w.   
 

12. Radzice Małe    Młyn wodny XIX w.   
Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.wuoz-lodz.pl 

Najsłynniejszym zabytkiem w Gminie jest gotycko - renesansowy zamek, wybudowany w latach 

1527-1535, przez Macieja Drzewickiego – arcybiskupa gnieźnieńskiego. Usytuowana na prawym 

brzegu rzeki Drzewiczki budowla o wymiarach 37 x 43 m otoczona była dwiema fosami i wałem 

ziemnym oraz wysokim parkanem drewnianym. Cała bryła składała się z:  

− dwóch trzykondygnacyjnych budynków mieszkalnych, 

− czterech pięciokondygnacyjnych wież stylizowanych na obronne, 

− dziedzińca otoczonego murem dwunastometrowej wysokości. 
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Zamek w Drzewicy. Źródło: www.drzewica.pl 

 

Obok zamku do dziś znajduje się podupadła budowla będąca 1/3 dawnego, XV-wiecznego 

murowanego, parterowego dworu z XVIII-wiecznym dwukolumnowym gankiem. W okresie, kiedy 

zamek stanowił rezydencję mieszkalną, dwór pełnił rolę budynku gospodarczego, mieszcząc browar 

piwa drzewickiego.  

Równie znaczącym zabytkiem na terenie Gminy Drzewica jest Kościół pw. św. Łukasza w Drzewicy, 

ufundowany w 1315 roku przez Drzewickich, erygowany w 1321 r. przez Wojciecha Drzewickiego, 

wykończony w stylu gotyckim w 1462 roku przez braci Drzewickich. Nad portalem kościoła znajduje się 

ryty w kamieniu napis w języku łacińskim, który w tłumaczeniu brzmi: „Roku Pańskiego 1462 wielebni 

Mikołaj kustosz sandomierski i Jan prepozyt warszawski bracia dziedzice Drzewicy polecają się 

modlitwie”. 
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Kościół zbudowany był pośrodku osady, na wysokim lewym brzegu rzeki, wzniesiony  

z czerwonej cegły, miał charakter obronny, o czym świadczy sześć otworów strzelniczych w wysokiej 

baszcie postawionej na planie koła. W latach 1908 – 1914 kościół został rozbudowany według projektu 

warszawskiego projektanta Jarosława Wojciechowskiego, który zachował starą część kościoła bez 

zmian. W 2015 roku dokonano odnowy elewacji kościoła, a w 2017 roku odświeżono ściany jego 

wnętrza. 

 

 

Kościół w Drzewicy. Źródło: www.drzewica.pl 
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WŁADZE GMINY 

Rada Miejska w Drzewicy 

Rada Miejska w Drzewicy (RM) jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią 

kadencję. Do właściwości RM należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy. 

Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu miasta, uchwalanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach 

określonych w odrębnych ustawach2. 

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. 

Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. 

Radę Miejską w Drzewicy tworzy 15 osób. Siedzibą Rady Miejskiej jest miasto Drzewica. 

 

Rada w kadencji 2018-2023 funkcjonuje w składzie: 

Imię i nazwisko Okręg Funkcja 

Eugeniusz Wrzesień Brzustowiec − Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

− Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych 

Łukasz Sobolewski  Augustów, Jelnia  − członek Komisji Rewizyjnej 

− członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

Zdzisław Abramczyk  Brzuza, Idzikowice − Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji 

− Członek Komisji Rewizyjnej 

− członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

Dorota Wiktorowicz  Zakościele, Żardki − Przewodnicząca Rady Miejskiej,  

− członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

 
 

 
2 Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy został omówiony w rozdziale „Realizacja uchwał rady” 
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Witold Andrzej Gapys Domaszno, Żdżary − Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

− członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

Krzysztof Walczyk Strzyżów, Werówka − członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych 

Konrad Sobolewski Krzczonów − członek Komisji Rewizyjnej 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

Renata Kałużna Radzice Duże − Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Komunalnej  

− członek Komisji Rewizyjnej 

− członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Barbara Olczykowska Radzice Małe, Dąbrówka − członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

Lech Nowak Trzebina, Giełzów, Świerczyna − Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych 

− członek Komisji Rewizyjnej 

− członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Karol Podogrocki os. Bolesława Chrobrego, ul. Szkolna 
(nieparzyste od Nr 33 do ostatniego 
numeru, parzyste od Nr 24A do 
ostatniego numeru), ul. Prymasa 
Macieja Drzewickiego, 
ul. Przemysłowa, ul. Stawowa 
(parzyste od Nr 60 do ostatniego 
numeru), ul. Stanisława Staszica 
(nieparzyste od Nr 9 do ostatniego 
numeru),   
 

− Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

− członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

− członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 
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Jan Michalski os. Mieszka I-go, ul. Skalna, ul. Braci 
Kobylańskich (nieparzyste od Nr 45 
do ostatniego numeru, parzyste od 
Nr 50 do ostatniego numeru) 
ul. Stanisława Staszica, nieparzyste 
od Nr 1 Nr 7), ul. Stawowa 
(nieparzyste od Nr 29 do ostatniego 
numeru)   

− Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

− członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

Andrzej Szczepanik ul. Stanisława Staszica (parzyste od 
Nr 2 do ostatniego numeru), ul. Braci 
Kobylańskich (nieparzyste od 
Nr 1  do  Nr 43, parzyste od Nr 2 do 
Nr 48), ul. Stawowa (nieparzyste od 
Nr 1 do   Nr 27, parzyste od Nr 2 do 
Nr 58),   ul. Szkolna ( nieparzyste od  
Nr 1do Nr 31, parzyste od Nr 2 do 
Nr 24), pl. Tadeusza Kościuszki, 
pl. Gabriela Narutowicza,  ul. 17-go 
Stycznia, ul. Spacerowa, ul. Adama 
Mickiewicza (nieparzyste od Nr 1 do 
ostatniego numeru, parzyste od 
Nr 18 do ostatniego numeru), 
ul. Armii Krajowej,  ul. Stefana 
Żeromskiego, ul. mjra Hubala, 
ul. Klonowa, ul. Ogrodowa, 
ul. Północna       

− członek Komisji Rewizyjnej 

− członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

− członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Włodzimierz Pomykała ul. Jana Kilińskiego, pl. Wolności, 
ul. Adama Mickiewicza (parzyste od 
Nr 2 do Nr 16), ul. Warszawska, ul. 
Juliusza Słowackiego, 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 

− Przewodniczący Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych 

− członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Joanna Popis ul. Zdrojowa, ul. Sportowa, 
ul. Fabryczna, ul. Kolejowa, 
ul. Błonie, ul. Sosnowa, ul. Rzeczna, 
ul. Cmentarna, ul. Mostowa, 
os. Słoneczne  
 

− Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Turystyki, 
Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

− członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Opracowanie własne 

 

Burmistrz Drzewicy 

Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Burmistrz wykonuje uchwały Rady 

Miejskiej w Drzewicy i zadania określone przepisami prawa.  

Do zadań Burmistrza należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, 

gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu. 

Funkcję Burmistrza Drzewicy nieprzerwanie od listopada 2002 roku sprawuje Janusz Reszelewski. 
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Burmistrz Drzewicy w 2020 roku wydał 124 zarządzenia: 

• Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu 

ofert na wsparcie finansowe sportu w roku 2020; 

• Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

konkurs ofert sport; 

• Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert dla organizacji pozarządowych Punkt dystrybucji żywności; 

• Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie prowadzenia rejestru żłobków 

i klubów dziecięcych, 

• Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i klas I szkół 

podstawowych których organem prowadzącym jest Gmina Drzewica: 

• Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert sport; 

• Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków 

sport w 2020 roku; 

• Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze referent ds. gospodarki gruntami i komunalizacji; 

• Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 

konkurs na stanowisko referent ds. gospodarki gruntami i komunalizacji; 

• Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności; 

• Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Przebudowa drogi gminnej w m. Brzustowiec etap II; 

• Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze referent ds. gospodarki gruntami i komunalizacji; 

• Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych 

w m. Radzice Duże przeznaczonej do wydzierżawienia; 

• Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 

referent ds. gospodarki gruntami i komunalizacji; 

• Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie otwarcia kompleksu boisk 

sportowych ORLIK; 

• Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności; 

• Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie; 

• Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu akcji "Wielkie 

sprzątanie Drzewicy"; 

• Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

Sport 2020; 

• Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie rozwiązań mających na celu 

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2; 

• Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego; 

• Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia kompleksu boisk 

sportowych ORLIK; 
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• Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności 

jednostek organizacyjnych Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia obiektów 

kulturalnych Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert Sport 2020; 

• Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 16 marca 2020r. w sprawie wstrzymania handlu na targowisku 

w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie 

Miejskim w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie; 

• Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej 

w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu 

za rok 2019; 

• Zarządzenie NR 30/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia jednostek 

organizacyjnych Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie NR 31/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia obiektów 

kulturalnych Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie NR 32/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej 

w Urzędzie Miejskim w Drzewicy; 

• Zarządzenie NR 33/2020 z dnia 27 marca 2020r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej 

za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; 

• Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej ul. Szkolna; 

• Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 02 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie; 

• Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia 

działalności jednostek organizacyjnych Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia 

działalności jednostek organizacyjnych Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia handlu na 

targowisku w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie; 

• Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie otwarcia kompleksu boisk "Moje 

boisko - ORLIK 2012" usytuowanych w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 28 kwietnia 20202 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica w II półroczu roku 2020; 

• Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium 

szkolnego oraz terminu wypłaty za okres styczeń - czerwiec roku szkolnego 2019/2020; 

• Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

dla organizacji pozarządowych Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

• Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia jednostek 

organizacyjnych Gminy Drzewica; 
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• Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia handlu na targowisku 

w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania 

wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli; 

• Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie kompleksu boisk sportowych 

wykonanych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" usytuowanych w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie otwarcia Przedszkola 

Samorządowego w Drzewicy oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych założeń do 

Strategii Rozwoju Elektromobilności; 

• Zarządzenie Nr 51/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

otwarty konkurs ofert działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

• Zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności 

jednostek organizacyjnych Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie handlu na targowisku w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2019 samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2019 samorządowej instytucji kultury - Regionalne Centrum Kultury 

w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 56/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert - działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

• Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienie raportu o stanie 

Gminy Drzewica za rok 2019; 

• Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie otwarcia obiektów kulturalnych na 

terenie Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji projektu-

"Remont grogi gminnej, ulica Fabryczna w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji projektu 

"Przebudowa drogi, ulica Miła"; 

• Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespoły ds. 

przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy 

Drzewica wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.; 

• Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura 

Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego; 

• Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów 

obwodowych komisji wyborczych - Wybory Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r.; 

• Zarządzenie Nr 64/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy 

dla pracowników Urzędu Miejskiego w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 65/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia 

działalności jednostek organizacyjnych Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
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• Zarządzenie Nr 67/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia jednostek 

organizacyjnych Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi ulica Miła"; 

• Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej Remont drogi gminnej ul. Fabryczna w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji opiniującej 

wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia imiennego składu 

osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy 

Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

• Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie; 

• Zarządzenie Nr 74/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; 

• Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wznowienia działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wznowienia działalności Dziennego 

Domu Senior+ w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 77/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych mpzp 

dla terenu wokół Zalewu Drzewickiego; 

• Zarządzenie 78/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie otwarcia Regionalnego Centrum 

Kultury w Drzewicy; 

• Zarządzenie 79/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego 

dla pracowników Urzędu Miejskiego w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 80/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowej zmiany godzin pracy 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 81/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej; 

• Zarządzenie Nr 82/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie; 

• Zarządzenie Nr 83/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowej zmiany godzin pracy 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 84/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów 

planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok; 

• Zarządzenie Nr 85/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej; 

• Zarządzenie Nr 86/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji 

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.; 

• Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej - 

pomoc społeczna; 

• Zarządzenie Nr 88/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany załączników Nr 1, 2 i 3 do 

Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy 

i Miasta w Drzewicy; 
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• Zarządzenie Nr 89/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie odwołania i powołania nowego 

członka Zespołu Interdyscyplinarnego; 

• Zarządzenie Nr 90/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie; 

• Zarządzenie Nr 91/2020 z dnia 09.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Termomodernizacja budynku Domek Wędkarza; 

• Zarządzenie NR 92/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów 

do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 93/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych inicjatywy "Grant Obywatelski 2021" z mieszkańcami Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 94/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie; 

• Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia zasad wdrożenia 

pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w Urzędzie Miejskim w Drzewicy i jednostkach 

organizacyjnych; 

• Zarządzenie Nr 96/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia 

działalności placówek wsparcia na terenie Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 97/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu 

i odwozu i zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych 

do przedszkola, szkoły; 

• Zarządzenie Nr 98/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia 

działalności placówek wsparcia na terenie Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania komisji kasacyjnej 

(likwidacyjnej) sprzętu rzeczowego w Urzędzie Miejskim w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 100/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi na rok 2021; 

• Zarządzenie Nr 101/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnego 

Biura Spisowego; 

• Zarządzenie Nr 102/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu 

ds. wdrożenia PPK w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie upoważnienia 

do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu 

(Czyste Powietrze); 

• Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych 

projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Drzewica; 

• Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium 

szkolnego; 

• Zarządzenie Nr 106/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta 

Drzewica do przyjmowania, przechowywania i wstępnej analizy oświadczeń majątkowych; 

• Zarządzenie Nr 107/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu Gminy 

Drzewica na 2021 rok; 

• Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektu WPF na lata 2021-

2026; 

• Zarządzenie Nr 109/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie; 

• Zarządzenie Nr 110/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie; 

• Zarządzenie Nr 111/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy; 
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• Zarządzenie Nr 112/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie 

upowszechniania turystyki; 

• Zarządzenie Nr 113/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia; 

• Zarządzenie Nr 114/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu GPPiRPA w Gminie Drzewica na 2021 rok; 

• Zarządzenie Nr 115/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej Odpady komunalne; 

• Zarządzenie Nr 116/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego 

dla pracowników Urzędu Miejskiego w Drzewicy; 

• Zarządzenie Nr 117/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności; 

• Zarządzenie Nr 118/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia procedury 

przyznawania dodatków mieszkaniowych; 

• Zarządzenie Nr 119/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

kasy w dniu 31.12.2020 r.; 

• Zarządzenie Nr 121/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

Punkt dystrybucji żywności; 

• Zarządzenie Nr 122/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Budowa budynku klubu sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej; 

• Zarządzenie Nr 123/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

rachunkowości na finansowanie projektu pn. Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS 

Drzewica w technologii pasywnej; 

• Zarządzenie Nr 124/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki 

rachunkowości w Gminie Drzewica. 

 

 

Urząd Miejski w Drzewicy 

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej i przyjaznej 

obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową.  

Do zadań własnych Gminy należy przede wszystkim dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, 

infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez administrację 

rządową dotyczą m.in. spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów oraz obronności. 

W skład kierownictwa Urzędu na dzień 31 grudnia 2020 r. wchodzili: 

Burmistrz – Janusz Reszelewski, 

Zastępca Burmistrza – Dominik Niemirski, 

Sekretarz Miasta – Andrzej Krzyżanowski, 

Skarbnik Gminy – Irena Jóźwicka, 

Zastępca Głównego Księgowego – Danuta Więckowska, 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji – Jarosław Bomba, 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami – Monika Podogrocka, 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Dorota Jedlińska. 
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Pod względem zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Drzewicy na stanowiskach urzędniczych wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnione były 32 osoby na pełny etat, 5 osób na stanowiskach 

pomocniczych i obsługi (razem 4,5 etatu).  Dodatkowo Urząd zatrudniał 10 opiekunek świetlic wiejskich 

(9 osób na 1/4 etatu oraz 1 osoba na ¾ etatu) oraz 10 osób w jednostkach Ochotniczych Straży 

Pożarnych (4,25 etatu). 

 
 

Źródło: https://www.bip.drzewica.pl/content/struktura-organizacyjna 

 

Jednostki organizacyjne 

Placówki oświatowe:3  

▪ Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, 

▪ Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, 

▪ Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, 

▪ Szkoła Podstawowa w Brzustowcu, 

▪ Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie, 

▪ Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych. 

 

 
3 Dane statystyczne dotyczące oświaty oraz działalności instytucji kultury przedstawiono w rozdziale: „Oświata, 
Kultura, Sport i Turystyka” 
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Instytucje kultury: 

▪ Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy4, 

▪ Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy. 

Pozostałe: 

▪ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, 

▪ Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Drzewicy, 

▪ Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy,5 

▪ Dzienny Dom „Senior +” w Drzewicy. 

Jednostki pomocnicze 

Jednostki pomocnicze tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki 

pomocniczej określa statut gminy.  

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. 

W swej działalności, sołtys wspierany jest przez radę sołecką. 

 

Źródło: Oficjalna strona internetowa Urzędu Miejskiego w Drzewicy, www.drzewica.pl 

 
4 Opis działań instytucji kultury został szczegółowo omówiony w następnych rozdziałach. 
5 Działalność WTZ w Drzewicy oraz Dziennego Domu „Senior +” w Drzewicy została przedstawiona w rozdziale 
„Polityka w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej” 
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W Gminie Drzewica znajduje się 17 jednostek pomocniczych – sołectw, należą do nich: 

▪ Brzuza, 

▪ Brzustowiec,  

▪ Dąbrówka,  

▪ Domaszno,  

▪ Giełzów,  

▪ Idzikowice,  

▪ Jelnia (w skład sołectwa wchodzi 

również m. Augustów), 

▪ Krzczonów,  

▪ Radzice Duże,  

▪ Radzice Małe,  

▪ Strzyżów,  

▪ Świerczyna,  

▪ Trzebina,  

▪ Werówka,  

▪ Zakościele,  

▪ Żardki, 

▪ Żdżary. 
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FINANSE GMINY 

DOCHODY 2020 

Budżet gminy – stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Określa roczny plan dochodów           

i wydatków uchwalony w formie uchwały budżetowej.  

Dochody obejmują całokształt prognozowanych dochodów budżetu niezależnie od źródeł pochodzenia 

oraz ich charakteru. Źródła dochodów określa ustawa o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

 

Opracowane własne 

Prognozując dochody oraz wydatki budżetu na rok 2020 założono uzyskanie określonych celów. 
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W zakresie dochodów: 

− dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwotach możliwych do osiągnięcia; 

− podjęcie działań o skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne z różnych źródeł; 

− skuteczne egzekwowanie należności gminy. 

WYKONANE DOCHODY GMINY w 2020 r. wg źródeł: 

SUBWENCJE                             - 18.765.600,00 zł 

DOTACJE                                   - 17.553.951,48 zł 

DOCHODY MAJĄTKOWE        -      992.415,73 zł 

POZOSTAŁE DOCHODY           - 12.929.571,16 zł  

RAZEM DOCHODY                  - 50.241.538,37 zł 

 

 

Opracowane własne 

 

Strukturę dochodów gminy przedstawia powyższy wykres. Największy udział w dochodach ogółem 

stanowią subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, uzupełniająca). 

1. Znaczną kwotę stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy przy udziale których 

gmina realizuje zadania nałożone ustawami. 

2. Dochody majątkowe w kwocie 992.415,73 zł – to efekt skutecznej aplikacji o środki 

zewnętrzne z różnych źródeł: 

SUBWENCJE; 37,4%

DOTACJE; 34,9

DOCHODY 
MAJĄTKOWE; 2%

POZOSTAŁE 
DOCHODY; 25,7%

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ

Id: 37B69D11-6A00-4925-919D-CF1E7DE62F56. Podpisany Strona 32



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2020 rok 

 

33 
 

1) Środki z WFOŚiGW w Łodzi – budowa świetlicy w Werówce – 158.966,00 zł, Domek 

Wędkarza – 493,00 zł; 

2) Modernizacja dróg gminnych – 756.846,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych); 

3) Urząd Marszałkowski – Granty Sołeckie – 10.000,00 zł; 

4) Inne (zwrot z f. sołeckiego) – 34.268,61 zł; 

5) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 7.828,12 zł; 

6) Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje – 24.014,00 zł. 

Udział pozostałych dochodów w dochodach ogółem obrazuje poniższy wykres: 

Podatek CIT     – 325.017,95 zł 

Podatek PIT - 6.356.309,00 zł 

Podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu) – 2.804.106,31 zł 

Pozostałe     – 3.444.137,90 zł 

 

 

 

Opracowane własne 

 

Podatek CIT; 0,6%

Podatek PIT; 12,6%

Podatki ; 5,6%

Pozostałe; 6,9%

UDZIAŁ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
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Zaznaczyć należy, że dochody z tytułu podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, podatek od środków 

transportowych) stanowią tylko 5,69 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów za rok 2020 r. 

  

W roku 2020 obowiązywała również uchwała Rady Gminy i Miasta w Drzewicy w sprawie zwolnień     

z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na 

terenie Gminy Drzewica, co umożliwiło przedsiębiorcom inwestowanie w rozwój firmy. 

WYDATKI  2020 

 

Wydatki budżetu są następstwem wykonywania zadań i kompetencji przekazanych organom jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Wydatki budżetowe nie mogą być planowane przypadkowo, powinny wynikać z zakresu zadań 

określonych ustawą o samorządzie gminnym. Kwotę wydatków budżetu określa uchwała budżetowa. 

 

 

Opracowane własne 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

Wykonanie ( 88,48%)

51 368 973,66
45 454 278,12

WYDATKI 2020 w zł

Planowane wydatki Wykonanie wydatków
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WYDATKI WYKONANE w 2020 z podziałem na bieżące i majątkowe 

 
 

Opracowane własne 
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Opracowane własne 

 

  Rolnictwo i łowiectwo     – 363.229,74zł       (0,87%) 

  Transport i łączność     - 276.716,30 zł       (0,66%) 

  Gospodarka mieszkaniowa     – 143.563,84 zł       (0,34%) 

  Administracja publiczna                    – 3.679.614,56 zł     (8,78%) 

  Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa                       –    460.149,29 zł     (1,10%) 

  Oświata i edukacja opiekuńcza                                           – 14.154.323,74 zł    (33,73%) 

  Ochrona zdrowia                                                                          – 34.822,92 zł       (0,08%) 

  Pomoc społeczna, rodzina i zadania w zakresie ..            – 18.257.174,90 zł (43,51%) 

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    – 2.762.323,08 zł (6,58%) 

  Kultura                                                                                        – 1.339.246,27 zł (3,19%) 

  Kultura fizyczna i sport                                                                 – 295.039,60 zł (0,70%) 

  Pozostałe zadania                                                                         – 191.865,23 zł (0,46%) 

 

Wykonanie wydatków bieżących

Rolnictwo i łowiectwo 0,87%

Transport i łączność 0,66%

Gospodarka mieszkaniowa 0,34%

Administracja publiczna 8,78%

Bezpieczeństwo i ochrona
przeciwpożarowa 1,10%

Oświata i edukacja opiekuńcza
33,73%

Ochrona zdrowia 0,08%

Pomoc połeczna i rodzinna
43,51%

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 6,58%

Kultura 3,19%

Kultura fizyczna i sport  0,70%

Pozostałe zadania 0,46%

Id: 37B69D11-6A00-4925-919D-CF1E7DE62F56. Podpisany Strona 36



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2020 rok 

 

37 
 

WYDATKI BIEŻĄCE 

Wykonane w 89,04% w stosunku do założonego planu osiągnęły kwotę 41.958.069,47 zł 

(plan 47.121.347,66 zł). 

Zrealizowane wydatki bieżące zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek 

organizacyjnych gminy.  

Racjonalna gospodarka wydatkami, poniesione wcześniej nakłady inwestycyjne, pozwoliły na ich 

ograniczenie. 

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję oświatową. Jednakże ze względu na 

niedoszacowanie zadań finansowanych z subwencji oświatowej bardzo szybko wzrasta luka finansowa 

oświaty. W roku 2020 otrzymano 9.769.051,00 zł subwencji oświatowej. 

 

W roku 2020 koszty całkowite na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły -  

 13.255.776,07 zł. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki subwencjonowane jak i wydatki, które 

gmina zobowiązana jest ponieść z własnych środków. Wydatki poniesione na oświatę (pomniejszone  

o otrzymane kwoty dotacji oraz środki z WFOŚiGW) przestawia poniższy wykres. 

 

 

Opracowane własne 

Dzięki podjętym krokom w 2020 r. udało się zmniejszyć wydatki na oświatę ponoszone ze środków 

własnych. 

 

 

 

 

Wydatki oświaty ogółem Otrzymana subwencja oświatowa

13 255 776,07

9 769 051,00

Wydatki oświaty a subwencja w zł
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WYNIK BUDŻETU ZA 2020 ROK  

Przy zakładanym deficycie budżetu (ujemnej różnicy między dochodami a wydatkami budżetu)  

w kwocie 967.144,62 zł, rok budżetowy 2020 zakończył się nadwyżką w kwocie 4.787.260,25 zł. 

Wynik budżetu za rok 2020 jest wartością dodatnią. 

          Plan  Wykonanie 

Dochody 50.401.829,04 50.241.538,37 

Wydatki  51.368.973,66 45.454.278,12 

Wynik budżetu      - 967.144,62                 + 4.787.260,25 

Opracowane własne 

 

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI ZA 2020 ROK w zł 

      

Opracowane własne 

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki 

bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące. 

Powyższy wykres pokazuje, że Gmina Drzewica spełniła na koniec 2020 r. wymóg wynikający               

z art. 242 ustawy o finansach publicznych. 

 

WYDATKI INWESTYCYJNE / MAJĄTKOWE  

Wydatki budżetu dzielą się na wydatki inwestycyjne nazywane również majątkowymi i na wydatki 

bieżące. 

Stosownie do art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do wydatków majątkowych zalicza się 

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów 

do spółek prawa handlowego. 
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W budżecie każdego roku gmina planuje środki na wydatki inwestycyjne. Wielkość i ich charakter 

uzależniony jest od rodzaju inwestycji, możliwości pozyskania środków zewnętrznych na daną 

inwestycję oraz wartości inwestycji. 

W roku 2020 wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła – 3.496.208,65 zł, tj. 7,69 % ogólnej kwoty 

wydatków 2020 r. 

 

 Opracowane własne 

 

Udział środków zewnętrznych w zrealizowanych inwestycjach wyniósł 28,4 % 

 

Opracowane własne 

 

wydatki ogółem;  
45.454.278,12zł

wydatki 
inwestycyjne 
wykonane;       

3.496.208,65zł

Wydatki inwestycyjne ogółem

w tym: udział środków
zewnętrznych (28,4%)

3 496 208,65 zł

992 415,73 zł

Udział środków zewnętrznych w wydatkach 
inwestycyjnych
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ZREALIZOWANE INWESTYCJE W 2020 ROKU6: 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

1. Remont (przebudowa) drogi gminnej na ul. Fabrycznej w Drzewicy  

– całkowity koszt zadania – 291.020,38 zł 

 

 

 

 
6 Fotografie ze zbiorów własnych Urzędu Miejskiego w Drzewicy 
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2. Przebudowa drogi gminnej na ul. Miłej w Drzewicy – całkowity koszt zadania - 850.990,42 zł 
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3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec, ETAP II – całkowity koszt zadania – 

178.101,45 zł 

 

 
 

 

 

4. Remont (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Radzice Duże (Przydziałki) – 

całkowity koszt zadania – 272.254,11 zł 
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DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

 

5. Wykup gruntu – koszt zadania – 8.638,00 zł 

 

 

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

6. Przekazano dotację dla OSP Drzewica na zakup kamery termowizyjnej - koszt zadania – 

15.978,00 zł 

 

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

7. Adaptacja pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Brzustowcu dla potrzeb 

dydaktycznych – koszt zadania 20.000,00 zł 
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8. Remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Radzicach Dużych – całkowity koszt zadania -

79.741,39 zł 
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9. Budowa schodów i tarasów przy Przedszkolu Samorządowym w Drzewicy – całkowity koszt 

zadania - 83.606,05 zł 
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DZIAŁ  900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

10.  Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Strzyżów 

 – całkowity koszt zadania – 34.550,00 zł 
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11.  Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Idzikowice 

 – koszt zadania – 33.517,50 zł 
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12.  Wymiana opraw oświetleniowych przy ścieżce pieszo – rowerowej nad zalewem – 

całkowity koszt zadania – 22.447,50 zł 

 

 
 

 

DZIAŁ  921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

13.  Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczyna – koszt zadania – 19.682,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 37B69D11-6A00-4925-919D-CF1E7DE62F56. Podpisany Strona 48



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2020 rok 

 

49 
 

14.  Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Dąbrówka – koszt zadania – 

19.529,32 zł 
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15.  Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Werówka – całkowity koszt zadania 

727.034,56 zł; koszt 2020 roku – 522.729,52 zł 
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16.  Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Żardki oraz montaż stołów i ławek – koszt zadania 

– 18.529,00 zł 

 

 

 

17.  Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakościele – łączny koszt zadania – 16.663,42 zł 

 

WYDATKI W 2020 ROKU NA INWESTYCJE PRZYSZŁE 

DZIAŁ  600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

 

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żardki – opracowanie dokumentacji – 

koszt zadania – 64.500,00 zł  

2. Remont drogi gminnej ulicy Szkolnej w Drzewicy – opracowanie dokumentacji - koszt 

zadania – 10.000,00 zł  

 

DZIAŁ  700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

 

3. Termomodernizacja budynku „Domek Wędkarza” - opracowanie dokumentacji – 

koszt zadania – 713,40 zł 

 

DZIAŁ  710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

 

4. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów wokół 

zalewu oraz PMZP Giełzów Radzice – koszt zadania - 22.900,00 zł  
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DZIAŁ  801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

5. Opracowanie dokumentacji dla potrzeb budowy parkingu przy Szkole Podstawowej 

w Radzicach Dużych – koszt zadania – 6.000,00 zł  

 

 

6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzewicy, ulica Szkolna. Zadanie 

realizowane w cyklu 2-letnim – koszt zadania w roku 2020 – 857.274,19 zł 

 

DZIAŁ  900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

7. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół: Drzewica, Domaszno, 

Radzice Duże, Brzustowiec, Idzikowice, Przedszkole, WTZ/Senior+ – koszt zadania 

w 2020 roku – 5.535,00 zł 

8. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie 

Drzewica – w roku 2020 wykonano PFU, studium wykonalności – koszt – 32.760,00 zł 

9. Opracowanie dokumentacji dla potrzeb budowy oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Zakościele – wykonanie dokumentacji projektowej – koszt zadania – 

4.428,00 zł 

10. Opracowanie dokumentacji dla potrzeb budowy oświetlenia ulicznego w m. Radzice 

Duże – wykonanie dokumentacji projektowej – koszt zadania – 4.120,00 zł  

  

FUNDUSZE WYDZIELONE W BUDŻECIE 

W budżecie gminy można wydzielić środki finansowe, o których zdecydują mieszkańcy wsi. Środki te 

tworzą fundusz sołecki. 

Procedura jego ustalania i wydatkowania została opisana w Ustawie o funduszu sołeckim z dnia 

20.02.2009r.Celem ustawy było zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspólnego 

decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia. 

Rada Gminy i Miasta w Drzewicy podjęła w 2015 r. uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz solecki. 

W roku 2020 wyodrębniona kwota na fundusz sołecki wyniosła 378.206,53 zł  
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Opracowanie własne 

 

 

Opracowanie własne 

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) to instrument wieloletniego planowania finansowego 

w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Unormowana została w przepisach ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

Zgodnie z art. 226 wieloletnia prognoza finansowa prezentuje dla każdego roku określone parametry 

finansowe min: 

− dochody oraz wydatki bieżące budżetu, 

− dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, 

45 454 278,12 zl

378 206,53 zł

Fundusz sołecki w wydatkach ogółem 

Wykonanie f. sołeckiego  wydatki na  inwestycje wydatki bieżące

225 802,00 zł

68 963,11 zł

156 838,89 zł

Wykonanie  wydatków funduszu sołeckiego    
z podziałem na rodzaj wydatku  
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− wynik budżetu ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu, 

− przychody i rozchody budżetu. 

Elementem obligatoryjnym jest również kwota długu oraz wskazanie sposobu jego spłaty, elementem 

fakultatywnym jest upoważnienie organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań. 

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych 

lat. WPF obejmować musi jednak okres, na który zaciągnięto zobowiązania. 

Zadłużenie na 31.12.2020 r. wyniosło 3.000.000,00 zł i w stosunku do dochodów wykonanych 2020    

50.241.538,37 zł) stanowiło 5,97%. 

 

Opracowane własne 

PLANOWANE DOCHODY A DŁUG W LATACH 2021 - 2025

 

Opracowane własne 

50 241 538,37 zł

3 000 000,00 zł

WYKONANE DOCHODY 2020 ZADŁUŻENIE 31.12.2020

ZADŁUŻENIE  2020 w zł

PLANOWANE DOCHODY

DŁUG0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

2021
2022

2023
2024

2025

PLANOWANE DOCHODY

DŁUG
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Zadłużenie w stosunku do planowych dochodów wg WPF na 01.01.2021r. 

Rok 
PLANOWANE DOCHODY  

w zł  
(wg WPF na 01.01.2021r) 

DŁUG  
w zł 

PROCENTOWY UDZIAŁ 
DŁUGU PLANOWANYCH 

DOCHODACH 

2021 51.243.617,19 7.500.000,00 
 

14,6 % 

2022 53.527.361,48 10.000.000,00 
 

18,7% 

2023 53.814.000,00 8.000.000,00 
 

14,8% 

2024 55.428.420,00 6.000.000,00 
 

10,8% 

2025 57.376.900,00 3.000.000,00 
 

5,2% 

           Opracowanie własne 
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

PRZETARGI 

W roku 2020 r. Gmina Drzewica przeprowadziła 9 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 

z czego 7 to przetargi krajowe i 2 unijne. 

Łączna wartość netto udzielonych zamówień wyniosła 6.057.965,70 zł, w tym: 

▪ Roboty budowlane – 6 postępowań o wartości 4.016.175,23 zł,  

▪ Dostawy – 1 postępowanie o wartości 484.504,31 zł, 

▪ Usługi – 2 postępowania o wartości 1.557.286,16 zł. 

Poniżej wykaz postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2020 roku.  

Lp. Przedmiot zamówienia Tryb 
Wartość 

szacunkowa w zł 

Kwota oferty 

w zł 

 

1. 

Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Brzustowiec Etap II 

Przetarg 

nieograniczony 

(P.N.) 

220.294,44 174.614,37 

2. 

 

Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej w Drzewicy 

ulica Szkolna 

P.N. 3.508.294,37 2.800.000,01 

3. 

 

Odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy 

Drzewica w drugim półroczu roku 

2020. 

P.N. 1.512.340,00 

1.713,18 

zł/Mg 

cena 

jednostkowa 

4. 

 
Przebudowa drogi - ulica Miła. P.N. 705.998,28 764.054,37 

5. 

 

Remont drogi gminnej 

 ul. Fabryczna w Drzewicy. 
P.N. 340.433,67 271.143,78 

6. 

Remont drogi gminnej 

w miejscowości Radzice Duże 

(Przydziałki) 

P.N. 347.219,30 237.842,03 
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7. 

Termomodernizacja budynku 

„Domek Wędkarza” w formule 

,,zaprojektuj i wybuduj”. 

P.N. 674.663,78 708.000,00 

8. 

Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy 

Drzewica w pierwszym półroczu 

roku 2021. 

P.N. 862.340,00 

1.987,20 

zł/Mg 

cena 

jednostkowa 

9.  Zakup energii elektrycznej P.N. 620.000,00 595.640,30 

Opracowanie własne 

 

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO 

Gmina Drzewica w 2020 roku realizowała również zamówienia z wyłączeniem procedur określonych 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wynikających z wartości zamówienia, tj. poniżej 

30.000 euro. 

Łączna wartość netto tych zamówień w roku 2020 wyniosła 1.734.239,70 zł. 

Wykaz zamówień o najwyższej wartości netto:  

1. Remont tarasów w Przedszkolu Samorządowym: 68.313,86 zł; 
2. Remont świetlicy szkolnej w Radzicach Dużych: 64.830,40 zł; 
3. Odbiór i utylizacja azbestu od mieszkańców: 48.182,75 zł; 
4. Dostawa mebli do budynku świetlicy wiejskiej w Werówce: 28.436,00 zł; 
5. Budowa linii oświetlenia drogowego w Idzikowicach: 27.250,00 zł; 
6. Budowa linii oświetlenia drogowego w Strzyżowie: 25.000,00 zł; 
7. Dostawa elementów wyposażenia (świetlica Werówka): 21.601,25 zł; 
8. Adaptacja biblioteki w szkole w Brzustowcu: 20.000,00 zł; 
9. Budowa siłowni zewnętrznej w Dąbrówce: 15.864,00 zł; 
10. Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Radzicach Małych: 11.000,00 zł. 
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2015 - 2022 

Gmina Drzewica w 2020 roku kontynuowała realizację zadań zaplanowanych w Strategii Rozwoju 

Gminy, głównie w obszarach: 

a) zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej; 

b) unowocześnienia bazy ratownictwa w Gminie Drzewica – zakup sprzętu dla jednostek OSP 

z Funduszu Sprawiedliwości; 

c) promocji Gminy; 

d) budowy, rozbudowy, przebudowy dróg na terenie Gminy Drzewica; 

e) ochrony środowiska naturalnego Gminy Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł 

energii w budynkach mieszkalnych (montaż kolektorów słonecznych); 

f) rozbudowy placów zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi na terenie Gminy Drzewica; 

g) budowy, przebudowy, rozbudowy, doposażenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

i kulturalnej.  

ŁAD PRZESTRZENNY 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

 

Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego 

następuje w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Studium zawierające część tekstową i graficzną sporządzane jest przez Burmistrza Drzewicy 

i przyjmowane w formie uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy, przy czym zarówno tekst, jak i rysunek 

studium stanowią załączniki do tej uchwały. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast 

ustalenia studium zawierają wytyczne i są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Studium sporządza się dla całego obszaru gminy 

w granicach administracyjnych. 

Studium składa się z części związanej ze stanem istniejącym, czyli diagnozą aktualnej sytuacji 

społeczno – gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dającą rozpoznanie obiektywnych 

okoliczności rozwoju oraz z części określającej kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki 

przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez gminę. 

Studium zawiera informacje na temat środowiska naturalnego gminy, jej społeczności i gospodarki, 

o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje, o przebiegu szlaków 

komunikacyjnych, obiektów i terenów chronionych, planowanym rozwoju infrastruktury, itp. 

W studium formułuje się ogólne zasady polityki przestrzennej gminy oraz integruje dokumenty 

programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym. Studium nie jest prawem, 

ale zobowiązaniem do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Stanowi więc zespół zapisów, 
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ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania, przyjęte 

jako podstawa do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Na terenie Gminy Drzewica obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego z 2014 roku: 

STUDIUM 00. Uchwała nr XXXIX/277/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 11 sierpnia 2014 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy i Miasta Drzewica. 

Wejście w życie: 2014-08-11 

 

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY DRZEWICA, W TYM OCENA 

AKTUALNOŚCI: 

▪ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

▪ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Analiza została dokonana na przełomie czerwca i lipca 2018 roku przez Burmistrza Drzewicy 

i opracowana przez osobę uprawnioną mgr inż. arch. urb. Dorotę Plich. 

Podstawę prawną do przeprowadzenia przedmiotowej „Analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym Gminy i Miasta Drzewica – na potrzeby oceny aktualności aktów planistycznych” 

stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz z późniejszymi zmianami). 

Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wykonuje się w celu sformułowania wniosków, 

na bazie których Rada Miejska dokona następnie oceny aktualności aktów planistycznych gminy – czyli 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Burmistrz przekazał Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy wyniki analizy po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Gminy i Miasta Drzewica w dniu 2 lipca 2018 r. 

Następnie Rada Gminy i Miasta w Drzewicy dokonała oceny aktualności aktów planistycznych Gminy  

i Miasta Drzewica poprzez podjęcie Uchwały Nr XLIV/334/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica. 

W podsumowaniu analizy stwierdzono, że zarówno studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, jak i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy 

i Miasta Drzewica można uznać za aktualne. 

Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej w Drzewicy wyniki analiz, po uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno – Architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. W 2020 roku nie dokonano 

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Drzewica. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 
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W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, przy czym: 

▪ lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, 

▪ sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się 

w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawierający część tekstową i graficzną, 

sporządzany jest przez Burmistrza Drzewicy i przyjmowany w formie uchwały Rady Miejskiej 

w Drzewicy, przy czym tekst, w przeciwieństwie do studium, stanowi treść uchwały, natomiast rysunek 

miejscowego planu stanowi załącznik do tej uchwały. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i po uchwaleniu przez Radę Miejską w Drzewicy, 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Plan miejscowy może 

obejmować tylko część obszaru gminy. Na terenie gminy może obowiązywać więcej planów 

miejscowych, ich granice jednak nie mogą się nakładać. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają wiążące i nadrzędne znacznie dla gospodarki 

nieruchomościami. Podstawowym celem przystąpienia do opracowania miejscowego planu jest 

zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego. Pochodnymi, ale równie ważnymi, są przesłanki 

ekonomiczne i społeczne. Cele ekonomiczne wiążą się z racjonalnym gospodarowaniem, zmierzającym 

do efektywnego wykorzystania gruntów. Realizację celów społecznych natomiast osiąga się przez 

połączenie wszystkich czynników mających wpływ na harmonijny rozwój gospodarczy. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zawierają m.in. granice obszaru objętego planem, 

granice administracyjne, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania oraz oznaczenia tych terenów, linie zabudowy, granice i oznaczenia obiektów 

i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych (m.in. tereny górnicze, zagrożone powodzią 

lub osuwaniem się mas ziemnych), granice terenów zamkniętych oraz ich stref ochronnych, oznaczenia 

elementów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy wydaje Burmistrz 

Drzewicy po uzgodnieniu z odpowiednimi organami i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych 

przepisami odrębnymi. 

 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia 

następujących warunków: 

 

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana 

w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie 

kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, 

linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu, 

2) teren ma dostęp do drogi publicznej, 
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3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia 

budowlanego lub uzbrojenie terenu zostało zagwarantowane w drodze porozumienia 

zawartego między zarządcą sieci a inwestorem, 

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, 

które utraciły moc, 

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

 

Na terenie Gminy Drzewica obowiązuje 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 

1. MPZP 01. Uchwała nr XXXIX/224/2006 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 25 października 

2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół 

zalewu na rzece Drzewiczce obejmującego fragment Miasta Drzewica oraz fragment Gminy 

Drzewica dla części wsi: Dąbrówka, Strzyżów i Werówka. 

Wejście w życie: 2007-01-22 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2006 nr 427 poz. 3773 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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2. MPZP 02. Uchwała nr XXXVIII/233/2010 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 kwietnia 

2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 

Drzewicy przy ul. Kolejowej. 

Wejście w życie: 2010-07-17 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2010 nr 176 poz. 1437 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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3. MPZP 03. Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 12 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta i gminy Drzewica dla terenów wokół zalewu. 

Wejście w życie: 2012-02-19. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2012 poz. 132. 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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4. MPZP 04. Uchwała nr XLII/289/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 października 

2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 

Drzewica. 

Wejście w życie: 2015-01-02. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2014 poz. 4709. 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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5. MPZP 05. Uchwała nr XLII/290/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 października 

2014 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta i gminy Drzewica dla terenu wokół zalewu. 

Wejście w życie: 2014-12-31. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2014 poz. 4648. 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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6. MPZP 06. Uchwała nr XLII/292/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 października 

2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica 

fragmentu w miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna. 

Wejście w życie: 2015-01-02. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2014 poz. 4710. 

 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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7. MPZP 07. Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 18 czerwca 2015 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu 

w miejscowościach Werówka, Strzyżów i Radzice Duże. 

Wejście w życie: 2015-08-27. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2015 poz. 3205. 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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8. MPZP 08. Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 18 czerwca 2015 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu 

w miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna. 

Wejście w życie: 2015-08-27 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2015 poz. 3206 
 

 
Źródło: UM w Drzewicy 

 

PODSUMOWANIE - OCENA PLANÓW MIEJSCOWYCH 

▪ plany były sporządzane zgodnie z ówczesnymi przepisami, 

▪ zostały sprawdzone przez wojewodę i uznane za zgodne z prawem. 

 

O AKTUALNOŚCI ZADECYDOWAŁO KRYTERIUM FUNKCJONALNE: 

1. Uchwała Nr XXXIX/224/2006 z dnia 25 października 2006 r. - NIEAKTUALNY W CZĘŚCI 

2. Uchwała Nr XXXVIII I 233/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. - AKTUALNY 

3. Uchwała Nr XI/86/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. - AKTUALNY 
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4. Uchwała Nr XLII/289/2014 z dnia 29 października 2014 r. - AKTUALNY 

5. Uchwała Nr XLII/290/2014 z dnia 29 października 2014 r. - AKTUALNY 

6. Uchwała Nr XLII/292/2014 z dnia 29 października 2014 r. - AKTUALNY 

7. Uchwała Nr VIII/62/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. – AKTUALNY 

8. Uchwała Nr VIII/64/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. - AKTUALNY 

 

 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OPRACOWANIU 

Uchwałą Nr XLVI/345/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Rada Gminy i Miasta w Drzewicy przystąpiła do 
sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu 
w miejscowościach Giełzów, Radzice Duże i Świerczyna”. 

 
Schemat obszaru planu miejscowego 

Fragmenty miejscowości Giełzów, Radzice Duże i Świerczyna 

 
 

Źródło: UM w Drzewicy 
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Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2020 roku 
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Punkty adresowe dodane w 2020 roku 

Liczba punktów adresowych według miejscowości i ulic 

L. p. Miejscowość Ulica Liczba 

1 

Drzewica 

ul. Błonie 2 

2 ul. Jana Kilińskiego 4 

3 ul. Parkowa 1 

4 ul. Rzeczna 1 

5 Brzustowiec   5 

6 Brzuza   2 

7 Dąbrówka   1 

8 Domaszno   3 

9 Giełzów   2 

10 Idzikowice   2 

11 Jelnia   2 

12 Krzczonów   1 

13 Radzice Duże   1 

14 Strzyżów   2 

15 Trzebina   6 

16 Werówka   1 

17 Zakościele  2 

18 Żardki  1 

19 Żdżary  1 

suma: 40 

 

Źródło: UM w Drzewicy https://drzewica.punktyadresowe.pl/ 

 

GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA 

MIENIE KOMUNALNE 

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może 

przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste. Mienie 

komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. 

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

Gmina posiada w swoich zasobach grunty położone na terenie Gminy Drzewica stanowiące własność 

Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Drzewica. Opłata roczna z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Drzewicy będących własnością 

Skarbu Państwa w 2020 roku wynosiła 47.928,11 zł.  
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Lp. Nr działki Powierzchnia działki 

1 174/5 ark.5 0,1065 Drzewica 

2 213 ark.5 0,8509 Drzewica 

3 1/34 ark.7 0,2420 Drzewica 

4 1/35 ark.7 2,4544 Drzewica 

5 2 ark.7 0,6160 Drzewica 

6 1/32 ark.7 0,2798 Drzewica 

7 1/6 ark.7 0,0313 Drzewica 

8 3/15 ark.4 0,2282 Drzewica 

9 3/16 ark.4 0,3495 Drzewica 

10 3/20 ark.4 0,4974 Drzewica 

11 3/18 ark.4 0,8528 Drzewica 

12 39/9 ark.8 0,0311 Drzewica 

13 39/10 ark.8 0,0268 Drzewica 

14 39/11 ark.8 0,0763 Drzewica 

15 1/22 ark.7 0,0120 udział 1/4 Drzewica 

16 3/1 ark.4 0,0047 Drzewica 

17 195 ark.5 0,0271 Drzewica 

18 2/7 ark. 4 0,0806 Drzewica 

19 2/5 ark.4 0,2101 Drzewica 

20 2/1 ark.4 0,5067 Drzewica 

21 2/8 ark.4 0,0501 Drzewica 

22 3/17 ark.4 0,0865 udział 66/100 Drzewica 

23 48/18 ark. 7 0,0181 udział 1/6 Drzewica 

24 197 ark.5 0,0367 Drzewica 

25 200 ark.5 0,0182 Drzewica 

26 202/2 ark.5 0,1772 Drzewica 

27 211 ark.5 0,0262 Drzewica 

28 7 ark.4 0,9510 Drzewica 

29 44/17 ark.5 0,0546 Drzewica 

30 571/1 0,1112 Radzice Małe 

31 571/4 0,2590 Radzice małe 

32 571/5 0,0920 Radzice Małe 

33 504/1 0,0837 Strzyżów 

34 504/2 0,0552 Strzyżów 

35 160/6 0,1612 Idzikowice 

36 160/8 0,2169 Idzikowice 

Opracowanie własne 

W 2020 roku Gmina nie nabyła w drodze kupna żadnych nieruchomości do gminnego zasobu 

nieruchomości. 

W 2020 roku Gmina nie sprzedała żadnych nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości. 
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ODSZKODOWANIA 

Na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lutego 2020 roku GN-I.7570.413.2019.KG                     

o ustaleniu wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa, prawa własności przez 

Województwo Łódzkie do działki 137/2 ark. 6 i 137/4 ark. 6 Gmina Drzewica uzyskała odszkodowanie                 

w wysokości 28.385,00 zł. 

Na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 10 marca 2020 roku GN-I.7570.406.2019.KG                     

o ustaleniu wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa, prawa własności przez 

Województwo Łódzkie do działki 86/1 ark. 8 o pow. 0,0022 ha Gmina Drzewica uzyskała 

odszkodowanie w wysokości 1.092,00 zł. 

Na podstawie Decyzji Starosty Opoczyńskiego z dnia 30 listopada 2018 roku znak: AB.67401.11.2018 

AM, Nr 9/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej 

nieruchomość działka nr 149/1 o pow. 0,0028 ha Idzikowice stała się z mocy prawa własnością Gminy 

Drzewica w związku z powyższym Gmina wypłaciła os. fizycznej odszkodowanie w kwocie 379,00 zł. 

Nieruchomości będące własnością Gminy Drzewica oddane w dzierżawę. 

Umowy dzierżawy zawarte w latach wcześniejszych, kontynuowane w 2020 roku: 

1. Drzewica ul. Zdrojowa, działka nr 7 ark. 4 o pow. 0,9510 ha; 

2. Drzewica ul. Sosnowa, działka nr 2 ark 7 o pow. 0,6160 ha, 2 pawilony noclegowe; 

3. Budynek Ośrodka Zdrowia Radzice Duże 124, nr działki 166/30 o pow. 0,4000 ha; 

4. Drzewica pl. Kościuszki 22m² (pod kiosk ruchu) z działki nr 271 ark. 5; 

5. Drzewica ul. Stawowa/ul. Przemysłowa, część działki nr 3/18 ark. 4. 

ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY 

Gmina w świetle obowiązujących w kraju przepisów zobowiązana jest do zapewnienia lokalu 

mieszkalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzą lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy, 

służące do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Lokale 

mieszkalne położone są w miejscowościach: Drzewica, Radzice Duże, Domaszno. 

Łącznie w zasobie gminy na dzień 31.12.2020 roku, znajdowało się 24 lokali mieszkalnych 

komunalnych. 

W 2020 roku nie wszczęto żadnych postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych będących w zasobach gminy. 

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drzewica składają się lokale: 

1. cztery lokale mieszkalne usytuowane w budynku w Radzicach Dużych 124; 

2. dwa lokale mieszkalne usytuowane w budynku przy Pl. Wolności 34, Drzewica; 

3. dwa lokale mieszkalne usytuowane w budynku przy Pl. Narutowicza 9a, Drzewica; 

4. dwa lokale mieszkalne w budynku Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Domasznie; 
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5. jeden lokal mieszkalny znajdujący się w części mieszkalnej budynku Urzędu Miejskiego w 

Drzewicy; 

6. trzynaście lokali mieszkalnych usytuowanych przy ul. Fabrycznej 12/Sportowej 5, Drzewica. 

 

Na terenie miasta Drzewica znajduje się 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 652,45 m². 

Na terenie Gminy, obszarze wiejskim 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 321,94 m². 

Łączna powierzchnia wszystkich lokali mieszkalnych to 974,39m². 

Łączny dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych w 2020 roku wyniósł 18.293,49 zł. 

W 2020 roku Gmina nie sprzedała żadnych lokali mieszkaniowych z mieszkaniowego zasobu Gminy. 

Lokale użytkowe występujące w zasobie Gminy Drzewica: 

1. Urząd Miejski w Drzewicy Ul. Staszica 22- lokal 13,44m² z przeznaczeniem na biuro 

2. Budynek „Ośrodka Zdrowia” w Radzicach Dużych, Radzice Duże 124 - garaż o pow. 28 m² 

3. Drzewica, ul. Fabryczna, ark.7 dz. 1/29- 0,0071, dz. 1/30 -0,0071 - 3 komórki (gospodarcze) 

magazynowe. 

4. Budynek gospodarczy ul. Szkolna 18 - pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na magazyn 

żywności. 

                   

Obiekty sportowe wraz z zapleczem socjalnym: 

1. Radzice Duże - stadion sportowy z budynkiem socjalnym Radzice Duże 168 b. 

2. Drzewica, ul. Kolejowa 27 - stadion sportowy wraz z budynkiem socjalnym. 

3. Drzewica, ul. Staszica - kompleks boiskowy „Orlik” wraz z budynkiem socjalnym. 

4. Tor kajakowy ul. Fabryczna - z budynkiem socjalno-biurowym i hangarem. 

 

Obiekty oświatowe znajdujące się w gminnym zasobie nieruchomości w 2020 roku: 

1. Przedszkole Samorządowe w Drzewicy 

2. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, ul. St. Staszica 7 oraz Szkolna 18 

3. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie, Domaszno 31 

4. Szkoła Podstawowa w Brzustowcu, Brzustowiec 152 

5. Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice 30 b 

6. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, Radzice Duże 169 

 

Obiekty kulturalne: 

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy, ul. Stawowa 27. 

Do obiektów budowlanych będących w posiadaniu Gminy zalicza się również place zabaw. W ich 

wyposażenie wchodzą różne elementy małej architektury takie jak: piaskownice, huśtawki, domki, 
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urządzenia techniczne takie jak: pomosty, karuzele oraz urządzenia budowlane, do których zaliczamy 

specjalne nawierzchnie, ogrodzenia itp. 

Corocznie Gmina przeprowadza kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania wszystkich 

placów zabaw.  Na bieżąco wykonuje remonty i czyszczenie urządzeń zabawowych. Dba o czystość 

terenu placu wykonując m.in. koszenie trawników, zbieranie nieczystości. 

 

Place zabaw: 

1. Drzewica, ul. Zdrojowa 2, Ośrodek Sportu i Rekreacji Drzewica,  

2. Drzewica, ul. Stawowa (przy Jeziorze Drzewickim) plac zabaw z elementami siłowni 

3. Brzuza - plac zabaw z elementami siłowni 

4. Zakościele 1 - plac zabaw z elementami siłowni 

5. Zakościele 2 - elementy siłowni 

6. Radzice Małe - plac zabaw z elementami siłowni 

7. Żardki - plac zabaw z elementami siłowni 

8. Strzyżów/Werówka - plac zabaw z elementami siłowni 

9. Dąbrówka - plac zabaw z elementami siłowni 

10. Trzebina - plac zabaw z elementami siłowni 

11. Giełzów - plac zabaw z elementami siłowni 

12. Plac zabaw „Skała” - ul. Fabryczna, Drzewica 

13. Krzczonów - plac zabaw – Krzczonów 55 

14. Świerczyna - plac zabaw 

 

W 2020 roku place zabaw i obiekty rekreacyjne na terenie Gminy Drzewica wzbogaciły się o elementy 

siłowni zewnętrznych. Tereny zielone miasta i wsi są miejscem wypoczynku mieszkańców, którzy coraz 

częściej korzystają z formy aktywności fizycznej, zarówno jeśli chodzi o wypoczynek bierny, jak i czynny, 

dlatego miejskie i wiejskie skwery ostają coraz częściej wyposażane w siłownie zewnętrzne 

lokalizowane też przy placach zabaw tworząc centra aktywności, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 

Dzięki temu mogą z nich korzystać mieszkańcy w każdym wieku.  

Tereny zielone miasta, nad którymi czuwa ogrodnik miejski, są na bieżąco kontrolowane oraz 

porządkowane. Corocznie na terenach zielonych wykonywane są nasadzenia drzew i krzewów, 

jak i również nasadzenia roślin rabatowych. 

Pozostałe obiekty wchodzące w skład gminnego zasobu: 

1. Drzewica, ul. Zdrojowa 4/7 - dwa budynki parterowe  

2. Drzewica, ul. Sikorskiego 2a – dworzec autobusowy 

3. Drzewica, ul. Sikorskiego 1 - Posterunek Policji 

4. Drzewica, ul. Br. Kobylańskich 26, Dzienny Dom Senior +, Warsztat Terapii Zajęciowej 

5. Drzewica, ul. Stawowa „Domek Wędkarza” 
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Na bieżąco Gmina przeprowadza okresowe przeglądy budynków, obiektów budowlanych w zakresie 

sprawdzenia: stanu konstrukcyjno-budowlanego i przydatności do użytkowania budynku, stanu 

technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych – spalinowych - wentylacyjnych) i ich 

podłączeń w budynku, instalacji wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wewnętrznej 

instalacji elektrycznej i gazowej. 

 

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY I MIASTA DRZEWICA NA LATA 2016-2022 

Gmina Drzewica realizowała zadania zaplanowane w Programie Rewitalizacji w obszarze: 

a) przebudowy dróg gminnych w Drzewicy (ul. Fabryczna i ul. Miła); 

b) rozbudowy i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych 

w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 - projekt realizowany przez Powiat 

Opoczyński; 

c) prowadzenie warsztatów dla uczestników Dziennego Domu Seniora; 

d) projekty realizowane przez NGO z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

z terenu objętego Programem Rewitalizacji. 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA, WODNA I KANALIZACYJNA 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Układ drogowo-uliczny Gminy Drzewica tworzy sieć dróg i ulic, w układzie funkcjonalnym podzielonym 

na kategorie: 

− drogi wojewódzkie, 

− drogi powiatowe, 

− drogi gminne oraz wewnętrzne (dojazdowe). 

 

Zarządcami sieci drogowo-ulicznej są: 

1. Marszałek Województwa Łódzkiego dla drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Drzewica 

– Jędrzejów, 

2. Starosta Opoczyński dla dróg powiatowych, 

3. Burmistrz Drzewicy dla dróg gminnych. 

 

Łączna długość sieci dróg publicznych miasta i gminy wynosi 106,71 km, z czego: 

− droga wojewódzka – 10,160 km, 

− drogi powiatowe – 35,350 km, 

− drogi gminne – 61,200 km. 

 

Głównym węzłem komunikacyjnym gminy jest miasto Drzewica. 
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SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

Na terenie Gminy Drzewica siecią wodociągową i kanalizacyjną zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drzewicy. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa obejmuje cały 
obszar Gminy.  

 
Stacja wodociągów w Drzewicy 

Źródło: UM w Drzewicy 

Sieć wodociągowa 

Według stanu na koniec 2020 r. łączna długość rozdzielczej sieci wodociągowej zasilanej z lokalnych 

ujęć wyniosła 119,3 km, a długość magistrali wodociągowej wyniosła 11,8 km, co w sumie daje długość 

sieci 131,1 km., a produkcja wody średniodobowa wynosiła 1454 m3 /d.  

Wodociągi te zaopatrują w wodę ogółem 10330 mieszkańców Gminy Drzewica. Odbiorcami wody są 

mieszkańcy wszystkich miejscowości na terenie Gminy. Woda pozyskiwana jest z dwóch ujęć 

o następującej lokalizacji: 

1. Ujęcie wody w Drzewicy 
         ul. Warszawska 11 
          26-340 Drzewica 
 

Lokalizacja: 
 
 
 
 
 

szerokość 
(hdd°mm'ss.s'') 

 długość 
(hdd°mm'ss.s'') 

E 20° 28’ 50’’ N 51° 32’ 08’’ 
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2. Ujęcie wody w Strzyżowie 

             Strzyżów 17a 
      26-340 Drzewica 
        Lokalizacja: 
  

 

 

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wody w Drzewicy wynoszą 142 m3/h, natomiast ujęcia 

w Strzyżowie – 100 m3 /h. Woda w powyższych wodociągach przed wprowadzeniem do sieci jest 

poddawana procesowi uzdatniania polegającemu na usuwaniu nadmiaru jonów żelaza i manganu. 

Stawki opłat za wodę w 2020 r. wynosiły 2,91 + 8% VAT (3,15 zł brutto) za 1 m3, natomiast miesięczna 

opłata abonamentowa na odbiorcę - 4,56 zł brutto. 

PGKiM w Drzewicy prowadzi systematycznie badania wody przeznaczonej do spożycia w zakresie 

parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym (zakres badań określa załącznik 

nr 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi). Harmonogram poboru prób i ich zakres corocznie ustalany jest wspólnie z PPIS 

w Opocznie, gdzie przekazywane są wyniki przeprowadzonych badań. Ponadto PPIS prowadzi badania 

wody zgodnie z własnym harmonogramem i zakresem badań.  

 

W 2020 roku pobrano do badań laboratoryjnych w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym 

6 próbek wody. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia najwyższych 

dopuszczalnych wartości parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W roku 2020 

producent wody prowadził wewnętrzną kontrolę jakości wody, polegającą na wykonaniu własnych 

badań sprzedawanego produktu. Wyniki tych badań są uzupełnieniem kontroli prowadzonych przez 

Inspekcję Sanitarną. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia zgodnie 

z harmonogramem na 2020 r. pobrano z urządzenia wodociągowego w Strzyżowie i Drzewicy do badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych 12 próbek wody.  

W próbkach wody pobranych w stałych punktach monitoringowych nie stwierdzono przekroczeń 

dopuszczalnych wartości parametrów. Częstotliwość wykonywania badań była zgodna z wymaganiami 

zał. 3 w/w rozporządzenia.  

Ogółem w 2020 roku wydano 6 ocen bieżących i 2 okresowe oceny przydatności wody do spożycia. 

Woda z nadzorowanych wodociągów na terenie miasta i gminy Drzewica odpowiada wymaganiom 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi.  

Ogólny stan sieci wodociągowej oceniany jest jako dobry. Około 100 km sieci wybudowanych w latach 

1996-1997, przy użyciu materiałów wykonanych z tworzywa PVC lub PE nie wymaga modernizacji. 

Pozostałe 20 km sieci wodociągowej (z lat 80-tych) wykonane z materiałów żeliwnych jest w gorszym 

szerokość 
(hdd°mm'ss.s'') 

 długość 
(hdd°mm'ss.s'') 

E 20° 27’ 00’’ N 51° 27’ 00’’ 
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stanie i wymaga wymiany. Są to odcinki położone na terenie miasta Drzewica. W 2020 roku na ul. Miłej 

w Drzewicy dokonano wymiany odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowę kanału 

technologicznego. 

Sieć kanalizacyjna 

Gmina Drzewica jest pierwszą w 100 % skanalizowaną gminą w Województwie Łódzkim. Sieć 

kanalizacyjna na terenie Gminy Drzewica obejmuje wszystkie miejscowości z terenu gminy. Ma ona 

długość około 116,5 km, natomiast przyłącza kanalizacyjne (jest ich 2395 szt.) mają łączną długość 

około 55 km. Na potrzeby sieci pracują 62 przepompownie ścieków, w tym 12 przydomowych. W 2013 

roku wykonano instalację monitorującą 26 newralgicznych przepompowni ścieków. Umożliwia ona 

obserwację na panelu operatorskim parametrów pracy przepompowni, takich jak: poziom ścieków, 

napięcie zasilające, pobór prądu przez poszczególne pompy czy sygnalizacja awarii pomp. Dzięki temu 

możliwe jest szybkie usuwanie awarii przepompowni, a nawet zapobieganie ich powstawaniu.  

Na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków. Jest to oczyszczalnia ścieków w Drzewicy, 

zlokalizowana na ulicy Słowackiego 26 (26-340 Drzewica). 

Lokalizacja: 

 

szerokość 

(hdd°mm'ss.s'') 

 długość 

(hdd°mm'ss.s'') 

E 20° 29’ 38,11’’ N 51° 27’ 00,57’’ 

Przepustowość oczyszczalni ścieków w Drzewicy wynosi 844 m3 na dobę. Ilość ścieków oczyszczonych 

w 2020 roku wynosiła 308 394 m3. Cena za odbiór ścieków wynosiła 4,47 + 8% VAT (4,82 zł brutto). 

 
Oczyszczalnia ścieków w Drzewicy, ul. Słowackiego 26 

Źródło: UM w Drzewicy 
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Oczyszczalnia ścieków w Drzewicy to dwustopniowa mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków 

miejskich pracująca w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z wykorzystaniem 

semiperiodycznych wielofunkcyjnych reaktorów biologicznych. 

OŚWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE GMINY DRZEWICA 

W wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego przeprowadzonego w latach poprzednich na terenie 

Gminy Drzewica całkowicie wyeliminowano oświetlenie wykorzystujące oprawy rtęciowe, zastępując 

je energooszczędnymi oprawami sodowymi. Zastosowany typ opraw charakteryzuje się mniejszym 

zużyciem energii elektrycznej, korzystniejszymi parametrami świetlnymi jak również są one bezpieczne 

dla środowiska.  

W roku 2020 na terenie Gminy realizowane były dobudowy nowych ciągów świetlnych.  

Wykonano niżej wymienione zadania:  

− budowa sieci oświetlenia drogowego w m. Strzyżów – odcinek o długości 369 m,  

− budowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Idzikowice – odcinek o długości 523 m. 

 

Budowa nowych ciągów świetlnych realizowana była z wykorzystaniem nowoczesnych 

energooszczędnych opraw typu LED. 

Zadaniem Gminy jest również utrzymanie w sprawności całej sieci oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Drzewica.  

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 

w celu realizacji polityki ochrony środowiska nałożyła na wszystkie szczeble administracji 

samorządowej obowiązek opracowania programów ochrony środowiska.  

Celem przyjętego przez Radę Programu było osiągnięcie zrównoważonego rozwoju Gminy Drzewica 

poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, zachowanie jego istotnych walorów, utrzymanie 

ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Program składa się z trzech części:  

1. diagnozy, 

2. uwarunkowań, 

3. strategii ochrony środowiska. 

Realizacja programu obejmuje następujący zakres: 

▪ ochrona jakości powietrza, 

▪ ochrona wód i powierzchni ziemi, 

▪ prawidłowa gospodarka odpadami, 

▪ ograniczenie akustycznych zagrożeń środowiska, 

▪ zapobieganie ponadnormatywnej emisji pól elektromagnetycznych, 

▪ monitoring podmiotów korzystających ze środowiska, 

▪ ochrona przyrody, 

▪ edukacja ekologiczna, 

▪ promocja walorów przyrodniczych i turystycznych gminy. 
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GOSPODARKA ODPADAMI 

Gospodarka odpadami to szereg procesów związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, nadzorem nad 

tego typu działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów 

oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. 

Na terenie Gminy Drzewica wytwarzane są odpady komunalne głównie z sektorów: handlowego, 

publicznego oraz gospodarczego. 

Począwszy od 1 lipca 2013 roku każdy mieszkaniec Gminy Drzewica powinien prowadzić selektywne 

zbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, 

opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji (gromadzenie w workach 

odpowiednich kolorów). 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy, od właścicieli nieruchomości, 

zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Odpady 

z poszczególnych miejscowości zabudowy jednorodzinnej odbierane są według ustalonego 

harmonogramu.   

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w Drzewicy jest 

następująca: 

a) odpady zmieszane komunalne - od kwietnia do października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, 

w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie,  

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie, 

c) popioły – od października do kwietnia nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie, w pozostałych 

miesiącach razem z odpadami niesegregowanymi,  

d) odpady biodegradowalne – od kwietnia do października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, 

w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie,   

e) pozostałe zbierane selektywnie – co najmniej 1 raz w roku. 

W 2020 roku odpady zostały odebrane od 2607 gospodarstw, które złożyły deklaracje. Łączna masa 

zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Drzewica wynosiła 1938,773 Mg, 

co w przeliczeniu na jedno gospodarstwo daje 0,744 Mg odpadów. Osiągnięty poziom recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił 23,80%.  

      Podział odpadów ze względu na ich rodzaj i zebraną ilość przedstawia poniższa tabela: 

INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH W ROKU 2020 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 21,58 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 119,42 

15 01 04 Opakowania z metali 20,387 
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15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 25,60 

15 01 07 Opakowania ze szkła 174,98 

16 01 03 Zużyte opony 20,117 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
0,0190 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 3,900 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

3,860 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23, 20 01 35 

 

4,270 

ex 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny - popioły 205,000 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 65,000 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 1210,10 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 64,54 

SUMA 1938,773 Mg 

Ponadto w Gminie Drzewica znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

zlokalizowany k/oczyszczalni, ul. Słowackiego 26 w Drzewicy. Umożliwia on oddawanie następujących 

odpadów:  

a) makulatury (papier i tektura) i opakowań wielomateriałowych (kartoniki po mleku i sokach, 

itp.), 

b) szkła białego i kolorowego oddzielnie, 

c) plastików (tworzywa sztuczne) i metale, 

d) odpadów biodegradowalnych, 

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

f) popiołu, 

g) odpadów niebezpiecznych. 

PSZOK czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz 

w sobotę w godzinach od 10:00 do 15:00. 
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Masa odpadów odebranych z PSZOKu w 2020 r. wynosiła 19,050 Mg.  

Podział odpadów ze względu na ich rodzaj i zebraną ilość przedstawia poniższa tabela: 

Adres punktu 
Kod 

odpadów 

Rodzaj 

odpadów 

Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych 

przekazanych  

do 

zagospodarowania 

[Mg] 

Nazwa 

instalacji,  

do której zostały 

przekazane odpady 

komunalne  

PSZOK 

ul. Słowackiego 26, 

26-340 Drzewica 
 

15 01 01  

Opakowania 

z papieru 

i tektury  
1,250 

PGK OPOCZNO 

ul. Krótka 1 

26-300 Opoczno 

PSZOK 

ul. Słowackiego 26, 

26-340 Drzewica 

15 01 02 

Opakowania 

z tworzyw 

sztucznych  
7,600 

PGK OPOCZNO 

ul. Krótka 1 

26-300 Opoczno 

PSZOK 

ul. Słowackiego 26, 

26-340 Drzewica 
 

15 01 07 
Opakowania ze 

szkła  10,200 

Zakład Usług 

Komunalnych HAK 

St. Burczyński, ul. 

Próchnika 25, 97-300 

Piotrków Trybunalski 

SUMA 19,050 

 

Selektywna zbiórka odpadów jest podstawowym elementem racjonalnej gospodarki odpadami. 

Pozwala na wtórne wykorzystanie materiałów, przyczyniając się tym do ochrony otaczającego 

środowiska.  

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

W 2015 roku Rada Gminy i Miasta w Drzewicy Uchwałą nr XII/99/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. 

przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Drzewica na lata 2015-2032”. 

W ramach programu przeprowadzono szczegółową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. 

Zgodnie z danymi z inwentaryzacji, w Gminie Drzewica oszacowano masę wyrobów azbestowych 

na 7.275,127 Mg. 

Do końca 2019 r. zutylizowano 746,43 Mg azbestu, co stanowi 9,21 % wszystkich wyrobów 

azbestowych w Gminie. 

W 2020 roku odebrano azbest od 59 mieszkańców gminy, o łącznej masie 148,850 Mg, na kwotę 

48.182,74 zł (4.818,28 zł stanowiły środki własne, natomiast 43.364,46 zł pozyskano z WFOŚiGW 

w Łodzi). 
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Masę odpadów azbestowych, zebranych w latach 2016-2020 przedstawia poniższy wykres: 

 

 

opracowanie własne 

Nabór wniosków o odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych zalegających na posesjach, 
prowadzony jest w sposób ciągły, zgodnie z przyjętym przez gminę regulaminem. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Rada Miejska 

w Drzewicy, corocznie do 31 marca, ma obowiązek określić w drodze uchwały, program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Celem programu jest: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy; 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

3) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

 

Program realizowany jest z funduszy Gminy. W 2020 roku środki przeznaczone na działalność związaną 

z programem wynosiły około 50.000 złotych, w tym:  

1) odławianie i przekazywanie bezdomnych psów do Fundacji Zwierzyniec - 29.000,00 złotych; 

2) opieka weterynaryjna sprawowana nad zwierzętami wolno żyjącymi oraz usypianie ślepych 

miotów – 7.000 złotych; 
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3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt bezdomnych – 4.000 złotych; 

4) dokarmianie kotów wolno żyjących – 3.000 złotych; 

5) sterylizacja i kastracja zwierząt z terenu Gminy Drzewica – 7.000 złotych. 

 

W przeciągu 2020 roku zaadoptowano 40 bezdomnych psów. Każdy zwierzak trafiający do nowego 

właściciela został oznakowany za pomocą chipów. Dzięki temu możliwe jest szybkie ustalenie 

właściciela zagubionego psa, sprawdzenie informacji o szczepieniach i stanie zdrowia zwierzęcia. 

W 2020 roku zaszczepionych przeciw wściekliźnie zostało 18 psów, za łączną kwotę 520 zł. 

W celu kontrolowania rozmnażania psów i kotów na terenie gminy, w 2020 r. dokonano 17 sterylizacji 

i kastracji zwierząt, na łączną kwotę 3.130 zł. Dodatkowo dokonano sterylizacji i kastracji 20 wolno 

żyjących kotów na kwotę 4.220 zł. Dokonano także eutanazji 6 psów oraz 2 kotów za kwotę 800 zł. 

Zwierzęta właścicielskie jak i wolno żyjące były objęte leczeniem weterynaryjnym, którego koszt 

wyniósł łącznie 5.870 zł. Dodatkowo w 2020 r. zakupiono karmę za łączną kwotę 12.462,33 zł.  

 

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

1. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka” 

 

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę budynku wolnostojącego, parterowego, 

niepodpiwniczonego bez poddasza, powierzchnia zabudowy – 182,10 m2, powierzchnia użytkowa 

151,04 m2, kubatura – 765,80 m3. 

Jest to najnowocześniejsza świetlica wiejska na terenie gminy Drzewica, warunki udziału w konkursie 

wymusiły zastosowanie niestandardowego w tego typu obiektach wyposażenia tj. instalacji 

fotowoltaicznej, gazowej i klimatyzacji. 

Całkowita wartość zadania: 723.750,01 zł 

Dofinasowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020   

w wysokości: 455.000,00 zł 

Termin realizacji: 03.08.2020r. 

 

2. „Przebudowa drogi ulica Miła”   

 

Roboty budowlane obejmowały swym zakresem przebudowę drogi gminnej   

o szerokości jezdni 5,5 m, długości 264 mb, przebudowę jezdni, chodników i zjazdów indywidualnych 

do posesji oraz wymianę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej, ponadto wymianę odcinka sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowę kanału technologicznego. 

 

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

− frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 1392,44 m2, 

− ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – 550 m2, 

− rozebranie krawężników – 525 m, 

− demontaż istniejącego kolektora deszczowego o śr. 500 mm – 177 m, 
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− demontaż studni rewizyjnych o śr. 1000 mm – 4 szt., 

− ścinanie drzew śr. do 75 cm – 5 szt., 

− wykopy – 757 m3, 

− kanały deszczowe z rur PVC – U SN8 o śr. 500 mm – 162 mb, 

− kanały deszczowe z rur PVC – U SN8 o śr. 300 mm – 61 mb, 

− kanały deszczowe z rur PVC – U SN8 o śr. 200 mm – 55 mb, 

− studnie z kręgów betonowych o sr. 1000 mm – 8 szt., 

− studzienki ściekowe uliczne – 19 szt., 

− rury wodociągowe z PVC o śr. 160 – 244,5 mb, 

− przyłącza wodociągowe z rur polietylenowych o śr. 40 mm – 112 mb, 

− zasypywanie wykopów – 607,41 m3, 

− ułożenie kanału technologicznego – 217mb, 

− montaż studni kablowych – 8 szt., 

− warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 23 cm – 722,1 m2, 

− stabilizacja gruntu cementem gr.15 cm pod jezdnie – 1457,75 m2, 

− warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 15 cm – 1457,75m2, 

− mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni bitumicznej – 1457,75 m2, 

− wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,- 1457,75 m2, 

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm,- 1457,75 m2, 

− wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm – 600,45 m2, 

− wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm – 101,25 m2, 

− demontaż starych i montaż nowych znaków drogowych, 

− wykonanie oznakowania poziomego, 

 

Całkowity koszt zadania: 831.134,42 zł 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło: 538.016,00 zł. 

Okres realizacji: III kwartał – IV kwartał 2020. 

 

3. „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Drzewicy”. 

Wykonano roboty budowlane obejmujące swym zakresem remont drogi gminnej   

o szerokości jezdni do 6 m długości 295 mb, remont chodników i zjazdów indywidualnych do posesji. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

− frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej – 366,8 m2, 

− ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – 884 m2, 

− rozebranie krawężników – 562 m, 

− rozebranie obrzeży – 476 m, 

− mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni bitumicznej – 3668 m2, 

− wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego – 183,4 t 

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm - 1834 m2, 

− ustawienie krawężników 15x30 – 562 m, 

− ustawienie obrzeży – 476 m, 

− wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm – 884 m2, 
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− wykonanie oznakowania poziomego – 72m2, 

− wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Funduszu Dróg Samorządowych. 

Całkowity koszt zadania: 281.854,38 zł. 

Dofinansowanie ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło: 224.247,00 zł. 

Okres realizacji: III kwartał – IV kwartał 2020. 

 

4. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbrówka” 

Zadanie polega na dostawie i montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz budowie nawierzchni pod 

poszczególnymi elementami siłowni zewnętrznej. 

Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: 

 ORBITREK - 1 kpl. Urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha, nóg i pleców. 

BIEGACZ - 1kpl.  Urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, brzucha i pleców. 

WIOŚLARZ – 1kpl. Urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, ramion, tułowia i pleców  

ROWER – 1kpl. Urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg 

HUŚTAWKA – BOCIANIE GNIAZDO – 1 kpl.  

Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej – 16m2. 

 

Wartość zadania: 19.512,72 zł 

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego – 10.000,00 zł.  

Rok realizacji – 2020. 

 

POLITYKA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

 

PLACÓWKI MEDYCZNE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowe Miasto nad Pilicą  

Przychodnia Rejonowa w Drzewicy, ul. Stawowa 27, 26-340 Drzewica  

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

„Przychodnia Rodzinna DOM-MED” 

 Jelnia 1, 26-340 Drzewica 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

„Przychodnia Rodzinna DOM-MED” Filia w Radzicach Dużych 

Radzice Duże 124, 26-340 Drzewica 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I ZDROWOTNE 

Na lata 2019 – 2021 na terenie Gminy Drzewica zaplanowano realizację programów zdrowotnych dla 

uczniów klas I i IV szkoły podstawowej. 

Klasy I - „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół 

podstawowych z terenu Gminy i Miasta Drzewica”.  
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Klasy IV - „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV z terenu Gminy i Miasta Drzewica”.  

Gmina Drzewica w roku 2020 nie zrealizowała żadnego z powyższych programów zdrowotnych.  

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 i zdalnym nauczaniem  

w szkołach, realizacja programu została wstrzymana. 

W 2020 r. zaplanowana była również VII edycja Programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki 

nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn. Niestety w związku z pojawieniem się obostrzeń 

związanych ze zwiększającą się liczbą zarażonych COVID-19 nie przeprowadzono tej akcji. 

Na rok 2020 zaplanowano wdrożenie nowego Programu „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla 

mieszkańców Gminy Drzewica w wieku 65 lat i więcej”. Programu nie udało się jednak wdrożyć  

z powodu braku szczepionek. 

 

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

Zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.). Uchwałą 

Nr III/30/2019. Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 24 stycznia 2019 r. przyjęto Gminny Program 

Wspierania Rodziny w Gminie Drzewica na lata 2019-2021. 

Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.  

Realizacja celu głównego odbywa się poprzez działania w następujących obszarach: 

1. podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny; 

2. wsparcie materialne rodzin ubogich z dziećmi zagrożonych bezradnością; 

3. wspieranie rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo w rozwiązywaniu ich      

problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach. 

Na terenie Gminy Drzewica istnieje szereg instytucji działających na rzecz wspierania dzieci, młodzieży 

i rodzin. Wśród nich należy wymienić: szkoły, przedszkola, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji, Regionalne Centrum Kultury, kluby 

sportowe, placówki służby zdrowia, świetlice, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się 

pomocą dziecku i rodzinie.  

Do zadań własnych gminy w myśl art. 176 wspomnianej na wstępie ustawy należy: 

1) opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2)  tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3)  tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego 

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c)  prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, 

ponoszonych przez rodziny wspierające;  
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5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej  

lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny 

oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy w roku 2020 zapewnił rodzinom 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych wsparcie ze strony 

pracowników socjalnych w swoich rejonach opiekuńczych. Wsparciem objętych zostało 13 rodzin, 

w których wychowuje się 33 dzieci. Rodziny były zgłaszane przez sądy oraz przez pracowników 

socjalnych MGOPS w Drzewicy. Celem pracy z rodziną jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego 

poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest 

niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania 

kryzysu w rodzinie. 

Rodziny przeżywające trudności mają również zapewnioną pomoc terapeutyczną i dostęp  

do specjalistycznego poradnictwa. 18 osób skorzystało z pomocy doradcy rodzinnego, który przyjeżdża 

z PCPR w Opocznie i jest u nas 1 raz w miesiącu. Natomiast większość naszych mieszkańców korzysta 

z pomocy specjalistów i terapeutów, którzy przyjmują w Zespole Interwencji Kryzysowej przy PCPR 

w Opocznie. Z tej pomocy skorzystało 26 osób. Gdy dochodzi do sytuacji, w której rodzice zostają 

trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub władza rodzicielska zostaje ograniczona, sąd 

postanawia o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej 

i umieszczeniu poza rodziną biologiczną.  

Tabela. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z terenu Gminy Drzewica. 

Forma pieczy 

zastępczej 

Liczba dzieci z terenu Gminy 

przebywających w 2020 r. 

w pieczy zastępczej 

Liczba dzieci z terenu 

Gminy umieszczonych w 

2020 r. w pieczy 

zastępczej 

Sytuacja prawna dzieci  

rodzinna  12 0 tymczasowe umieszczenie 

w pieczy zastępczej 

instytucjonalna 0 0 - 

Źródło: opracowanie własne MGOPS w Drzewicy 

Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny gmina Drzewica w 2020 roku wydatkowała ogółem 

środki finansowe w kwocie 42.526,93 zł, w tym pokryto częściowe koszty pobytu 12 dzieci w rodzinach 

zastępczych, koszty te wyniosły 37.556,40 zł. 

Głównym celem Programu wspierania rodziny była pomoc dla rodzin zamieszkujących na terenie 

Gminy Drzewica w stwarzaniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny 

biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków 

opiekuńczo-wychowawczych. Cel ten został zrealizowany poprzez wsparcie materialne ubogich rodzin 
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z dziećmi zagrożonych bezradnością. W 2020 roku z powodu epidemii nie zostały zrealizowane 

działania edukacyjne oraz profilaktyczne na rzecz rodziny.  

 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

           Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy to zadanie wynikające z art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Gminny Program został ustalony Uchwałą  

Nr XXIV/191/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy dnia 29 grudnia 2016 roku na lata 2017-2020. 

            Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez spójne 

działanie wszystkich służb oraz zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia aktów 

przemocy. 

Na terenie Gminy Drzewica Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 73/11 

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 24.10.2011 r. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele 

Policji, Sądu Rejonowego w Opocznie, placówek służby zdrowia, Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji 

pozarządowych oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy.  

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy w szczególności  

w formie: 

1. Poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego  

i rodzinnego. 

2. Interwencji kryzysowej i wsparcia. 

3. Ochrony przed dalszym krzywdzeniem przez uniemożliwienie osobom stosującym 

przemoc, korzystania ze wspólnie zajmowanego lokalu. 

4. Zapewnienia osobie dotkniętej przemocą bezpiecznego schronienia w specjalistycznym 

ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

           W roku 2020 ze względu na obowiązujący stan epidemii odbyło się tylko 1 posiedzenie Zespołu 

Interdyscyplinarnego. W danym okresie do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły ogółem 33 

Niebieskie Karty cz. A, wszystkie karty założone zostały przez policję. W analizowanym okresie 

powołanych zostało 5 grup roboczych. Ich zadaniem jest opracowanie planu działania z daną rodziną, 

podejmowanie różnorodnych działań na rzecz ofiar przemocy oraz prowadzenie rozmów, nakłanianie 

do terapii w Poradni Leczenia Uzależnień - dotyczące działań prowadzonych ze sprawcą przemocy. 

Członkowie grup roboczych decydują o kontynuowaniu bądź zamknięciu procedury Niebieskiej Karty. 

W analizowanym okresie odbyło się 41 spotkań grup roboczych.  

W wyniku przeprowadzonych rozmów zarówno ze sprawcami przemocy jak i ofiarami, do GKRPA  

w roku 2020 skierowano 4 osoby, zaś z pomocy terapeuty rodziny skorzystało 14 osób.  

W ramach procedury Niebieskie Karty Zespół: 

− wszczynał postępowanie w procedurze, tj. zaznajomienie z aktami sprawy, opracowanie planu 

działania; 

− kontaktowano się i zapraszano na rozmowy osoby, co do których istniało podejrzenie,  

że są ofiarami przemocy, oferowano pomoc lub wskazywano możliwości uzyskania pomocy; 
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− w czasie spotkań grup roboczych prowadzone są rozmowy również z osobami, co do których 

istnieje podejrzenie, że są sprawcami przemocy w rodzinie,  

− każdej rodzinie złożono wizytę celem sprawdzenia sytuacji, rodziny te są również często 

odwiedzane przez dzielnicowych; 

− oferowano również pomoc czy uczestnictwo w terapii; 

− udzielano pomocy psychologicznej, prawnej, poradnictwa. 

      Na potrzeby Zespołu wydatkowano kwotę 2.244,48 zł. 

 

WSKAZANIE LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZEŃ 

RODZINNYCH 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy jest realizatorem pomocy społecznej   

na terenie Gminy Drzewica. Pomocy udziela się w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony 

przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy w okresie od stycznia do grudnia                              

2020 roku realizował następujące świadczenia: 

Tabela: Udzielone świadczenia w 2020 roku 

liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenia  

liczba 

świadczeń  

kwota 

świadczeń w 

zł 

liczba 

rodzin  

liczba osób                  

w rodzinach  

ZASIŁKI STAŁE OGÓŁEM 25 245 132 208 25 28 

w tym przyznane dla osoby: 

samotnie gospodarującej 

23 226 125 491 23 23 

pozostającej w rodzinie 2 19 6 717 2 5 

ZASIŁKI OKRESOWE 

OGÓŁEM 

38 139 47 963 38 73 

w tym przyznane z powodu:          

bezrobocia 

30 107 36 854 30 50 

długotrwałej choroby 0 0 0 0 0 

niepełnosprawności 8 32 11 109 8 23 

POSIŁEK 139 7 883 19 744 77 321 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

OGÓŁEM 

31 6 807 54 502 31 37 

SPRAWIENIE POGRZEBU 1 1 3 200 1 1 

ZASIŁKI CELOWE I                 

W NATURZE OGÓŁEM 

159 x 72 583 154 363 
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w tym: 

zasiłki specjalne celowe 

58 103 23 655 56 131 

PRACA SOCJALNA x x x 137 342 

Odpłatność gminy za pobyt         

w domu pomocy społecznej 

10 85 188 163 10 10 

Źródło: opracowanie własne MGOPS w Drzewicy 

 

Źródło: opracowanie własne MGOPS w Drzewicy 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej prawo do świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego 

z powodów: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej 

lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji 

kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

 

 

 

 

 

25 38

77

31

1

154

137

10

Liczba rodzin  korzystających z pomocy  w 2020 r.

zasiłek stały zasiłek okresowy posiłek

usługi opiekuńcze sprawienie pogrzebu zasiłki celowe

praca socjalna odpłatność za pobyt w DPS
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Tabela: Powody przyznania pomocy w 2020 roku 

Powód przyznania 

 

Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 53 127 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

15 47 

Długotrwała lub ciężka choroba 67 123 

Niepełnosprawność  59 128 

Bezrobocie 115 320 

Wielodzietność 12 66 

Zdarzenie losowe 1 1 

        Źródło: opracowanie własne MGOPS w Drzewicy 

Ponadto Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie z zakresu: 

świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia 

„Dobry Start”, Karty Dużej Rodziny, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, 

stypendiów i zasiłków szkolnych. Poniższa tabela przedstawia środki wydatkowane w ramach 

świadczeń rodzinnych 

Tabela: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

l.p. Wyszczególnienie Realizacja świadczeń w roku bieżącym 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

1 zasiłek rodzinny  
1 086 946 9 580 1 091 055,82 

2 dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlopu  

wychowawczego 

49 x 370 134 026,16 

3 dodatek z tytułu urodzenia dziecka 37 x 55 33 150,43 

4 dodatek z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka 

45 x 433 81 448,54 

5 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego 

46 x 343 35 320,83 

6 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego 

567 x 1 018 53 926,66 

7 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

190 x 1 393 93 800,06 

8 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w 

rodzinie wielodzietnej 

133 x 1 454 131 648,00 
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9 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

się dziecka 

98 x 98 98 000,00 

10 świadczenie rodzicielskie 49 x 303 273 823,27 

11 zasiłek pielęgnacyjny 314 x 3 159 680 545,00 

12 świadczenie pielęgnacyjne 41 x 448 793 351,10 

13 specjalny zasiłek opiekuńczy 54 x 526 323 692,10 

14 jednorazowe świadczenie za "za życiem" 4 4 4 16 000,00 

15 składki na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe opłacone za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne 

24 x 231 107 318,06 

16 składki na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe opłacone za osoby pobierające 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

43 x 397 67 175,06 

17 zasiłek dla opiekuna 1 1 1 1 240,00 

18 świadczenie z funduszu alimentacyjnego 51 38 484 198 481,46 

Źródło: opracowanie własne MGOPS w Drzewicy 

            W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku Ośrodek wypłacił świadczenia wychowawcze 

„500+” dla 1 956 dzieci, na kwotę 11.204 811,49 zł oraz świadczenia „Dobry Start” dla 1.289 dzieci  

na kwotę 386 700,00 złotych. W 2020 r. 39 rodzinom przyznano Karty Dużej Rodziny. Od dnia wejścia  

w życie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (tj. od 2014 roku) wydano Karty dla 300 rodzin (około 1.300 

kart). MGOPS realizuje również zadania z funduszu alimentacyjnego. Wpływy od dłużników 

alimentacyjnych w 2020 r. to kwota 73.648,44 zł.  Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 

71 osób (z czego 40 spłaca zaległości z lat ubiegłych). 

W ramach ustawy współpracujemy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, prowadzimy 

postępowania dotyczące koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych. W 2020r.przeprowadzono 

38 takich postępowań. 

Realizujemy również zadania dotyczące dodatków mieszkaniowych. W 2020 roku przyznano 

dodatki mieszkaniowe na kwotę 36.077,12 zł. dla 27 rodzin. Dla osób uprawnionych  

do dodatku mieszkaniowego wypłacany był również zryczałtowany dodatek energetyczny.  

Z tej pomocy skorzystało 7 rodzin na ogólną kwotę – 922,17 zł. 

MGOPS w Drzewicy zajmuje się również przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Drzewica (stypendia szkolne). W tym okresie zostało wypłacone 

stypendium szkolne dla 125 uczniów na łączną kwotę 116.498,00 zł.  

Poza wymienionymi świadczeniami pracownicy Ośrodka świadczą pracę socjalną skierowaną 

na pomoc osobom czy rodzinom we wzmacnianiu i częściowym odzyskaniu przez nich zdolności do 

funkcjonowania w środowisku poprzez poradnictwo czy pośrednictwo w załatwianiu spraw bytowych, 

z którymi niejednokrotnie klienci Ośrodka nie mogli się sami uporać.  

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” prowadzono dożywianie uczniów 
we wszystkich szkołach oraz w przedszkolu. Z pomocy w formie posiłków skorzystało 139 dzieci, koszt 
posiłków wyniósł – 19.744,30 zł, liczba wydanych posiłków – 7.883. W ramach programu wypłacono 
również zasiłki celowe na żywność. Z tej formy pomocy skorzystało 91 rodzin na kwotę 35.310,00 zł. 
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POLITYKA SENIORALNA 

Na terenie Gminy Drzewica w 2020 roku realizowane były następujące zadania wobec osób starszych: 

1. Dzienny Dom Senior +   

Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy jest jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Rady 

Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XLVI/346/2018 z dnia 14 listopada 2018 r., a swoją działalność rozpoczął 

z dniem 2 stycznia 2019 r. Celem działalności Dziennego Domu „Senior+” w Drzewicy jest 

przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, rozwijanie ich sprawności psychofizycznej oraz 

właściwe wykorzystanie potencjałów wiedzy i umiejętności seniorów. Zadaniem Dziennego Domu jest 

wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz prowadzenia w dalszym 

ciągu samodzielnego i satysfakcjonującego życia nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. 

Placówka przeznaczona jest dla 25 osób w wieku 60+, działa od poniedziałku do piątku, zapewnia 

8-godzinną opiekę, gorący 2-daniowy obiad oraz dowóz.  

Kadra Dziennego Domu: kierownik, 2 terapeutów zajęciowych, opiekun osób starszych 1 etat, główny 

księgowy 0,5 etatu, fizjoterapeuta. 

Kierownikiem placówki jest Pani Paulina Wołynkiewicz. 

Budżet placówki w 2020 r. wynosił 378.889,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 90.000,00 zł. 

Terapia zajęciowa w Dziennym Domu „Senior+” w Drzewicy 

• terapia kulinarna – przygotowywanie prostych potraw, przygotowywanie poczęstunku na 

spotkania integracyjne oraz wycieczki, nauka oraz doskonalenie podstawowych zasad 

dotyczących nakrywania do stołu, poznawanie zasad prawidłowego żywienia, 

• arteterapia – wykorzystywanie sztuki plastycznej tj.: rysunek, malarstwo, wycinanki, 

kolorowanki, robótki na drutach, szydełkowanie, decoupage, haft matematyczny itp. 
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Źródło: Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy 

 

• muzykoterapia – słuchanie muzyki relaksacyjnej, śpiewanie piosenek, nauka piosenek, nauka 

rytmiki (wystukiwanie i powtarzanie rytmu), stymulacja motoryki, 

• terapia teatralno-recytatorska – przygotowywanie przedstawień teatralnych, udział                          

w konkursach literackich, teatralnych i aktorskich, inspirowanie do podejmowania prób 

własnej twórczości literackiej, wyjścia do kina, teatru i biblioteki, 

        

Źródło: Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy 

 

• terapia świetlicowa – oglądanie telewizji, czytanie książek, przeglądanie kolorowych 

czasopism, układanie puzzli, projekcje filmów, 

• rehabilitacja usprawniająca dostosowana do możliwości i potrzeb seniorów i osób 

niepełnosprawnych. 

Działalność Dziennego Domu „Senior+” w Drzewicy w roku 2020 r.                

1. Spotkanie ze strażakami OSP Drzewica, wykład nt. "Czad - cichy zabójca". 

2. Wyjście do miejscowego kina w Drzewicy na film pt. "Mayday". 

3. Przyjęcie z okazji Dnia Babci i Dziadka - poczęstunek, zabawa taneczna. 

4. Przyjęcie z okazji Walentynek, zabawa taneczna, gry, zabawy oraz poczęstunek. 

5. Spotkanie seniorów z uczniami I klasy Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków                   

w Drzewicy pod hasłem „Seniorzy czytają dzieciom”. 

6. Wyjazd na basen do Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze. 

7. Wyjście do miejscowego kina w Drzewicy na film pt. "Zieja". 

8. Spotkanie z wikariuszem Parafii pw. Św. Łukasza w Drzewicy ks. Mariuszem, rozmowy 

dotyczące życia parafii oraz wspólna modlitwa. 
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9. Udział w Międzypokoleniowym Dniu Aktywności w Żyrardowie, spotkanie   z Prezydentem 

RP Andrzejem Dudą oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleną Maląg. 

 

 
Źródło: Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy 

 

10. Przyjęcie z okazji Dnia kobiet - poczęstunek, gry i zabawy. 

11. Wyjście do miejscowego kina w Drzewicy na film pt. "Zenek". 

12. Udział w spektaklu pn. "W bacówce" - wykonany przez zawodowych aktorów z teatru 

objazdowego. 

 

 

       Źródło: Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy 
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13. Trzydniowa wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Ziemi Kłodzkiej oraz Skalnego Miasta 

w Czechach. 

14. Udział w Senioraliach Opoczyńskich 2020, spotkanie z zaproszonymi gośćmi, występ 

seniorów, poczęstunek. 

15. Udział seniorów w konkursie pn. "Moja kartka świąteczna". 

W okresie zawieszenia Dziennego Domu z uwagi na epidemię koronawirusa świadczone były usługi 

w formie alternatywnej poza siedzibą placówki, tj.: teleopieka, dostarczanie posiłków do miejsca 

zamieszkania podopiecznych, dostarczanie zakupów, paczek z artykułami spożywczymi oraz 

materiałów terapeutycznych. 

 

2. Usługi opiekuńcze  

W MGOPS w Drzewicy są zatrudnione opiekunki, które pomagają potrzebującym w codziennych 

czynnościach samoobsługowych, robieniu zakupów czy sprzątaniu.   

Gmina Drzewica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy realizuje  

w partnerstwie z Gminą Opoczno projekt „CUŚ – Centrum Usług Środowiskowych na rzecz 

mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. MGOPS w Drzewicy w ramach projektu realizuje usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 20 osób oraz zatrudnia 4 opiekunki. Kwota dotacji  

146.959,00 zł, środki własne 30.000,00zł. 

3. Klub Seniora 

Od sierpnia 2020 r. w budynku Dziennego Domu Senior+ w Drzewicy działa Klub Seniora. Powstał on 

w ramach projektu „CUŚ – Centrum Usług Środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu 

opoczyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Klub zrzesza 20 uczestników.  

Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora jest bezpłatne. Celem Klubu Seniora jest: 

1) motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego, aktywności  

i uczestnictwa w życiu społecznym; 

2) upowszechnianie zdrowego stylu życia; 

3) działalność kulturalna i edukacyjna; 

4) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

5) rozwijanie zainteresowań, pasji uczestników poprzez udział w warsztatach plastycznych, 

florystycznych, rękodzieła, krawieckich, klubie filmowo-dyskusyjnym, czytelniczym  

i fotograficznym; 

6) przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji; 

7) zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów- członków Klubu Seniora, 

integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk; 

8) współpraca z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie, ze stowarzyszeniami np. Caritas, 

Miejską Biblioteką Publiczną, Regionalnym Centrum Kultury.  

 

Koszt działalności Klubu Seniora w 2020 r. to kwota 50.379,00 zł. 
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Spotkania z najstarszymi mieszkańcami Gminy Drzewica 

Jest to akcja społeczna Burmistrza Drzewicy, realizowana już od kilku lat w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia. Burmistrz odwiedza ze świątecznymi życzeniami i prezentami najstarszych mieszkańców 

Gminy Drzewica.  W 2020 r. Burmistrz odwiedził 45 osób, które ukończyły 90 lat. 

Covid-19 

W związku z ogłoszonym w 2020 roku stanem epidemii Covid-19 na terenie Gminy Drzewica 

zorganizowana została w różnych formach pomoc osobom starszym i samotnym. Jednostki okolicznych 

OSP dostarczały paczki żywnościowe z Banku Żywności. Pracownicy socjalni MGOPS w Drzewicy 

zapewniali pomoc w formie zakupów artykułów żywnościowych i leków, byli w stałym kontakcie 

z pielęgniarkami środowiskowymi i podopiecznymi. 

Dużą pomoc w czasie pandemii zapewniali mieszkańcom wolontariusze Drzewickiego Centrum 

Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, którzy dostarczali do mieszkań zakupy i utrzymywali stały kontakt 

z podopiecznymi. 

 

DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DRZEWICY 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy (WTZ) ma siedzibę na ulicy Braci Kobylański 26. Rozpoczął swoją 
działalność 15 grudnia 2005 roku. Jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się 
w wieku produkcyjnym ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu 
niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. 

Kadra placówki: instruktor terapii zajęciowej – 5 osób, instruktor zawodu - 1 os., sprzątaczka - 1 os., 
psycholog – 1 os., fizjoterapeuta – 1 os., księgowa – 1 os., kierownik - 1 os., IODO (u. zlecenie) - 1 os. 

Kierownikiem WTZ w Drzewicy jest Pani Sylwia Gąsiorowska. 

Budżet placówki w 2020 roku wyniósł 623.401,33 zł, w tym środki PFRON – 512.400,00zł 
Powiat Opoczyński – 56.933,33 zł, Gmina Drzewica – 48.020,00 zł, inne środki (grant) – 6.048,00 zł. 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy to placówka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 

fizyczną. 

W WTZ w Drzewicy terapią objętych jest 25 osób niepełnosprawnych z terenu gminy i miasta Drzewica. 

Uczestnicy mieszkający poza terenem Gminy dowożeni są na zajęcia specjalnym busem 

przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Transport pokrywany jest ze środków 

Warsztatu. 

Celem Warsztatu jest rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu ruchu, upośledzeniem umysłowym, 

chorobą psychiczną - poprzez pomoc w osiągnięciu przez uczestnika warsztatu poziomu wyższego niż 

ten, jaki ustalono przed rehabilitacją tj. tak wysokiego, jak pozwalają na to jego indywidualne cechy 

psychiczne i somatyczne, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych metod i środków oddziaływania. 

Najważniejszym zadaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest prowadzenie procesu rehabilitacji 

uczestników tak, by osiągnęli możliwie najlepszy stopień przystosowania do pracy i życia społecznego. 
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Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2020 roku, odbywała się  

w 5 pracowniach terapeutycznych: 

• pracowni plastycznej, 

• pracowni komputerowej, 

• pracowni muzyczno - literackiej, 

• pracowni gospodarstwa domowego, 

• pracowni krawieckiej. 

 

stacjonarnie, a podczas EPIDEMII Covid 19 - zawieszenia działalności placówki, zdalnie. 

W placówce zostały zapewnione wymagane warunki sanitarno-higieniczne niezbędne 

do funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym, zapewnione było monitorowanie stanu zdrowia 

kadry i uczestników uczestniczących w zajęciach terapeutycznych, zostały zachowane właściwe 

odległości między uczestnikami, pracownie terapeutyczne były systematycznie wietrzone oraz 

zapewnione zostały środki dezynfekcyjne. 

Zajęcia terapeutyczne odbywały w grupach 4-5 osobowych pod opieką stałego instruktora 

Fizjoterapeuta – zajęcia rehabilitacyjne z każdą grupą przez dwa tygodnie, zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Psycholog - wsparcie psychologiczne dla osób tego potrzebujących oczywiście z zachowaniem środków 

bezpieczeństwa. 

Dowóz uczestników busem warsztatowym na zajęcia do placówki odbywał się w grupach 4-osobowych 

(8 kursów dziennie). Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy zostali zapoznani, stosowali 

i bezwzględnie przestrzegali zasad dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

Rodzaj prowadzonych zajęć obowiązkowych 

Rok 2020 był pełen niespodziewanych zwrotów akcji, które na długo pozostaną w naszej pamięci. 

Pomimo całej niechęci do już minionego roku. Choć przez dłuższy czas nie mogliśmy normalnie 

pracować, to jednak nie zmniejszyliśmy tempa. 

Zadania podczas zawieszenia działalności placówki - epidemii Covid-19 to przede wszystkim stały 

kontakt z uczestnikami – teleopieka i praca zdalna. Cała kadra pracowała on-line /przez portale 

społecznościowe - Messenger/Facebook/ i kontaktowała się telefoniczne. Pracownicy powierzali 

zadania - nauka zaradności osobistej w domu, sprzątanie, gotowanie, wykonanie prac plastycznych, 

zadania edukacyjne dostosowane do poziomu każdego uczestnika. Rozwożone były materiały 

do wykonania różnych prac z poszczególnych pracowni, a także paczki spożywcze. Uczestnicy byli 

zabezpieczani w środki czystości i ochrony osobistej.  

Prowadzona przez Warsztat terapia zajęciowa wpływała stymulująco na wszechstronny rozwój 

Uczestników spełniając następujące funkcje (cele):  

− kształtowanie i doskonalenie kompetencji społecznych uczestników, w tym umiejętności 

współpracy w grupie,  

− rozwijanie samodzielności oraz zaradności w wykonywaniu czynności dnia codziennego,  
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− kształtowanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,  

− rozwijanie zainteresowań oraz doskonalenie związanych z nimi umiejętności,  

− rozwijanie poczucia efektywności u uczestników i wzmacnianie ich pozytywnej samooceny. 

 

Poszczególne pracownie WTZ podejmowały wiele działań, kształtując różnorodne umiejętności 

Uczestników, które znalazły swoje odzwierciedlenie w ich wytworach.  

W pracowni plastycznej wykonano karty okolicznościowe, ozdoby świąteczne, biżuterię oraz tworzono 

prace plastyczne: rysunkowe, za pomocą farb oraz wyrób stroików i ozdób świątecznych.  

W pracowni komputerowej uczestnicy kształtowali umiejętność: pracy z edytorami tekstu, 

wyszukiwania informacji za pomocą wyszukiwarki internetowej oraz prawidłowego i bezpiecznego 

korzystania ze sprzętu komputerowego.  

Pracownia gospodarstwa domowego kształtowała i rozwijała u Uczestników takie umiejętności jak: 

obróbka warzyw i owoców, przygotowanie prostego posiłku według przepisu, estetyczne nakrywanie 

do stołu, obsługa sprzętów kuchennych i AGD, parzenie herbaty i kawy. Ponadto uczestnicy utrwalali 

prawidłowe nawyki higieniczne i porządkowe.  

Pracownia muzyczno-literacka podejmowała różnorodne działania mające na celu umuzykalnianie 

uczestników, jak również zapewnienie im kontaktu z kulturą i sztuką. Podopieczni WTZ kształtowali 

i rozwijali umiejętność gry na instrumentach muzycznych takich jak cymbałki, grzechotki, gitara.  

Doskonalili zdolności wokalne i sceniczne przygotowując wystąpienia publiczne. 

W WTZ w Drzewicy zajęcia rehabilitacyjne prowadzone były zgodnie z indywidualnym programem 

rehabilitacji przygotowanym dla każdego uczestnika. Program taki określa w szczególności formy terapii 

oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności psychofizycznej uczestnika, 

przewidywany zakres terapii, zakres i metody nauki zaradności osobistej, formy współpracy z rodziną 

lub opiekunami. Rada programowa składa się z pracowników zatrudnionych w tej placówce. 

Są to specjaliści do spraw rehabilitacji i rewalidacji, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog oraz 

kierownik placówki. Rada programowa opracowuje corocznie indywidualne programy rehabilitacji dla 

każdego uczestnika warsztatu i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich realizację. Natomiast raz na pół 

roku zbiera się i dokonuje okresowej – kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu 

rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w 

rehabilitacji. Kompleksowa ocena dokonywana jest na podstawie oceny: 

− stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego; 

− umiejętności interpersonalnych, komunikowania się i współpracy w grupie; 

− stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, 

z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej 

oraz sfery emocjonalno – motywacyjne. 
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Rodzaj prowadzonych zajęć obowiązkowych: 
 

Ogólne usprawnianie, formy zajęć: 

 

▪ terapia grupowa, indywidualna i zbiorowa, 

▪ arteterapia, 

▪ muzyko-, choreo- i teatroterapia, 

▪ filmoterapia, 

▪ ludoterapia, 

▪ ergoterapia, 

▪ estetoterapia, 

▪ biblioterapia, 

▪ psychoterapia i wsparcie psychologiczne, 

▪ socjoterapia, 

▪ aromaterapia, 

▪ logopedia, 

▪ terapia przez kontakt z przyrodą, sylvo- i talasoterapia, 

▪ przygotowanie do pracy, 

▪ zajęcia rekreacyjne, 

▪ konkursy, 

 

Rozwijanie umiejętności życia codziennego, formy zajęć: 

 

▪ trening w zakresie czynności życia codziennego, 

▪ ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej, 

▪ trening w zakresie wyglądu zewnętrznego, 

▪ zajęcia z gospodarstwa domowego: higieniczne i estetyczne przyrządzanie posiłków, prace 

porządkowe w domu, obsługa urządzeń technicznych i audiowizualnych, 

▪ rozwój umiejętności ogrodniczych, 

▪ trening ekonomiczny, 

▪ umiejętność odpowiedniego zachowania się, zasady savoir vivr. 

 

Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, formy zajęć: 

 

▪ trening umiejętności interpersonalnych, 

▪ trening wiedzy o sobie samym, 

▪ trening asertywności, 

▪ trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, 

▪ trening mediacji i negocjacji, 

▪ ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, 

▪ ćwiczenia umiejętności komunikowania się poprzez Internet, 

▪ ćwiczenia aktywności w sytuacjach społecznych, 

▪ ćwiczenia z orientacji przestrzennej, 

▪ ćwiczenia w pełnieniu roli uczestnika WTZ, domownika, klienta, obywatela i pracownika. 
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Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, formy zajęć: 

 

▪ trening przygotowania do podjęcia pracy, 

▪ trening umiejętności pracy w zespole i współodpowiedzialności za wykonywane zadanie, 

▪ rozwijanie motywacji i tempa pracy, 

▪ podnoszenie sprawności ruchowej i manualnej, 

▪ ćwiczenia koncentracji i pamięci, 

▪ ćwiczenia wytrwałości i odpowiedzialności, doprowadzania powierzonego zadania do 

końca, 

▪ ćwiczenia w zakresie dokładności pracy oraz przestrzegania dyscypliny pracy, 

▪ ćwiczenia w zakresie samodzielnego planowania, kontrolowania i wykonywania zadania. 

 

Rozwijanie umiejętności zawodowych, formy zajęć: 

 

▪ stosowanie technik komputerowych i multimedialnych, w tym stosowanie 

specjalistycznych programów użytkowych i Internetu, przygotowanie do telepracy. 

▪ zajęcia krawieckie, hafciarskie i tkackie, 

▪ zajęcia z rękodzieła artystycznego, 

▪ zajęcia plastyczne, 

▪ zajęcia gastronomiczne i kuchenne, 

▪ zajęcia dekoracji i estetycznego wystroju wnętrz, 

▪ zajęcia poligraficzne, 

▪ warsztaty zawodowe. 

 

Rozwijanie innych umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii, formy zajęć: 

 

▪ ćwiczenia umiejętności posługiwania się głosem, 

▪ ćwiczenia rozwijania wrażliwości słuchowej, 

▪ ćwiczenia rozwijania wrażliwości dotykowej, 

▪ ćwiczenia percepcji wzrokowej, ćwiczenia mowy i dykcji, 

▪ ćwiczenia zmysłów propriocepcji i przedsionkowego, 

▪ ćwiczenia kompleksowego odbierania wrażeń zmysłowych, 

▪ ćwiczenia wyobraźni, 

▪ ćwiczenia orientacji kierunkowej i przestrzennej, 

▪ ćwiczenia umiejętności poznawania, nazywania i odzwierciedlania uczuć. 

 

Metody pracy: 

▪ słowne, 

▪ praktyczne, 

▪ oglądowe, 

▪ objaśniająco-poglądowe, 

▪ samodzielnego dochodzenia do wiedzy, 

▪ programowane. 
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Trening umiejętności zachowań społecznych: 

▪ trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej, 

▪ trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, 

▪ trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia, 

▪ trening zachowań rynkowych i ekonomicznych, 

▪ trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, 

▪ trening przygotowania do podjęcia pracy- zatrudnienia. 

 

Wydarzenia integracyjne, rekreacyjne, kulturalne w 2020 roku  
 

1. Wykonanie prac na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (07.01.2020 r.) 

2. Warsztatowy Konkurs Walentynkowy – pracownia plastyczna (10.02.2020 r.) 

3. Dyskoteka Walentynkowa. 

4. Wykonanie upominków walentynkowych. 

5. Dyskoteka karnawałowa. 

6. Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. 

Prezentacja rękodzieła w Starostwie Powiatowym w Opocznie – prac wykonywanych w WTZ 

Drzewica. Spotkanie zorganizowane było 18 lutego 2020 r miało charakter integracyjny. Jego 

celem było wzmocnienie i przedstawienie współpracy między organizacjami a samorządami 

gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, w tym wymiana informacji o zasobach NGO (non-

profit organizations). 

7. Warsztatowe świętowanie Dnia Kobiet i Mężczyzny 10.03.2020r. wspólne wyjście do 

Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy na film „Zenek”. 

8.  Uroczystości państwowe pod pomnikiem na Placu Wolności w Drzewicy. 

9. Pomoc finansowa dla Uczestników WTZ Drzewica w ramach programu PFRON. Z inicjatywy 

niesienia pomocy i opieki przez kadrę naszej placówki Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, 

jako jedni z pierwszych złożyli wnioski w formie online przystępując do programu PFRON 

wspiera Ciebie. Program był skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia 

działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość 

korzystania z prowadzonych przez nie zajęć. Wsparcie polegało na przekazywaniu 

miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez okres 5 miesięcy, licząc od mc. marca 

2020 r. (15.04.2020 r). 

10. Paczki wielkanocne dla podopiecznych WTZ Drzewica (10.04.2020 r.) 

11. Szycie maseczek ochronnych w pracowni krawieckiej. 

12. Rajdy piesze Szlakiem Hubala (sierpień, wrzesień 2020). 

13. Wspólne spacery i ogniska. 

14. 7 września 2020 r. gościliśmy aktorów z Agencji Artystycznej GALANA, którzy w plenerze przed 

budynkiem naszej placówki zaprezentowali spektakl teatralny pt. "O dobrym wychowaniu". 

15. Wyjazd uspołeczniająco - integracyjny nad morze do Mrzeżyna (11-13.09.2020 r.) 

16. Dzień Chłopaka. 

Id: 37B69D11-6A00-4925-919D-CF1E7DE62F56. Podpisany Strona 105



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2020 rok 

 

106 
 

17. Wyjście do RCK w Drzewicy na wystawę „Noc Kupały” (05.10.2020 r.) 

18. Rozstrzygnięcie konkursu PFRON „Tajemnica mojej wyobraźni”, wyróżnione prace z WTZ 

Drzewica (14.10.2020 r.) 

Organizowany od 2003 roku konkurs to największy przegląd twórczości artystycznej osób 

z niepełnosprawnościami w Polsce. Jak podkreślają organizatorzy - „Sztuka Osób 

Niepełnosprawnych” od lat jest doskonałą okazją do podziwiania głębokiej wrażliwości 

twórców. Wielki fenomen sztuki nieprofesjonalnych artystów polega na odwoływaniu się do 

emocji i budowaniu nastroju. Prace nagradzane były w pięciu kategoriach: malarstwo i witraż, 

rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja oraz fotografia. 

W 2020 roku za udział w konkursie wyróżnienie zostało przyznane Uczestnikowi Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Drzewicy. Wykonał on fotografię pod tytułem „Uskrzydlona 

wyobraźnia”. 

19. 07.10.2020r wyjazd z uczestnikami na sesję plenerową do konkursu pt.” To właśnie Drzewica” 

zorganizowanego przez RCK w Drzewicy. 

20. Dwa wyróżnienia w konkursie fotograficznym „To właśnie Drzewica!” (17.11.2020 r.) 

Tematyką konkursu organizowanego przez Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy były 

zdjęcia wykonane na terenie gminy Drzewica, przedstawiające: przyrodę, architekturę, folklor 

regionalny (modę, design, kulturę, ludzi). Realizowane cele to między innymi: rozwijanie pasji 

fotograficznej i wrażliwości artystycznej; poszukiwanie wspólnych cech charakterystycznych 

dla regionu opoczyńskiego, np. w dziedzictwie kulturowym; wyłonienie zdjęć najlepiej 

odzwierciedlających piękno Drzewicy i okolic w sposób promujący walory przyrodnicze, 

architektoniczne i etniczne gminy Drzewica. 

Wyróżnienia przyznano 2 Uczestnikom WTZ Drzewica. 

21. Wielka Gala Integracji - spotkanie online. 

22. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (04.12.2020.). 

23. „15 lat Razem” - jubileusz powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

24. Paczki bożonarodzeniowe dla podopiecznych WTZ Drzewica. 

25. Paczki bożonarodzeniowe dla uczestników WTZ Drzewica zorganizowane przez wolontariat 

„Ofiarna Dłoń” w ramach zadania publicznego „Pomoc świąteczna”. 

 
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
 

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest corocznie realizacja 

zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 

i narkomanii jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalany corocznie przez Radę Miejską w Drzewicy. 

W dniu 23 stycznia 2020 r. na podstawie art.41ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Miejska w Drzewicy uchwałą  

Nr XVII/140/2020 przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Drzewica na 2020 r., który jest kontynuacją zadań 

i kierunków zawartych w programach uchwalonych w latach ubiegłych i stanowi całokształt działań, 
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jakie są podejmowane w celu ograniczenia występowania choroby alkoholowej  

w społeczeństwie i zapobiegania jej negatywnym skutkom.  

Działania profilaktyczne w 2020 r. opierały się na udzieleniu pomocy rodzinom, w których 

występuje problem alkoholowy. Raz w miesiącu w punkcie konsultacyjnym w MOPS w Drzewicy 

udzielane były bezpłatne porady psychologiczne, w czasie których informowano osoby o możliwości 

podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego, motywowano je do leczenia.  

W 2020 roku odbyło się 9 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, w trakcie których monitorowano sytuację w rodzinach. W czasie rozmów 

z uczestnikami postępowania członkowie Komisji motywowali osoby nadużywające alkohol do 

zachowania abstynencji, podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, jak również przekazywali 

informację o placówkach prowadzących terapie dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz 

udzielających specjalistycznych porad. W przypadku braku współpracy oraz widocznego braku 

poprawy ze strony wezwanego Komisja składała wniosek do Sądu Rejonowego w Opocznie, celem 

wydania wniosku o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w związku 

z uzależnieniem od alkoholu.  

W 2020 r. Komisja rozpatrzyła łącznie 34 wnioski dotyczące przedmiotu uzależnienia od alkoholu,  

z tego: 

1) 8 wniosków dotyczące niezakończonych spraw z 2019 r.; 

2) 4 wnioski skierowano do Sądu Rejonowego w Opocznie; 

3) 18 wniosków skierowano do Poradni Leczenia Uzależnień w Opocznie; 

4) 11 spraw zakończono. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii opiera się na przestrzeganiu zapisów ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości  

i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz uchwały Nr XL/313/2018 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 18 

lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy i Miasta Drzewica i zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Drzewica miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Na dzień 31.12.2020 r. na terenie Gminy Drzewica funkcjonowało 30 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, w tym: 

1) 25 punktów sprzedaży detalicznej, z podziałem na: 

a) 24 sprzedających napoje alkoholowe zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

b) 23 sprzedających napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu  

(z wyjątkiem piwa), 

c)  23 sprzedających napoje alkoholowe zawierające powyżej 18% alkoholu, 

2) 5 punktów sprzedaży gastronomicznej napojów alkoholowych z podziałem na: 

a) 5 sprzedających napoje alkoholowe zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

b) 2 sprzedające napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem 

piwa), 

c) 2 sprzedające napoje alkoholowe zawierające powyżej 18% alkoholu. 

 

W roku 2020 r. pozytywnie zaopiniowano 4 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych w punktach sprzedaży alkoholu. 
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W 2020 r. Komisja spotkała się, głównie w celu: 

− przeprowadzenia rozmów profilaktycznych z zaproszonymi osobami uzależnionymi 

od alkoholu oraz członkami ich rodzin, 

− podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

− zaopiniowania wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych. 

W 2020 r. nie odnotowano zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od narkotyków 

czy zażywających problemowo, działania podejmowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych polegają głównie na działaniach profilaktycznych. Celem głównym 

Programu jest przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz problemom jej towarzyszącym 

na terenie Gminy Drzewica. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat problemów 

związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. 

 

OŚWIATA, KULTURA, SPORT I TURYSTYKA 

 
INFORMACJE ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W DRZEWICY 

Zadaniem Gminy jest zapewnienie warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. To gmina ustala sieć szkół i określa granice ich 
obwodów. Na Gminie spoczywa również obowiązek wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz 
zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej 
i organizacyjnej, a także wyposażanie szkół lub przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędnych 
do pełnej realizacji programów wychowawczo – profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz 
wykonywania innych zadań statutowych. 
 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Drzewicy (ZEAS) jest gminną jednostką organizacyjną 
utworzoną na mocy Uchwały Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr VI/37/2011 z dnia 30 maja 2011 r., 
a swoją działalność rozpoczął w dniu 1 września 2011 r. Na skutek zmian prawnych w obszarze 
wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych JST, Rada Gminy i Miasta 
w Drzewicy w dniu 29 listopada 2016 roku podjęła uchwałę Nr XXII/182/2016 w sprawie wspólnej 
obsługi finansowe i administracyjnej jednostek oświatowych oraz zmiany uchwały Nr VI/37/2011 Rady 
Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-
Administracyjnemu Szkół w Drzewicy, nadając Zespołowi nowe zadania. Celem działalności Zespołu 
jest prowadzenie obsługi organizacyjno - administracyjnej, kadrowo- płacowej i finansowo - księgowej 
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drzewica. 

Dyrektorem ZEAS jest Pani Agnieszka Kopytowska. 

Gmina Drzewica jest organem prowadzącym dla 5 szkół podstawowych, 1 przedszkola oraz punktu 
przedszkolnego: 

1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, 
2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach, 
3. Szkoła Podstawowa w Brzustowcu wraz z punktem przedszkolnym w Jelni. 
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4. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie, 
5. Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, 
6. Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, 

 
Wszystkie szkoły dysponują bibliotekami szkolnymi oraz zapewniają uczniom możliwość korzystania ze 
świetlicy szkolnej. W większości dysponują salami gimnastycznymi oraz boiskami sportowymi. 
W dwóch szkołach funkcjonują zastępcze sale gimnastyczne. Każda szkoła posiada, co najmniej jedną 
pracownię komputerową.  
 

 

Opracowanie własne 
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Opracowanie własne 

 

Liczba etatów nauczycieli (średnia z 2020 r.)  i oddziałów w placówkach oświatowych                     

w Gminie Drzewica 

 

Opracowanie własne 
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Programy i projekty, w tym sportowe 
SZKOLNY KLUB SPORTOWY 

Główne założenia programu to umożliwienie podejmowania aktywności fizycznej chętnym uczniom w 

formie zajęć sportowych i rekreacyjnych, kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej, 

poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, promocja 

zdrowego stylu życia, optymalne wykorzystanie lokalnej infrastruktury sportowej, promocja 

różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży  (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, gry rekreacyjne, 

lekka atletyka, gimnastyka, taniec, kajakarstwo). 

  

LOKALNY ANIMATOR SPORTU 

Celem projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, 

dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu. Głównymi założeniami  projektu jest: wspieranie 

rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy 

sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia, stworzenie 

jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, 

systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży 

w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców, optymalne wykorzystanie 

infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko-Orlik 2012” 

oraz lokalnej infrastruktury sportowej. 

Udział w programach sportowych to organizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów. 

To odkrywanie i szlifowanie nowych talentów. Programy sportowe mają być przyjemne a zarazem 

pożyteczne. Partnerem Gminy w ramach realizacji programów sportowych jest Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

 

PROGRAM „ŁÓDZKIE DLA AKTYWNYCH SENIORÓW” 

Gmina Drzewica po raz kolejny w 2020 r. znalazła się w gronie samorządów, na terenie których 

rozpoczęła się kolejna edycja programu sportowo-rekreacyjnego dedykowanego seniorom. 

Są to bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki, ćwiczeń poprawiających cechy 

motoryczne z uwzględnieniem zagadnień układu krążenia, oddechowego itp. dla osób w wieku 60+.  

 

Realizatorem projektu jest Łódzka Federacja Sportu. Ideą projektu jest organizacja i prowadzenie 

systematycznych zajęć rekreacyjno-sportowych dla grupy osób w wieku sześćdziesięciu i więcej lat 

życia. Projekt zakłada możliwość aktywizacji ruchowej, która wpłynie na polepszenie samopoczucia 

oraz stanu zdrowia osób korzystających ze zorganizowanej formy zajęć rekreacyjno-sportowych. 

 

PROGRAM „UMIEM PŁYWAĆ” 

Uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Drzewica już po raz kolejny     w 2020 roku wzięli 

udział w lekcjach nauki pływania w ramach programu sportowego „Umiem pływać”. Program zakłada 

systematyczny, powszechny i bezpłatny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach nauki pływania. Każdy 

z uczniów miał możliwość zrealizowania 20-godzinnego cyklu zajęć wg treści programowych 

otrzymanych od operatora wojewódzkiego. Ważnym aspektem programu jest również edukacja dzieci 

w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. Gmina Drzewica dodatkowo zapewnia udział opiekunów. Zajęcia 

prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.  
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Podobnie jak w latach ubiegłych program cieszył się pozytywnym odbiorem. Dzieci czynią błyskawiczne 

postępy, a na lekcjach pływania panuje świetna atmosfera 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków własnych 

Gminy Drzewica.  

  

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 

W 2020 roku Gmina Drzewica przystąpiła do rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” uchwalonego na lata 2016-2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez 

wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia 

społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy, dotyczącego m.in. wspierania 

w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup 

nowości wydawniczych. 

W programie wzięły udział i pozyskały wsparcie: Szkoła Podstawowa w Idzikowicach.  

Całkowita wartość zadania: 2.480,00 zł 

Przyznana dotacja: 1.984,00 zł;  

Zaangażowane środki własne Gminy: 496,00 zł. 

Celem przyznania dotacji i udziału w programie był zakup książek nie będących podręcznikami, 

pozostających w sferze zainteresowania uczniów, celem wyposażenia bibliotek szkolnych. Efektem 

przyznania dotacji jest wzbogacenie zasobów bibliotecznych w placówce, co podniosło atrakcyjność 

księgozbiorów i zainteresowanie literaturą wśród uczniów oraz wzrost liczby wypożyczeń w bibliotece 

szkolnej. 

 

REZERWA OŚWIATOWA 2020 

W wyniku reformy systemu oświaty zmieniającej szkołę podstawową w ośmioklasową, a tym samym 

nowymi podstawami programowymi do przedmiotów nauczania, zmieniło się również 

zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych. 

 

W związku z powyższym Gmina Drzewica wystąpiła w 2020 roku o zwiększenie części oświatowej 

subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych i otrzymała wnioskowaną kwotę dofinansowania 

20.469,00 zł. 

 

Zakupione pomoce dydaktyczne (do przedmiotów przyrodniczych: geografia, biologia, fizyka, chemia) 

pozwoliły na nowoczesną, rozwijającą zainteresowania i ciekawość poznawczą edukację uczniów. 
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WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ EDUKACJI 

Gmina Drzewica, współpracując z placówkami oświatowymi wspomaga realizację zagadnień 

dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych. Systematycznie współpracuje z wieloma 

instytucjami, takimi jak:  

▪ Instytucje sytemu oświaty (Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie 

Trybunalskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie Filia w Drzewicy); 

▪ Organy porządku publicznego, np. Komenda Powiatowej Policji w Opocznie; 

▪ Instytucje pomocy społecznej, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlica; 

▪ Publiczne instytucje kulturalno-oświatowe, np. Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy, 

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy; 

▪ Kluby sportowe i obiekty sportowe, np. LKK, boisko Orlik, stadion piłkarski w Drzewicy; 

▪ Parafia; 

▪ Przedsiębiorstwa; 

▪ Organizacje pozarządowe: Drzewickie Centrum Wolontariatu Ofiarna Dłoń, Koło Diabetyków; 

▪ Ochotnicze Straże Pożarne i inne służby ratownicze, np.: Państwowa Straż Pożarna, pogotowie 

ratunkowe; 

▪ Placówki ochrony zdrowia; 

▪ Media, np. prasa lokalna (TOP), Radio Plus. 

 

PROBLEMY ZWIĄZANE Z OŚWIATĄ W 2020 R. 

Rok 2020 to był trudny czas epidemii COVID - 19. Wybuch epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

w marcu spowodował zamknięcie szkół. Po początkowym zawieszeniu działalności dydaktycznej 

nauczanie przeniosło się do sfery wirtualnej. W nowej rzeczywistości wykreowanej przez epidemię 

najważniejsza była realizacja dwóch celów: powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej 

oraz realizacja podstawy programowej. To było wielkie wyzwanie dla całego środowiska edukacyjnego, 

które musiało błyskawicznie dostosować się do nowych warunków pracy. Nie wszyscy nauczyciele 

pracowali dotąd z wykorzystaniem nowych technologii, nie mają też odpowiedniego, bezpiecznego 

sprzętu komputerowego. Potrzeba było czasu, aby uzupełnić swoje kompetencje cyfrowe 

i przekonstruować metodykę pracy na odpowiednią do zdalnej formy nauczania. Szkoły wdrażały 

bezpieczne rozwiązania chmurowe, które pomogły w prowadzeniu zdalnych lekcji. Wszystko wymagało 

czasu i uważności. 

Nastąpił wzrost wynagrodzeń nauczycieli o ok. 5%, który nie był w pełni pokryty z subwencji 

oświatowej. 

Ze względu na sytuacje demograficzną w 2020 r. dokonano likwidacji dwóch małych szkół filialnych: 

Szkoły Filialnej w Krzczonowie i Szkoły Filialnej w Jelni po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium 

Oświaty w Łodzi. Uczniom zapewniono możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej 

w Brzustowcu. 

W budżecie gminy na 2020 r.  przeznaczono na oświatę i wychowanie: 13.255.776,07 zł 

Otrzymana subwencja oświatowa to: 9.769.051,- zł 
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Środki własne dołożone z budżetu na sfinansowanie oświaty: 3.486.725,07 zł   

 

Finansowanie oświaty w latach 2015 - 2020 

 

Opracowanie własne 

 
DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W DRZEWICY 

 
Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy (RCK) jest samorządową instytucją kultury działającą 

w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 

1991r oraz Statut Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy nadany uchwałą nr IV/23/2014 Rady 

Gminy i Miasta w Drzewicy dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu dla Regionalnego 

Centrum Kultury w Drzewicy. 

Do podstawowych zadań Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy należy w szczególności: 

organizowanie spotkań teatralnych, koncertów, organizowanie i wspieranie imprez artystycznych 

i rozrywkowych, organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, prowadzenie zajęć i warsztatów  

artystycznych oraz kół zainteresowań, prowadzenie i organizowanie działalności zespołów ludowych, 

tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury, edukacja kulturalna i wychowanie 

przez sztukę, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 

tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

rozpoznawanie, rozbudowanie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 
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upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze wiedzy regionalnej i organizowanie innych 

imprez o charakterze kulturalnym. 

 

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 14 osób – 11,5 etatów w tym: 

− na stanowiskach administracyjnych – 5 osób – 3,75 etatu, 

− na stanowiskach merytorycznych - 6 osób – 4,75 etatu, 

− na stanowiskach robotniczych – 3 osoby – 3 etaty. 

Dyrektorem placówki jest Pani Alina Szymańska. 

Przychody ogółem RCK w 2020 roku wyniosły 1.079.241,33 zł. 

Do zadań Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy należy prowadzenie zajęć i warsztatów 

artystycznych, kół zainteresowań i edukacja kulturalna. Uczestnicy mogą brać udział w różnorodnych 

formach zajęć stałych oraz warsztatowych. Ze względu na epidemię COVID-19, która rozpoczęła się 

w marcu 2020 roku, większość zajęć nie mogła odbywać się w tradycyjnej formie. Instruktorzy 

prowadzili je online. 

Zajęcia teatralne z grupami aktorskimi, wokalne, areobic prowadziła instruktor Marta Szymańska. 

Zajęcia odbywały się kilka razy w tygodniu i uczestniczyło w nich około 40 osób. 

 

 

 

 

 

Zajęcia taneczne prowadziła instruktor Natalia Pomykała. Uczestnicy podzieleni byli na grupy wiekowe, 

każda grupa spotykała się dwa razy w tygodniu. W zajęciach uczestniczyło około 25 osób. 
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Zajęcia plastyczne prowadziła instruktor Anna Woźniak. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, 

w grupach podzielonych wiekowo, uczestniczyło w nich około 20 osób tygodniowo. 

 

 

 

 

 

 

Nauką gry na instrumentach zajmował się instruktor Marek Gapys. Zajęcia odbywały się dwa razy 

w tygodniu, uczestniczyło w nich około 10 osób tygodniowo 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z zespołami ludowymi „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie” prowadziła instruktor Alina 

Szymańska. Próby odbywały się raz w tygodniu i uczestniczyło w nich 45 osób.  
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Próby z Młodzieżową Orkiestrą Dętą od 01.02.2020 r. prowadził kapelmistrz Piotr Manowiecki. Próby 

odbywały się w grupach podzielonych wiekowo, uczestniczyło w nich około 15 osób w ciągu tygodnia.  

 

 

 

 

 

 

W Regionalnym Centrum Kultury oprócz zajęć stałych z instruktorami organizowane były także zajęcia 

na czas trwania ferii zimowych oraz wakacji. W roku 2020 zimowe zajęcia odbywały się pod hasłem 

„Zimowa akademia kreatywności”. W minionym roku na czas ferii zimowych zorganizowane zostały 

zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastyczno – 

manualnych, edukacji filmowej, zajęciach tanecznych, zajęciach literackich. Ponadto odbywały się 

zajęcia stałe z instruktorami: Alina Szymańska - zespoły ludowe, Natalia Pomykała – zajęcia taneczne, 

Marek Gapys - zajęcia muzyczne, Marta Szymańska – zajęcia teatralne, Anna Woźniak – zajęcia 

plastyczne. Dwutygodniowe zajęcia zakończył bal karnawałowy. Zajęcia feryjne cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem, dziennie w zajęciach brało udział około 70 dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W minionym roku ze względu na panującą epidemię COVID-19 zajęcia wakacyjne, w tym również 

warsztaty i plenery malarskie nie odbyły się w tradycyjnej formie, ponieważ od marca 2020r. instytucje 

kultury decyzją Prezesa Rady Ministrów zostały czasowo zamknięte.  

Tuż po zawieszeniu zajęć artystycznych dyrekcja i pracownicy RCK podjęli decyzję o zorganizowaniu 

akcji "Maseczka ochronna dla każdego mieszkańca gminy Drzewica". Akcja wywołała bardzo duże 

zainteresowanie mieszkańców. Trwała przez kilka tygodni z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego. Po zakończonej sukcesem akcji szycia maseczek przyszedł czas na kolejne 

Id: 37B69D11-6A00-4925-919D-CF1E7DE62F56. Podpisany Strona 117



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2020 rok 

 

118 
 

wyzwanie - prace remontowe i porządkowe wykonywane przez pracowników RCK. Odświeżone zostały 

pracownie, korytarze, pomieszczenia socjalne, sale konferencyjne oraz gabinety Dyrektora i Księgowej.  

Z dniem pierwszego sierpnia Regionalne Centrum Kultury wznowiło swoja działalność. Od tego dnia 

mogły się odbywać zajęcia, w nowych warunkach sanitarnych.  

 

Regionalne Centrum Kultury jest współorganizatorem cyklicznych imprez oraz warsztatów. 

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy tylko część wydarzeń artystycznych ze względu na panująca 

epidemię COVID-19. Były to: Musical „Przyjdź Panie”, „Orszak Trzech Króli”, „Koncert Kolęd 

i Pastorałek”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pięciolecie Regionalne Centrum Kultury wraz 

z musicalem pt. „Poprawiny”, koncert Edyty Geppert z okazji dnia kobiet „Kocham Cię życie”, koncert 

„Ojciec Nas Wszystkich” oraz koncert zespołu „HAPPYSAD”.  Imprezy takie jak: Dni Drzewicy, Sobótka, 

Dożynki Gminne oraz inne cykliczne wydarzenia niestety nie mogły się odbyć.  

Udało nam się zorganizować dwa konkursy skierowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców gminy. Były to: Konkurs plastyczny - „Najpiękniejsza karta wielkanocna” oraz Konkurs 

fotograficzny „To właśnie Drzewica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki funduszom pozyskanym z projektów zorganizowaliśmy trzy wystawy, które znajdowały się na 

holu oraz przed budynkiem RCK. 

 

1. „Nasze Ludowe Dziedzictwo – Noc Kupały – Region Opoczyński” – wrzesień – wystawę 

obejrzało około 150 osób. Została ona zorganizowana w ramach projektu „EtnoPolska” 

dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. W jej ramach zostały 

przeprowadzone warsztaty edukacyjne z twórczości ludowej pt. „Cudze chwalicie…” 

oraz Konkurs Wiedzy o Obrzędowości Regionu Opoczyńskiego 

2. „Niepodległa w literaturze” – wrzesień – wystawę obejrzało około 300 osób. Projekt 

dofinansowano ze środków programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2020 

w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa w literaturze”. Projekt zorganizowano 

we współpracy z Fundacją Wspierania Potencjału Lokalnego. W ramach wystawy odbyła się 

prelekcja dla uczniów szkół podstawowych. 

3. „Polskie Boże Narodzenie” – była to wystawa online opracowana przez pracowników RCK.  

Dzięki pomocy pracowników Regionalnego Centrum Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy 

złożyło wniosek o powierzenie grantu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020 pt. „Rozwój tożsamości lokalnej wśród mieszkańców Gminy 
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Drzewica”. Zakupione i przekazane dla RCK zostały stroje ludowe, laptop z oprogramowaniem 

oraz urządzenie wielofunkcyjne za łączną kwotę 37.147,44 zł. 

 

W Regionalnym Centrum Kultury działa kino cyfrowe. W 2020 roku wyświetlono 79 filmów, które 

obejrzało 8.575 widzów. Liczbę widzów w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższy wykres. 

Przez obowiązujące restrykcje epidemiczne kino nie mogło prowadzić swojej działalności 

 

Opracowanie RCK w Drzewicy 

 
DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRZEWICY 

Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy jest samorządową instytucją kultury, której 

organizatorem jest Gmina Drzewica. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem biblioteki sprawuje 

Burmistrz Drzewicy, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Łodzi i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie. 

Celem biblioteki jest zaspokajanie i pobudzanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa 

oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego. Biblioteka działa w zakresie: 

− gromadzenia, przechowywania, ochrony i udostępniania gromadzonych przez siebie 

zbiorów; 

− udostępniania zbiorów na miejscu oraz wypożyczania ich na zewnątrz; 

− udostępniania informacji w oparciu o źródła własne i zewnętrzne, w tym informacji 

z dziedziny turystyki dotyczących gminy, powiatu, regionu; 

− popularyzacji książki i czytelnictwa, informacji, wiedzy i kultury poprzez różne formy 

pracy kulturalno-oświatowej; 

− współpracy z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami oraz innymi 

podmiotami, m.in. z branży turystycznej z terenu gminy; 

− doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej. 
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MBP w Drzewicy podejmuje także inne działania w odpowiedzi na potrzeby społeczne. 

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnię zbiorów 

tradycyjnych, kawiarenkę internetową i punkt informacji turystycznej. 

Kadra: 2 etaty bibliotekarskie, 0,2 etatu informatyka, 0,25 etatu księgowej,  

Godziny otwarcia: 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku; Kawiarenka Internetowa czynna 

w godzinach biblioteki oraz we wtorki i czwartki od godz. 17.00 - 20.30. 

Zbiory biblioteczne 

Zakupiono 458 wol. książek o wartości 12.000,00 zł   

Inne wpływy książkowe - 112 wol. książek o wartości 1.120,00 zł (były to dary od czytelników. 

Ubytkowano 755 wol. książek zaczytanych. 

Zakupiono prenumeratę prasy za kwotę 1.736,28 zł. 

 

Budżet biblioteki w 2020 roku wynosił 192.000,00 zł, w tym dotacja organizatora 186.000,00 zł, dotacja 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6.000,00 zł. 

 

Struktura księgozbioru (książki) 

Nazwa biblioteki, filii 

Literatura 

piękna dla 

dzieci 

i młodzieży 

Literatura 

piękna dla 

dorosłych 

Literatura 

z innych 

działów 

Ogółem książki 

MBP w Drzewicy 4854 4818 5933 15605 

w tym: Oddział dla 

Dzieci 

4854 0 523 5377 

OGÓŁEM  4854 4818 5933 15605 

Ogółem - struktura 

procentowa 

31,11 % 30,87 % 38,02 % 100 % 

Opracowanie własne 

 

Czytelnicy 

W 2020 roku biblioteka zarejestrowała 471 czytelników, w tym do lat 15- 209 czytelników.   Bibliotekę 

odwiedziło 4670 użytkowników.     

Udostępnienia zbiorów 

Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz – 5.568 wol., 

 w tym w oddziale dla dzieci - 1.681 wol. 

Liczba wypożyczeń książek na miejscu- 53 wol., 

w tym w oddziale dla dzieci- 19 wol. 

Liczba wypożyczeń czasopism nieoprawnych na zewnątrz - 175 egz., 

w tym w oddziale dla dzieci- 64 egz. 

Liczba wypożyczeń czasopism nieoprawnych na miejscu - 120 egz., 

w tym w oddziale dla dzieci - 35 egz. 

 Liczba wypożyczeń zbiorów spec. (audiobooków) na zewnątrz - 14 płyt. 
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Kawiarenka internetowa  

Ilość odwiedzin w kawiarence – 692. 

 

Ważniejsze prace merytoryczne 

− planowanie i zakup nowości książkowych, 

− wprowadzanie do komputerowego systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21 

tegorocznych przybytków książkowych oraz pozostałego księgozbioru biblioteki. 

Komputerowo opracowano 50 % ogólnej liczby zbiorów (w oddziale dla dzieci – 80%) 

− selekcja i porządkowanie księgozbioru dla dorosłych, 

− wprowadzanie danych osobowych czytelników biblioteki do systemu bibliotecznego 

SOWA, 

− pozyskano kwotę 6000,00 na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego 

Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

− przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programów MKiDN, 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspierania Zrównoważonego 

Rozwoju. 

 

Działalność kulturalno- oświatowa  

Z uwagi na epidemię koronawirusa działalność kulturalno-oświatowa biblioteki została 

ograniczona. Niektórych z zaplanowanych działań nie udało się zrealizować, ale biblioteka 

proponowała mieszkańcom gminy liczne konkursy, w których mogli brać udział zarówno dorośli jak 

i najmłodsi czytelnicy biblioteki.  

Był to m. in.: 

1. Konkurs czytelniczy online na czas koronawirusa (nas stronie internetowej 

zamieściliśmy krótkie informacje o książkach, zadaniem internautów było odgadnąć tytuł 

i autora książki). 

2. Konkurs plastyczny „Zilustruj ulubioną książkę”  

3. Literackie bingo  

4. Gra internetowa „Balladyna”  

5. Gra internetowa „Klimat na czytanie”  

Proponowaliśmy w formie online słuchowiska dla dzieci. Zachęcaliśmy do udziału 

w Międzypokoleniowym Festiwalu Literatury Dziecięcej, podczas którego znani autorzy i artyści czytali 

najmłodszym wybrane lektury. 

 Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa uruchomiliśmy punkt wypożyczeń, przy 

wejściu do budynku biblioteki. Czytelnicy mogli zwrócić wypożyczone książki i wymienić na nowe 

pozycje. Późną jesienią czytelnicy mogli samodzielnie wybierać interesujące ich książki przy 

zachowaniu rygoru sanitarnego. W bibliotece mamy limit osób, które mogą jednocześnie przebywać 

w placówce– stosownie do wytycznych Biblioteki Narodowej. Wszelkie informacje dotyczące 

działalności biblioteki były sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Regionalnego Centrum 

Kultury, w zakładce MBP w Drzewicy, niektóre w prasie regionalnej i w formie plakatów. 

Zainteresowani czytelnicy mogli także zamówić wybrane pozycje książkowe, odpowiadać na pytania 

konkursowe, pytać o godziny otwarcia i zasady funkcjonowania biblioteki drogą e-mailową 

i telefoniczną.  
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Zanim epidemia wymusiła ograniczenia w funkcjonowaniu naszej placówki zorganizowaliśmy 

ferie dla dzieci, były to zajęcia komputerowe, gry i zabawy. W styczniu 2020 r. biblioteka zorganizowała 

spotkanie z przedszkolakami. Dzieci, które brały udział w akcji „Mała książka – wielki człowiek” i często 

odwiedzały bibliotekę, zbierając punkty otrzymały dyplomy i słodkie upominki.  

Z uczniami kl. I b spotkali się pensjonariusze z Dziennego Domu Senior+, którzy przeczytali 

dzieciom „Asiunię” J. Papuzińskiej. Książka stanowiła pretekst do rozmów o wojnie.  

 

 
Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy. 

 

Na przełomie stycznia i lutego 2020 r. przeprowadziliśmy zajęcia z kodowania, wykorzystując robota - 

Photona. Wzięły w nich udział dzieci klas pierwszych SP w Drzewicy i przedszkolaki z Przedszkola 

Samorządowego w Drzewicy.  

 
Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy. 
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Bibliotece udało się zorganizować „Narodowe Czytanie” i „Noc Bibliotek”, z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności. W ramach „Nocy Bibliotek” biblioteka, dzięki uprzejmości RCK, zorganizowała 

pokaz filmu „Jakub, Mimami i gadające psy”. Film obejrzeli uczniowie kl. I-III z terenu Gminy Drzewica 

oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przysusze. Film obejrzało 

około 300 osób. 

 

 

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy. 

 
Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy 
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Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy brała udział w akcji „Mała książka - wielki człowiek”. Dzieci 

w wieku od 3-6 lat otrzymały wyprawki czytelnicze i karty małego czytelnika. Bibliotekarze zachęcali 

przedszkolaków do wypożyczania książek i gromadzenia punktów, którymi nagradzano dzieci za każde 

odwiedziny w bibliotece. 

 

  
Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy 

 

W październiku wspólnie z nauczycielami i uczniami kl. III i IV ze SP w Drzewicy i SP w Domasznie 

rozmawialiśmy o roli kobiet i dziewczyn w społeczeństwie. Dzieci przeczytały opowiadanie mówiące 

o równym traktowaniu dziewcząt i chłopców. Bibliotekarze przygotowali okolicznościową wystawkę 

książek pt. „Kobiety w literaturze”. 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego korzystanie z czytelni i kawiarenki internetowej było 

utrudnione, ale zachowując rygor sanitarny prowadziliśmy zajęcia dla seniorów z obsługi komputera 

i pakietu office, można było również skorzystać z Internetu. Stowarzyszenie UTW w Drzewicy 

przekazało bibliotece 8 nowo zakupionych komputerów, z których mogą korzystać mieszkańcy Gminy. 

Biblioteka w ten sposób wymieniła sprzęt komputerowy na nowocześniejszy. 

Pracownicy skorzystali z licznych darmowych szkoleń, które pozwoliły wzbogacić warsztat 

pracy, były inspiracją i pomocą w codziennej pracy. 

Przy Bibliotece działa Punkt Informacji Turystycznej. Wszystkich przydatnych informacji 

turystycznych pracownicy udzielają codziennie w godzinach pracy biblioteki. Turyści mogą także 

kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Zainteresowane osoby są informowane o aktualnych 

imprezach, o atrakcjach miasta i okolicy.  W Punkcie Informacji Turystycznej można otrzymać darmowe 

materiały promocyjne bezpłatne mapki, ulotki, foldery turystyczne oraz zakupić lokalne pamiątki. 
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SPORT 

Gmina Drzewica ponosi znaczne nakłady finansowe na wspieranie funkcjonowania klubów 

sportowych, co przekłada się na ich wyniki sportowe. 

W roku 2020 kluby sportowe oraz poszczególni zawodnicy osiągali bardzo dobre wyniki. 

Do najważniejszych należą:   

1. Ludowy Klub kajakowy Drzewica  

Osiągnięcia zawodników w slalomie kajakowym w 2020 r.: 

LIPIEC 

* Młodzi kajakarze LKK Drzewica zanotowali pierwsze starty w sezonie 2020. 3 lipca wystartowali w XII 

Memoriale im. Ireneusza Kielera w Leśnej, a 11 lipca w IV Międzynarodowych Regatach Slalomowych 

UKS na torze "Wietrznice". Najlepsze wyniki osiągnęła Karolina Bąkiewicz. 

SIERPIEŃ 

* Od 31 lipca do 2 sierpnia na drzewickim torze rozgrywano regaty XV Memoriału Roberta 

Korzeniewskiego oraz XXVI Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Mistrzostwa Polski Juniorów. W 

Memoriale slalomiści LKK Drzewica stawali na podium trzy razy. Michał Franczak wywalczył trzecie 

miejsce w C-1m open. Dwukrotnie na podium wchodziła młodziczka Karolina Bąkiewicz. W MP 

Juniorów Młodszych drzewiczanie wywalczyli trzy krążki. W K-1m Ariel Kasiński został wicemistrzem 

Polski, natomiast Bartłomiej Reguła zdobył brąz. W C-2 mix srebro przypadło osadzie Klaudia 

Smolarek/Bartłomiej Reguła. W MP Juniorów wicemistrzostwo Polski wywalczył kanadyjkarz Maciej 

Bartos.   

* 22 i 23 sierpnia na torze w Krakowie rozegrano XXIII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-23 w slalomie 

kajakowym. Znakomitą formę zaprezentował Szymon Zawadzki z LKK Drzewica, który w konkurencji C-

1m wywalczył srebrny medal i tytuł młodzieżowego wicemistrza Polski. Tydzień wcześniej podczas 

Międzynarodowego Pucharu Prezydenta Miasta Krakowa Szymon wywalczył drugie miejsce w C-1m 

seniorów. 

* Od 28 do 30 sierpnia rozgrywano w Krakowie 72. Mistrzostwa Polski Seniorów w Slalomie 

Kajakowym. W C-1m Szymon Zawadzki wywalczył 5. miejsce, natomiast junior Maciej Bartos był 7. 

Michał Franczak został sklasyfikowany na 10. pozycji. Ta trójka znakomicie spisała się w konkurencji 

drużynowej 3xC-1m, zdobywając srebro i tytuł drużynowych wicemistrzów Polski. MPS stanowiły 

ostatnią kwalifikację do kadry narodowej na sezon 2020. Szymon Zawadzki awansował zarówno do 

reprezentacji seniorów (po raz pierwszy w karierze), jak i młodzieżowców, natomiast Maciej Bartos 

uzyskał awans do kadry juniorów. 

WRZESIEŃ 

* Kanadyjkarz LKK Drzewica Szymon Zawadzki zadebiutował w Mistrzostwach Europy Seniorów w 

slalomie kajakowym. Wraz z kolegami z kadry narodowej wywalczył brązowy medal w konkurencji 

drużynowej 3xC-1 m. Mistrzostwa były rozgrywane od 18 do 20 września na torze w Pradze. 
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* 20 września rozegrano w Szczawnicy IX Mistrzostwa Polski Młodzików w slalomie kajakowym. 

Karolina Bąkiewicz z LKK Drzewica potwierdziła swoją klasę w K-1 dziewcząt, zdobywając brązowy 

medal. 

PAŹDZIERNIK 

*  Od 1 do 4 października rozgrywano w Krakowie Mistrzostwa Europy Juniorów  

i Młodzieżowców U-23 w slalomie kajakowym. Tym razem z medalu cieszył się Maciek Bartos (LKK 

Drzewica), który wspólnie z kolegami z kadry narodowej juniorów wywalczył trzecie miejsce i brąz w 

konkurencji zespołowej C-1m x 3. 

* Kolejny sukces Macieja Bartosa. Podczas 77. Mistrzostw Polski w zjeździe kajakowym (9-11 

października w Szczawnicy) drzewiczanin w rywalizacji zjazdu C-1 juniorów wywalczył tytuł mistrza 

Polski.   

* 17 października odbyły się VI Drzewickie Slalomy. Gospodarze zajęli siedem miejsc na podium, 

odnosząc trzy zwycięstwa. 

2. Miejsko Gminny Klub Sportowy „Drzewica"  

MGKS „Drzewica” w 2020 r. prowadził działalność polegającą na organizacji szkolenia  

i współzawodnictwa sportowego dla czterech grup sportowych: Seniorzy – drużyna występująca  

w klasie okręgowej, juniorzy, trampkarze oraz drużyna orlikowa – drużyny występujące głównie  

w turniejach. Zawodnicy w dobrych warunkach i pod fachowym okiem wykwalifikowanych trenerów 

mogą rozwijać swoje umiejętności. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu.  

W trakcie rozgrywek drużyny uczestniczą w meczach ligowych organizowanych przez Okręgowy 

Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim. Drużyna seniorów MGKS Drzewica zakończyła sezon 

2019/2020 w dobrym stylu, plasując się na 6 miejscu w klasie okręgowej. Po zakończeniu rundy 

jesiennej sezonu 2020/2021 MGKS Drzewica po raz pierwszy w historii rozgrywek został liderem klasy 

okręgowej.  

3. Ludy Klub Sportowy „Radzice” 

Do sezonu 2020/2021 LKS Radzice rozpoczął przygotowania od początku sierpnia. W związku z sytuacją 

epidemiczną w kraju nie rozpoczęły się one od tradycyjnie organizowanego w tym okresie turnieju im. 

Stanisława Kowalczyka „BRATA”. Rozegranych zostało za to parę meczów sparingowych. Przed 

przystąpieniem do rozgrywek klub wzmocnił się także nowymi zawodnikami. Na półmetku sezonu LKS 

Radzice z dorobkiem 28 punktów, bez porażki na swoim koncie, zajmował pierwsze miejsce w klasie 

rozgrywkowej „A”, Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim. W klubie funkcjonuje 

także drużyna juniorów.  

4. Klub Sportowy Brzustowiec 

Klub Sportowy Brzustowiec posiada sekcję tenisa stołowego. Drużyna w sezonie 2019/2020, 

występowała w rozgrywkach 4-tej ligi woj. łódzkiego. Klub rozegrał 10 meczów ligowych gromadząc 5 

punktów. Ze względu na sytuację pandemiczną sezon rozgrywkowy został przerwany a KS Brzustowiec 

zakończył rywalizację na 8 miejscu w tabeli. Do kolejnego sezonu KS Brzustowiec nie przystąpił.   
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DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE SPORTU 

Burmistrz Drzewicy w drodze zarządzenia nr 140/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r., na podstawie art. 30 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), 

art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), art. 221 ust. 

4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz 

uchwały Nr VI/36/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Drzewica 

ogłosił nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 2020.  

 

Konkurs dla zadania nr 2 (tj. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki 

nożnej chłopców na terenie miejscowości Radzice Duże), rozstrzygnięto zarządzeniem nr 6/2020 z dnia 

27 stycznia 2020 r. Z powodu braku ofert dla pozostałych zadań (tj. Zadanie nr 1 - Organizacja szkolenia 

 i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie miasta Drzewica, zadanie 

nr 3 - Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa górskiego  

na terenie Gminy Drzewica oraz zadanie nr 4 - Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego 

w zakresie tenisa stołowego dzieci i młodzieży na terenie miejscowości Brzustowiec) konkurs 

unieważniono. Dla wyżej wspomnianych zadań konkurs ogłoszono ponownie zarządzeniem nr 7/2020 

z dnia 27 stycznia 2020 r. i rozstrzygnięto zarządzeniem nr 25/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Dla zadań 

udzielono dotacji w następujący sposób:  

 

− Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej 

chłopców na terenie miasta Drzewica. Kwota 108.000,- zł. Dotowany: Miejsko Gminny 

Klub Sportowy „Drzewica”.  

− Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej 

chłopców na terenie miejscowości Radzice Duże. Kwota 44.000,- zł. Dotowany: 

Ludowy Klub Sportowy „Radzice”.  

− Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa 

górskiego na terenie Gminy Drzewica. Kwota 71.000,- zł. Dotowany: Ludowy Klub 

Kajakowy Drzewica.  

− Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego 

dzieci i młodzieży na terenie miejscowości Brzustowiec. Kwota 5.000,- zł. Dotowany: 

Klub Sportowy Brzustowiec 

 

TURYSTYKA NA TERENIE GMINY  

Drzewica to miasto leżące przy dawnym Trakcie Królewskim we wschodniej części Województwa 

Łódzkiego, na pograniczu Ziemi Łódzkiej, Mazowsza i Gór Świętokrzyskich. Jest siedzibą Gminy 

Drzewica w Powiecie Opoczyńskim. Przez Drzewicę przepływa prawy dopływ Pilicy – naturalnie 

meandrująca rzeka Drzewiczka, której wody zasilają Zalew Drzewicki o powierzchni ponad 80 ha, 

spełniający funkcję zbiornika retencyjnego i rekreacyjnego. Z kolei do Drzewiczki wpływa Brzuśnia – 

rzeka o pierwszej klasie czystości wody. Od północy, wschodu i południa miasto otaczają duże 

kompleksy leśne, tworzące swoisty mikroklimat. Północna część lasów usytuowana jest w otulinie 

Spalskiego Parku Krajobrazowego. 
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Znakomita lokalizacja w centrum Polski, wyjątkowe walory krajobrazowe oraz rozbudowana 

infrastruktura – to wszystko sprawia, że Drzewica staje się coraz ważniejszym punktem na turystycznej 

mapie Województwa Łódzkiego. Bez wątpienia stanowi idealne miejsce dla turystów szukających 

zarówno przygody z adrenaliną, jak i spokojnego wypoczynku z rodziną.  

 

 

   
Fot. Zalew w Drzewicy. Źródło: Urząd Miejski w Drzewicy 

 

Wykorzystując swoje atuty przyrodnicze jest prężnym ośrodkiem sportów wodnych.  Zaledwie kilkaset 

metrów od dworca PKP - przy Zalewie Drzewickim - działa Ośrodek Sportu i Rekreacji, na terenie 

którego znajdują się: zadbana plaża, strzeżone miejsce do kąpieli, dobrze wyposażona wypożyczalnia 

sprzętu wodnego (kajaki, rowerki wodne, narty wodne i tzw. banany z motorówką), wyciąg do 

wakeboardingu o długości 220 m, boiska do kajak polo i siatkówki plażowej, dwa place zabaw, punkt 

gastronomiczny i bar. 

 

 
Fot. Zalew w sezonie letnim. Źródło: Facebook Centrum Sportu i Rekreacji w Drzewicy 

 

OSiR działa w okresie od maja do września, a oprócz wielu form aktywnego wypoczynku na Zalewie 

Drzewickim oferuje również cieszące się wielką popularnością spływy kajakowe Drzewiczką. Trasa 

biegnąca meandrami rzeki - wśród dzikich łąk, starorzeczy, pól uprawnych i terenów leśnych – 

dostarczy niezapomnianych wrażeń każdemu uczestnikowi spływu. 
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Fot. Spływ kajakowy rzeką Drzewiczką. Źródło: Urząd Miejski w Drzewicy  

 

Bogata oferta rekreacyjno-turystyczna Drzewicy skierowana jest także do miłośników pieszych 

wędrówek oraz pasjonatów rajdów rowerowych. W samym mieście i okolicach znajdują się urokliwe 

szlaki – zarówno piesze, jak i rowerowe. Jeden z nich przebiega przez oznakowaną i oświetloną ścieżkę 

pieszo-rowerową, położoną przy północnym brzegu Zalewu Drzewickiego.   

 

KAJAKARSTWO GÓRSKIE W DRZEWICY  

 

Chlubą Drzewicy, a jednocześnie ewenementem na skalę całego kraju, jest tor kajakowy do uprawiania 

slalomu kajakowego, czyli najważniejszej, bo olimpijskiej odmiany kajakarstwa górskiego. To jedyny 

taki obiekt w centralnej Polsce. Należy do najnowocześniejszych torów slalomowych w Europie. Na 

torze trenują zawodnicy Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica, którzy mogą się poszczycić wielkimi 

osiągnięciami na arenie krajowej i międzynarodowej - z medalami Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw 

Świata i Mistrzostw Europy włącznie. Największe osiągnięcie drzewickich „górali” to srebro olimpijskie 

osady C-2 Krzysztof Kołomański - Michał Staniszewski podczas Igrzysk Olimpijskich „Sydney 2000”. 

Na torze w Drzewicy corocznie odbywają się regaty slalomowe o randze ogólnopolskiej. Z obiektu 

korzystają również zawodnicy ekstremalnych sportów wodnych – hydrospeedu, freestyle’u czy 

kajakarstwa zwałkowego. Podobnie jak OSiR tor położony jest w bliskim sąsiedztwie dworca PKP.    
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Fot. Tor kajakarstwa slalomowego w Drzewicy. Źródło: Urząd Miejski w Drzewicy 

 

DRZEWICKIE ZABYTKI  

 

Drzewica jest miastem o bogatej, historycznej przeszłości sięgającej początków XIII wieku.  

O jej dziejach świadczą liczne zabytki architektury. Do najważniejszych należą: 

• kościół rzymsko - katolicki ufundowany w 1315 roku 

• ruiny XVI-wiecznego zamku gotycko–renesansowego, będące najlepiej zachowaną 

rezydencja z I połowy XVI wieku w Polsce 

• dwór na podzamczu z XV wieku 

• park zamkowy z drugiej połowy XIX wieku 

• cmentarz rzymsko-katolicki założony w 1796 roku. 

Do średniowiecznej historii miasta nawiązują doroczne festyny rycerskie, odbywające się wokół ruin 

XVI-wiecznego zamku. Z kolei Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy kultywuje tradycje regionu 

opoczyńskiego, bazujące na folklorze, dawnych obrzędach i zwyczajach. 

BAZA NOCLEGOWA 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzewicy oferuje dwa domki letniskowe położone  

w zacisznym lasku – 350 m od plaży i 150 m od toru kajakowego. Do dyspozycji turystów pozostaje 

osiem pokoi 3- lub 4-osobowych. Każdy jest niezależny, ogrzewany, ma wyjście na taras, osobną 

łazienkę i aneks kuchenny. Na terenie przy domkach („Kemping nad Drzewiczką”) znajduje się m.in. 

plac zabaw dla dzieci, miejsca na ognisko i free wi-fi. Bazę noclegową okolicy uzupełniają hotele 

i hostele w mieście oraz gospodarstwa agroturystyczne w Radzicach Małych i Giełzowie.  
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Fot. Domki kempingowe nad Zalewem w Drzewicy. Fot. Urząd Miejski w Drzewicy 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Liczba przedsiębiorców w rejestrze CEIDG według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 456. 

• liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2020 r. wynosi 32, 

• liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2020 r. wynosi 19. 

 

Podmioty gospodarcze (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) funkcjonujące 

na terenie Gminy to przede wszystkim małe i średnie firmy. 

Głównym kierunkiem działalności gospodarczej w Gminie Drzewica jest handel - 143 jednostki. Duży 

jest również udział podmiotów nakierowanych na usługi budowlane - 115 jednostek. 

 

Struktura podmiotów gospodarczych według branż po przeważającym kodzie PKD 

 

 
Opracowanie własne 
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Do wiodących branż w Gminie zaliczyć należy: 

➢ handel, w tym: 

• detaliczny (stacjonarny, ruchomy, wysyłkowy), 

• hurtowy. 

➢ przetwórstwo przemysłowe, 

 

➢ usługi, w tym: 

• budowlane, 

• transport (pasażerski i towarowy), 

• motoryzacyjne (naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych 

i motocykli), 

• usługi w zakresie opieki zdrowotnej, 

• pozostałe usługi. 

 

 

 

Podmioty gospodarcze obsługa CEIDG przez Urząd Miejski w Drzewicy  

w zakresie rejestracji działalności gospodarczej i zakończenia. 

 

 

 
Opracowanie własne 
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Podmioty gospodarcze – obsługa systemu CEIDG  

 przez Urząd Miejski w Drzewicy w zakresie zgłoszenia zmian, zawieszenia i wznowienia działalności 

gospodarczej 

 

 

Opracowanie własne 

 

 

TERENY INWESTYCYJNE 

 

Nieruchomość niezabudowana. 
Lokalizacja: 
Drzewica, województwo łódzkie 
Powierzchnia: 
24.232 m² 
Działki: 
3/15; 3/16; 3/18; 3/19; 3/20 
Forma własności: 
Własność 
Opis nieruchomości: 

Nieruchomość gruntowa położona w Drzewicy przy ul. Stawowej. Działki te wydzielono z Zakładu 
Gerlach. 
Przeznaczenie działki: 
Dla tego terenu obowiązuje „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”, z ustaleń którego 
wynika: 

1. Działki nr: 3/18 i 3/19 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa produkcyjna, składy 
i magazyny lub usługowa z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

2. Działki nr: 3/15; 3/16; 3/20 – zabudowa usług turystyki wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi lub usługowa z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz tereny 
urządzeń stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem awaryjnym. 

Uzbrojenie: 
Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kablowa linia elektryczna. Na sąsiedniej działce (droga) 
znajduje się kolektor sanitarny. 
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Przywileje: 
W dniu 15.01.2016 roku weszła w życie Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Gminy i Miasta Drzewca 
z dn. 31 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 
tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzewica w ramach pomocy de 
minimis. 
 

 
Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Drzewica. Źródło: UM w Drzewicy. 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

Roczny program współpracy Gminy Drzewica w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, został przyjęty przez Radę Miejską w Drzewicy Uchwałą nr XVI/133/2019 
z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu poprzedziły konsultacje społeczne 
z organizacjami.  

Przyjmując Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
Rada Miejska w Drzewicy zadeklarowała budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umacniania 
lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 
społeczności lokalnej. Podjęcie programu było także intencją realizacji swych zadań ustawowych 
w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.  

 Stowarzyszenia i fundacje oraz niesformalizowane grupy aktywnych obywateli podejmują cenne 
działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji pozarządowych i gminy 
stwarza szansę na lepsze realizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców 
naszej gminy. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego 
zaspokajania potrzeb wspólnoty, sprzyja tworzeniu więzi społecznych i rozwojowi odpowiedzialności 
za przyszłość gminy.   
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Program wprowadził jasne i czytelne rozwiązania włączając organizacje w system demokracji lokalnej 
i stanowi dla nich propozycję współpracy w działaniach na rzecz Gminy Drzewica. 

Organizacje społeczne działające na terenie Gminy Drzewica:  

1. „Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy”  

Organizacja realizuje działania z zakresu pielęgnowania kulturowego dziedzictwa narodowego, pamięci 
historycznej. Wydaje kwartalnik „Wieści znad Drzewiczki”, na łamach którego oprócz informacji 
o historii, zabytkach przekazuje informacje z życia Gminy i lokalnej społeczności. Organizacja działa od 
1991 roku.   

2. „Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Drzewicy"  

Organizacja pożytku publicznego mająca osobowość prawną potwierdzoną zapisem w rejestrze 
sądowym.  Działa od 1990 roku. Członkowie Koła pomagają mieszkańcom Drzewicy chorym 
na cukrzycę. Główne cele pomocy to zaopatrywanie mieszkańców w sprzęt pomiarowy i podajniki do 
insuliny. Głównym celem działalności organizacji jest edukacja, bo świadomy pacjent to osoba 
bez powikłań cukrzycowych.  Koło Diabetyków w Drzewicy utrzymuje stały kontakt z lekarzami, 
specjalistami z różnych dziedzin, pomaga w dostępie do specjalistycznych klinik.  Organizuje wyjazdy 
i spotkania edukacyjne dzieci i młodzieży. Dla osób potrzebujących jest udostępniany Dom 
Samopomocowy, gdzie chorzy w razie potrzeby mogą się zgłaszać.  

3. Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Budzimy Nadzieje” 

Stowarzyszenie powstało 10.12.2007 r., jest organizacją pożytku publicznego nr KRS 0000294377. 
Statutowa działalność prowadzona jest na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin, osób 
potrzebujących pomocy oraz ogółu społeczności. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz kraje Unii Europejskiej, a celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego 
w sferze zadań publicznych: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

4. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń” 

Stowarzyszenie powstało 3 grudnia 2010 roku - głównym celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy 
osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Stosując innowacyjne wynalazki 
dydaktyczne i sprzęt multimedialny przyciąga uczestników na zajęcia edukacyjne, wychowawcze, 
integracyjne i rozrywkowe. Swoją działalnością wspiera również osoby w wieku emerytalnym i osoby 
niepełnosprawne. Współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami publicznymi oraz lokalnymi 
instytucjami pomocy społecznej. Mottem działalności są słowa Juliusza Verne: „Niesienie pomocy czyni 
z nas prawdziwych ludzi". 

5. Stowarzyszenie „Zielona Pomoc” 

Celem stowarzyszenia jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Działania na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie działalności charytatywnej, podtrzymywanie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej, 
pomoc Polonii i Polakom za granicom, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 
działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami z pracy. 
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6. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” 

Uniwersytet Trzeciego Wieku to jednostka, której głównym celem działalności jest aktywizacji osób 
starszych 50+ i wykorzystanie ich potencjału – wiedzy, doświadczenia, umiejętności, dla rozwoju 
społeczeństwa, szczególnie społeczeństwa lokalnego.  Studentami Uniwersytetu są osoby starsze, 
które po latach pracy, wychowywania dzieci czy też wnuków, chcą spotykać się z podobnymi do siebie 
osobami, osobami z podobnymi problemami, ale też pasjami, czy organizować sobie wolny czas, 
którego często mają w nadmiarze. Na zajęciach UTW mają szanse ponownie otworzyć się na otaczający 
ich świat i czerpać radość ze spędzanego wspólnie z „rówieśnikami” czasu.    

7. Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką”  

Stowarzyszenie od 2008 roku działa na rzecz rozwoju turystyki, rekreacji i sportu na terenie Gminy. 
Organizuje liczne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców.   

8. Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy 

4 czerwca 2020 roku w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy odbyło się zebranie założycielskie 
stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy. W zebraniu wzięło udział 8 członków 
założycieli. W trakcie zebrania uczestnicy przyjęli jednogłośnie Statut Stowarzyszenia oraz wybrali 
Edytę Bartos na Prezesa Zarządu. Uznano, że Stowarzyszenie będzie realizowało zadania z zakresu 
m.in.: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; wspierania rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i systemu 
pieczy zastępczej; integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; działalności charytatywnej; mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego; integracji cudzoziemców; ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, 
przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
dzieci i młodzieży, osób chorych, niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym; promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, upowszechniania i ochrony wolności i praw 
człowieka, praw konsumentów, praw dziecka, równych praw kobiet i mężczyzn oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; rewitalizacji, wspomagania 
rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, a także rozwoju techniki, wynalazczości 
i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej; wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

9. Ludowy Klub Kajakowy Drzewica 

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie 

dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Klub kajakowy w Drzewicy funkcjonuje od 1978 roku 

(wcześniej KS „Gerlach” Drzewica. Corocznie na torze slalomowym w Drzewicy odbywają się regaty 

kajakowe z udziałem klubów kajakowych z całej Polski.  

10. Miejsko Gminny Klub Sportowy „Drzewica” 

MGKS „Drzewica” istnieje od 1924 roku, a przez blisko 60 lat nosił w swojej nazwie fabrykę „Gerlach”, 

niegdyś będąca jego sponsorem. Klub zrzeszony w Łódzkim Związku Piłki Nożnej, działa 

dla propagowania kultury fizycznej i zdrowotnej, szkolenia młodzieży, organizowania czasu wolnego 

i odnoszenia sukcesów w piłce seniorskiej. 
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11. Ludowy Klub Sportowy Radzice 

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie 

dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Klub funkcjonuje od 1988 roku. Co roku na stadionie 

w Radzicach Dużych organizowany jest Turniej o Puchar Stanisława Kowalczyka „BRATA”. 

12. Koła Gospodyń Wiejskich 

Na terenie gminy funkcjonują KGW w Radzicach Dużych i Małych, Żardkach, Brzuzie, Trzebinie, 

Idzikowicach, Domasznie, Dąbrówce, Werówce, Jelni, Zakościelu, Brzustowcu, Krzczonowie oraz 

w Strzyżowie. W 2019 roku powstało Koło Gospodyń Miejskich Drzewiczanki. Działania organizacji 

przede wszystkim kultywują folklor opoczyński, uczestnicząc w lokalnych i regionalnych świętach 

ludowych.  

13. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Drzewica7 

Na terenie Gminy Drzewica działa 11 ochotniczych straży pożarnych. Dwie z nich funkcjonują 

w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

14. Koło Nr 3 w Drzewicy Polskiego Związku Wędkarskiego 

Początki koło sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku. W 2017 roku koło obchodziło  

65-lecie istnienia. Zarząd organizuje cykliczne imprezy wędkarskie dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych, m.in. „Wakacje z wędką”. Wędkarze biorą także udział w zawodach wyjazdowych. 

Koło zrzesza ok 300 członków. 

15. Koło łowieckie „Gerlach” 

Koło powstało w 1965 roku. Swoim zasięgiem obejmuje północno-wschodnią część Gminy. 

 

PROMOCJA GMINY 

Celem strategicznym promocji jest zwiększenie zainteresowania Gminą Drzewicą przy wykorzystaniu 

potencjału miejscowego i szans tkwiących w otoczeniu oraz tworzeniu wizerunku gminy atrakcyjnej, 

przyjaznej dla mieszkańców i gości. Promocja obejmuje zorganizowane działania, polegające na 

prezentowaniu walorów przyrodniczych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych jak również 

ukazywanie działań samorządu związanych z rozwojem infrastruktury technicznej i społecznej.  

Działania promocyjne dzielimy na dwa obszary: 

▪ Promocja wewnętrzna – skierowana do mieszkańców. Jej celem jest kształtowanie 

pozytywnego wizerunku gminy i miasta, jako miejsca przyjaznego, o wielu walorach, 

w którym warto mieszkać i do którego warto powracać. W tym obszarze wykorzystujemy 

m.in. SMS-owy System Informowania Mieszkańców o planowanych imprezach, 

uroczystościach i zagrożeniach np. atmosferycznych. 

▪ Promocja zewnętrzna skierowana jest głównie do mieszkańców regionu, osób 

odwiedzających naszą gminę, także mieszkańców sąsiednich gmin i miasteczek. W celach 

 
7 Więcej o OSP w rozdziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.” 
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promocyjnych świadomie wykorzystujemy wartości regionu i kreujemy atrakcyjną 

„osobowość” Gminy Drzewica i jej mieszkańców oraz staramy się pokazać wszystkie działania 

realizowane na terenie naszej gminy 

 

Promocja Gminy Drzewica uzupełnia Strategię Rozwoju Lokalnego Drzewicy, określa jego formy 

i zakłada partnerską współpracę wszystkich podmiotów o charakterze społecznym, edukacyjnym, 

turystycznym, rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym. Dlatego też szczególną rolę w zakresie 

promocji Gminy Drzewica odgrywa współpraca z Regionalnym Centrum Kultury, placówkami 

oświatowymi, klubami sportowymi, kołami gospodyń wiejskich oraz organizacjami pozarządowymi. 

Współpracujemy również z podmiotami o podobnym charakterze z poza gminy. Do najistotniejszych 

działań nalezą te związane z współpracą przy organizacji wydarzeń wraz z Urzędem Marszałkowskim 

w Łodzi czy Warszawie. Włączenie się władz wojewódzkich chociażby poprzez objęciem patronatem 

honorowym wielu działań podnosi zarówno rangę jak i prestiż wszystkich wydarzeń.  

Najważniejszym źródłem informacji na temat działań gminy są: 

• Strona internetowa Urzędu Miejskiego: www.drzewica.pl; 

• Lokalne media i prasa;  

• Media społecznościowe; 

• Tablice informacyjne usytuowane na terenie Gminy Drzewica w tym multimedialny bilbord 

znajdujący się na Placu Wolności; 

• SMS-owy System Informowania Mieszkańców. 

 

Organizujemy i współorganizujemy imprezy sportowe o charakterze lokalnym, regionalnym  

a także ponad regionalnym m.in.:  

1. Regaty kajakowe 

2. Spływy kajakowe 

3. Rajdy pieszo rowerowe  

4. Halowy turniej w piłce nożnej 

5. Turniej Kowalczyka „Brata” w Radzicach Dużych 

6. Turniej w piłce siatkowej 

7. Zawody w „Lotach Gołębi Pocztowych” 

8. Zawody w kajak polo na Zalewie Drzewickim 

9. Rozgrywki szachowe i warcabowe o Puchar Burmistrza 

10. Wyścig kolarski „Szlakiem Walk Majora Hubala” 

11. Bieg uliczny „Drzewica Summer Run” 

 Wyróżnikiem Gminy jest tor kajakarstwa górskiego usytuowany na nizinie. Chcemy 

by z każdym rokiem coraz więcej osób miało możliwość odwiedzenia obiektu przez uczestnictwo 

w zawodach sportowych jak również przez obecność w charakterze kibiców. Szczególna rolę w tym 

zakresie odgrywa promocja imprez sportowych, które odbędą się w Drzewicy. Integralną częścią nie 

tylko toru kajakowego, ale również krajobrazu i mapy sportowej Drzewicy jest Zalew Drzewicki. 

Promocja rozbudowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzewicy obejmuje organizację rozgrywek 

kajak – polo oraz kreowanie aktywnego wypoczynku oraz walorów turystycznych miasta poprzez 
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przygotowywanie materiałów promocyjnych w postaci spotów relacjonujących wydarzenia z terenu 

Ośrodka.   

Marka miasta w strategii promocji jest komunikatem wielopoziomowym, opartym na: 

• Systemie wyróżników miasta, czyli idei przewodniej marki, 

• Strategii promocji w szerszym rozumieniu, czyli strategii komunikacji, 

• Systemie komunikacji, czyli nazwie marki i sloganie promocyjnym, 

• Systemie identyfikacji wizualnej. 

 

Tworzenie pożądanego obrazu miasta powinno być więc prowadzone wielotorowo, na każdym 

poziomie komunikując te same cechy wyróżniające miasto. Na poziomie komunikacji i kreacji miasta 

ważna jest spójność przesłania, czyli idea przewodnia marki, wypływająca z misji, oparta na 

największych atutach jako wyróżnikach marki. 

Ze względu na budowanie indywidualnego i wyrazistego obrazu miasta, dla celów promocyjnych, jako 

najważniejsze wybrano następujące: 

• Atrakcyjna lokalizacja (centralna Polska) 

• Atrakcyjne i różnorodne walory  

− turystyczne, rekreacyjne i przyrodnicze 

− baza sportowa stanowi potencjał oraz szansę medialnej promocji 

− obiekt RCK i imprezy kulturalne  

− bogata historia miasta i zasoby historyczne 

− rozwinięta infrastruktura oraz liczne projekty inwestycyjne 

Kreowanie wizerunku Gminy Drzewica zostanie oparte na podkreśleniu ww. atutów  

w taki sposób, aby osiągnąć następujący przekaz: 

▪ Unikatowy – zbudowany na oryginalnym motywie przewodnim 

▪ Atrakcyjny – oddziałując na emocje i odczucia, będzie wzbudzać pozytywne skojarzenia 

▪ Prosty – oparty na jednym indywidualnym i wyrazistym elemencie 

▪ Aktualny i wiarygodny – musi wynikać z faktycznych cech i elementów wyróżniających miasto 

i gminę oraz dotyczyć realistycznej wizji przyszłości miasta. 

 

Głównym zamiarem tychże kroków będzie określenie osobowości miasta poprzez odpowiednią 

atmosferę komunikacyjną i pożądane skojarzenia na tle innych podobnych. Ważnym elementem 

będzie również odpowiednia koordynacja działań promocyjnych realizowanych przez Urząd Miejski 

w Drzewicy, jak również przez inne jednostki działające na terenie Gminy. Zakładając realizację celów 

misji promocji miasta mamy nadzieję uzyskać większą efektywność działań promocyjnych, 

co w następstwie doprowadzi do skutecznego dotarcia do określonych grup docelowych.  
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Drzewica – POCZUJ PASJE  

W 2019 roku Gmina Drzewica wprowadziła do przestrzeni audiowizualnej logotyp pn. „Drzewica – 

poczuj pasje”. Identyfikator w postaci logotypu jest jednym z podstawowych elementów systemu 

graficznego w materiałach i drukach biurowych. Logotyp wykorzystywany jest także na plakatach 

i materiałach promujących Gminę Drzewica (zaproszenia, ulotki, foldery, gadżety). 

 

W roku 2020 „Drzewica – poczuj pasje” zaczęło funkcjonować nie tylko pod postacią systemu 

graficznego, ale także jako cykl eventów. „Drzewica – poczuj pasję do sportu” to projekt, którego 

realizatorem było stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką”, przy współudziale 

Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w Drzewicy. 

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 2020 – Łódzkie 

na plus. Tor kajakarstwa slalomowego, czy wyciąg do wakeboardingu na zbiorniku drzewickim, ale i 

sam drzewicki zalew stanowią niewątpliwy wyróżnik naszej Gminy. Drzewica wykazuje potencjał, by 

stać się jednym z głównych ośrodków sportów wodnych województwa. Głównie przez swych kajakarzy 

znana jest szerokiej grupie kibiców w całej Polsce. To również kolebka ludzi, którzy z pasją łączą 

zamiłowanie do sportu oraz chęć dzielenia się swym doświadczeniem z innymi. A zatem w mieście 

medalistów olimpijskich i mistrzów świata projekt „Drzewica – poczuj pasje do sportu” był propozycją 

organizacji cyklu imprez wodnych o charakterze regionalnym: 

• Zawodów wakeboardowych 

• Zawodów w kajakarstwie slalomowym 

• Zawodów w kajak polo 

• Spływu kajakowego dla mieszkańców regionu 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Charakterystyka organizacyjna Posterunku Policji w Drzewicy8 

 

Od 7 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Drzewica oraz Gminy Poświętne funkcjonuje utworzony 

Posterunek Policji w Drzewicy, w skład którego wchodzi 9 etatów policyjnych oraz jeden etat cywilny. 

Struktura jednostki przedstawia się następująco;  

− kierownik  

− zespół ds. prewencji w tym asystent, trzech dzielnicowych oraz czterech 

funkcjonariuszy patrolowych  

− pracownik cywilny prowadzący sekretariat. 

Posterunek otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, jednakże, jeżeli potrzeba służby tego 

wymaga czynny jest również w niestandardowych dniach i godzinach.  Obsada dzielnicowych z dniem 

1 marca 2020 r. uległa wzmocnieniu o kolejny etat dzielnicowego w związku z powyższym nastąpiła 

reorganizacja przydzielonych rejonów służbowych i tak:  

− teren miasta Drzewica obsługuje st. asp. Paweł Janik  

− teren gminy Drzewica obsługuje asp. Michał Szczepanik  

− teren gminy Poświętne obsługuje sierż. szt. Anna Kucharska – Balcerek.  

 

Ten nowy podział rejonów służbowych niewątpliwie usystematyzował i ujednolicił obszarowo 

poszczególne rejony służbowe, co niewątpliwie będzie przekładać się na efektywność pełnionej służby 

przez poszczególnych dzielnicowych a co za tym idzie pozytywny odbiór wśród lokalnej społeczności. 

Służba patrolowa pełniona jest całodobowo, gdzie z uwagi na stan etatowy uzupełniana jest przez 

funkcjonariuszy OPI Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Opocznie. 

 

Zagadnienia ogólne – problematyka prewencyjna. 

Interwencje policyjne w rejonie działania PP w Drzewicy wg stanu w SESPOL 

 

Rok /  

Miejsce 

2018 2019 2020 

Interwencje ogółem  1245 1626 1671 

 

Liczba procedur NK prowadzonych przez dzielnicowych na terenie Gminy Drzewica 

 

Rok / 

Miejsce 

2018 2019 2020 

Miasto 

Drzewica 

8 9 13 

Gmina 

Drzewica 

30 17 19 

Razem 38 26 32 

 

 
8 Analiza Prewencyjna opracowana została przez Posterunek Policji w Drzewicy 
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Powyższa tabela przedstawia wykaz liczbowy procedury Niebieska Karta, obejmujący swoim zakresem 

okres 2018 – 2020, należy podkreślić, iż wartości te są zbliżone  przez co należy rozumieć, iż ten aspekt 

społeczny jakim jest przemoc w rodzinie nadal jest widoczny i dążyć należy do jego minimalizowania w 

sferze społecznej, niemniej jednak nie możemy zapominać o istotnej w tej materii kwestii tzw. ciemnej 

liczby zjawisk przemocy domowej, których areną są cztery domowe ściany i wielopłaszczyznowa 

trudność w ujawnianiu owych zjawisk /wstyd, anonimowość, znieczulica społeczna sąsiadów, etc./. 

 

Inne efekty służb prewencyjnych uzyskane przez służby patrolowe PP w Drzewicy 

na przestrzeni 2018-19 roku w porównaniu do roku 2020 

 

Naturalnie w/w dane nie stanowią pełnego katalogu działań policji. Choć niewielkie, siły tutejszej 

jednostki w minionym roku w większości bardziej istotnych i wymiernych działań prewencyjnych 

osiągnęły zbliżone wyniki do laty poprzednich, czego dowodem są min., niektóre z n/w danych. 

 

Rok /  

kategoria  

2018 2019 2020 

Legitymowani 3576 4293 4818 

Wywiady, ustalenia, pisma 

zlecone 

599 569 625 

Mandaty karne 215 241 454 

Pouczenia 727 706 1006 

 

 

Stan zagrożenia na drogach w roku 2020 na terenie Gminy Drzewica 

w porównaniu do lat 2018/2019 

 

Droga  Liczba wypadków 

2018 / 2019/2020 

Liczba zabitych 

 2018 / 

2019/2020 

Liczba 

Rannych 

2018 / 2019/2020 

Liczba 

Kolizji 

2018 / 2019/2020 

W – 728 

 

 4 / 2 / 1 0 / 0 / 1 8 / 3 / 0 20 / 14 / 11 

Drogi 

gminne i 

powiatowe  

5 / 12 / 3 0 / 2 / 0 7 / 13 / 4 34 / 37 / 26 

Razem  9 / 14 / 4 0 / 2 / 1 15 / 16 / 4 54 / 51 / 37 
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Przestępczość na terenie działania PP w Drzewicy w 2020 roku po wybranych grupach 

aktów prawnych, w porównaniu do lat poprzednich 

 

Kategoria / Rok  

2018 

 

2019 

 

2020 

Uszczerbek na zdrowiu 2 4 4 

Bójka i pobicie 0 1 2 

Kradzież 9 11 8 

Kradzież z włamaniem 11 10 6 

Rozbój i przestępstwa 

rozbójnicze 

0 0 0 

Zniszczenia mienia 2 5 2 

Przestępstwa narkotykowe 6 24 4 

Kierowanie w stanie 

nietrzeźwości 

18 16 16 

 

W w/w analizie danych na uwagę zasługują kategorie w postaci: kradzieży z włamaniem, kradzieży 

mienia oraz przestępstw narkotykowych. Analiza i wiedza policyjna prowadzą bowiem do wniosków, 

iż to właśnie te kategorie winny stanowić bez wątpienia główny przedmiot policyjnego 

zainteresowania, rozumianego w jego wszelkich aspektach, w najbliższym czasie. Na uwagę zasługuje 

także spadek liczby odnotowanych kradzieży i kradzieży z włamaniem natomiast odnotowano wzrost 

ujawnionych przestępstw narkotykowych.  

 

Podsumowanie 

 

Powyżej przedstawiono syntetyczną analizę funkcjonowania Posterunku Policji oraz uzyskanych 

efektów służb jednostki na przestrzeni 2020 roku, w niektórych elementach porównując je do danych 

za okres kilku ostatnich lat. Analiza ta ma za zadanie min., wypracowanie kierunków naszego głównego 

zainteresowania w roku 2021 zarówno w sferze zagadnień prewencyjnych, a w szczególności w głównej 

mierze ukierunkować realizację zadań na wykrywalność czynów ukierunkowanych na mienie / 

włamania, kradzieże / oraz na zagadnienie narkotyków, a nadto; 

1. dążyć do utrzymania wzrostowej tendencji w ilości kierowanych do zadań służb patrolowych   

i obchodowych, a także w porozumieniu z samorządem Drzewicy kontynuować system służb 

ponadnormatywnych kierowanych na teren miasta Drzewica, 

2. poddać analizie warunki infrastrukturalne „sprzyjające” zjawiskom przestępnym w celu 

sygnalizowania władzom samorządowym konieczności podejmowania określonych środków 

zaradczych, 

3. organizować debaty społeczne i spotkania z mieszkańcami celem podnoszenia świadomości 

prawnej i obywatelskiej społeczeństwa w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa w swoim 

miejscu zamieszkania, pracy, 

4. podjąć zagadnienie profilaktyki społecznej, poprzez organizację wespół z podmiotami poza 

policyjnymi / RCK, GKRPA etc., / różnego rodzaju przedsięwzięć skierowanych do dzieci, 

młodzieży, a także osób starszych, 

Id: 37B69D11-6A00-4925-919D-CF1E7DE62F56. Podpisany Strona 143



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2020 rok 

 

144 
 

5. prowadzenia intensywnych działań profilaktycznych zmierzających do podniesienia poziomu 

zabezpieczenia mienia, reakcji na osoby i zjawiska związane z problematyką bezpieczeństwa 

osób i mienia, współdziałania z policją, sąsiedzkiej czujności. 

 

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W DRZEWICY 

Na terenie Gminy Drzewica działa 11 jednostek OSP, w tym dwie należące do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego: Drzewica i Krzczonów. W powiecie opoczyńskim to właśnie na terenie Gminy 

Drzewica jest najwięcej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie jednostki OSP są 

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i działają jako stowarzyszenia w następujących 

miejscowościach: Drzewica, Domaszno, Radzice Duże, Krzczonów, Strzyżów, Brzustowiec, Jelnia, 

Zakościele, Dąbrówka, Trzebina, Żardki. Najstarszą jednostką na terenie gminy jest OSP Drzewica 

założona w 1916 roku, OSP Żardki powstała najpóźniej - w 1957 r. 

 

Tabela 1. Rok założenia OSP w Gminie Drzewica 

 

Miejscowość Rok zał. 

1. Brzustowiec 1917 

2. Dąbrówka 1954 

3. Domaszno 1927 

4. Drzewica 1916 

5. Jelnia 1945 

6. Krzczonów 1928 

7. Radzice Duże 1926 

8. Strzyżów 1954 

9. Trzebina 1946 

10. Zakościele 1954 

11. Żardki 1957 

 

Źródło:  https://www.osp.org.pl/2020/rezultat.php 

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 

Samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty 

wewnętrzne dotyczące jego działalności. Opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

Celem OSP są: działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami 

żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami; wykonywanie zadań 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej; działanie na 

rzecz ochrony środowiska; informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych 

zagrożeniach miejscowych oraz sposobach ich zapobiegania; rozwijanie i  upowszechnianie 
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działalności kulturalnej i sportowej; organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci 

i młodzieży. 

 

Zapewnieniem ciągłości szeregów OSP są młodzieżowe drużyny pożarnicze, w których młodzież 

poznaje tajniki strażackiej służby, zasady zapobiegania pożarom oraz zachowania w wypadku 

zagrożenia. Ogółem w Gminie działa 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP), do których należy 

22 dziewcząt i 46 chłopców w wieku 12-18 lat. MDP działają przy OSP w Drzewicy, Krzczonowie, 

Domasznie, Żardkach, Jelni i Brzustowcu. W Radzicach Dużych i Krzczonowie działają Kobiece Drużyny 

Pożarnicze. Wszystkie jednostki posiadają strażnice, w których garażowane są samochody pożarnicze 

oraz przechowywany jest sprzęt gaśniczy, ratowniczy, umundurowanie, odzież ochronna i specjalna.  

 

W OSP Drzewica i Krzczonów działa elektroniczny system selektywnego alarmowania - załączający 

systemy alarmowe w chwili zadysponowania tych jednostek do wyjazdu. Strażacy z tych jednostek oraz 

w OSP Radzice Duże, korzystają z systemu alarmowego E-remiza, powiadamiającego każdego z nich 

drogą SMS o zaistniałym pożarze, wypadku czy miejscowym zagrożeniu.  

Na podstawie dokumentów z walnych zebrań sprawozdawczych w OSP za rok 2019 (w roku 2020 z racji 

epidemii zebrania sprawozdawczo - wyborcze nie odbyły się - stąd brak aktualnych danych), liczba 

druhów w poszczególnych jednostkach jest następująca: 

Tabela 2.Liczba członków zwyczajnych w poszczególnych jednostkach OSP 

Lp. Miejscowość Mężczyźni 
Mężczyźni 

18-65 

Mężczyźni 

ponad 65 
Kobiety 

Kobiety 

18-65 

Kobiety 

ponad 

65 

Mężczyźni 

mogący brać 

bezpośredni 

udział w 

akcjach rat.-

gaśn. 

Kobiety 

mogące brać 

bezpośredni 

udział w 

akcjach rat.-

gaśn. 

1. Brzustowiec 29 27 2 3 3 0 10 1 

2. Dąbrówka 20 13 7 0 0 0 2 0 

3. Domaszno 25 22 3 0 0 0 10 0 

4. Drzewica 41 35 6 1 1 0 33 0 

5. Jelnia 34 29 5 0 0 0 11 0 

6. Krzczonów 37 34 3 0 0 0 25 0 

7. 
Radzice 

Duże 
40 36 4 10 10 0 22 0 

8. Strzyżów 17 17 0 3 3 0 4 0 

9. Trzebina 24 20 4 2 2 0 6 0 

10. Zakościele 29 24 5 0 0 0 7 0 

11. Żardki 26 24 2 0 0 0 4 0 

Źródło: https://www.osp.org.pl/2018/rezultat.php 
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Ogółem na terenie gminy jest 321 członków zwyczajnych OSP, w tym mężczyzn 305, kobiet 16. 

Liczba członków honorowych 7, wspierających 3. 

Liczba członków razem 331, w tym mężczyzn 314, kobiet 17. 

Liczba członków zwyczajnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 

131, w tym mężczyzn 130, kobiet 1. 

  

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w celu likwidacji skutków miejscowych zagrożeń 

(zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sił przyrody, 

stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska) przewyższa ilość pożarów. Ilość 

poszczególnych rodzajów zdarzeń w roku 2020 na terenie Gminy Drzewica – w nawiasie podano udział 

procentowy zdarzeń w stosunku do wszystkich akcji na terenie powiatu opoczyńskiego: 

− pożary 51 (14,9%) 

− miejscowe zagrożenia 74 (7,6%) 

− alarmy fałszywe 8 (17,8%) 

Ogółem 133(9,8%)  

 

Wykres 1. Ilość poszczególnych rodzajów zdarzeń w roku 2020.  

 

  
Źródło: Dane z PSP w Opocznie. 

 

Najbardziej aktywną wśród Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Drzewica w 2020 roku była 

jednostka z Drzewicy. Drzewiccy ochotnicy wyjeżdżali do różnych działań w sumie 91 razy. OSP 

Drzewica będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, do którego w powiecie opoczyńskim 

należy 19 OSP, posiada od lat największą liczbę wyjazdów do pożarów i miejscowych zagrożeń.  

Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazło się OSP Radzice Duże z 35 wyjazdami, a na trzecim 

miejscu OSP Krzczonów –28 wyjazdów. 

 

 

 

51

74

8

133

Tytuł wykresu

pożary miejscowe zagrożenia alarmy fałszywe Ogółem
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Tabela 3. Liczba wyjazdów do zdarzeń w roku 2020 poszczególnych jednostek OSP. 

Lp. Miejscowość Pożary - wyjazdy Miejscowe zagrożenia - wyjazdy Alarmy fałszywe-wyjazdy 

1. Brzustowiec 4 15 0 

2. Dąbrówka 0 0 0 

3. Domaszno 1 0 0 

4. Drzewica 33 51 7 

5. Jelnia 0 4 0 

6. Krzczonów 16 11 1 

7. Radzice Duże 17 16 2 

8. Strzyżów 0 1 0 

9. Trzebina 0 11 0 

10. Zakościele 0 11 0 

11. Żardki 2 11 0 

Źródło: Dane z PSP w Opocznie  

 

Na terenie powiatu opoczyńskiego działają 62 jednostki OSP. 

W działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu brali udział ratownicy PSP przy współudziale 

OSP.  

Liczba strażaków i samochodów dysponowanych do akcji ratowniczo-gaśniczych przedstawia się 

następująco: 

Jednostki biorące udział w 

akcjach 

Liczba samochodów Liczba strażaków 

JRG PSP 1178 3926 

OSP KSRG 879 4967 

Inne OSP 186 1380 

 Źródło: Dane z PSP w Opocznie 

 

W 6 jednostkach znajdują się samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie, a w 4 samochody ratowniczo-

gaśnicze średnie, OSP Drzewica posiada 2 samochody ratowniczo-gaśnicze ciężkie.  

 

Dla właściwego zabezpieczenia logistycznego jednostek OSP Urząd Miejski w Drzewicy przekazał 

356.594,69 zł. na działalność bieżącą. OSP Krzczonów i OSP Drzewica otrzymały z PSP w ramach KSRG 

16.822 zł., OSP Drzewica 13.022,00 zł OSP Krzczonów 3.800,00 zł. W ramach dofinansowania OSP 

Radzice otrzymało z PSP na remont strażnicy 10.000 zł, na sprzęt i umundurowanie 12.681 zł.  Na zakup 

37 kompletów mundurów wyjściowych (mundur wyjściowy, czapka rogatywka, koszula, sznur do 

koszuli, sznur galowy, krawat) OSP Drzewica otrzymała dofinansowanie w kwocie 29.808,07 z Lokalnej 

Grupy Działania Dolina Pilicy. Wszystkie jednostki OSP otrzymały bezzwrotną pożyczkę z Urzędu Pracy 
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w wysokości 10 % wydatków poniesionych w poprzednim roku. Zrealizowano zakupy sprzętu 

ratowniczo- gaśniczego, medycznego, sportowego oraz elementy umundurowania.  

 

Strażacy wyjeżdżali także do nietypowych zdarzeń takich jak np.:  

− zabezpieczenie lądowania LPR 

− pomoc ZRM transporcie osób chorych 

− działania związane z epidemią COVID-19 – głoszenie komunikatów, dostarczanie żywności 

i maseczek, przygotowanie oraz dostarczenie łóżek i namiotu do DPS w Drzewicy. 

 

Akcja poszukiwania padłych dzików przeprowadzona w związku z wykryciem wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASF) u dzika znalezionego w Antoniowie (Gmina Gielniów). 

 

 
Źródło: Urząd Miejski w Drzewicy 

 

Druhowie OSP dostarczali maseczki jednorazowe dla mieszkańców gminy 
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Źródło: Urząd Miejski w Drzewicy 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W GMINIE 

W dniu 22 sierpnia 2007 roku weszła w życie ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 

2007 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398). Rozwiązania przyjęte w ustawie o zarządzaniu kryzysowym mają 

pomóc w przygotowaniu do przeciwdziałania skutkom zdarzeń o znacznych rozmiarach, z którymi nie 

mogą radzić sobie pojedyncze podmioty i służby a wymagane jest działanie skoordynowane. 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania 

bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu 

do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku 

wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego 

charakteru. 

Sytuacja kryzysowa to stan narastającej destabilizacji powodujący intensywne, trwałe i długofalowe 

pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się eskalacją zagrożenia, utratą 

kontroli nad ograniczeniem skutków zdarzenia przez poszczególne służby, inspekcje lub straże. 

Sytuacja taka, może powodować ujemne skutki w gospodarce a także może mieć wpływ na stosunki 

zagraniczne. 

Reagowanie kryzysowe to bieżące działania służb ratowniczych przeciwdziałające wszelkim 

zdarzeniom: 

− zagrażającym zdrowiu i życiu obywateli oraz środowisku, 

− niesienie pomocy poszkodowanym, 

− zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków. 
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Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy jest Burmistrz. 

Do zadań Burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi 

z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy 

oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Wśród zadań z planowania cywilnego 

do obowiązków Burmistrza należy opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia 

gminnego planu zarządzania kryzysowego. Burmistrz jest organem właściwym do zarządzania, 

organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne 

zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania 

gminy. 

Wśród kompetencji Burmistrza jest również przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym oraz działania z zakresu infrastruktury krytycznej. Swoje zadania Burmistrz wykonuje 

przy pomocy komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego właściwej w sprawach zarządzania 

kryzysowego. Organem pomocniczym Burmistrza w zarządzaniu kryzysowym jest Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego (GZZK). Został on powołany przez Burmistrza i wykonuje zadania związane 

z oceną występujących potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, 

prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowanie propozycji działań. Zespół ten przekazuje do 

wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład GZZK, którego pracami kieruje 

Burmistrz, wchodzą osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim i gminnych jednostkach organizacyjnych. 

W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być powołane inne osoby. GZZK zwoływany jest przez 

Burmistrza po wystąpieniu sytuacji kryzysowych, których skutki wymagają usuwania w dłuższym 

przedziale czasowym, kiedy trzeba m. in. zapewnić zabezpieczenie logistyczne profesjonalnych służb 

ratunkowych, organizować pomoc poszkodowanym, usuwać skutki zniszczeń, przywracać stan 

poprzedzający sytuację kryzysową. 

Na mocy ustawy Burmistrz na obszarze Gminy zapewni ma także realizację takich zadań, jak: 

− współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

− nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego   

ostrzegania ludności; 

− współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

− współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; 

− stały dyżur na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa. 

 

Od 10 marca 2020 r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) Gminy Drzewica rozpoczął 

intensywne działania w związku z rozprzestrzeniającym się nowym koronawirusem SARS-COV2, 

rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym oraz podejmowanymi decyzjami Rządowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. Gmina Drzewica była jedną z pierwszych gmin powiatu opoczyńskiego, 

w której wykryto pierwsze zachorowania na Covid-19, m. in. w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy.  

GZZK przygotował wiele informacji i komunikatów dla naszych mieszkańców w związku z walką 

z koronawirusem SARS-Cov2. 
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Burmistrz Drzewicy udzielił pomocy dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w formie: 

1. Wsparcie finansowe w wysokości - 5000,00 (słownie: pięć tysięcy) zł. 

2. Pomoc materialna:  

a) maseczki ochronne  -  300 szt. o wartości  - 1 476,00 zł 

b) kombinezon jednorazowy -    25 szt.         -            -    397,25 zł 

c) środek dezynfekcyjny  -    20 l             -            -    318,80 zł 

3. Użyczono 20 szt. łóżek, 20 szt. kocy i duży namiot do dezynfekcji. 

 
Burmistrz udzielił wsparcia dla: 

a)  Szpitala Powiatowego w Opocznie na zakup materiałów w wysokości 19.986,74 zł, 
b) Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą na zakup materiałów w wysokości 19.980,30 zł. 

 
Dodatkowo każda rodzina w naszej Gminie otrzymała po 3 szt. maseczek wielokrotnego użytku. 

 
W wyznaczonych przez Gminę miejscach do odbywania kwarantanny przebywały: 

1. Od 6 do 11 kwietnia – 1 osoba. 

2. Od 12 do 17 kwietnia – 4 osoby. 

3. Od 18 do 22 kwietnia – 7 osób. 

4. Od 23 do 24 kwietnia – 6 osób. 

5. 25 kwietnia – 8 osób. 

6. 26 kwietnia – 10 osób. 

7. Od 27 kwietnia do 1 maja – 11 osób. 

8. Od 2 do 4 maja – 10 osób. 

9. Od 5 do 8 maja – 7 osób. 

10. Od 9 do 10 maja – 3 osoby.  

 

Nieco wcześniej, w lutym 2020 r. w związku z wykryciem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) 

u dzika znalezionego w Antoniowie (Gmina Gielniów) na terenie Gminy Drzewica odbyła się masowa 

akcja poszukiwania padłych dzików. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, musiały objąć obszar 

w promieniu 5 km od miejsca znalezienia padłego zwierzęcia. 

Akcja rozpoczęła się w sobotni poranek (godz. 8.00) na parkingu w lesie „Parchowiec” przy drodze 

wojewódzkiej nr 728. Tam miała miejsce oficjalna zbiórka połączona z instruktażem dotyczącym zasad 

bezpieczeństwa i bioasekuracji, a także wydaniem odzieży ochronnej i użyciem środków 

przeciwkleszczowych. 

Po szkoleniu ruszyły poszukiwania w terenie, do których przystąpiły 72 osoby: żołnierze 9. Łódzkiej 

Brygady Obrony Terytorialnej, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Drzewica, 

leśnicy z Nadleśnictwa Przysucha, myśliwi z Koła Łowieckiego „Gerlach” w Drzewicy i Koła Łowieckiego 

„Knieja” w Opocznie. Nadzór nad działaniami sprawowały: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

w Łodzi, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Starostwo 

Powiatowe w Opocznie, Komenda Powiatowa Policji w Opocznie oraz Urząd Miejski w Drzewicy, który 

reprezentowali m.in. Burmistrz Janusz Reszelewski i Sekretarz Miasta Andrzej Krzyżanowski. Z ramienia 
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Wojewody Łódzkiego w akcji uczestniczył Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego ŁUW w Łodzi Marcin Szmaja. 

Pierwszy etap poszukiwań objął obszar od drogi wojewódzkiej nr 728 w kierunku Żdżar, Dąbrówki 

i z powrotem przez tereny Drzewicy, Zakościela do drogi wojewódzkiej nr 728. W drugim etapie grupa 

poszukiwawcza przeczesywała lasy i pola od Żardek w stronę granicy z Gminą Rusinów, a następnie 

w kierunku odwrotnym. Później przeniosła się do Drzewicy, gdzie na placu za dworcem autobusowym 

wzięła udział w dezynfekcji. Trzecia, ostatnia część poszukiwań miała miejsce po drugiej stronie torów 

kolejowych - na terenach Brzustowca i Jelni. 

Działania zakończyły się przy świetlicy wiejskiej - strażnicy OSP w Jelni. Tam zorganizowano dezynfekcję 

nie tylko uczestników, ale również samochodów wykorzystanych w akcji. Wszyscy zebrani zostali 

zaproszeni na ciepły posiłek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jelni. 

Sobotnia akcja trwała osiem godzin, obejmując teren około 20 km2. Co najważniejsze, w jej trakcie nie 

znaleziono żadnego padłego dzika. 

 

Źródło: Gmina Drzewica 
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GMINA DRZEWICA W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH 

POLSKA SIEĆ ODNOWY I ROZWOJU WSI  

7 kwietnia 2016 roku Gmina Drzewica przystąpiła do Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju. Na dorocznym 

spotkaniu członków sieci odbywającym się w Gminie Bieliny, została podjęta uchwała dotycząca 

członkostwa Gminy Drzewica w PSORW. Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) to porozumienie 

gmin wiejskich i miejskich z terenu Polski, powstałe 11 marca 2013 roku na wzór sieci w wielu 

państwach europejskich, które wymieniają się doświadczeniami, wiedzą i praktyką w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich. Formułą działania Sieci jest partnerstwo członków PSORW na rzecz 

upowszechniania i wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania rozwojem opartym na modelu 

partycypacyjnym oraz poszukiwanie nowych rozwiązań dla wsi i obszarów wiejskich. Członkowie Sieci 

wykorzystują i upowszechniają odnowę wsi, jako sprawdzoną ideę, metodę i proces rozwojowy 

polegający na wykorzystaniu zasobów i rewitalizacji przestrzeni wiejskiej oraz wzmacnianiu wiejskich 

społeczności lokalnych. Zakres i przedmiot współpracy jest ustalony szczegółowo w treści 

porozumienia.  

W ramach współpracy członkowskiej, 7 kwietnia 2017 r. przedstawiciele sieci z całej Polski spotkali się 

po raz pierwszy w Drzewicy. Na zaproszenie Burmistrza Drzewicy odpowiedzieli wójtowie oraz 

burmistrzowie z 12 gmin członkowskich stowarzyszenia z następujących województw: kujawsko-

pomorskiego, łódzkiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, 

świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego oraz mazowieckiego. Spotkanie składało się z części 

studyjnej (terenowej) podczas której goście mogli zwiedzić kościół parafialny w Drzewicy, mury 

gotycko-renesansowego zamku, zobaczyć tor kajakarstwa slalomowego, obejrzeć przykłady odnowy 

wsi na terenie sołectw oraz obiekty i tereny szkolne Gminy Drzewica. Część plenarna z kolei dotyczyła 

bieżących zagadnień i problemów Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.  

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE DOLINA PILICY  

W związku ze zmianą przepisów dotyczących warunków jakie muszą spełnić lokalne grupy działania, 

aby móc przystąpić do konkursu ogłaszanego przez urzędy marszałkowskie w całej Polsce, radni Gminy 

i Miasta Drzewica uchwałą nr VII/49/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku, zadecydowali o przystąpieniu 

Gminy do Stowarzyszenia Doliny Pilicy z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.  

Dzięki przystąpieniu gminy do LGD Dolina Pilicy organizacje pozarządowe z naszego terenu realizowały 

szereg projektów grantowych. 

W 2020 roku 6 stowarzyszeń z terenu Gminy Drzewica ubiegało się o dofinansowanie w ramach dwóch 

naborów pochodzących ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Okres realizacji zadań 

przypada na lata 2021 i 2022, a środki unijne pokryją 100% kosztów każdego przedsięwzięcia. 

LISTA PROJEKTÓW 

Nabór 3/2020/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystywaniem rozwiązań 

innowacyjnych. 
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1. Miejsko-Gminny Klub Sportowy Drzewica: „Zakup wózków do nawadniania boiska 

sportowego” (wózków samodeszczujących) – kwota dofinansowania 30.000,00 zł. 

2. Koło Gospodyń Miejskich „Drzewiczanki” w Drzewicy: „Doposażenie dla KGM 

„Drzewiczanki” (wyposażenie gastronomiczne, zestaw wystawienniczy) – kwota 

dofinansowania 10.000,00 zł. 

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drzewicy: „Doposażenie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Drzewicy w biurowy sprzęt wielofunkcyjny (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa) 

– kwota dofinansowania 20.000,00 zł.                                                          

Łączna kwota: 60.000,00 zł. 

 

Nabór 4/2020/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

1. Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy: „Drzewica jaką pamiętam z dawnych lat” (konkurs literacki - 

nawiązujący do historii Drzewicy, wystawa historyczna) – kwota dofinansowania 5.000,00 zł. 

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drzewicy: „Na szlakach turystycznych i przyrodniczych w Gminie 

Drzewica” (rajdy piesze – Nordic walking) – kwota dofinansowania 5.000,00 zł. 

3. Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń": Impreza lokalna "Ekologicznie, bezpiecznie 

i zdrowo" - kwota dofinansowania 5.000,00 zł. 

4. Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy: „Zalew Drzewicki miejscem atrakcji turystycznych 

i zasobów przyrodniczych w Gminie Drzewica” (widowisko - pokazy laserowe na Zalewie 

Drzewickim) – kwota dofinansowania 10.000,00 zł. 

5. Koło Gospodyń Miejskich "Drzewiczanki" w Drzewicy: „Średniowieczne widowisko "Poczuj pasję 

do historii Drzewicy" – kwota dofinansowania 20.000,00 zł. 

Łączna kwota dofinansowania: 45.000,00 zł. 

DZIALALNOŚĆ SPÓŁKI KOMUNALNEJ 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o w Drzewicy9 działa 
po przekształceniu od lutego 1995 roku. Od początku działalności realizuje dla mieszkańców Gminy 
Drzewica zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz odbiór odpadów. 
Przedsiębiorstwo jest członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami od 2003 roku. 
W roku sprawozdawczym 2020 Prezesem Zarządu była Bożena Pilipczuk, powołana na trzyletnią 
kadencję przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 18 kwietnia 2018 roku. 
 

W roku sprawozdawczym 2020 spółka wypracowała zysk netto w wysokości 26.602,69 zł. 

Na działalności operacyjnej osiągnęła przychód w wysokości 4.301,060,34 zł, poniosła koszty 

w wysokości 4.312,991,26 zł. Wynik na działalności operacyjnej jest ujemny i wynosi 11.930,92 zł. 

Wynik na pozostałej działalności za 2020 rok   wyniósł 55.803,61 zł i spowodował wynik na całokształcie 

działalności w wysokości 43.872,69 zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego (17.270,00 zł) wynik 

na całokształcie działalności netto plus 26.602,69 zł. 

 
9 Dane dotyczące odpadów komunalnych, wodociągów i kanalizacji opisane zostały we wcześniejszych 
rozdziałach.  
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Wiodącym przedmiotem działalności jest usługa związana ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniem ścieków. Oczyszczalnia z siecią kanalizacyjną od kilku lat przynosi straty. 

W 2020 r. jest ona wysoka. Wodociągi po raz pierwszy zakończyły rok ze stratą. Natomiast dział 

przetwarzanie i odbiór odpadów osiągnął duży zysk, który pozwolił zbilansować wynik na całokształcie 

działalności. 

 

 Na dzień 31.12.2020 r. zatrudnienie osobowe w PGKiM w Drzewicy Sp. z o. o.  wynosiło 25 osoby 

w tym: 

− stanowiska nierobocze                              8 osób 

− stanowiska robocze                                 17 osób 

 

Analiza wyników na poszczególnych działach:  

 

1. Przetwarzanie i odbiór odpadów 

Główna usługa tego działu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica” była realizowana w wyniku rozstrzygnięcia 

przetargowego. Przetarg ogłaszał Urząd Miejski w Drzewicy. Zamówienie składało się z dwóch 

przetargów: na pierwsze półrocze i oddzielnie na drugie półrocze. Po raz pierwszy rozliczenia za 

wykonaną usługę były dokonywane na podstawie faktycznie odebranych ilości odpadów 

(potwierdzonych kartami przekazania odpadów) i cen zadeklarowanych w przetargu.  Roczny koszt tej 

usługi to kwota 1.367.420,81 zł netto (1.476.814,48 brutto). 

Druga usługa obejmuje odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od nieruchomości 

niezamieszkałych z terenu gminy Drzewica i jest realizowana na podstawie umów. Podmiotów, które 

podpisały z nami umowę jest na terenie gminy Drzewica 128.  

Ogólnie dział przyniósł zysk w wysokości 188.885,26 zł. 

 

2. Zamykanie składowiska. 

Działalność polega na wykonywaniu prac określonych w decyzji OŚZ.III.6237.2.2011 

oraz monitorowaniu terenu składowiska zgodnie z powyższą decyzją. W roku sprawozdawczym 

dokończono   rekultywację techniczną całej powierzchni składowiska (10.130 m2- całkowita 

powierzchnia). Praca sprzętu kosztowała 18.135,50zł. Duża pozycja kosztowa to podatek 

od nieruchomości w wysokości 16.432,00 zł. Pozostałe koszty są związane z obsługą geodezyjną, 

monitoringiem i wynagrodzeniami osobowymi pracowników. Sprzedaż w wysokości 16.700,00zł 

pochodzi od dostarczanego na składowisko osadu nadmiernego z naszej oczyszczalni ścieków 

(132,38Mg/rok). Wynik tego działu jest ujemny i wynosi 41.801,22zł 

Zgodnie z przytoczoną decyzją zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

w Domasznie zakończy się ostatecznie 31 grudnia 2022 roku. Wszystko na to wskazuje, że będzie to 

możliwe. 

 

3. Oczyszczalnia i sieć kanalizacyjna. 

Oczyszczalnia pracuje na podstawie decyzji OŚZ.I. 6341.44.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku wydanej 

przez Starostę Opoczyńskiego. Decyzja uprawnia do zrzutu max rocznego w wysokości 340.180 m3/rok, 
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średniodobowego 932 m3/ dobę ścieków o nieprzekraczalnych parametrach BZT5cr – 25 mg/dm3, CHZT 

– 125 mg/dm3 i zawiesiny ogólnej- 35 g/dm3.    

W związku ze zmianą aglomeracji (Uchwała nr XXVI/206/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 8 

grudnia 2020 r.) należy opracować nowy operat wodnoprawny i wystąpić o zmianę decyzji, która 

uwzględni wymagania oczyszczania ścieków dla aglomeracji powyżej 10.000 RLM.  

Dotychczasowe comiesięczne badanie ścieków oczyszczonych potwierdza prawidłową pracę 

oczyszczalni. Kontrola wewnętrzna czyszczalni obejmuje ponadto badanie ścieków surowych, badanie 

osadów ściekowych, odpadów (skratki, piaskownik) oraz badanie wody w odbiorniku powyżej i poniżej 

zrzutu oraz wpływającego przed oczyszczalnią dopływu Drzewiczki rz. Brzuśni. Badane parametry 

potwierdzają oczyszczenie ścieków z zachowaniem dopuszczalnych wartości. Zdarzają się jednak 

sytuacje dużych napływów ścieków z dużym ładunkiem zanieczyszczeń, które przekraczają ładunek 

RLM. Na dzień dzisiejszy wynosi 431.  

Od 2011 roku korzystamy z monitoringu radiowego oczyszczalni i przepompowni (26 szt.), który 

pozwala szybko reagować na stany awaryjne. W dalszym ciągu rozległość sieci kanalizacyjnej i długie 

odcinki rurociągów tłocznych powodują napływanie ścieków niedotlenionych które dodatkowo 

powodują na sieci emisję nieprzyjemnych zapachów. Najbardziej uciążliwe fetory eliminujemy poprzez 

montaż filtrów antyodorowych i syfonów. W roku sprawozdawczym zamontowano kolejne dwa filtry 

antyodorowe (przepompownia w Dąbrówce i Zakościelu na studni rozprężnej). Razem jest 7 szt. 

filtrów. 

 Remont pomp z przepompowni, czyszczenie sieci i przepompowni w 2020 roku kosztowało 71.159,82 

zł. Prace te pozwalają utrzymać infrastrukturę w stanie technicznym, który zapewnia zabezpieczenie 

odbioru i oczyszczenia ścieków odbieranych od mieszkańców Gminy Drzewica. Potrzeby w zakresie 

remontu przepompowni są bardzo duże, w 2020 roku nie wykonano remontu żadnej pompowni. 

Natomiast rozpoczęto remont kraty, który jeszcze trwa. Koszt remontu będzie obciążał dział wartością 

amortyzacji.  

Cały wytworzony osad nadmierny w ilości i 132,38 Mg był odzyskany na zamykanym składowisku. 

Pozostałe odpady: skratki i piaskownik przekazujemy do uprawnionych podmiotów. 

 

4. Eksploatacja sprzętu. 

Wynik tego działu to zysk 81.796,82 zł.  

Sprzedaż powstaje z wynajmu (również na potrzeby własne) ciągnika, koparek, kosiarki i beczki. Wynik 

finansowy tego działu nie jest zagrożony. 

 

5. Wodociągi  

Produkcja wody na potrzeby „zbiorowego zaopatrzenia” realizowana jest w dwóch ujęciach: Drzewica 

i Strzyżów. Ujęcie w Strzyżowie posiada decyzję eksploatacyjną ważną do 2027 r., natomiast dla 

Drzewicy decyzja straciła ważność 1 listopada 2020 roku i ze względu na epidemię nie udało się uzyskać 

do końca roku nowej.  

Ponadto eksploatujemy ok. 120 km sieci wodociągowej i ok. 3.000 szt. przyłączy. Właścicielem 

większości majątku jest Gmina Drzewica. Przedsiębiorstwo jest właścicielem ok. 20 km sieci w mieście 

Drzewica, pozostałą infrastrukturę wodno -kanalizacyjną użycza od Gminy Drzewica.       

Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia prowadzona przez PGKiM w Drzewicy Sp. z o. o. 

w ramach kontroli wewnętrznej obejmuje badania jakości wody w zakresie dotyczącym parametrów 

objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym, których zakres określa zał. Nr 5 Rozporządzenia 
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Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (Dz. U. z 201 r. poz. 2294). Harmonogram poboru prób i ich zakres jest corocznie ustalany 

wspólnie z PPIS w Opocznie. 

W 2020 roku nie stwierdzono przypadków pogorszenia jakości wody.  

Ponadto obydwa ujęcia pracują w oparciu o jedną eksploatowaną studnię i nie jest to komfortowa 

sytuacja, należy dążyć do wykonania drugich studni. W pierwszej kolejności należałoby odwiercić 

studnię w Drzewicy, Przedsiębiorstwo dysponuje badaniami geofizycznymi wskazującymi lokalizację 

nowego odwiertu dla ujęcia wody w Drzewicy. 

 

6. Prace zlecone  

Dział ten przyniósł zysk w wysokości 2.428,88 zł. Przychody tego działu powstają głównie 

z wykonywania nowych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, rocznie jest ich ok. 40 sztuk. Niski wynik 

jest spowodowany obciążeniami materiałowymi do prac, które były jeszcze w toku.  

 

7. Targowisko i szalet miejski  

Targowisko miejsko-gminne istnieje w obecnej lokalizacji od jesieni 2005 roku, czyli już pełnych 16 lat. 

Corocznie Gmina Drzewica powierza Spółce administrowanie targowiska poprzez podpisanie umowy. 

Na targowisku wydzielonych jest ok. 300 stanowisk, łącznie z tymi na placu strażackim. W roku 

sprawozdawczym ilość stanowisk wykorzystanych spadła do 60%.  Targowisko było zamknięte od 20 

marca do 1 maja z uwagi na epidemię. 

W pozostałych miesiącach były inne ograniczenia i dlatego zysk jest mniejszy niż w roku ubiegłym 

o 15.758,60 zł. 

W roku sprawozdawczym opłaty były pobierane na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta:  

- nr XXXI/220/2013 z dnia 7 listopada 2013, opłata rezerwacyjna w wysokości brutto 

  30 zł /z 1 miesiąc / 1 stanowisko co dało przychód 41.292,77 zł netto. 

- nr XXXI/219/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku, opłata targowa, ta głównie stosowana to 5zł / 1 m 

bieżący stanowiska targowego. Ogółem w ciągu roku zebrano i przekazano gminie z tego tytułu kwotę 

37.414,00 zł. 

Straty na wodociągach i oczyszczalni wystąpiły pomimo wprowadzonych przez Zarząd działań mających 

na celu optymalizacje kosztów zależnych od Spółki, ograniczając je do poziomu niezbędnego, 

gwarantującego ciągłość realizacji usług. Dodatkowo niesprzyjającym czynnikiem jest trwająca od 

marca 2020 roku epidemia COViD-19, w wyniku której biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracowników 

i naszych klientów, ponosimy nieplanowane koszty. Spółka nie może również skorzystać z rządowych 

programów wsparcia z tego tytułu, w tym z tarcz antykryzysowych. Przyczyny strat nie są incydentalne, 

a przeciwnie będą miały swoją kontynuację w następnych latach. Biorąc powyższe pod uwagę został 

opracowany kolejny wniosek taryfowy, który czeka na rozpatrzenie. Bez podwyżki ceny wody i ścieków 

nie jest możliwe uzyskanie dodatniego wyniku w kolejnym roku. 
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY 

W 2020 roku Rada Miejska w Drzewicy obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia 

na 12 posiedzeniach, w tym 5 sesjach zdalnych. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 

78 uchwał. 

W posiedzeniach uczestniczyli: Burmistrz Drzewicy, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik 

Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych/referatów, sołtysi oraz zaproszone osoby, stosownie 

do omawianych tematów. Zestawienie podjętych uchwał ilustruje charakter podejmowanych zadań 

publicznych w danym roku. 

Rejestr podjętych uchwał w 2020 roku: 

L.P. NR UCHWAŁY, DATA, W SPRAWIE REALIZACJA 

1 

Uchwała XVII/138/2020 z dnia 23.01.2020 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 

na lata 2020 -2024. 

Wykonano 

2 
Uchwała XVII/139/2020 z dnia 23.01.2020 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzewica na rok 2020 
Wykonano 

3 

Uchwała XVII/140/2020 z dnia 23.01.2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy Drzewica na 2020 rok. 

Wykonano 

4 

Uchwała XVII/141/2020 z dnia 23.01.2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wykonano 

5 

Uchwała XVII/142/2020 z dnia 23.01.2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

Wykonano 

6 

Uchwała XVII/143/2020 z dnia 23.01.2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica dla terenu wokół 

zalewu obejmującego fragmenty obrębów Drzewica, Dąbrówka, Werówka 

i Strzyżów. 

Wykonano 

7 

Uchwała XVII/144/2020 z dnia 23.01.2020 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

Wykonano 
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podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas 

pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica. 

8 

Uchwała XVIII/145/2020 z dnia 19.02.2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu 

terytorialnego. 

Wykonano 

9 

Uchwała XVIII/146/2020 z dnia 19.02.2020 r. 

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2021. 

Wykonano 

10 

Uchwała XVIII/147/2020 z dnia 19.02.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z 

dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty. 

Wykonano 

11 

Uchwała XVIII/148/2020 z dnia 19.02.2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu obrębu 

Zakościele. 

Wykonano 

12 

Uchwała XVIII/149/2020 z dnia 19.02.2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu 

w miejscowościach Giełzów, Radzice Duże i Świerczyna. 

uchylono 

13 

Uchwała XVIII/150/2020 z dnia 19.02.2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego przy 

drogach gminnych na terenie Gminy Drzewica 

Wykonano 

14 

Uchwała XVIII/151/2020 z dnia 19.02.2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu ,,CUŚ” – centrum usług 

środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego. 

Wykonano 

15 

Uchwała XVIII/152/2020 z dnia 19.02.2020 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas 

pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica. 

Wykonano 

16 

Uchwała XVIII/153/2020 z dnia 19.02.2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/258/2017 Rady Gminy i Miasta w 

Drzewicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

Wykonano 
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wynajmu i użytkowania pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica 

17 

Uchwała XVIII/154/2020 z dnia 19.02.2020 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzustowcu 

poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Krzczonowie i Szkoły Filialnej w Jelni. 

Wykonano 

18 

Uchwała XVIII/155/2020 z dnia 19.02.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy 

Wykonano 

19 

Uchwała XIX/156/2020 z dnia 18.03.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Drzewica na lata 2020 – 2024. 

Wykonano 

20 
Uchwała XIX/157/2020 z dnia 18.03.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020. 
Wykonano 

21 

Uchwała XIX/158/2020 z dnia 18.03.2020 r. 

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2020 

roku”. 

Wykonano 

22 

Uchwała XIX/159/2020 z dnia 18.03.2020 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Drzewicy. 

Wykonano 

23 

Uchwała XIX/160/2020 z dnia 18.03.2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za 2019 rok na terenie Gminy Drzewica 

Wykonano 

24 

Uchwała XIX/161/2020 z dnia 18.03.2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków 

i klubów dziecięcych. 

Wykonano 

25 

Uchwała XX/162/2020 z dnia 17.04.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Drzewica na lata 2020-2024. 

Wykonano 

26 
Uchwała XX/163/2020 z dnia 17.04.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020. 
Wykonano 

27 
Uchwała XX/164/2020 z dnia 17.04.2020 r. 

Wykonano 
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w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzustowcu poprzez 

likwidację Szkoły Filialnej w Jelni oraz Szkoły Filialnej w Krzczonowie. 

28 

Uchwała XX/165/2020 z dnia 17.04.2020 r. 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla 

Gminy Drzewica. 

Wykonano 

29 

Uchwała XXI/166/2020 z dnia 21.05.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Drzewica na lata 2020 – 2024. 

Wykonano 

30 
Uchwała XXI/167/2020 z dnia 21.05.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020. 
Wykonano 

31 
Uchwała XXI/168/2020 z dnia 21.05.2020 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji w 2020 roku. 
Wykonano 

32 
Uchwała XXI/169/2020 z dnia 21.05.2020 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
Wykonano 

33 

Uchwała XXI/170/2020 z dnia 21.05.2020 r. 

w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy 

drodze powiatowej nr 3110E na terenie Gminy Drzewica. 

Wykonano 

34 

Uchwała XXI/171/2020 z dnia 21.05.2020 r. 

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/164/2020 Rady Miejskiej w 

Drzewicy z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Brzustowcu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Jelni oraz 

Szkoły Filialnej w Krzczonowie. 

Wykonano 

35 

Uchwała XXI/172/2020 z dnia 21.05.2020 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Drzewica oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkól podstawowych od dnia 01 września 2020 roku. 

Wykonano 

36 
Uchwała XXII/173/2020 z dnia 25.06.2020 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drzewicy wotum zaufania. 
Wykonano 

37 

Uchwała XXII/174/2020 z dnia 25.06.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Drzewica za 2019 rok. 

Wykonano 

38 
Uchwała XXII/175/2020 z dnia 25.06.2020 r. 

Wykonano 
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w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drzewicy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok. 

39 

Uchwała XXII/176/2020 z dnia 25.06.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Drzewica na lata 2020-2024. 

Wykonano 

40 
Uchwała XXII/177/2020 z dnia 25.06.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020. 
Wykonano 

41 

Uchwała XXII/178/2020 z dnia 25.06.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli - zbiornik wodny Drzewica 

Wykonano 

42 

Uchwała XXIII/179/2020 z dnia 27.08.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Drzewica na lata 2020 -2024. 

Wykonano 

43 
Uchwała XXIII/180/2020 z dnia 27.08.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020. 
Wykonano 

44 

Uchwała XXIII/181/2020 z dnia 27.08.2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego 

reprezentowanego przez Zarząd Powiatu 

Wykonano 

45 

Uchwała XXIII/182/2020 z dnia 27.08.2020 r. 

w sprawie przyjęcia ,,Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica." 

Wykonano 

46 

Uchwała XXIII/183/2020 z dnia 27.08.2020 r. 

w sprawie zmiany organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Filialnej 

w Jelni (Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej w Brzustowcu). 

Wykonano 

47 

Uchwała XXIII/184/2020 z dnia 27.08.2020 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drzewica, 

uchwalonych uchwałą Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr 

XXXIII/292/2018 w dniu 19 kwietnia 2018 r. 

uchylono 

48 

Uchwała XXIV/185/2020 z dnia 30.09.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Drzewica na lata 2020 - 2024. 

Wykonano 
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49 
Uchwała XXIV/186/2020 z dnia 30.09.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020. 
Wykonano 

50 

Uchwała XXIV/187/2020 z dnia 30.09.2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 

2021. 

Wykonano 

51 

Uchwała XXIV/188/2020 z dnia 30.09.2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w 

miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna". 

Wykonano 

52 

Uchwała XXIV/189/2020 z dnia 30.09.2020 r. 

w sprawie przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania zarządzania drogą 

powiatową Nr 3109 E ulica Żeromskiego w Drzewicy. 

Wykonano 

53 

Uchwała XXIV/190/2020 z dnia 30.09.2020 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drzewica na 

rok szkolny 2020/2021. 

Wykonano 

54 

Uchwała XXIV/191/2020 z dnia 30.09.2020 r. 

w sprawie przyjęcia ,,Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży na terenie Gminy Drzewica." 

Wykonano 

55 

Uchwała XXIV/192/2020 z dnia 30.09.2020 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy Nr 

XXIII/184/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Drzewica, uchwalonym uchwałą Rady Gminy i 

Miasta w Drzewicy Nr XXXVIII/292/2018 w dniu 19 kwietnia 2018. 

Wykonano 

56 

Uchwała XXIV/193/2020 z dnia 30.09.2020 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w Dziennym Domu ,,Senior+" w Drzewicy. 

Wykonano 

57 

Uchwała XXV/194/2020 z dnia 29.10.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Drzewica na lata 2020-2024. 

Wykonano 

58 
Uchwała XXV/195/2020 z dnia 29.10.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020. 
Wykonano 

59 
Uchwała XXV/196/2020 z dnia 29.10.2020 r. 

Wykonano 
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w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na rok 2021. 

60 

Uchwała XXV/197/2020 z dnia 29.10.2020 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny 1 m3 drewna dla celów wymiaru 

podatku leśnego na rok 2021. 

Wykonano 

61 

Uchwała XXV/198/2020 z dnia 29.10.2020 r. 

w sprawie uchwalenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Giełzów, 

Radzice Duże i Świerczyna. 

uchylono 

62 

Uchwała XXV/199/2020 z dnia 29.10.2020 r. 

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w m. Idzikowice do kategorii dróg 

gminnych. 

Wykonano 

63 

Uchwała XXV/200/2020 z dnia 29.10.2020 r. 

w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Drzewica". 

uchylono 

64 

Uchwała XXV/201/2020 z dnia 29.10.2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza 

Drzewicy w ramach ,,Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży na terenie Gminy Drzewica". 

Wykonano 

65 

Uchwała XXVI/202/2020 z dnia 08.12.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Drzewica na lata 2020-2026. 

Wykonano 

66 
Uchwała XXVI/203/2020 z dnia 08.12.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020. 
Wykonano 

67 

Uchwała XXVI/204/2020 z dnia 08.12.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/181/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z 

dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu. 

Wykonano 

68 

Uchwała XXVI/205/2020 z dnia 08.12.2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Wykonano 

69 
Uchwała XXVI/206/2020 z dnia 08.12.2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Drzewica. 
Wykonano 
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70 

Uchwała XXVI/207/2020 z dnia 08.12.2020 r. 

w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Drzewica 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2021 rok". 

Wykonano 

71 

Uchwała XXVII/208/2020 z dnia 21.12.2020 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 

na lata 2021 -2026. 

Wykonano 

72 
Uchwała XXVII/209/2020 z dnia 21.12.2020 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzewica na rok 2021. 
Wykonano 

73 

Uchwała XXVII/210/2020 z dnia 21.12.2020 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Drzewica” 

Wykonano 

74 

Uchwała XXVIII/211/2020 z dnia 30.12.2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Drzewica na lata 2020-2026. 

Wykonano 

75 
Uchwała XXVIII/212/2020 z dnia 30.12.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020. 
Wykonano 

76 

Uchwała XXVIII/213/2020 z dnia 30.12.2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy Drzewica na 2021 rok. 

Wykonano 

77 

Uchwała XXVIII/214/2020 z dnia 30.12.2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka 

ochotniczej straży pożarnej. 

Wykonano 

78 

Uchwała XXVIII/215/2020 z dnia 30.12.2021 r. 

w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2025." 

Wykonano 
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