ZARZĄDZENIE NR 38/2019
BURMISTRZA DRZEWICY
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Drzewica za rok 2018
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedstawić raport o stanie Gminy Drzewica za rok 2018 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: 5DE3F833-EFE9-4CE9-B156-999F725F63D1. Podpisany

Strona 1

Urząd Miejski w Drzewicy

Id: 5DE3F833-EFE9-4CE9-B156-999F725F63D1. Podpisany

Strona 1

Raport o stanie Gminy Drzewica za 2018 rok

Spis treści
WPROWADZENIE ....................................................................................................................................5
CHARAKTERYSTYKA GMINY DRZEWICA ..................................................................................................6
Położenie Gminy ...................................................................................................................................6
Dane demograficzne.............................................................................................................................9
Bezrobocie ......................................................................................................................................... 12
Rolnictwo .......................................................................................................................................... 13
Lasy ................................................................................................................................................... 16
Zabytki .............................................................................................................................................. 17
WŁADZE GMINY ................................................................................................................................... 20
Rada Gminy i Miasta w Drzewicy ...................................................................................................... 20
Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy ............................................................................................... 24
Wyniki wyborów ............................................................................................................................ 24
Rejestr zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy w 2018 roku ....................................... 25
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy .................................................................................................... 29
Struktura organizacyjna ................................................................................................................ 30
Jednostki organizacyjne................................................................................................................. 30
Jednostki pomocnicze ................................................................................................................... 31
FINANSE GMINY DRZEWICA ................................................................................................................. 33
Dochody............................................................................................................................................. 33
Wydatki.............................................................................................................................................. 36
Wydatki inwestycyjne .................................................................................................................... 39
Wieloletnie Prognoza Finansowa ...................................................................................................... 48
Budżet obywatelski............................................................................................................................ 50
Fundusz sołecki.................................................................................................................................. 53
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE .................................................................................................................... 55
Przetargi............................................................................................................................................. 55
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro ..................................................................................... 56
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 .................................................................. 60
2

Id: 5DE3F833-EFE9-4CE9-B156-999F725F63D1. Podpisany

Strona 2

Raport o stanie Gminy Drzewica za 2018 rok

Gospodarka i infrastruktura ............................................................................................................. 70
Mienie komunalne ......................................................................................................................... 70
Gminny program rewitalizacji ....................................................................................................... 74
Infrastruktura drogowa, wodna i kanalizacyjna ........................................................................... 74
Program Ochrony Środowiska ........................................................................................................... 78
Gospodarka odpadami ...................................................................................................................... 79
Program usuwania wyrobów zawierających azbest .......................................................................... 82
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi ................................................................................. 83
Projekty ze środków zewnętrznych ................................................................................................... 83
Polityka w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej ................................................................. 86
Placówki medyczne........................................................................................................................ 86
Programy zdrowotne i profilaktyczne............................................................................................ 86
Program wspierania rodziny ......................................................................................................... 88
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie .............................................................. 92
Liczba osób korzystających ze wsparcia MGOPS w Drzewicy........................................................ 94
Polityka senioralna ...................................................................................................................... 101
Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy ................................................................ 103
Działalność Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.................................... 109
Oświata, Kultura, Sport i Turystyka ................................................................................................. 111
Gminne placówki oświatowe ....................................................................................................... 111
Programy i projekty dotyczące oświaty ....................................................................................... 113
Rezerwa oświatowa..................................................................................................................... 115
Drzewickie Granty Oświatowe..................................................................................................... 115
Problemy związane z oświatą, które były dostrzeżone w 2018 roku........................................... 117
Działalność Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy ............................................................ 120
Działalność Biblioteki Samorządowej w Drzewicy ...................................................................... 132
Sport ........................................................................................................................................... 135
Turystyka .................................................................................................................................... 137
Przedsiębiorczość na terenie Gminy Drzewica ............................................................................... 139
Podmioty wg PKD ........................................................................................................................ 140
Liczba zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów w 2018 ............................................. 141
Tereny inwestycyjne .................................................................................................................... 141
Organizacje pozarządowe ............................................................................................................... 142
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi .............................................................. 142

3

Id: 5DE3F833-EFE9-4CE9-B156-999F725F63D1. Podpisany

Strona 3

Raport o stanie Gminy Drzewica za 2018 rok

Spis organizacji ............................................................................................................................ 143
Promocja Gminy ............................................................................................................................. 145
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ................................................................ 147
Działalność komisariatu policji w Drzewicy ................................................................................ 147
Działalność jednostek OSP w Drzewicy ....................................................................................... 152
Zarządzanie kryzysowe ................................................................................................................ 154
GMINA DRZEWICA W ORGANIZACJACH ........................................................................................... 156
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI KOMUNALNEJ ................................................................................................ 157
REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY ............................................................ 158

4

Id: 5DE3F833-EFE9-4CE9-B156-999F725F63D1. Podpisany

Strona 4

Raport o stanie Gminy Drzewica za 2018 rok

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, 1349) 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 2019 r. poz. 506) 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 2018.
Raport o stanie gminy, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, obejmuje
podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, jak również realizację uchwał Rady Gminy i Miasta 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, tj. w terminie do dnia 30 czerwca.
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 województwo 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.
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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.
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.
Miasto Drzewica jest siedzibą Rady Miejskiej.
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%

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%

miasto Drzewica

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

8

Id: 5DE3F833-EFE9-4CE9-B156-999F725F63D1. Podpisany

Strona 8

Raport o stanie Gminy Drzewica za 2018 rok

Dane demograficzne
Nazwa wskaźnika
Liczba ludności ogółem
Liczba kobiet
Liczba mężczyzn
Wskaźnik feminizacji
/liczba kobiet przypadająca na
100 mężczyzn/
Ludność w wieku
przedprodukcyjnym
/0-17 lat/
Ludność w wieku produkcyjnym
/18-60 lat kobiety i 18-65 lat
mężczyźni/
Ludność w wieku
poprodukcyjnym /60 + kobiety
i 65+ mężczyźni/
Urodzenia
Zgony
Przyrost naturalny
Saldo migracji
Małżeństwa zarejestrowane
w USC Drzewica

Dane na
Dane na
Dane na
31.12.2015r. 31.12.2016r. 31.12.2017r.
10.977
10.881
10.797
5.585
5.547
5.498
5.392
5.334
5.299

Dane na
31.12.2018r.
10.685
5.452
5.233

103,57

103,99

103,75

104,18

2.046

1.978

1.946

1.917

6.808

6.732

6.641

6.512

2.123

2.171

2.210

2.256

106
139
-33
45

96
118
-22
35

112
154
-42
21

103
130
-27
57

54

57

52

54

Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach i ulicach według stanu na dzień 31.12.2018r.
Nazwa miejscowości, ulicy

Mężczyźni

Kobiety

Augustów

36

36

Liczba ludności
ogółem
72

Brzustowiec

357

402

759

Brzuza

108

107

215

Dąbrówka

166

176

342

Domaszno

246

244

490

Giełzów

92

79

171

Idzikowice

211

228

439

Jelnia

273

282

555

Krzczonów

278

269

547
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Radzice Duże

317

322

639

Radzice Małe

234

249

483

Strzyżów

180

185

365

Świerczyna

62

79

141

Trzebina

156

155

311

Werówka

150

170

320

Zakościele

216

227

443

Żardki

225

226

451

Żdżary

22

20

42

Razem wsie

3.329

3.456

6.785

ul. Miła

9

12

21

Armii Krajowej

35

40

75

Błonie

55

59

114

Braci Kobylańskich

122

135

257

Cmentarna

2

3

5

Fabryczna

59

50

109

gen. Władysława Sikorskiego

175

162

337

Jana Kilińskiego

143

150

293

Klonowa

0

2

2

Kolejowa

58

53

111

Mjra Hubala

102

108

210

Adama Mickiewicza

16

22

38

Mostowa

9

6

15

Ogrodowa

4

2

6

Osiedle Bolesława Chrobrego

266

270

536
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Osiedle Mieszka I-go

295

366

661

Osiedle Słoneczne

40

35

75

Plac Tadeusza Kościuszki

23

25

48

Plac Gabriela Narutowicza

18

24

42

Plac Wolności

38

42

80

Rzeczna

6

7

13

Skalna

20

23

43

Juliusza Słowackiego

71

70

141

Sosnowa

6

3

9

Spacerowa

6

7

13

Sportowa

90

80

170

Stanisława Staszica

7

6

13

Stawowa (w tym DPS)

83 (36)

65 (21)

148 (57)

Szkolna

57

67

124

Warszawska

13

9

22

Zdrojowa

21

22

43

Stefana Żeromskiego

24

34

58

Prymasa Macieja
Drzewickiego

23

25

48

Północna

1

3

4

Parkowa

7

9

16

Razem Drzewica

1.904

1.996

3.900

Ogółem Gmina i Miasto
5.233
5.452
10.685
Drzewica
Opracowanie własne na podstawie rejestru mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica
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Bezrobocie
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie na
rzecz ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków na obszarze Gminy Drzewica. Na koniec 2018
r. stopa bezrobocia w gminie Drzewica osiągnęła 5.1%, co w przeliczeniu na osoby wynosi
266 bezrobotnych, w tym 149 kobiet.

Bezrobocie w Gminie Drzewica w latach 2010-2018
898

900 [os.]
800

843

738

696

700
600

591

500

470

479

400
300

543
390

395
343

364

307

352
344

301
242

269
247
223

200

215
175

100

266

146
123

149
117

0
2010

2011

2012

2013
ogółem

2014
mężczyźni

2015
kobiety

2016

2017

2018

Opracowanie własne

Stopa procentowa bezrobocia w Gminie Drzewica w latach
2010-2018
30,0 [%]

24,6

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0

20,0
16,5
14,0
12,25

16,0
13,00

17,1

14,6

12,5

13,3

10,3

12,29

10,96

8,64

10,3
10,0
7,96

0,0
2010

2011

2012

2013
ogółem

2014
mężczyźni

2015

9,0
7,4
6,25
2016

5,1

6,2
5,1

4,39
2017

4,18
2018

6,1

kobiety

Opracowanie własne

Należy nadmienić, że Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy na rzecz ograniczenia bezrobocia i pomocy
osobom bezrobotnym, co roku przeznacza środki na aktywizację poprzez zatrudnianie w różnych
pracach porządkowych. Działania te polegają na zatrudnianiu osób bezrobotnych poprzez organizację
prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz staży.
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Liczba osób objętych aktywizacją zawodową w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy
Rok

Roboty
Prace
publiczne 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

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,
▪ użytki ekologiczne,
▪ tereny różne.
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Formy własności gruntów w ha

2502
1.grunty osób fizycznych
2.grunty niebędące
własnością osób fiz.
9317

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 2.322 szt.,
trzoda chlewna 312 szt.,
owce 117 szt.,
kozy 15 szt.

Liczba producentów rolnych utrzymujących zwierzęta gospodarskie, w tym:
▪
▪
▪
▪

bydło – 422 producentów,
trzodę chlewną – 35 producentów,
owce - 11 producentów,
kozy - 11 producentów.
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Liczba gospodarstw wg powierzchni
Zakres powierzchni
w ha

Ilość gospodarstw

od 1 -1,5
od 1,5 – 2
od 2 – 3
od 3 - 5
od 5 - 7
od 7 -10
od 10 - 15
od 15 - 20
od 20 - 30

722
453
497
461
156
73
20
1
2

Opracowanie własne

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

w gminie Drzewica

Struktura użytków rolnych:
Użytki rolne ogółem: 7364 ha, w tym:
• grunty orne: 5590 ha,
• sady: 156 ha,
• łąki trwałe: 498 ha,
• pastwiska trwałe: 713 ha,
• pozostałe grunty rolne: 407 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
47
RIIIb
325
RIVa
1289
RIVb
1115
RV
1452
RVI
1376
RVIz
425
Ogółem grunty rolne
6028
ŁI
0
ŁII
0
ŁIII
11
ŁIV
194
ŁV
271
ŁVI
30
Ogółem łąki
506
15
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PI
PII
PIII
PIV
PV
PVI
Ogółem pastwiska

0
0
10
180
313
186
689

Opracowanie własne

Lasy
Położona w krainie Wzgórz Opoczyńskich Gmina Drzewica posiada duże kompleksy leśne. Północnowschodnią część Gminy pokrywają piękne lasy, tworzące swoisty mikroklimat, natomiast północna
część Gminy usytuowana jest w otulinie Spalskiego Parku Krajobrazowego. W 1983 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.
Lasy w Gminie Drzewica zajmują 33,10 % powierzchni.
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 1870 ha, co stanowi 47,78% pow. lasów,

▪

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.
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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 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r. poz. 730) 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
2 poł. XIX w.
1830 r.

NR
REJESTRU
473/A/91
473/A/91

DATA WPISU
DO REJESTRU
1991-11-09
1991-11-09

1.
2.

Drzewica
Drzewica

Cmentarna
Cmentarna

3.

Drzewica

Cmentarna

4.
5.
6.
7.

Drzewica
Drzewica
Drzewica
Drzewica

Cmentarna
Kolejowa
Sikorskiego 4
Sikorskiego 4

8.
9.
10.

Drzewica
Drzewica
Drzewica

Sikorskiego 4
Sikorskiego 4
Warszawska 2

11.

Drzewica

Brama cmentarna
Cmentarz rzymskokatolicki
Kaplica rzymskokatolicka cmentarna,
rodziny Rajskich
Ogrodzenie cmentarza
Cmentarz żydowski
Dwór na podzamczu
Fosa i wał ziemny w
zespole zamkowoparkowym
Park zamkowy
Ruiny zamku
kościół par. rzym.kat.p.w. św. Łukasza
Układ przestrzenny

2 poł. XIX w.

473/A/91

1991-11-09

2 poł. XIX w.
XIX w.
XV w.
XVI w.

473/A/91
472/A/91
046/A/80
046/A/80

1991-11-09
1991-11-09
1980-04-28
1980-04-28

2 poł. XIX w.
1527-1535
poł. XV w.

046/A/80
047/A/80
048/A/80
Radom

1980-04-28
1980-04-28
1988-05-07

XIV 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 role budynku gospodarczego, mieszcząc browar
piwa drzewickiego.
Równie znaczącym zabytkiem na terenie Gminy Drzewica jest Kościół 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 w Drzewicy. Źródło: www.drzewica.pl

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.
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WŁADZE GMINY

Rada Gminy i Miasta w Drzewicy
Rada Gminy i Miasta w Drzewicy (RGiM) jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na
pięcioletnią kadencję. Do właściwości RGiM 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 Gminy i Miasta w Drzewicy tworzy 15 osób.
W 2018 funkcjonowały 2 składy Rady:

Rada w kadencja 2014-2018 funkcjonowała w składzie:
Imię i nazwisko
Eugeniusz Wrzesień

Marian Kalużny

Okręg
Brzustowiec

−

Augustów, Jelnia

−
−
−
−

Bożena Marianna
Fiderek

−

Brzuza, Idzikowice

−

Dorota Wiktorowicz

−

Zakościele, Żardki

−
−
Witold Andrzej Gapys

−

Domaszno, Żdżary

−

2

Funkcja
Przewodniczący Komisji Inicjatyw
Gospodarczych, Współpracy z Zagranica
i Komunalizacji
członek Komisji Budżetu i Finansów
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta
w Drzewicy,
członek Komisji Budżetu i Finansów
członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
członek Komisji Oświaty, Zdrowia,
Kultury, Kultury Fizycznej i Opieki
Społecznej
członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Ochrony
Środowiska
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
i Miasta,
członek Komisji Budżetu i Finansów
członek Komisji Inicjatyw Gospodarczych,
Współpracy z Zagranicą i Komunalizacji
Przewodniczący Komisji Oświaty Zdrowia,
Kultury, Kultury Fizycznej i Opieki
Społecznej,
członek Komisji Rewizyjnej

Rejestr uchwał Rady Gminy i Miasta w Drzewicy został omówiony w rozdziale „Realizacja uchwał rady”
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Franciszek Tomczyk

Strzyżów, Werówka

Ireneusz Kowalski

Krzczonów

−
−
−

Radzice Duże

−
−

Renata Kałużna

−
Agnieszka Wolska

−

Radzice Małe, Dąbrówka

−
Lech Nowak

Trzebina, Giełzów, Świerczyna

Jacek Świątek

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),
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)
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

Jan Michalski

Dominik Niemirski

−
−
−
−

−
−
−

−
−

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
członek Komisji Budżetu i Finansów
Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Ochrony Środowiska
członek Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Ochrony
Środowiska
członek Komisji Inicjatyw Gospodarczych,
Współpracy z Zagranica i Komunalizacji
członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Ochrony
Środowiska
członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
Przewodniczący Komisji Ładu,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
członek Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury,
Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
i Miasta
członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego,
członek Komisji Inicjatyw Gospodarczych,
Współpracy z Zagranica i Komunalizacji
członek Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury,
Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej
członek Komisji Inicjatyw Gospodarczych,
Współpracy z Zagranica i Komunalizacji
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Włodzimierz Pomykała

Joanna Popis

Żeromskiego, ul. mjra Hubala,
ul. Klonowa, ul. Ogrodowa,
ul. Północna
ul. Jana Kilińskiego, pl. Wolności,
ul. Adama Mickiewicza ( parzyste od
Nr 2 do Nr 16), ul. Warszawska,
ul. Juliusza Słowackiego,
ul. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Zdrojowa, ul. Sportowa,
ul. Fabryczna, ul. Kolejowa,
ul. Błonie, ul. Sosnowa, ul. Rzeczna,
ul. Cmentarna, ul. Mostowa,
os. Słoneczne

−
−
−
−

Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów
członek Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury,
Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej,
członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Ochrony
Środowiska
członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

Opracowanie własne

Rada w kadencji 2018-2023 funkcjonuje w składzie:
Imię i nazwisko
Eugeniusz Wrzesień

Okręg
Brzustowiec

Łukasz Sobolewski

Augustów, Jelnia

Zdzisław Abramczyk

Brzuza, Idzikowice

−
−
−
−
−
−

Dorota Wiktorowicz

Zakościele, Żardki

−
−
−

Witold Andrzej Gapys

Domaszno, Żdżary

−
−
−

Krzysztof Walczyk

Strzyżów, Werówka

−
−

Konrad Sobolewski

Krzczonów

−
−

Renata Kałużna

Radzice Duże

−
−

Funkcja
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Budżetu i Finansów
członek Komisji Budżetu i Finansów
członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji
Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Ochrony
Środowiska
Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta,
członek Komisji Budżetu i Finansów
członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Ochrony
Środowiska
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
i Miasta
członek Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury,
Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej,
członek Komisji Inicjatyw Gospodarczych,
Współpracy z Zagranica i Komunalizacji
członek Komisji Budżetu i Finansów
członek Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury,
Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej,
członek Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Inicjatyw Gospodarczych,
Współpracy z Zagranica i Komunalizacji
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Ochrony Środowiska
członek Komisji Rewizyjnej
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Barbara Olczykowska

Radzice Małe, Dąbrówka

−

Lech Nowak

Trzebina, Giełzów, Świerczyna

−
−

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),
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)
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
ul. Jana Kilińskiego, pl. Wolności,
ul. Adama Mickiewicza ( parzyste od
Nr 2 do Nr 16), ul. Warszawska,
ul. Juliusza Słowackiego,
ul. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Zdrojowa, ul. Sportowa,
ul. Fabryczna, ul. Kolejowa,
ul. Błonie, ul. Sosnowa, ul. Rzeczna,
ul. Cmentarna, ul. Mostowa,
os. Słoneczne

Jan Michalski

Andrzej Szczepanik

Włodzimierz Pomykała

Joanna Popis

−
−
−

−
−
−

−
−

−
−
−
−

członek Komisji Inicjatyw Gospodarczych,
Współpracy z Zagranica i Komunalizacji
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący Komisji Ładu,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
członek Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Oświaty Zdrowia,
Kultury, Kultury Fizycznej i Opieki
Społecznej,
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
i Miasta
członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
członek Komisji Inicjatyw Gospodarczych,
Współpracy z Zagranica i Komunalizacji
Przewodniczący Komisji Inicjatyw
Gospodarczych, Współpracy z Zagranica
i Komunalizacji
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów
członek Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury,
Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej,
członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Ochrony
Środowiska
członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

Opracowanie własne
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Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy
Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Burmistrz wykonuje uchwały Rady
Gminy i Miasta w Drzewicy i zadania określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju,
gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu.
Funkcję Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy nieprzerwanie od listopada 2002 roku sprawuje Janusz
Reszelewski.
Wybory 2018
W październiku 2018 roku odbyły się wybory samorządowe, w wyniku których burmistrzem na kolejną
kadencję został wybrany Janusz Reszelewski.
Uprawnionych do głosowania było 8684 osób, natomiast wydano 5684 kart do głosowania, co oznacza,
że w wyborach wzięło udział 65,40% uprawnionych do głosowania. 47 głosów było nieważnych.
Liczba głosów zdobytych przez poszczególnych kandydatów na Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
1.
2.
3.
4.

Ziemowit Jaciubek
Janusz Reszelewski
Marek Sarwa
Krystyna Wiktorowicz

-

179
3137
1201
1115

Wyniki wyborów na Burmistrza Gminy i Miasta Drzewicy w 2018 roku

19,79

55,69
21,32

3,17

Janusz Reszelewski

Ziemowit jaciubek

Marek Sarwa

Krystyna Wiktorowicz

Opracowanie własne
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Rejestr Zarządzeń Burmistrza
Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy w 2018 roku wydał 88 zarządzeń:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM w Drzewicy,
Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dot. Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok,
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków na realizację
zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Drzewica w roku 2018,
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków
o wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 2018,
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków
o wsparcie finansowe rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w roku 2018,
Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej Budowa świetlicy wiejskiej w m. Jelnia,
Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu
czynności w postęp rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i klas
pierwszych szkół podstawowych,
Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej Przebudowa dróg gminnych,
Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
w celu oceny wniosków na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w roku 2018,
Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na
wybór realizatora zadania program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV) dla mieszkanek GiM Drzewica na lata 2018-2021",
Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do rozpatrzenia ofert na realizatora zadania "Program szczepień ochronnych przeciw
wirusowi brodawczka ludzkiego (HPV) dla mieszkanek GiM Drzewica na lata 2018-2021",
Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszech. kultury fizycznej i sportu w roku
2018,
Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
w celu oceny wniosków na realizację zadania upowszech. kultury fizycznej i sportu
w zakresie tenisa stołowego roku 2018,
Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Dostawa i montaż 490 instalacji solarnych,
Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w zakresie tenisa stołowego w roku 2018,
Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia instrukcji
przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy,
Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie otwarcia kompleksu boisk
sportowych wykonanych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012",
25
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▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizacje w 2018 roku zadania publicznego w zakresie „Organizowania
i prowadzenia świetlicy integracyjnej na terenie GiM Drzewica",
Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie odwołania i powołania nowego
członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie GIM
w Drzewicy oraz RIO sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017,
Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sporządzania i przekazywania
sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy i miasta
Drzewica,
Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 20182022,
Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzania
okresowych ocen pracowników samorządowych,
Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds.
informacji publicznej,
Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +,
Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy,
Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli,
Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej Odwodnienie drogi gminnej w m. Trzebina (Jabłony),
Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie świadczenia usług
reklamowych na telebimie LED,
Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej "Organizowanie i prowadzenie świetlicy integracyjnej na terenie Gminy
Drzewica w 2018 r.",
Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert "Organizowanie i prowadzenie świetlicy integracyjnej na terenie Gminy
i Miasta Drzewica",
Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie,
Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 04 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości
stypendium szkolnego oraz terminu ich wypłaty za okres styczeń - czerwiec roku szkolnego
2017/2018,
Zarządzenie Nr 34/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do
Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w UGiM
w Drzewicy,
Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska
zastępcy burmistrza,
Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej Dowóz uczniów do szkół,
Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 25 maj 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia
postępowania „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica w II półrocze 2018 r.",
26
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Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy
Burmistrza,
Zarządzenie Nr 39/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie,
Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego w budynku UGiM w Drzewicy,
Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
MGOPS do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie z programu „Dobry Start",
Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
MGOPS do wydawania decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych,
Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia opinii w sprawie
projektów uchwał,
Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie,
Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej,
Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej,
Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania gminnej komisji
ds. szacowania szkód,
Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
„Przebudowa drogi Brzustowiec Smugi",
Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników
MGOPS do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie „Dobry start”,
Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej,
Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji
postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu,
Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej
wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów będących mieszkańcami Gminy i Miasta
Drzewica,
Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania
pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowych
prowadzonych przez GiM Drzewica,
Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej Punkt dystrybucji żywności,
Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności,
Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia RGiM oraz RIO
informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej,
Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej Zaciągnięcie kredytu długoterminowego,
Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 03 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów
planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok,
Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 03 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej Przebudowa drogi gminnej w m. Brzustowiec,
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Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
plastycznego pod nazwą 40-lecie kajakarstwa w Drzewicy,
Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów OKW
Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia Gminnego
Konkursu Ortograficznego,
Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości wykazu nieruchomości położonej w m. Drzewica przeznaczonej
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym,
Zarządzenie Nr 64/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania
wniosków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 02 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji
do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 03 października 2018 r,. w sprawie powołania Zespołu ds.
przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzenie wyborów
samorządowych,
Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 03 października 2018 r. w sprawie odwołania członka
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowych członków,
Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie,
Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds.
rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dot. projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok
2019,
Zarządzenie nr 71-2018 z dnia 05 listopad 2018 w sprawie odwołania ze stanowiska
zastępcy burmistrza,
Zarządzenie nr 72-2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do oceny
wniosków złożonych w ramach Drzewickich Grantów Oświatowych,
Zarządzenie nr 73-2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad użyczenia
radnym Rady Gminy i Miasta w Drzewicy tabletów do użytku służbowego,
Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie projektu WPF na lata 20192022,
Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu Gminy
i Miasta w Drzewicy na 2019 rok,
Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
stypendium za okres wrzesień-grudzień rok szkolny 2018/2019,
Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy,
Zarządzenie Nr 78/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie,
Zarządzenie Nr 79/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia
i przygotowania postępowania na Odbiór odpadów komunalnych w 2019 roku,
Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Dowóz uczniów,
Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do oceny
wniosków złożonych w ramach Drzewickich Grantów Oświatowych,
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Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska Kierownika w Dziennym Domu
„Senior +” w Drzewicy,
Zarządzenie Nr 83/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
rekrutacji uczestników zajęć prowadzonych w dziennym Domu „Senior +” w Drzewicy,
Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zamknięcia kompleksu boisk
sportowych wykonanych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012",
Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania Pani Renaty
Smolarek ze stanowiska Dyrektora SP im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy,
Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora SP im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy,
Zarządzenie Nr 87/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia pracowników,
Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji kasy w dniu 31.12.2018 r.

Urząd Gminy i Miasta 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 spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności i pomocy społecznej.
W skład kierownictwa urzędu na dzień 31 grudnia 2018 wchodzi:
Burmistrz – Janusz Reszelewski,
Zastępca Burmistrza – Dominik Niemirski,
Sekretarz Gminy i Miasta – Jolanta Starus,
Skarbnik Gminy i Miasta – Irena Jóźwicka,
Zastępca Głównego Księgowego – Danuta Więckowska,
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji – Jarosław Bomba,
Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami – Janina Prasek,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Dorota Jedlińska.
Pod względem zatrudnienia w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy na stanowiskach urzędniczych
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 30 osób na pełny etat, 9 osób na stanowiskach
pomocniczych i obsługi (razem 8 etatów). Dodatkowo Urząd zatrudniał 7 opiekunek świetlic wiejskich
(każda osoba na ½ etatu), 21 osób na prace interwencyjne oraz 10 osób w jednostkach ochotniczych
straży pożarnej.
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Zródło: 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 wraz z filiami w Jelni i Krzczonowie,
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie,
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych.

Instytucje kultury:
▪
▪

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy4,
Biblioteka Samorządowa w Drzewicy.

Pozostałe:
▪
▪

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy,
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Drzewicy,

3

Dane statystyczne dotyczące oświaty oraz działalności instytucji kultury przedstawiono w rozdziale: „Oświata,
Kultura, Sport i Turystyka”
4
Opis działań instytucji kultury został szczegółowo omówiony w następnych rozdziałach.
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▪
▪

Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy,5
Dzienny Dom Pobytu „Senior +”.

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 Gminy i Miasta Drzewica, www.drzewica.pl

5

Działalność WTZ 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 2018
Budżet gminy – stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Określa roczny plan dochodów
i wydatków uchwalonych w formie uchwały budżetowej.
Budżet obejmuje całokształt prognozowanych dochodów budżetu niezależnie od źródeł pochodzenia
oraz ich charakteru. Źródła dochodów określa ustawa o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.

DOCHODY 2018

50 000 000,00

5 098 963,66

4 842 952,12
45 000 000,00
40 000 000,00
35 000 000,00
30 000 000,00
25 000 000,00

42 110 202,78

42 117 996,63

20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
PLAN Dochodów
(46.953.154,90)

WYKONANIE Dochodów
(47.216.960,29)

Plan -dochody bieżące
Plan dochody majątkowe
Wykonanie dochody bieżące
Wykonanie dochody majątkowe
Opracowanie własne
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Prognozując dochody oraz wydatki budżetu na rok 2018 założono uzyskanie określonych celów.
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 2018r. wg źródeł:
SUBWENCJE
DOTACJE
DOCHODY MAJĄTKOWE
POZOSTAŁE DOCHODY
RAZEM DOCHODY

- 17.214.270,00 zł
- 14.081.916,83 zł
- 5.098.963,66 zł
- 10.821.809,80 zł
- 47.216.960,29 zł

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ

POZOSTAŁE
DOCHODY; 22,9%
SUBWENCJE; 36,5%

DOTACJE; 29,8%
DOCHODY
MAJĄTKOWE;
10,8%

Opracowanie 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.
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2. Dochody majątkowe w kwocie 5.098.963,66 zł – to efekt skutecznej aplikacji o środki
zewnętrzne z różnych źródeł m. in.:
1) Ze środków RPO – instalacja odnawialnych źródeł energii „SOLARY” – 3.606.915,60 zł,
2) Ze środków RPO – „Termomodernizacja budynku UGiM oraz budowa drogi Strzyżów” –
207.271,03 zł (pozostałość w roku 2017),
3) Środki z programu „SENIOR +” - 295.624,61 zł,
4) Modernizacja dróg gminnych – 537.820,64 zł,
5) Modernizacja placów zabaw – 5.000,00 zł,
6) Inne (zwrot z f. sołeckiego, wpłaty mieszkańców) – 393.369,31 zł.
Udział pozostałych dochodów w dochodach ogółem obrazuje poniższy wykres:
Podatek CIT
– 242.932,48 zł,
Podatek PIT
– 5.934.049,00 zł,
Podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu)
Pozostałe
– 2.525.625,28 zł.

– 2.119.203,04 zł,

UDZIAŁ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
Podatek CIT; 0,5%

Pozostałe; 5,4%

Podatek PIT; 12,5%
Podatki ; 4,5%

Opracowanie własne

Zaznaczyć należy, że dochody z tytułu podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, podatek od środków
transportowych) stanowią tylko 4,5% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów za rok 2018 r.
W roku 2018 stawki większości podatków pozostały na poziomie roku 2017 i znacząco odbiegały
od stawek maksymalnych określonych przez Ministerstwo.
W roku 2018 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.
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Biorąc jednak pod uwagę zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych dalsze zamrożenie stawek
podatkowych może spowodować zmniejszenie dochodów , co w połączeniu ze wzrostem wydatków
bieżących może zachwiać relację art. 242 ustawy o finansach publicznych , zgodnie z którym dochody
bieżące muszą być większe od wydatków bieżących.
WYDATKI 2018
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.

WYDATKI 2018
Planowane wydatki

Wykonanie wydatków

55 098 905,68

51 763 247,73

Plan
Wykonanie ( 93,05%)
Opracowanie własne

WYDATKI WYKONANE 2018 z podziałem na bieżące i majątkowe:

Wykonanie wydatków 2018
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
Plan

Wydatki
ogółem
55 098 905,69

Wydatki
bieżące
39 947 820,94

Wydatki
majątkowe
15 151 084,75

Wykonanie

51 763 247,73

37 701 965,49

14 061 282,24

Opracowanie własne
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Wykonanie wydatków bieżących
Rolnictwo i łowiectwo 0,71%
Transport i łączność 0,43%
Gospodarka mieszkaniowa 0,44%
Informatyka 0,15%
Administracja publiczna 10,40%
Bezpieczeństwo i ochrona
przeciwpożarowa 0,86%
Oświata i edukacja opiekuńcza
36,58%
Ochrona zdrowia 0,52%
Pomoc połeczna i rodzinna
38,31%
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 6,51%
Kultura 3,68%
Kultura fizyczna i sport 0,9%
Pozostałe zadania 0,52%

Opracowanie własne
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Informatyka
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Oświata i Edukacja opiekuńcza
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna i rodzinna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura
Kultura fizyczna i sport
Pozostałe zadania

– 266.448,83 zł
(0,71%)
- 161.488,69 zł
(0,43%)
– 165.958,47 zł
(0,44%)
– 54.910,95 zł
(0,15%)
– 3.922.676,61 zł (10,4%)
– 325.752,80 zł (0,86%)
– 13.790.458,14 zł (36,58%)
– 194.425,54 zł (0,52%)
– 14.442.213,88 zł (38,31%)
– 2.453.945,20 zł (6,51%)
– 1.385.967,69 zł (3,68%)
– 341.131,42 zł (0,9%)
– 196.587,27 zł (0,52%)
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WYDATKI BIEŻĄCE
Wykonane w 94,4% w stosunku do założonego planu osiągnęły kwotę 37.701.965,49 zł
(Plan 39.947.820,94 zł).
Zrealizowane wydatki bieżące zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek
organizacyjnych gminy. Racjonalna gospodarka wydatkami, poniesione wcześniej nakłady
inwestycyjne, pozwoliły na ich ograniczenie.
Uwagę należy zwrócić na dział ‘Oświata’. 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 2018 otrzymano 9.337.263,- zł subwencji
oświatowej.
W roku 2018 koszty całkowite na oświatę wyniosły 13.790.458,14 zł. Kwota ta obejmuje zarówno
wydatki subwencjonowane jak i wydatki, które gmina zobowiązana jest ponieść z własnych środków
(jak np. dowóz uczniów).

Wydatki oświaty a subwencja

13 790 458,14
9 337 263,00

Wydatki oświaty ogółem

Otrzymana subwencja oświatowa

Opracowanie własne

WYNIK BUDŻETU ZA 2018 ROK
Przy zakładanym deficycie budżetu (ujemnej różnicy miedzy dochodami a wydatkami budżetu)
w kwocie 8.145.750,79 zł, rok budżetowy 2018 zakończył się deficytem na poziomie 4.546.287,44 zł.
Dochody
Wydatki
Wynik budżetu

Plan
46.953.154,90
55.098.905,69
-8.145.750,79

Wykonanie
47.216.960,29
51.763.247,73
- 4.546.287,44

Opracowanie własne

38

Id: 5DE3F833-EFE9-4CE9-B156-999F725F63D1. Podpisany

Strona 38

Raport o stanie Gminy Drzewica za 2018 rok

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI ZA 2018 ROK
Wykonane dochody bieżące

42.117.996,63

Wykonane wydatki bieżące

37.701.965,49

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 2018 r. wymóg wynikający z art. 242.
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.
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 2018 wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła – 14.061.282,24 zł tj. 27,2% ogólnej kwoty
wydatków 2018 r.

Wydatki inwestycyjne w wydatkach ogółem

14 061 282,00
wydatki ogółem

51 763 247,73

wydaki inwestycyjne wykonane

Opracowanie własne
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Wysoki wskaźnik zrealizowanych inwestycji był efektem skutecznego pozyskania środków
zewnętrznych. Udział środków zewnętrznych w zrealizowanych inwestycjach wyniósł 36,3%

Udział środków zewnętrznych w wydatkach
inwestycyjnych

14 061 282,24
5 098 963,66
Wydatki inwestycyjne
ogółem

w tym: udział środków
zewnętrznych (36%)

Opracowanie własne

W roku 2018 zrealizowano m. in. następujące inwestycje:
DROGI
1. Przebudowa drogi nr 3141 E w m. Trzebina, koszt zadania – 200.555,96 zł.
2. Parking Plac Kościuszki w Drzewicy, koszt zadania – 69.707,85 zł.
3. Droga Świerczyna – Giełzów, koszt zadania – 300.716,49 zł.

Źródło: UM w Drzewicy
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4. Odwodnienie drogi gminnej w Trzebinie (Jabłony), koszt zadania – 226.347,77 zł.

Źródło: UM w Drzewicy

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Drzewicy, koszt zadania – 393.678,96 zł.

Źródło: UM w Drzewicy

6. Przebudowa drogi gminnej w Brzustowcu (Smugi), koszt zadania – 429.654,69 zł.

Źródło: UM w Drzewicy
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7. Przebudowa drogi gminnej w m. Brzustowiec, koszt zadania – 242.738,99 zł.
8. Przebudowa drogi nr 3111E w Radzicach Dużych obok boiska, koszt zadania – 877.736,54 zł.

Źródło: UM w Drzewicy

9. Przebudowa drogi gminnej w m. Domaszno, koszt zadania – 1.028.447,56 zł.

Źródło: UM w Drzewicy
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1. Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy, koszt zadania – 714.849,49 zł.

Źródło: UM w Drzewicy

ADMINISTRACJA

PUBLICZNA

1. Zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem UGiM w Drzewicy, koszt –
86.299,56 zł.

Źródło: UM w Drzewicy
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2. Zakup i montaż systemu wspomagającego obsługę Rady, koszt zadania – 110.060,40 zł.

Źródło: UM w Drzewicy

OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zakościele, koszt - 59.125,50 zł.
2. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żardki, koszt – 65.000,- zł.
OŚWIATA
1. Zakup i montaż piłkochwytu Szkoła Podstawowa w Krzczonowie, koszt – 15.999,84 zł.

Źródło: UM w Drzewicy

2. Budowa barier łańcuchowych przy Przedszkolu (budżet obywatelski) - 10.209,- zł.
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POMOC SPOŁECZNA
1. Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Braci Kobylańskich – Utworzenie
i wyposażenie dziennego domu „SENIOR +”, koszt – 1.265.930,57 zł.

Źródło: UM w Drzewicy

GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONA ŚRODOWISKA
1. Instalacja odnawialnych źródeł energii „ SOLARY” - zainstalowano na 490 budynkach
mieszkalnych (odnawialne źródła energii), koszt zadania – 6.083.643,60 zł.

Źródło: UM w Drzewicy

2. Budowa oświetlenia drogowego w m. Idzikowice, koszt – 42.638,73 zł.
3. Budowa oświetlenia drogowego w m. Zakościele, koszt – 49.446,- zł.
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4. Budowa skweru drzewickich olimpijczyków, koszt – 74.503,- zł.

Źródło: UM w Drzewicy

KULTURA I SPORT
1. Budowa i ogrodzenie terenu plac zabaw w Giełzowie, koszt – 42.297,50 zł.

Źródło: UM w Drzewicy
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2. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Jelnia, koszt 668.199,83 zł.

Źródło: UM w Drzewicy

3. Budowa altany w m. Brzuza, koszt – 18.999,99 zł.

Źródło: UM w Drzewicy

4. Budowa placu zabaw na Os. Mieszka I, koszt – 87.638,16 zł. (budżet obywatelski)
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5. Budowa boiska wraz z zakupem działki w m. Żardki, koszt – 146.679,11 zł.

Źródło: UM w Drzewicy

6. Budowa chodnika na terenie ośrodka sportów wodnych, koszt – 34.895,10 zł.

Źródło: UM w Drzewicy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Wieloletnia prognoza finansowa 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,
wynik budżetu ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
przychody i rozchody budżetu.
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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. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmować musi jednak okres, na który zaciągnięto
zobowiązania.

Zadłużenie na 31.12.2018 r. – 7.302.000,- zł,
Dochody wykonane 2018 r. – 47.216.960,29 zł.

ZADŁUŻENIE 2018
15,46

WYKONANE DOCHODY 2018
ZADŁUŻENIE 31.12.2018

84,54

Opracowanie własne
PLANOWANE DOCHODY A DŁUG W LATACH 2018 - 2021
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Opracowanie własne
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Zadłużenie w stosunku do planowych dochodów
Rok
2018
2019
2020
2021

PLANOWANE
DOCHODY
w zł
46.953.155
43.628.083
45.435.374
45.900.000

DŁUG
w zł
7.302.000
5.266.000
3.000.000

PROCENTOWY UDZIAŁ
DŁUGU PLANOWANYCH
DOCHODACH
15,5 %
12,01%
6,6%
0

Opracowanie własne
W latach 2018 - 2021 dług ma tendencję malejącą i w roku 2021 przy planowanych dochodach
45.900.000,- zł osiągnie kwotę 0 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI
Budżet Obywatelski w Gminie Drzewica został wprowadzony w trybie konsultacji społecznych w roku
2016. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Drzewicy mogą zdecydować na co przeznaczyć
kwotę 100.000,00 zł.
Wdrażanie budżetu obywatelskiego obejmuje następujące etapy :
1) Konsultacje społeczne – zgłaszanie wniosków,
2) Weryfikację zgłoszonych zadań,
3) Głosowanie,
4) Ogłoszenie wyników,
5) Opracowanie dokumentacji,
6) Wyłonienie wykonawcy,
7) Realizację zadania.
Do realizacji mogą zostać przeznaczone jedynie zadania inwestycyjne, o wartości do 100 tys. zł,
wykonywane na terenach do których Gmina posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.
W roku 2018 mieszkańcy Drzewicy zgłosili 8 projektów.
Lp.
Tytuł zadania
1.
Budowa parkingu – Plac Kościuszki.
2.
Budowa chodnika przy ul. Słowackiego.
3.
Program powszechnego dostępu do defibrylacji.
4.
Bezpieczna droga z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy.
5.
Remont schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej.
6.
Budowa kortu do tenisa ziemnego.
7.
Kolorowy plac zabaw „Las”
8.
Modernizacja placu zabaw na Os. Mieszka I.
Opracowanie własne
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Po weryfikacji merytorycznej zgłoszonych wniosków do głosowania zakwalifikowano 7 niżej
wymienionych wniosków:
Lp.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tytuł zadania
Budowa parkingu
– Plac Kościuszki.
Budowa chodnika
przy ul.
Słowackiego.
Program
powszechnego
dostępu do
defibrylacji.
Bezpieczna droga
z Przedszkola
Samorządowego
w Drzewicy
Remont schodów
zewnętrznych do
Szkoły
Podstawowej.
Kolorowy plac
zabaw „Las”
Modernizacja
placu zabaw na
Os. Mieszka I

Kwota w zł
100.000,00

Opis projektu
Budowa parkingu dla samochodów
osobowych w obrębie Placu Kościuszki.
Budowa chodnika dla pieszych.

100.000,00

20.000,00

25.000,00

100.000,00

75.000,00

75.000,00

Montaż ogólnodostępnych
automatycznych defibrylatorów na
terenie miasta ( 2 szt.)
Montaż
barier
łańcuchowych
na chodniku wzdłuż ul. Staszica
na szerokości działki przedszkola.
Remont schodów zewnętrznych oraz ich
zadaszenia, poprawa estetyki i otoczenia
szkoły podstawowej w Drzewicy.
Budowa placu zabaw na osiedlu
Bolesława Chrobrego.
Modernizacja
obejmuje
wymianę
ogrodzenia, nawierzchni oraz zakup
nowych bezpiecznych elementów placu
zabaw.

Opracowanie własne

Projekty otrzymały następującą liczbę głosów:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tytuł zadania
Budowa parkingu – Plac Kościuszki.
Budowa chodnika przy ul. Słowackiego.
Program powszechnego dostępu do defibrylacji.
Bezpieczna droga z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy.
Remont schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej.
Kolorowy plac zabaw „Las”
Modernizacja placu zabaw na Os. Mieszka I

Łączna ilość oddanych głosów
Opracowanie własne

Ilość głosów
70
41
26
52
259
204
341
993

Komisja podjęła decyzje o realizacji zadania nr 7 „ Modernizacja placu zabaw na Os. Mieszka I”
o szacunkowej wartości 75.000,00 zł oraz zadania nr 4 „Bezpieczna droga z Przedszkola
Samorządowego w Drzewicy” o szacunkowej wartości 25.000,00 zł.
51

Id: 5DE3F833-EFE9-4CE9-B156-999F725F63D1. Podpisany

Strona 51

Raport o stanie Gminy Drzewica za 2018 rok

Suma wartości wybranych zadań wyczerpała pulę przeznaczoną na budżet obywatelski.
Zadania nr 1, 5 i 6 pomimo uzyskania większej ilości głosów od zadania nr 4 nie mogły zostać wdrożone
do realizacji z drugiego miejsca, ponieważ szacunkowy koszt każdego z nich w połączeniu z zadaniem
nr 7 przekroczyłby wielkość całego Budżetu Obywatelskiego wynoszącego 100.000,00 zł.
Plac zabaw na Osiedlu Mieszka I w Drzewicy

Źródło: UM w Drzewicy

Źródło: UM w Drzewicy
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Bezpieczna droga z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy

Źródło: UM w Drzewicy

Źródło: UM w Drzewicy

FUNDUSZ SOŁECKI
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
20.02.2009 r. 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 2018 wyodrębniona kwota na fundusz sołecki wyniosła – 379 890,35 zł.
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Fundusz sołecki w wydatkach ogółem
379 890,35

47 216 960,29
Opracowanie własne

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego

379 890,35

274 056,92

Plan funduszu sołeckiego

Wykonanie

Opracowanie własne

Opracowanie własne

54

Id: 5DE3F833-EFE9-4CE9-B156-999F725F63D1. Podpisany

Strona 54

Raport o stanie Gminy Drzewica za 2018 rok

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRZETARGI
W roku 2018 r. Gmina Drzewica przeprowadziła 14 postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
z czego 13 to przetargi krajowe i 1 unijny.
Łączna wartość netto udzielonych zamówień wyniosła 10.398.455,31 zł w tym :
▪
▪
▪

Roboty budowlane – 9 postępowań o wartości 4.172.033,47 zł,
Dostawy – 1 postępowanie o wartości 5.333.670,00 zł,
Usługi – 4 postępowania o wartości 892.751,84 zł.

W 2018 roku unieważniono w części jedno postępowanie z powodu złożenia ofert na poziomie
cenowym przekraczającym środki zabezpieczone w budżecie.
Poniżej wykaz postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2018 roku.

Lp.

1.
2.

Przedmiot zamówienia

Tryb
Przetarg
nieograniczony

Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Jelnia.

565.435,46

Przetarg
nieograniczony

Przebudowa dróg gminnych:
Drzewica, ul. Armii Krajowej,
Domaszno

417.076,46

Świerczyna.
3.

Kwota oferty
w PLN

296.272,49

Dostawa i montaż 490 instalacji
solarnych w ramach programu
"Ochrona środowiska naturalnego
Gminy i Miasta Drzewica poprzez
instalację odnawialnych źródeł
energii w budynkach mieszkalnych".

Przetarg
nieograniczony

4.

Przebudowa drogi gminnej ul. Armii
Krajowej w Drzewicy.

Przetarg
nieograniczony

5.

Przebudowa i rozbudowa budynku
usługowego przy ul. Braci

Przetarg
nieograniczony

5.951.850,60

356.331,75

1.145.288,74
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Kobylańskich - Utworzenie
i wyposażenie Dziennego Domu
Senior+”
6.

Przebudowa i rozbudowa dworca
autobusowego w Drzewicy

Przetarg
nieograniczony

686.282,20

7.

Odwodnienie drogi gminnej
w miejscowości Trzebina Jabłony

Przetarg
nieograniczony

258.175,63

Dowóz uczniów do szkół – I półrocze

Przetarg
nieograniczony

104.489,54

8.
9.

Odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy
Drzewica w drugim półroczu 2018r,

Zamówienie
z wolnej ręki

10.

Przebudowa drogi nr 3111E
w Radzicach Dużych

Przetarg
nieograniczony

786.937,59

11.

Przebudowa drogi Brzustowiec
Smugi.

Przetarg
nieograniczony

383.616,83

Zaciągnięcie kredytu
długoterminowego w kwocie
5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na
pokrycie planowanego deficytu
budżetu w roku 2018.

Przetarg
nieograniczony

13.

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Brzustowiec.

Przetarg
nieograniczony

233.718,82

14.

Dowóz uczniów do szkół – II
półrocze

Przetarg
nieograniczony

141.559,02

12.

470.000,00

219.258,09

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO

Gmina realizowała 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 2018 wyniosła 2.125.583,47 zł.
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Wykaz zamówień o najwyższej wartości netto :
1. Wykonanie terenów zielonych przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta: 79.907,00 zł,
2. Budowa placu zabaw na Osiedlu Mieszka I w Drzewicy – zadanie realizowane w ramach
Budżetu Obywatelskiego: 71.237,45 zł,
3. Budowa skweru drzewickich olimpijczyków: 56.097,56 zł,
4. Remont elewacji budynku Urzędu Gminy i Miasta: 48.000,00 zł,
5. Budowa parkingu na Placu Kościuszki w Drzewicy: 47.542,97 zł,
6. Budowa boiska w Żardkach: 39.019,50 zł,
7. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Idzikowice: 34.665,63 zł,
8. Dostawa mebli do budynku SENIOR+ w Drzewicy: 25.432,00 zł,
9. Dostawa sprzętu AGD do budynku SENIOR+ w Drzewicy: 13.443,90 zł,
10. Budowa wiaty w Brzuzie: 15.447,15 zł.
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2015 - 2022
Gmina Drzewica w 2018 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 i Miasta 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 Gminy i Miasta
w Drzewicy i przyjmowane w formie uchwały Rady Gminy i Miasta 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
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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,
ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania, przyjęte
jako podstawa do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie Gminy i Miasta 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 I MIASTA 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 Gminy i Miasta
w 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 gminy 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
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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.

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.

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 Gminy i Miasta Drzewica i przyjmowany w formie uchwały Rady Gminy i Miasta
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 Gminy i Miasta 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
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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 Gminy
i Miasta w 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,
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.
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Na terenie Gminy i Miasta 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

68

Id: 5DE3F833-EFE9-4CE9-B156-999F725F63D1. Podpisany

Strona 68

Raport o stanie Gminy Drzewica za 2018 rok

8. MPZP 09. 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.
2.
3.

Uchwała Nr XXXIX/224/2006 z dnia 25 października 2006 r. - NIEAKTUALNY W CZĘŚCI
Uchwała Nr XXXVIII I 233/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. - AKTUALNY
Uchwała Nr XI/86/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. - AKTUALNY
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4.
5.
6.
7.
8.

Uchwała Nr XLII/289/2014 z dnia 29 października 2014 r. - AKTUALNY
Uchwała Nr XLII/290/2014 z dnia 29 października 2014 r. - AKTUALNY
Uchwała Nr XLII/292/2014 z dnia 29 października 2014 r. - AKTUALNY
Uchwała Nr VIII/62/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. – AKTUALNY
Uchwała Nr VIII/64/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. - AKTUALNY

Źródło: UM w Drzewicy

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.
Wielkość gruntów komunalnych Gminy Drzewica, do których przysługuje prawo własności jak i inne
prawa majątkowe (np.: użytkowanie wieczyste gruntów) w 2018 roku wynosiła 51,8675 ha o wartości
2 041 266,32 zł., w tym oddanych w użytkowanie wieczyste o pow. 7,2493 ha o wartości 162 920,74 zł.
Gmina posiada również w swoich zasobach grunty położone na terenie Miasta Drzewica będące
w użytkowaniu wieczystym stanowiące własność Skarbu Państwa o powierzchni 9,1820 ha oraz udział
wynoszący 1/4 w działce nr 1/22 o pow. 0,0120,udział 66/100 w działce 3/17 o pow.0,0865 ha i udział
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1/6 w działce nr 48/18 o pow. 0,0181ha. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu
Państwa w 2018 roku wynosiła 43 164,18 zł.
W ciągu roku 2018 nie wszczęto żadnych postepowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Drzewica.
W 2018 roku zakupiono w drodze cywilno-prawnej grunty stanowiące własność osób fizycznych.
Dokonano zakupu 7 działek o łącznej wartości nabycia gruntu 101 600,00 zł.
Jedna nabyta działka nr 210 położona w Strzyżowie pod budowę drogi o wartości 6 600,00 zł.
Pozostałe 6 działek : numer 863/1, 864/1, 860, 865, 866, 978 położonych w Żardkach o łącznej
powierzchni 2,7171ha i wartości 95 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego.
Na podstawie Decyzji Starosty Opoczyńskiego nastąpiło nabycie z mocy prawa przez Gminę
na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych 21 działek o łącznej powierzchni 0,0269 ha położonych przy
ul. Armii Krajowej w Drzewicy w związku z realizacja inwestycji przebudowy drogi gminnej ul. Armii
Krajowej w Drzewicy.
Do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych w 2018 dołączono:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr
działka nr

59/1 ark. 5 o pow. 0,0004 ha,
58/1 ark. 5 o pow.0,0008 ha,
64/7 ark.5 o pow. 0,0005 ha,
63/3 ark.5 o pow. 0,0007 ha,
65/1 ark. 5 o pow.0,0010 ha,
78/4 ark.5 o pow.0,0021 ha,
81/1 ark.5 o pow.0,0010 ha,
64/9 ark. 5 o pow.0,0017 ha,
67/1 ark. 5 o pow.0,0014 ha,
72/1 ark. 5 o pow.0,0024 ha,
86/1 ark. 5 o pow. 0,0039 ha,
60/1 ark.5 o pow. 0,0001 ha,
317/1ark. 5 o pow.0,0017 ha,
74/1 ark 5 o pow. 0,0017 ha,
68/1 ark. 5 o pow.0,0009 ha,
66/1 ark 5 o pow.0,0004 ha,
70/3 ark. 5 o pow.0,0022 ha,
91/1 ark. 5 o pow.0,0005 ha,
78/6 ark. 5 o pow.0,0003 ha,
57/1 ark. 5 o pow. 0,0031 ha,
60/1 ark. 5 pow. 0,0001 ha.

Łączna kwota wypłaconych odszkodowań za wyżej wymienione działki wynosi 11 523,35 zł.
W 2018 roku nie sprzedano żadnej nieruchomości należącej do Gminy Drzewica.
Nieruchomości będące własnością Gminy Drzewica oddane w dzierżawę.
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Umowy dzierżawy zawarte w okresach wcześniejszych kontynuowane w 2018 roku:
1.
2.
3.
4.
5.

Radzice Duże, działka nr 166/19 o pow. 0,7700 ha
Drzewica ul. Zdrojowa, działka nr 7 ark. 4 o pow.0,9510 ha
Drzewica ul. Sosnowa, działka nr 2 ark 7 o pow. 0,6160 ha, 2 pawilony noclegowe „domki”
Budynek Ośrodka Zdrowia Radzice Duże 124, nr działki 166/3 o pow.0,4000ha
Drzewica pl. Kościuszki- 22m² (pod kiosk ruchu) z działki nr 271 ark. 5

Łączny dochód w roku 2018 z tytułu dzierżawy wyniósł 15 911,60 zł.
ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY
Gmina w świetle obowiązujących w kraju przepisów zobowiązana jest do zapewnienia lokalu
mieszkalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkaniowy zasób Gminy
Drzewica jest położony na terenie miasta Drzewica oraz na pozostałej części gminy.
Łącznie w zasobie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku, znajdowało się 26 lokali mieszkalnych
komunalnych. Na koniec roku ich liczba nie uległa zmianie. Wszystkie lokale są wynajmowane. Na dzień
31.12.2018 r. gmina nie dysponowała wolnymi lokalami mieszkalnymi do wynajęcia.
W 2018 roku nie wszczęto żadnych postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
W 2018 roku nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy.
Lokale mieszkalne komunalne znajdujące się w zasobie gminy w 2018 roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, Ul. Staszica 22 ,Drzewica – 1 lokal,
„CEGLANKA” Ul. Fabryczna 12/ul. Sportowa 5, RAZEM 12 lokali mieszkalnych,
Drzewica, ul. Sportowa 12/5 – 1 lokal,
Drzewica, Plac Wolności 34 – 2 lokale,
Drzewica, Plac Narutowicza 9a – 2 lokale,
Radzice Małe 66 – 1 lokal,
Radzice Duże 124 - Budynek „Ośrodek Zdrowia” - RAZEM 4 lokale mieszkalne.

Mieszkalne lokale komunalne znajdujące się w zasobie gminy w 2018 roku położone w budynkach
szkół:
1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, ul. Szkolna 18 – 1 lokal,
2. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie, Domaszno 31 – 1 lokal.
Łączna powierzchnia wszystkich lokali mieszkalnych to 1 062,89 m².
Na terenie miasta Drzewica znajduje się 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 684,95 m²,
natomiast na terenie gminy w obrębie wiejskim 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 377,94 m².
Lokale użytkowe występujące w zasobie Gminy Drzewica:
1. Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Staszica 22 – 1 lokal.
2. Radzice Duże 124, budynek „Ośrodka Zdrowia” w Radzicach Dużych – garaż,
3. Drzewica, ul. Fabryczna - 3 komórki magazynowe (gospodarcze).
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Łączny dochód z tytułu najmu lokali w 2018 roku wyniósł 23.971,00 zł
Obiekty sportowe wraz z zapleczem socjalnym:
1.
2.
3.
4.
5.

Tor kajakowy ul. Fabryczna- z budynkiem socjalno-biurowym i hangarem,
Drzewica, ul. Kolejowa 27 - boisko sportowe)wraz z budynkiem socjalnym,
Drzewica, ul. Staszica - kompleks boiskowy „Orlik” wraz z budynkiem socjalnym,
Pawilony noclegowe na „Skale”,
Radzice Duże - boisko sportowe z budynkiem socjalnym Radzice Duże 168b.

Obiekty oświatowe znajdujące się w gminnym zasobie nieruchomości:
1.
2.
3.
4.

Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, ul. Stawowa 58,
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, ul. St. Staszica 7, ul. Szkolna 18,
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie, Domaszno 31,
Szkoła Podstawowa w Brzustowcu, Brzustowiec 152 wraz ze szkołami filialnymi:
a. Jelnia 94a,
b. Krzczonów 55 A,
5. Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice 30 b,
6. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, Radzice Duże 169.
Obiekty kulturalne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy, ul. Stawowa 27,
Świetlica wiejska, Domaszno 26,
Świetlica wiejska, Radzice Duże 105 A,
Świetlica wiejska, Strzyżów 61,
Świetlica wiejska, Zakościele 86 A,
Świetlica wiejska, Jelnia 98,
Świetlica wiejska, Dąbrówka 68,
Świetlica wiejska, Trzebina 43,
Świetlica wiejska, Żardki 65A.

Place zabaw w miejscowościach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Drzewica, ul. Zdrojowa 2 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji Drzewica,
Drzewica, ul. Stawowa (przy Jeziorze Drzewickim),
Brzuza,
Zakościele,
Radzice Małe,
Żardki,
Strzyżów/Werówka - grunty wsi Werówka,
Dąbrówka,
Trzebina,
Giełzów,
Świerczyna

oraz place zabaw przy placówkach oświatowych w Brzustowcu, Drzewicy, Domasznie, Idzikowicach,
Jelni, Krzczonowie, Radzicach Dużych.
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Pozostałe obiekty wchodzące w skład gminnego zasobu:
1.
2.
3.
4.
5.

Drzewica, ul. Zdrojowa 4/7- dwa budynki parterowe,
Drzewica, ul. Sikorskiego 2a – Dworzec PKS,
Drzewica, ul. Sikorskiego 1 - Komisariat Policji,
Drzewica, ul. Br. Kobylańskich 26, Dzienny Dom Senior +, Warsztat Terapii Zajęciowej,
Drzewica, ul. Stawowa „Rybakówka”.

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 (parking przy ul. Miłej);
b) adaptacji budynku na potrzeby utworzenia Dziennego Domu dla seniorów w ramach
realizacji programu SENIOR +;
c) wykonania systemu oznakowania ulic na obszarze rewitalizacji Miasta Drzewica;
d) rozbudowy i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 - projekt realizowany przez Powiat
Opoczyński;
e) edukacji i profilaktyki zdrowotnej w ramach obchodów Światowego Dnia walki z Cukrzycą
– projekt zrealizowany przez PSD Koło w Drzewicy;
f) Spotkanie po latach – warsztaty historyczne – projekt zrealizowany przez Towarzystwo
Przyjaciół Drzewicy;
g) Rewia Sztuki Ludowej – projekt zrealizowany przez Drzewickie Centrum Wolontariatu
„Ofiarna Dłoń”.

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.
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Łączna długość sieci dróg publicznych miasta i gminy wynosi 115,01 km, z czego:
−

droga wojewódzka – 10,160 km,

−

drogi powiatowe 35,350 km,

−

drogi gminne – 59,500 km.

Głównym węzłem komunikacyjnym gminy jest miasto Drzewica.

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 danych z końca 2018 r., z sieci wodociągowej korzystało około 97% mieszkańców, czyli 2854
gospodarstwa domowe. W 2018 r. wykonano 36 nowych przyłączy. Długość sieci wodociągowej
na terenie gminy Drzewica wynosi około 120 km. Woda pozyskiwana jest z dwóch ujęć o następującej
lokalizacji:
1. Ujęcie Wody w Drzewicy
ul. Warszawska 11
26-340 Drzewica
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Lokalizacja:
szerokość
(hdd°mm'ss.s'')

długość
(hdd°mm'ss.s'')

E 20° 28’ 50’’

N 51° 32’ 08’’

2. Ujęcie Wody w Strzyżowie
Strzyżów 17a
26-340 Drzewica
Lokalizacja:
szerokość
(hdd°mm'ss.s'')

długość
(hdd°mm'ss.s'')

E 20° 27’ 00’’

N 51° 27’ 00’’

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wody w Drzewicy wynoszą 120 m3/h, natomiast ujęcia
w Strzyżowie – 100 m3 /h.
Stawki opłat za wodę w 2018 r. wynosiły 2,84 + 8% VAT (3,07 zł brutto) za m 3, natomiast miesięczna
opłata abonamentowa na odbiorcę - 4,08 + 8% VAT (4,41 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 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi). Harmonogram poboru prób i ich zakres corocznie ustalany jest wspólnie
z Powiatową Inspekcją Sanitarną w Opocznie (PPIS), gdzie przekazywane są wyniki przeprowadzonych
badań. Ponadto PPIS prowadzi badania wody zgodnie z własnym harmonogramem i zakresem badań.
W 2018 r. stwierdzono dwa przypadki pogorszenia jakości wody na ujęciu w Strzyżowie. Porównanie
wyników badań wody w roku 2018 z wynikami z lat poprzednich pozwala stwierdzić, że jakość wody
surowej i uzdatnionej nie pogorszyła się.
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
stanie i wymaga wymiany. Są to odcinki położone na terenie miasta Drzewica.

Sieć kanalizacyjna
W 2018 roku z sieci kanalizacyjnej korzystało 2513 gospodarstw domowych. W 2018 r. wykonano
30 nowych przyłączy kanalizacyjnych. Długość sieci wynosi w około 115 km. Na terenie gminy
funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków. Jest to oczyszczalnia ścieków w Drzewicy, zlokalizowana na
ul. Słowackiego 26.
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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 934 m3 na dobę. Ilość ścieków oczyszczonych
w 2018 roku wynosiła 307 631 m3. Cena za odbiór ścieków wynosiła 4,35 + 8% VAT (4,70 zł brutto).
Oczyszczalnia ścieków w Drzewicy to dwustopniowa mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków
miejskich pracująca w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z wykorzystaniem
semiperiodycznych wielofunkcyjnych reaktorów biologicznych. Na jej potrzeby pracują
62 przepompownie ścieków. W roku 2012 przeprowadzono inwestycję polegającą na objęciu
newralgicznych przepompowni (24 szt.) systemem monitoringu, który pozwala szybko reagować
na powstałe w przepompowniach awarie, a nawet zapobiegać ich powstawaniu. Przepompownie
są systematycznie monitorowane i czyszczone, a także remontowane. Z uwagi na to, że armatura
w części z nich wykonana jest z żeliwa lub stali nierdzewnej, na bieżąco prowadzone są gruntowne
remonty polegająca na zastępowaniu elementów żeliwnych czy stalowych, elementami
z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej.

Oczyszczalnia ścieków w Drzewicy, ul. Słowackiego 26
Źródło: UM w Drzewicy
Obecnie oczyszczalnia ścieków w Drzewicy pracuje na wysokich parametrach obciążenia
hydraulicznego (duża ilość ścieków napływających w stosunku do przepustowości oczyszczalni). Mimo
to systematyczne badania ścieków oczyszczonych prowadzonych przez PGKiM (raz w miesiącu) nie
wykazały w roku 2018 przekroczenia dopuszczalnych parametrów określonych w pozwoleniu
wodnoprawnym.
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W 2018 roku trwały prace nad opracowaniem dokumentacji na potrzeby rozbudowy oczyszczalni
ścieków.
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 nowy typ opraw charakteryzuje się
mniejszym zużyciem energii elektrycznej i korzystniejszymi parametrami świetlnymi.
W roku 2018 na terenie gminy realizowane były dobudowy nowych ciągów świetlnych.
Wykonano niżej wymienione zadania:
− budowa oświetlenia drogowego w m. Zakościele – odcinek o długości 470 m,
− budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w m. Idzikowice – odcinek
o długości 360 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 i drogowego
(1366 lamp).
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
w celu realizacji polityki ochrony środowiska nałożyła na wszystkie szczeble administracji
samorządowej obowiązek opracowania programów ochrony środowiska.
Celem przyjętego przez Radę Gminy i Miasta w Drzewicy 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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GOSODARKA 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.
Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy od właścicieli nieruchomości,
zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drzewicy. Odpady
z poszczególnych miejscowości zabudowy jednorodzinnej odbierane są według ustalonego
harmonogramu.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w Gminie Drzewica jest następująca:
a) odpady zmieszane komunalne - 2 razy w miesiącu od maja do września, w pozostałych
miesiącach 1 raz w miesiącu,
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu,
c) popioły – w miesiącach od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia – 1 raz
w miesiącu, w pozostałych miesiącach ze zmieszanymi komunalnymi,
d) odpady biodegradowalne – 1 raz w miesiącu,
e) pozostałe zbierane selektywnie – co najmniej 1 raz w roku.
Na terenie gminy rozstawionych jest blisko 20 tzw. gniazd z pojemnikami (dzwonami) służącymi
do selektywnej zbiórki odpadów. W skład „gniazda” wchodzą pojemniki:
▪
▪
▪
▪

niebieski – do segregacji papieru,
zielony – do szkła kolorowego,
biały – do szkła bezbarwnego,
siatkowy – do opakowań z tworzyw sztucznych + metalu + odpadów wielomateriałowych.

W 2018 roku odpady zostały odebrane od 2607 właścicieli nieruchomości,. Łączna masa zmieszanych
odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Drzewica wynosiła 1706,790 Mg, co w przeliczeniu
na jednego mieszkańca daje 0,285 Mg odpadów. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił 20,43%.
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Podział odpadów ze względu na ich rodzaj i zebraną ilość przedstawia poniższa tabela:
INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH W ROKU 2018
Masa odebranych
Kod odpadów
Rodzaj odpadów
odpadów
komunalnych[Mg]
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
39,460
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
135,760
15 01 04

Opakowania z metali

20,387

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

4,020

15 01 07

Opakowania ze szkła

87,660

16 01 03

Zużyte opony

18,203

16 02 13

Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,0200

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

2,880

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

2,620

ex 20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny - popioły

229,600

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

65,000

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

1093,620

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

3,700
SUMA

1706,790 Mg

Opracowanie własne
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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.
Masa odpadów odebranych z PSZOKu w 2018 r. wynosiła 38 Mg. Podział odpadów ze względu na ich
rodzaj i zebraną ilość przedstawia poniższa tabela:

Adres punktu

Masa zebranych
odpadów
komunalnych
przekazanych
do
zagospodarowania
[Mg]

Nazwa
instalacji,
do której zostały
przekazane odpady
komunalne

8,000

Zakład Usług
Komunalnych HAK
St. Burczyński , ul.
Próchnika 25, 97-300
Piotrków Trybunalski

15,000

Zakład Usług
Komunalnych HAK
St. Burczyński , ul.
Próchnika 25, 97-300
Piotrków Trybunalski

Opakowania ze
szkła

15,000

Zakład Usług
Komunalnych HAK
St. Burczyński , ul.
Próchnika 25, 97-300
Piotrków Trybunalski

SUMA

38,000

Kod
odpadów

Rodzaj
odpadów

PSZOK
ul. Słowackiego 26,

Opakowania z
papieru i
tektury

15 01 01

26-340 Drzewica
PSZOK
ul. Słowackiego 26,

Opakowania z
tworzyw
sztucznych

15 01 02

26-340 Drzewica
PSZOK
ul. Słowackiego 26,

15 01 07

26-340 Drzewica

Opracowanie własne
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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 2018 r. zutylizowano 597,58 Mg azbestu, co stanowi 8,21 % wszystkich wyrobów
azbestowych w gminie.
W 2018 roku odebrano azbest od 50 mieszkańców gminy, o łącznej masie 107,940 Mg, na kwotę
37 886,94 zł (21 888,36 zł stanowiły środki własne, natomiast 15 998,58 zł pozyskano z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi).
Masę odpadów azbestowych, zebranych w latach 2015-2018 przedstawia poniższy wykres:

Masa zebranych odpadów azbestowych w latach
2015 - 2018

300 [Mg]
250
200

253,76

235,88

150
100

107,94

50
0
2016

2017

2018

Opracowanie własne

Nabór wniosków o odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych zalegających na posesjach,
prowadzony jest w sposób ciągły, zgodnie z przyjętym przez gminę regulaminem.
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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
Zgodnie z art. 11a ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. rada gminy, 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 2018 roku środki przeznaczone na działalność związaną
z programem wynosiły około 130 000,00 złotych, w tym:
1) hotelowanie zwierząt w schronisku w Łodzi (42 psy) – 110 000,00 złotych
2) opieka weterynaryjna sprawowana nad kotami wolno żyjącymi oraz zabiegi usypiania ślepych
miotów- 5 000,00 złotych
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt bezdomnych - 5 000,00 złotych
4) dokarmianie kotów wolno żyjących - 3 000,00 złotych
5) sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących - 7 000, 00 złotych.
W celu kontrolowania rozmnażania psów i kotów na terenie gminy, dokonano 61 kastracji i sterylizacji
zwierząt zarówno odłowionych, jak i właścicielskich.

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
1. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalacje odnawialnych
źródeł energii w budynkach mieszkalnych”
W ramach projektu wykonano 490 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych.
W zależności od ilości osób zamieszkujących dane domostwo, odpowiednio dobrano zestawy:
Zestaw A (do 4 osób)
– 2 panele: 333 kpl, zasobnik 200 l,
Zestaw B (od 5 – 6 osób) – 3 panele: 137 kpl, zasobnik 300 l,
Zestaw C (powyżej 6 osób) – 4 panele: 20 kpl, zasobnik 400 l.
Łączna moc zainstalowanych paneli solarnych - 1,83MW.
Całkowita wartość zadania wyniosła 6.083.643,60 zł brutto, w tym:
- wynagrodzenie za wykonanie projektów 490 projektów 54.150 zł brutto
- wykonanie dostawy z instalacją:
333 instalacji typu A:
a) 230 instalacji na dachu 10.310,00 netto, VAT 8 % 824,80 - brutto 11.134,80 zł,
b) 64 instalacji na elewacji 10.510,00 netto, VAT 8 % 840,80 - brutto 11.350,80 zł,
c) 39 instalacji na gruncie 10.810,00 netto, VAT 23 % 2.486,30 - brutto 13.296,30 zł,
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137 instalacji typu B:
a) 88 instalacji na dachu 11.540,00 netto, VAT 8 % 923,20 - brutto 12.463,20 zł,
b) 32 instalacji na elewacji 11.870,00 netto, VAT 8 % 949,60 - brutto 12.819,60 zł,
c) 17 instalacji na gruncie 12.170,00 netto, VAT 23 % 2799,10 - brutto 14.969,10 zł,
20 instalacji typu C:
a) 11 instalacji na dachu 13.060,00 netto, VAT 8 % 1.044,80 - brutto 14.104,80 zł,
b) 2 instalacje na elewacji 13.060,00 netto, VAT 8 % 1.044,80 - brutto 14.104,80 zł,
c) 7 instalacji na gruncie 13.730,00 netto, VAT 23 % 3.157,90 - brutto 16.887,90 zł.
Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1.
Odnawialne źródła energii poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii, Umowa o dofinansowanie
nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0182/16-00 z dnia 31.10.2017 r.
Kwota dofinansowania : 4.007.684,60 zł

2. „Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Braci Kobylańskich - Utworzenie
i wyposażenie Dziennego Domu Senior+”
Zakres rzeczowy zadania obejmował rozbudowę budynku o dodatkową zewnętrzną klatkę schodową
wraz z windą dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie robót budowlanych na piętrze budynku
(pomieszczenia po dawnym Gminnym Ośrodku Kultury).
Obiekt przeznaczony do dziennego pobytu 25 osób w wieku powyżej 65 roku życia, mających
zapewniony transport, pożywienie, zajęcia integracyjne i rehabilitacyjne.
Całkowity koszt zadania (obejmujący również wyposażenie) wyniósł: 1.173.748,23 zł,
z czego dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” wyniosło:
295.624,61 zł.
3. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Drzewica poprzez wymianę indywidualnych źródeł
ciepła – realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – Edycja II”
Zakres rzeczowy obejmuje likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym poprzez
wymianę istniejących nieekologicznych kotłów na kotły ekologiczne zasilane gazem, biomasą, olejem
opałowym , prądem lub ekogroszkiem.
W projekcie bierze udział 158 uczestników – jest to największy projekt realizowany
w województwie łódzkim w tej edycji.
Całkowity koszt zadania : 2.955.077,21 zł.
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi wynosi : 1.416.249,00 zł.
Okres realizacji : IV kwartał 2018 – III kwartał 2019.
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4. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka”
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku wolnostojącego, parterowego,
nie podpiwniczonego bez poddasza, powierzchnia zabudowy – 182,10 m2, powierzchnia użytkowa
151,04 m2 ,kubatura – 765,80 m3.
Będzie to najnowocześniejsza świetlica wiejska na terenie gminy Drzewica, warunki udziału
w konkursie wymusiły zastosowanie niestandardowego w tego typu obiektach wyposażenia,
tj. instalacja fotowoltaiczna, gazowa, 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.
5. E-aktywni
Gmina i Miasto Drzewica uzyskała dofinansowanie w kwocie 149.500 zł w projekcie grantowym
pt. „E AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO O NUMERZE:
POPC.03.01.00-00-0073/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców,
niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych
i rekreacyjnych.
Uczestnicy szkoleń nabyli umiejętności informacyjne, komunikacyjne oraz umiejętności korzystania
z usług publicznych w sieci. Projekt skierowany jest do 267 mieszkańców z terenu Gminy i Miasta
Drzewica w wieku powyżej 25 lat. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy
niezbędny do przeprowadzenia szkoleń.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2019 r.
Projektem objętym zostali mieszkańcy wszystkich miejscowości z terenu Gminy i Miasta Drzewica.
W ramach projektu dostępne są szkolenia w niżej wymienionych modułach szkoleniowych:
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzic w Internecie,
Mój biznes w sieci,
Moje finanse i transakcje w sieci,
Działam w sieciach społecznościowych,
Rolnik w sieci.
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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 ZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE
W latach 2016 - 2018 realizowane były na terenie gminy programy zdrowotne dla uczniów klas I
i klas IV z terenu gminy Drzewica.
Klasy I objęte były „Programem wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I
szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Drzewica”. Badaniem objęto 90 uczniów.
Koszt w 2018 r. wyniósł: 11.367 zł
Klasy IV - „Programem profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV z terenu Gminy i Miasta
Drzewica”. Badaniami objęto 107 uczniów. Koszt w 2018 roku wyniósł: 5.917 zł.

Programy realizowane były w 2 etapach:
I ETAP - Spotkania edukacyjno- informacyjne dla dzieci i rodziców. Spotkania odbywały się w każdej
szkole.
II ETAP - Badania specjalistyczne przeprowadzone były przez NZOZ VITA- MED s.c. w Opocznie, który
został wyłoniony w drodze konkursu.
Dzieci dowożone były do w/w placówki aby badania przeprowadzone zostały w specjalistycznych
gabinetach wyposażonych w odpowiedni sprzęt medyczny.
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Analizując wyniki badań możemy stwierdzić, że badania te pozwoliły na wykrycie pewnych
nieprawidłowości i w zaleceniach dla dzieci wymieniono:
−

kontrola w poradni okulistycznej 22 osób;

−

konieczna kontrola w poradni laryngologicznej – 11 osób;

−

kontrola badania słuchu – 14 osób;

−

wskazania leczenia logopedycznego – 3 osoby;

−

pilna konsultacja ortopedyczna – 10 osób.

Zalecenia dla uczniów

22
11
14
3
10
137

kontrola w poradni okulistycznej

kontrola w poradni laryngologicznej

kontrola badania słuchu

leczenie logopedyczne

pilna konsultacja ortopedyczna

brak zaleceń

Opracowanie własne

W 2018 r. prowadzona była również V edycja programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki nowotworów
gruczołu krokowego u mężczyzn. W tej edycji chętni mieli możliwość skorzystania z badań w jednym
z trzech terminów w Przychodni Rejonowej w Drzewicy oraz Przychodni Rodzinnej DOM-MED w Jelni.
Programem zostali objęci mężczyźni w przedziale wiekowym 50 – 69 lat. Z bezpłatnego udziału w programie
skorzystało 35 mieszkańców gminy Drzewica – koszt realizacji programu – 2 450,00 zł.
W minionym roku została zrealizowana także, kolejna edycja „Programu profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie i Mieście Drzewica na lata 2018 – 2021”. Wirus brodawczaka
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ludzkiego (HPV) może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy lub innych nowotworów narządów
moczowo-płciowych. W ramach programu dziewczęta urodzone w 2004 i 2005 r. mogły bezpłatne
skorzystać ze szczepień ochronnych i konsultacji medycznych. Z programu skorzystało 59 dziewczynek,
koszt realizacji – 34.130,00 zł.
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2016-2018 W GMINIE DRZEWICA
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 2018 poz. 998 z póź. zm.). Zarządzeniem
Nr 07/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 27.02.2012 roku wyznaczono MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy jako podmiot właściwy dla realizacji zadania z zakresu
administracji publicznej dotyczącego wspierania rodzin, o którym mowa w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uchwałą Nr XVII/138/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia
27 kwietnia 2016r. przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie
Drzewica, natomiast 24 stycznia 2019r. Uchwałą Nr III/30/2019 przyjęto nowy Program na lata 20192021, który jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji Programu na lata 2016-2018.
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,

−

Komisariat Policji,

−

Regionalne Centrum Kultury, kluby sportowe,

−

placówki służby zdrowia,

−

świetlice,

−

organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą dziecku i rodzinie.
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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;
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 2018 zapewnił rodzinom
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej wsparcie w formie
asystenta rodziny. Asystent rodziny zatrudniony był na pełny etat w okresie od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej
na rok 2018".
Wsparciem objętych zostało 17 rodzin, w których wychowuje się 36 dzieci. Dwie rodziny zgłoszone
zostały przez Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział Rodzinny i Nieletnich, 2 rodziny zgłoszone zostały
przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Pozostałe rodziny zgłoszone zostały przez
pracowników socjalnych MGOPS w Drzewicy. Celem pracy asystenta 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
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do zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny i zadaniowy czas pracy asystenta rodziny służyć ma
realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. Rola asystenta rodzinnego polega na aktywnym
wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, w której mają miejsce problemy trudne do pokonania
samodzielnie przez tę rodzinę. Asystent rodziny w swojej pracy korzysta z pomocy osób
reprezentujących instytucje i służby zainteresowane rozwiązaniem problemu danej rodziny (szkoła,
sąd, policja, służba zdrowia, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, itp.).
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 w MGOPS 1 raz w miesiącu. Natomiast większość 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 umieszczonych w rodzinach zastępczych z terenu Gminy Drzewica
Liczba dzieci z terenu

Liczba dzieci z terenu

Forma pieczy

Gminy przebywających

Gminy umieszczonych

zastępczej

w 2018 r. w pieczy

w 2018 r. w pieczy

zastępczej

zastępczej

9

0

rodzinna

Sytuacja prawna dzieci

tymczasowe umieszczenie
w pieczy zastępczej

instytucjonalna

0

0

0

Opracowanie własne

Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny gmina Drzewica w 2018 roku wydatkowała ogółem
środki finansowe w kwocie 74.321,21 zł w tym:
▪

▪

koszty wynagrodzenia asystenta rodziny 38.293,21 zł
−

w tym dotacja celowa 12.700,00 zł

−

środki z Funduszu Pracy 4.995,00 zł

pokryto częściowe koszty pobytu 9 dzieci w rodzinach zastępczych, koszty te wyniosły
36.028,00 zł.
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Główne przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej to:
−

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i niezaradność życiowa,

−

alkoholizm rodziców (lub jednego z nich),

−

choroby.

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
z dziećmi zagrożonych bezradnością, poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz rodziny,
a przede wszystkim poprzez wspieranie rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo
w rozwiązywaniu ich problemów życiowych przez pracę asystenta rodziny, który swoją pomocą
obejmował w 2018 roku 17 rodzin dysfunkcyjnych.
Realizacja zadań wynikających z Programu pozwoliła na:
▪

wzmocnienie więzi rodzinnych w rodzinach mających problemy wychowawcze,

▪

współpracę z podmiotami pomocy społecznej,

▪

poprawę funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Niezbędne potrzeby związane z realizacją zadań wspierania rodziny na rok 2019, to przede
wszystkim:
▪

dalsze zatrudnienie asystenta rodziny, którego zadaniem będzie wzmocnienie rodziny
dysfunkcyjnej poprzez prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną,
aby zatrzymać dzieci w rodzinie,

▪

zapewnienie środków finansowych na szkolenie dla asystenta,

▪

zapewnienie środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy
zastępczej,

▪

dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny (szkoły, przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd, Policja, organizacje
pozarządowe).
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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY NA LATA 2017-2020
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 uchwalony 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.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, który
stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym
obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb. Na terenie Gminy
Drzewica Zespół Interdyscyplinarny został powołany przez Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
Zarządzeniem nr 73/11 z dnia 24.10.2011r. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Policji, Sądu
Rejonowego w Opocznie, placówek oświatowych (wszystkich szkół), placówek służby zdrowia, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji
pozarządowych oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie. 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 2018 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. W danym okresie do Zespołu
Interdyscyplinarnego wpłynęło ogółem 38 Niebieskich Kart cz. A. Wszystkie karty założone zostały
przez policję. W 5 rodzinach karty założone były 2-krotnie.
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W analizowanym okresie powołane zostały 4 grupy robocze, które przypisane są odpowiednim
miejscowościom. 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 57 spotkań grup roboczych.

W wyniku przeprowadzonych rozmów zarówno ze sprawcami przemocy jak i ofiarami, do GKRPA
w roku 2018 skierowano 3 osoby, zaś z pomocy terapeuty rodziny skorzystało 8 osób. W ramach
zadania

publicznego

pn.

„Zwiększenie

zakresu

skuteczności

pomocy

specjalistycznej

w formie działań wspierających dla osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy” realizowanego przez
Drzewickie Centrum Wolontariatu, z pomocy psychologa skorzystało 20 osób. Były to zarówno
spotkania grupowe jak i indywidualne dla każdej osoby.
Na posiedzeniach grup roboczych podjęto również decyzję o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”
wobec stwierdzenia ustania przemocy w rodzinie- zakończono 41 kart. Były to karty zarówno z roku
2017 i 2018.
W ramach procedury Niebieskie Karty, Zespół:
−

wszczynał postępowanie w procedurze, tj. zaznajomienie z aktami sprawy, opracowanie planu
działania;

−

kontaktował się i zapraszał na rozmowy osoby, co do których istniało podejrzenie, że są
ofiarami przemocy, oferował pomoc lub wskazywał możliwości uzyskania pomocy;

−

w czasie spotkań grup roboczych prowadził rozmowy również z osobami, co do których istnialo
podejrzenie, że są sprawcami przemocy w rodzinie,

−

każdej rodzinie złożył wizytę celem sprawdzenia sytuacji, rodziny te są również często
odwiedzane przez dzielnicowych;

−

oferował również pomoc czy uczestnictwo w terapii;

−

udzielał pomocy psychologicznej, prawnej, poradnictwa.

Na potrzeby zespołu wydatkowano kwotę 3.276,39 zł.
Gmina Drzewica w 2018 roku udzieliła dotacji dla PCPR w Opocznie na funkcjonowanie Zespołu
Interwencji Kryzysowej w wysokości 7.000,- zł.
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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
2018 roku realizował następujące świadczenia:
Tabela: Udzielone świadczenia w 2018 roku
liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenia
RAZEM

kwota
świadczeń
w zł

liczba
świadczeń

454

x

liczba
rodzin

liczba osób
w rodzinach

313 950

298

769

ZASIŁKI STAŁE
OGÓŁEM

20

217

115 428

20

23

w tym przyznane dla
osoby:

18

198

110 529

18

18

2

19

4 899

2

5

ZASIŁKI OKRESOWE
OGÓŁEM

49

120

41 586

49

125

w tym przyznane
z powodu:
bezrobocia

43

93

33 392

43

104

długotrwałej choroby

3

8

2 431

3

5

niepełnosprawności

7

19

5 763

7

24

198

24 862

45 342

104

435

37

4 884

39 212

37

37

3 900

1

1

samotnie
gospodarującej
pozostającej
w rodzinie

POSIŁEK
USŁUGI OPIEKUŃCZE
OGÓŁEM
SPRAWIENIE
POGRZEBU

1

1
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ZASIŁKI CELOWE I
W NATURZE OGÓŁEM

149

w tym:

x

65

109

68 482

87

308

26 063

64

123

168

418

13

13

zasiłki specjalne
celowe
PRACA SOCJALNA

x

x

Odpłatność gminy za
pobyt
w domu
pomocy społecznej

13

x
105

222 689

Opracowanie własne

Liczba rodzin korzystających z pomocy w 2018 r.
13 20
49
168
104

87

37

1
zasiłek stały

zasiłek okresowy

posiłek

usługi opiekuńcze

sprawienie pogrzebu

zasiłki celowe

praca socjalna

odpłatność za pobyt w DPS

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 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.
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Tabela: Powody przyznania pomocy w 2018 roku
Powód przyznania

Liczba rodzin

Ubóstwo

93

Liczba osób
w rodzinach
197

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
Długotrwała lub ciężka choroba
Niepełnosprawność
Bezrobocie
Wielodzietność
Alkoholizm
Zdarzenie losowe
Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
Przemoc w rodzinie

21

54

87
72
124
12
4
1
4

164
163
369
72
8
5
4

1

4

Powody przyznania pomocy w 2018 r.
4 14
12

1
93

124
21

87
72

Ubóstwo
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
Długotrwała lub ciężka choroba
Niepełnosprawność
Bezrobocie

Opracowanie własne
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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.
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

Razem
wykorzystana

Liczba

Liczba

Liczba

Kwota

osób

rodzin

świadczeń

wypłaconych

dotacja

świadczeń
1

zasiłek rodzinny

2

1 092

883

12 096

dodatek z tytułu opieki
nad dzieckiem
w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego

70

x

3

dodatek z tytułu
urodzenia dziecka

47

4

dodatek z tytułu
samotnego
wychowywania dziecka
dodatek z tytułu
kształcenia i rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego
dodatek z tytułu
rozpoczęcia roku
szkolnego
dodatek z tytułu
podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania
dodatek z tytułu
wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej

5

6

7

8

1 360 364,28

1 360 364,28

500

189 869,79

189 869,79

x

61

43 790,31

43 790,31

59

x

607

112 673,76

112 673,76

46

x

448

47 275,61

47 275,61

705

x

1500

65 644,16

65 644,16

215

x

1488

97 255,69

97 255,69

157

x

1649

146 514,95

146 514,95
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9

10
11
12
13
14

15

16

17

18
19

20

jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się
dziecka
świadczenie
rodzicielskie
zasiłek pielęgnacyjny

91

x

92

92 000,00

92 000,00

63

x

385

350 578,55

350 578,55

283

x

3047

481 304,00

481 304,00

świadczenie
pielęgnacyjne
specjalny zasiłek
opiekuńczy
jednorazowe
świadczenie za "za
życiem"
składki na
ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
opłacone za osoby
pobierające
świadczenie
pielęgnacyjne
składki na
ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
opłacone za osoby
pobierające specjalny
zasiłek
opiekuńczy
koszty obsługi ustawy
o świadczeniach
rodzinnych
zasiłek dla opiekuna

34

x

385

564 768,00

564 7368,00

62

x

578

301 741,00

301 741,00

0

x

0

0

0

20

x

214

84 996,22

84 996,22

48

x

448

62 636,93

62 636,93

x

x

x

116 338,00

116 338,00

3

3

27

14 400,00

14 400,00

składki na
ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
opłacone za osoby
pobierające zasiłek dla
opiekuna
koszty obsługi ustawy
o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów

0

x

0

0

0

x

x

x

436,80

436,80
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21

świadczenie
z funduszu
alimentacyjnego
koszty obsługi ustawy
o pomocy osobom
uprawnionym do
alimentów
Ogółem

22

23

49

37

579

x

x

x

214 671,19

214 671,19

6 505,43

6 505,43

4 354 764,67

Opracowanie własne
Ponadto w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Ośrodek wypłacił świadczenia wychowawcze
„500+” dla 1437 dzieci, na kwotę 7.743.596,60 zł oraz świadczenia „Dobry Start” dla 1323 dzieci
na kwotę 396.900,00 złotych. W 2018 r. 21 rodzinom przyznano Karty Dużej Rodziny, tj. 109 osobom,
10 osobom przedłużono ważność kart, 2 karty przyznano nowym członkom rodziny. Od dnia wejścia
w życie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (tj. od 2014 roku) wydano Karty dla 159 rodzin (około 800 kart).
MGOPS realizuje również zadania z funduszu alimentacyjnego. W 2018 roku wydatkowano kwotę
214.671,19 zł dla 49 osób. Wpływy od dłużników alimentacyjnych to kwota 115.185,00 zł. Liczba
dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 78 osób (z czego 50 spłaca zaległości z lat ubiegłych).
Egzekwowanie alimentów jest bardzo trudne i w większości przypadków – bezskuteczne. W ramach
ustawy współpracujemy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, prowadzimy postępowania
dotyczące koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych. W 2018 r. przeprowadzono 20 takich
postępowań. Realizujemy również zadania dotyczące dodatków mieszkaniowych. W 2018 roku
przyznano dodatki mieszkaniowe na kwotę 50.490,00 zł. dla 34 rodzin. Dla osób uprawnionych do
dodatku mieszkaniowego wypłacany był również zryczałtowany dodatek energetyczny. Z tej pomocy
skorzystało 13 rodzin na ogólną kwotę – 2.067,98 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 212 uczniów na łączną
kwotę 125.615,00 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. Jest to głównie:
−

pomoc przy kompletowaniu dokumentów do różnych instytucji,

−

pomoc informacyjno – doradcza we wszelkich koniecznych sytuacjach,
99
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−

pomoc w wypełnianiu różnego rodzaju druków,

−

pisanie pism, podań, wniosków do różnych instytucji, głównie do sądu, ZUS-u,
KRUS-u, o ustalenie stopnia niepełnosprawności,

−

pełnienie pośrednika pomiędzy klientem, a różnymi instytucjami, szczególnie w przypadku
osób niezaradnych życiowo,

−

motywowanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych

−

kierowanie wniosków na leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” prowadzono dożywianie uczniów
we wszystkich szkołach oraz w przedszkolu. W 8 szkołach i przedszkolu z pomocy w formie posiłków
skorzystało 197 dzieci, koszt posiłków wyniósł - 74.092,00 zł, liczba wydanych posiłków - 24.652.
W ramach programu wypłacono również zasiłki celowe na żywność. Z tej formy pomocy w 2018 roku
skorzystało 81 rodzin na kwotę 28.750,00 zł.
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POLITYKA SENIORALNA
Na terenie Gminy Drzewica w 2018 r. realizowane były następujące zadania skierowane dla osób
starszych:
1. Dzienny Dom Senior +
Dzienny Dom Senior + utworzony został w ramach „Programu Wieloletniego Senior+ na lata 20152020”

realizowanego

przez

Ministerstwo

Rodziny

Pracy

i

Polityki

Społecznej.

Placówka przeznaczona jest dla 25 osób, działa od poniedziałku do piątku, zapewnia
8-godzinną opiekę, gorący 2-daniowy obiad oraz dowóz. W ramach terapii uczestnicy biorą udział
w zajęciach ruchowych, plastycznych, kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych.

Źródło: UM w Drzewicy

2. Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze świadczone są dla mieszkańców gminy przez 4 opiekunki. Obecnie z usług
opiekuńczych korzysta 27 osób starszych. Opiekunki pomagają w codziennych czynnościach
samoobsługowych, robieniu zakupów, sprzątaniu.
Gmina Drzewica/Miejsko-Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w

Drzewicy

realizuje

w partnerstwie z Gminą Opoczno projekt „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców
powiatu opoczyńskiego” współfinansowany

ze

środków

Unii

Europejskiej

w

ramach
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Europejskiego Funduszu Społecznego. MGOPS w Drzewicy w ramach projektu realizuje usługi
opiekuńcze

w

miejscu

zamieszkania

u

20

osób

oraz

zatrudnia

3

opiekunki.

Kwota dotacji 92.570,76 zł, środki własne 7.568,00 zł.
3. Koperta Życia
„Koperta Życia” to akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega
na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie
zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych. Pakiet z takimi
informacjami jest przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu.
Wydano już ponad 150 Kopert Życia.

Źródło: UM w Drzewicy

4. Spotkania Świąteczne
Jest to cykl spotkań świątecznych: „Wigilia” i „Śniadanie wielkanocne” organizowanych co roku
dla osób starszych i samotnych we współpracy z Drzewickim Centrum Wolontariatu „Ofiarna
dłoń”.

Źródła: DCW „Ofiarna dłoń”
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5. 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 2018 r. Burmistrz odwiedził 38 osób, które ukończyły 90 lat.

6. Program „ŁÓDZKIE DLA AKTYWNYCH SENIORÓW”
Gmina Drzewica po raz kolejny w 2018 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. Projekt finansowany jest ze środków
uzyskanych z Samorządu Województwa Łódzkiego. 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.

DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DRZEWICY

Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy 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.
W WTZ w Drzewicy terapią objętych jest 25 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Drzewica,
Uczestnicy na zajęcia dowożeni są 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 odbywa się w 5-osobowych
grupach w następujących pracowniach terapeutycznych:
–
–
–
–
–

pracownia plastyczna,
pracownia komputerowa,
pracownia muzyczno - literacka,
pracownia gospodarstwa domowego,
pracownia krawiecka

W rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu ruchu brane są pod uwagę ich specyficzne trudności
psychofizyczne i potrzeby życiowe, które można podzielić na trzy grupy:
1. Potrzeby związane ze sprawną funkcją ruchową;
2. Potrzeby o charakterze psychicznym, takie jak potrzeba niezależności od innych osób;
3. Potrzeby społeczne:
▪ Potrzeba sympatii, doznawania i świadczenia uczuć sympatii i miłości,
▪ Potrzeba akceptacji, czucia się docenionym, cenionym i szanowanym,
▪ Potrzeba należenia do grupy.
Poszczególne grupy wyżej wymienionych potrzeb życiowych wyznaczają cele rehabilitacyjne osób
z dysfunkcją ruchu w warsztatach.
W rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową, psychiczną brane są pod uwagę ich specyficzne
trudności w komunikowaniu się z otoczeniem i zabezpieczeniu potrzeb życiowych, zahamowanych
przez niepełnosprawność.

Realizacja tych celów odbywa się poprzez:
▪ Poprawę sprawności ruchowej, a przez to uzyskanie niezależności w zaspokojeniu potrzeb
życiowych - ubieranie się, mycie, jedzenie itp.
▪ Szeroko zakrojoną rehabilitację terapeutyczno - psychologiczną,
▪ Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, kształtowanie celowego i skutecznego
komunikowania się w sposób prawidłowy w stosunku do innych ludzi,
▪ Opanowanie czynności przysposabiających do pracy,
▪ Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających
podjęcie pracy zarobkowej, bądź szkolenia zawodowego.
W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Drzewicy zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są 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.
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.
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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 – motywacyjnej.

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 audio- wizualnych,
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,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.

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.
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Metody pracy:
▪ słowne,
▪ praktyczne,
▪ oglądowe,
▪ objaśniająco-poglądowe,
▪ samodzielnego dochodzenia do wiedzy,
▪ programowane.
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 2018 roku
1. Zajęcia integracyjne z Uczniami Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy.
(08.02.2018.);
2. Dyskoteka walentynkowa z WTZ Opoczno (13.02.2018.);
3. II Międzynarodowy Dzień Teatru (28.03.2018.);
4. 3 V Uroczystości pod pomnikiem na Placu Wolności;
5. Kiermasz Wielkanocny 2018.
6. Spotkanie Wielkanocne.
7. X Jubileuszowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych (29.05.2018.);
8. Wyjazd do Radomia na I Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.
(08.06.2018.);
9. I Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością „Podkasana Muza” Drzewica
2018 (13.06.2018.);
10. Zajęcia integracyjne z Przedszkolakami z Drzewicy;
11. „Świętojańskie granie” nad Drzewickim Zalewem (26.06.2018.);
12. W drodze z XXX Jubileuszową Pielgrzymką na Jasną Górę (08.08.2018.);
13. Udział w II Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych „Bo liczy się serce”
14. Dożynki Gminne 2018 - Brzustowiec (03.09.2018.);
15. Wyjazd uspołeczniająco - integracyjny w góry polsko- słowackie do Jurgowa połączony
z pobytem na Słowacji 16-18.09.2018 r.
16. Regionalny Festiwal Skrytych Talentów Drzewica 2018 (03.10.2018.);
17. Rajd pieszy do Sanktuarium w Studziannie (15.10.2018.);
18. 100 Lat Niepodległości (09.11.2018.) - 11 listopad - Uroczystości pod pomnikiem na Placu
Wolności;
19. 23. Wielka Gala Integracji (17.11.2018.);
107

Id: 5DE3F833-EFE9-4CE9-B156-999F725F63D1. Podpisany

Strona 107

Raport o stanie Gminy Drzewica za 2018 rok

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Wyjazd do Studia Buffo na musical „Romeo i Julia” Warszawa (21.11.2018.);
I Parada Talentów Wolbórz 2018 (29.11.2018.);
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (03.12.2018.);
Wizyta w Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Chęciny(07.12.2018.);
Kiermasz Bożonarodzeniowy 2018 (16.12.2018.).
Spotkanie Wigilijne w WTZ Drzewica (19.12.2018.);
Wieczerza Wigilijna w RCK Drzewica, zorganizowana przez Wolontariat „Ofiarna Dłoń”
i MGOPS w Drzewicy. (20.12.2018.).

Imprezy Sportowe w 2018 roku:
1. Treningi sekcji sportowej na Orliku w Drzewicy, WTZ Opoczno, WTZ Żarnów,
2. Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych w Rawie Mazowieckiej:
▪

Ł. T. , M.T.-II miejsce,

3. Łódzki Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Spale:
▪

E.B.-bieg 60m - II miejsce, skok w dal -III miejsce,

▪

E.Z.-bieg 200m -II miejsce, pchnięcie kulą I miejsce,

▪

R.N. -bieg 400m - I miejsce, skok w dal -I miejsce,

▪

W.N. -bieg 200m – III miejsce, skok w dal I miejsce,

▪

S.T. -bieg 60m II miejsce,

▪

Sztafeta Gigantów I miejsce,

▪

M.T. -bieg 200 m- III miejsce, pchnięcie kulą-III miejsce,

▪

Ł.T- bieg 60 m-II miejsce, skok w dal III miejsce,

4. Łódzki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Zduńskiej Woli,
5. Łódzki Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Spale,
6. Łódzki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Zduńskiej Woli:
▪

ŁT. i M.T. I miejsce,

7. XIII Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Ziemia Łódzka 2018Prymusowa Wola:
▪

Ł.T -skok w dal II miejsce, bieg 400m II miejsce;

▪

M.T. - bieg 200m II miejsce;

▪

B.C. -bieg 50 m III miejsce;

▪

Sztafeta 4x200m Ł.T., M.T, E.Z., S.T. - II miejsce;

8. XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Katowice 2018:
▪

M.T. i Ł.T. - II miejsce ( woj. łódzkie -Giganci Opoczno),

9. XI Zawody Integracyjne z ZSP-g i Stowarzyszeniem Ofiarna Dłoń,
10. Zawody Wędkarskie,
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11. II Integracyjny Turniej Piłki Nożnej „Połączeni Pasją”o Puchar Marszałka Województwa
Łódzkiego Uniejów 2018:
▪

Ł.T. -I miejsce – grupa Giganci 1,

▪

M.T. I S.T. -II miejsce – grupa Giganci 2,

12. II Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych „Sprawny Orlik”,
13. I Memoriał Sportowy im. Św. Jana Pawła II dla Osób Niepełnosprawnych w Radomiu,
14. Integracyjny Turniej Drużynowy w Boccię w Piotrkowie Trybunalskim.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W myśl ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
należy do zadań własnych gminy. Realizacja ww. zadań prowadzona jest w postaci „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
Terenie

Gminy

i

Miasta

Drzewica”

uchwalanego

corocznie

przez

Radę.

(https://www.bip.drzewica.pl/sites/default/files/uchwala_nr_xxxiii-254-2017.pdf.)
Określone w programie zadania na 2018 rok związane były między innymi z prowadzeniem działań
edukacyjno-profilaktycznych, a także działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów
alkoholowych zarówno przez dorosłych jak i przez osoby niepełnoletnie, wspieranie trzeźwości
i promocji zdrowego stylu życia. Komisja prowadziła postępowanie w sprawach motywowania osób
zgłoszonych do Komisji, do podjęcia współpracy z terapeutami lub leczenia odwykowego. Rozmowy
prowadzone były metodą dialogu motywującego.
Komisja podejmowała m.in. czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Członkowie komisji opiniowali zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod
względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
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Lp.

Wyszczególnienie

2018
rok
1
Liczba posiedzeń
14
2
Liczba wydanych postanowień administracyjnych w sprawie 11
wydania opinii dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
3
Wnioski skierowane do komisji przez:
- Komisariat Policji
8
- Rodzinę
9
- MGOPS
3
- Zespół Interdyscyplinarny
4
- Dom Pomocy Społecznej
1
4
Liczba osób zaproszonych na komisję
32
5
Liczba przeprowadzonych rozmów
23
6
Liczba przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży
3
7
Liczba skierowanych na badania przez biegłych sądowych
5
(psychiatrę , psychologa)
8
Ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w sprawie
5
leczenia odwykowego
Opracowanie własne

W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych dotyczących rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, Komisja współpracowała z następującymi instytucjami:
1. Komisariatem Policji w przedmiocie wymiany informacji dotyczących interwencji domowych
w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu.
2. Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji dot.
przebiegu procedury wobec osób zgłoszonych przez tę instytucję.
3. Kuratorem Sądowym w zakresie kurateli nad osobami nadużywającymi alkoholu.
4. Sądem Rejonowym w Opocznie w zakresie leczenia odwykowego.
W ramach gminnego programu profilaktyki podejmowane są również działania przeciwdziałania
narkomanii. Zjawisko narkomanii jest jednym z poważniejszych zagrożeń dla dzieci i młodzieży,
tym groźniejszym, że dokonujące się zmiany społeczno – ekonomiczne sprzyjają rozpowszechnianiu się
mody na używanie środków psychoaktywnych. Problem ten staje się coraz bardziej powszechny
w szkołach, dyskotekach i innych miejscach, w których można w sposób łatwy i anonimowy sprzedać
czy zażyć narkotyk. Koniecznym jest promowanie działań zmierzających do upowszechniania zdrowego
stylu życia, a jednym z elementów zdrowego stylu życia jest powstrzymanie się od używania substancji
psychoaktywnych, w tym narkotyków. Osiągnięcie takiego celu ogólnego jest możliwe poprzez ścisłą
współpracę i ścisłą koordynację działań wielu instytucji.
Celem głównym programu jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu zmniejszenie
popytu na narkotyki oraz minimalizowanie problemów społecznych, w tym szkód zdrowotnych
wynikających z używania substancji psychoaktywnych.
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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 również 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 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 EkonomicznoAdministracyjnemu 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.

Gmina Drzewica jest organem prowadzącym dla 5 szkół podstawowych, w tym 2 filialnych,
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, w tym szkoły filialne:
a) Szkoła Filialna w Jelni,
b) Szkoła Filialna w Krzczonowie,
4. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie,
5. Szkoła Podstawowa w Idzikowicach,
6. Przedszkole Samorządowe w Drzewicy,
7. Punkt Przedszkolny w Jelni.
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.
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Liczebność uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę
Drzewica (stan na 30.09.2018 r.)
10 9

74

Szkoła Podstawowa im. Polskich
Olimpijczyków w Drzewicy
Szkoła Podstawowa w Brzustowcu
Szkoła Podstawowa w Idzikowicach

136

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Radzicach Dużych
Szkoła Filiana w Krzczonowie
67

532

Szkoła Filialna w Jelni
Szkoła Podstawowa im. Stefana
Żeromskiego w Domasznie

107

Opracowanie własne

Liczebność dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Drzewica (stan na 30.09.2018 r.)

23

Szkoła Podstawowa w Brzustowcu

10
10

Szkoła Filialna w Jelni
16
Szkoła Filialna w Krzczonowie
25

186
38

Szkoła Podstawowa w Idzikowicach
Szkoła Podstawowa im. Stefana
Żeromskiego w Domasznie
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Radzicach Dużych
Przedszkole Samorządowe w Drzewicy
Punkt Przedszkolny w Jelni

Opracowanie własne
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Liczba etatów nauczycieli i oddziałów w placówkach oświatowych w gminie Drzewica
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Opracowanie własne
PROGRAMY I PROJEKTY, W TYM PROGRAMY SPORTOWE
PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”
Gmina i Miasto Drzewica po raz kolejny przystąpiła w 2018 roku do realizacji programu MEN, który
dotyczy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 pn. „Aktywna Tablica”. Do programu zgłoszone
zostały Szkoła Podstawowa w Domasznie i Szkoła Podstawowa w Radzicach Dużych.
Gmina Drzewica pozyskała wsparcie finansowe we wnioskowanej wysokości 28 000 zł (maksymalna
kwota) na zakup pomocy dydaktycznych oraz zapewniła wkład własny w wysokości 7 000 zł.
Tym samym szkoły wzbogaciły się o nowe pomoce dydaktyczne: tablice interaktywne, projektory,
głośniki (w tym akcesoria montażowe). Bez wątpienia nowe pomoce dydaktyczne uatrakcyjniają
uczniom proces zdobywania wiedzy. Zajęcia stały się dla uczniów bardziej atrakcyjne i ciekawe. Oprócz
uczniów z udziału w programie skorzystali również nauczyciele, którzy z jednej strony zostali
przeszkoleni z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania a z drugiej
otrzymali doskonałe narzędzia do codziennej pracy w szkole.
Każdego roku kolejne szkoły podstawowe z terenu gminy Drzewica zostają objęte programem.
PROJEKT EDUKACYNY „GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ”
Gmina i Miasto Drzewica przystąpiła do konkursu organizowanego przez MEN, na uzyskanie wsparcia
finansowego w roku 2018 na realizację zadań obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie działań
związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przez wszystkie
placówki oświatowe z terenu gminy Drzewica.
Wnioskowana kwota to: 27 575,00 zł – 80%
Wkład własny gminy to: 6 925,00 zł – 20%
Wsparcie finansowe uzyskały:
Szkoła Podstawowa w Brzustowcu - wsparcie finansowe 5.000,-, wkład gminy Drzewica 1.250,- zł.
Szkoła Podstawowa w Idzikowicach – wsparcie finansowe 4.000,-, wkład gminy Drzewica 1.000,- zł.
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PROGRAM „UMIEM PŁYWAĆ”
Uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Drzewica już po raz kolejny w 2018 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.
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, Urzędu
Marszałkowskiego oraz środków własnych Gminy Drzewica. Gmina na realizację programu w 2018 r.
pozyskała środki zewnętrzne w kwocie ok. 45 000 zł. Operatorem Wojewódzkim zadania jest
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Łodzi.
W ramach podsumowania realizacji Programu rozgrywane są Mistrzostwa Gminy Drzewica
w pływaniu, podczas których najlepsi pływacy rywalizują w różnych stylach pływania i zdobywają
medale oraz nagrody.
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,
lekkoatletyka, 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 i Turystyki. 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. Partnerami gminy, w ramach realizacji programów sportowych są Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi.
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REZERWA OŚWIATOWA 2018
W wyniku reformy systemu oświaty zmieniającej szkołę podstawową w ośmioklasową, a tym samym
w związku z wejściem w życie nowej podstawy programowej, zmieniło się zapotrzebowanie na pomoce
dydaktyczne w szkołach podstawowych.
Gmina Drzewica wystąpiła w 2018 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 w Idzikowicach
i otrzymała wnioskowaną kwotę dofinansowania 9 983,00 zł.
Zakupione pomoce dydaktyczne (do przedmiotów przyrodniczych: geografia, biologia, fizyka, chemia)
pozwoliły na nowoczesną, rozwijającą zainteresowania i ciekawość poznawczą edukację uczniów.
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. Biblioteka Samorządowa w Drzewicy,
Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy;
Kluby sportowe i obiekty sportowe, np. LKK, boisko Orlik, stadion piłkarski w Drzewicy;
Kościół parafialny;
Przedsiębiorstwa;
Organizacje pozarządowe: 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.

DRZEWICKIE GRANTY OŚWIATOWE 2018
Drzewickie Granty Oświatowe to inicjatywa, która polega na dofinansowaniu najciekawszych inicjatyw
edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych, które wzbogacają ofertę zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drzewica.

−
−
−
−

W roku 2018 dofinansowaniem zostały objęte wnioski, które:
w wymiarze indywidualnym, szkolnym i lokalnym przynoszą pozytywne rezultaty,
prezentują szczególne walory merytoryczne i organizacyjne,
wykraczają zasięgiem działania poza poziom placówki (środowisko lokalne, województwo,
kraj),
przygotowują dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym
oraz rozwijają ich zainteresowania i twórczość własną,
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−

opierają się na współpracy z zewnętrznymi partnerami, takimi jak: szkoły i placówki oświatowe,
instytucje, stowarzyszenia,
− obejmują różnorodne formy aktywności i metody pracy, m.in. festiwale, przeglądy, turnieje,
konkursy, warsztaty,
− zakładają aktywne uczestnictwo adresatów projektu,
− są alternatywną propozycją zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Spośród 21 złożonych wniosków, komisja oceniająca powołana Zarządzeniem Nr 72/2017 Burmistrza
Gminy i Miasta w Drzewicy, wybrała do dofinansowania 16 wniosków na łączną kwotę 51 643,66 zł.
W realizację grantów zaangażowanych było 27 nauczycieli z 5 szkół podstawowych z terenu Gminy
Drzewica. Zajęcia w ramach II edycji Drzewickich Grantów Oświatowych odbywały się w okresie od
stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r.
W październiku 2018 r. koordynatorzy poszczególnych projektów przedstawili w formie prezentacji
multimedialnych podsumowanie zrealizowanych inicjatyw. Oprócz możliwości obejrzenia bogatej
dokumentacji zdjęciowej, uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać na temat zrealizowanych celów
i osiągniętych efektów projektów.
REJESTR REALIZOWANYCH DRZEWICKICH GRANTÓW OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM
2017/2018 – REALIZOWANE W ROKU KALENDARZOWYM 2018
W OKRESIE OD STYCZNIA DO CZERWCA.

Lp.

Placówka oświatowa

Tytuł realizowanego grantu
oświatowego

1.

Szkoła Podstawowa w Brzustowcu

,,Z Drzewicy do Europy''- warsztaty

2.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Domasznie

,,Lubię czytać!''- dzieci i dorośli
w Krainie Książki

3.

„Czym skorupka za młodu nasiąknie…
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków
czyli matematyka dla każdego''-rozwój
w Drzewicy
kluczowych kompetencji z matematyki

4.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków „Smak, zapach, barwa- warsztaty
w Drzewicy
laboratoryjne''

5.

,,Gra w szachy jako metoda rozwijania
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków
zdolności matematycznych i logicznego
w Drzewicy
myślenia''- warsztaty

6.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków ,,Edukator ekologiczno-geograficzny''w Drzewicy
warsztaty
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7.

,,Etyka dla smyka czyli co piszczy
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków
w głowie?'' projekt edukacyjny dla
w Drzewicy
uczniów klas trzecich

8.

,,Foremkarnia dźwięków'' kontynuacja
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków
zajęć wokalnych dla zespołów małe
w Drzewicy
,,Four M'' i ,,Four M''

9.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków
,,Gminne Konkursy Matematyczne''
w Drzewicy

10.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków
,,W poszukiwaniu prawdy o człowieku''
w Drzewicy

11.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków Zajęcia sportowo-rekreacyjne ,,Od
w Drzewicy
zabawy do sportu i rekreacji''

12.

Szkoła Podstawowa w Idzikowicach

,,Czytam książki- poznaję świat''

13.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w
Radzicach Dużych

,, Kto ty jesteś…'' detektywi historii

14.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w
Radzicach Dużych

,, Must be the music, czyli śpiewam po
angielsku''

15.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w
Radzicach Dużych

,,Radzice z ekologią za pan brat''

16.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w
Radzicach Dużych

,,W krainie listów i pocztówek''

Opracowanie własne
DOSTRZEŻONE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OŚWIATĄ W 2018 R.
Rok 2018 był kolejnym rokiem wdrażania reformy systemu oświaty. Placówki zostały dostosowane
do przyjęcia uczniów klas 7 i 8 (dostosowano klasy i zakupiono pomoce dydaktyczne). Likwidacja
gimnazjum spowodowała zwiększenie liczby oddziałów – w oddziałach gimnazjalnych na każdy rocznik
uczniów przypadały 4 oddziały, po reformie powstało 6 oddziałów klas VII i 6 oddziałów klas VIII. Tym
samym liczba uczniów przypadających na 1 oddział zmalała, w związku z czym wzrósł koszt utrzymania
1 oddziału.
W budżecie gminy na 2018 r. przeznaczono na oświatę i wychowanie: 13.790.458,14
Otrzymana subwencja oświatowa to: 9.337.263,Środki własne dołożone z budżetu na sfinansowanie oświaty: 4.453.195,14
Zmniejszyła się średnia liczba dzieci w oddziałach szkół podstawowych oraz liczba uczniów
przypadających na jednego nauczyciela (8,5 na nauczyciela).
Wzrosły nieobjęte subwencją wydatki majątkowe w oświacie.

117

Id: 5DE3F833-EFE9-4CE9-B156-999F725F63D1. Podpisany

Strona 117

Raport o stanie Gminy Drzewica za 2018 rok

Organizacja szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola stan na 30 września 2018r. (oprac. wł.)

Wyszczególnienie

Liczba
Liczba
oddziałów uczniów
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Finansowanie oświaty w latach 2015 - 2018
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Reforma edukacji wpłynęła również na wzrost wynagrodzeń nauczycieli dzięki większej liczbie
oddziałów w szkołach na terenie gminy Drzewica, dodatkowym godzinom w podstawie programowej
oraz podwyżkom płac nauczycieli.
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DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W DRZEWICY
Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy (RCK) jest organizatorem oraz współorganizatorem imprez
kulturalnych na terenie gminy. Fundamentem pracy RCK jest oprawa artystyczna tych imprez przy
pomocy działających w placówce zespołów i grup zainteresowań, które swoim repertuarem
wzbogacają imprezy kulturalno-rekreacyjne nie tylko na naszym terenie, ale także poza jego granicami.
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki powierzony jest dyrektorowi, który zarządzając
placówką kieruje kadrą wykwalifikowanych pracowników, co wpływa pozytywnie na efekty pracy.
Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy współpracuje ze wszystkimi placówkami kulturalnymi
i oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami znajdującymi się na terenie naszej gminy i w regionie
na różnych płaszczyznach: oprawa artystyczna, warsztaty artystyczne, obsługa techniczna, użyczanie
sprzętu, materiałów, strojów, rekwizytów, dekoracji oraz udostępnianie archiwów z pracowni
komputerowej. Pracownicy RCK zajmują się również opracowywaniem i wykonywaniem projektów
zaproszeń, plakatów oraz folderów dla instytucji i stowarzyszeń z terenu gminy Drzewica.
FORMY ZAJĘĆ PROWADZONYCH W REGIONALNYM CENTRUM KULTURY
−
−
−
−
−
−

−
−

−

Młodzieżowa Orkiestra Dęta – 35 osób
Zespół Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” – 43 osób
Zespół Folklorystyczny „Mali Drzewiczanie” – 44 osoby
Grupy taneczne: Zadymiarze – 66 osób, Skrzaty – 15 osób, Akant – 8 osób, Ewakuacja – 19
osób, Rytm – 10 osób, Perspektywa – 19 osób
Zajęcia indywidualne: przygotowanie tzw. I tańca dla nowożeńców, nauka tańców użytkowych
Warsztaty artystyczno-teatralne: Tęczusie (dzieci w wieku 3-6 lat) - 12 osób, Nowinki (dzieci w
wieku 7-10 lat) - 5 osób, Animac (dzieci w wieku 10-13 lat) – 6 osób, Grupa gimnazjalna – 20
osób, Grupa Teatralna Gość – 12 osób, zajęcia indywidualne - wokalne – 8 osób
Aerobic (osoby dorosłe) - 16 osób
Zajęcia plastyczne oraz komputerowe: grupa dzieci 6-11 lat - 9 osób, grupa dzieci 7-11 lat – 29
osób, grupa dzieci 11-16 lat – 15 osób, grupa osób 16 lat – 2 osoby, grupa osób dorosłych 3135 lat 3 osoby, grupa New Age 12 osób, grupa osób grafiki komputerowej - 3 osoby
Nauka gry na instrumentach – 30 osób

IMPREZY KULTURALNE ORGANIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 2018 ROKU
STYCZEŃ
▪

05.01-05.03.2018 WYSTAWA - "HIGIENA NASZYCH PRZODKÓW". W Regionalnym Centrum
Kultury w Drzewicy oglądać można eksponaty ze zbiorów Muzeum Wsi Radomskiej Iłży.
Wystawa pt. „Higiena naszych przodków” ma na celu zaprezentowanie zwyczajów
higienicznych naszych przodków. Ukazuje przedmioty do codziennego przenoszenia wody:
wiadra i nosidła Oglądać można wiadra klepkowe, a także używane współcześnie na wsi wiadra
ocynkowane i emaliowane.
Ekspozycja opowiada o higienie osobistej zarówno w chłopskiej zagrodzie, jak i w szlacheckim
dworze. Wśród wielu interesujących przedmiotów oglądać można m.in: podróżne lokówki do
włosów, zestaw do manikiuru, tradycyjne męskie maszynki do golenia czy porcelanowy
komplet toaletowy. Ostatni punkt wystawy to pranie i prasowanie odzieży. Zgromadzone
eksponaty ukazują proces prania oraz rozwój narzędzi służących do tej czynności. Oglądać
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można zarówno kijanki, tary, a także pralkę ręczną. Uzupełnieniem tej części wystawy są
urządzenia służące do prasowania odzieży: magle oraz żelazka.
▪

06.01.2018 ORSZAK TRZECH KRÓLI. Obchody Święta Trzech Króli rozpoczęły się koncertem
kolęd w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z RCK. Następnie została odprawiona Msza
Święta podczas, której dokonano uroczystego wprowadzenia sztandarów oraz Mędrców ze
Wschodu. Po wspólnej modlitwie Drzewicki Orszak Trzech Króli wyruszył spod kościoła tuż po
godzinie 13. Kolumnę otwierała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Regionalnego Centrum Kultury
w Drzewicy. Za nią podążała bryczka, na której zasiedli Trzej Królowie. Wśród uczestników
Orszaku nie zabrakło pań z Kół Gospodyń Wiejskich w pięknych strojach ludowych oraz druhów
z Ochotniczych Straży Pożarnych. Do wspólnego kolędowania w drodze do Regionalnego
Centrum Kultury zachęcała wszystkich uczestników schola parafialna. Po dotarciu do
drzewickiego Betlejem Mędrcy ze Wschodu oddali pokłon Jezusowi. Uczestnicy wydarzenia
obejrzeli również występ jasełkowy w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków w Drzewicy. Wydarzenie odbyło się przy współpracy Wolontariatu „Ofiarna
Dłoń” z Urzędem Gminy Drzewica oraz Regionalnym Centrum Kultury.

▪

07.01.2018 WIECZÓR OPŁATKOWY „PRZYBYWAMY Z KOLĘDĄ”. Podczas tego wydarzenia
wystąpiły dwie orkiestry: Orkiestra Dęta z Gogolina oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Drzewicy. Oba zespoły zaprezentowały się znakomicie grając znane kolędy i pastorałki,
a także piosenki świąteczne. Na zakończenie swoje układy taneczne pokazały grupy taneczne
z RCK. Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia było wspólne śpiewanie kolęd oraz łamanie
się opłatkiem. Spotkanie zgromadziło widownię ponad 400-sta osobową z terenu całej gminy.
Impreza świąteczna odbyła się pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy przy
współpracy z regionalnym centrum Kultury w Drzewicy.

▪

14.01.2018 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Tego dnia w Regionalnym Centrum
Kultury odbyły się koncerty, które zgromadziły na widowni szeroką publiczność. Jako pierwszy
zaprezentował się zespół wokalny Mulieres działający przy RCK oraz Zespół „Mali
Drzewiczanie”. Ponadto gościnnie zaprezentowały się zaprzyjaźnione zespoły. Znakomity
koncert dała grająca na ukulele i gitarze wokalistka „Zagi”, która wraz z zespołem wykonuje
muzykę z pogranicza alternatywnego rocka. Fanów ciężkiego uderzenia ucieszył hardrockowometalowy „Korpus”. Miłośnicy muzyki disco dance mogli potańczyć podczas występów
grup „Connect” i „Rivers”. W przerwach między koncertami były prowadzone licytacje na rzecz
WOŚP. Kulminacyjnym momentem finału było światełko do nieba. O godz. 20.00 zebrani wyszli
na plac za RCK, gdzie obejrzeli efektowny pokaz sztucznych ogni. Po powrocie do sali
widowiskowej przed drzewicką publicznością wystąpiła gwiazda wieczoru Iwona Węgrowska.
Obsługę techniczną i akustyczna zapewniło RCK.

▪

21.01.2018 KONCERT POLSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK „TYLKO JEDNA JEST TAKA NOC”. Koncert
został połączony z tekstami ks. Jana Twardowskiego. Swój pokaz talentów zaprezentowały
grupy uczestniczące na zajęcia do Regionalnego Centrum Kultury: Mulieres, Tęczusie, Nowinki
oraz Gość.

▪

23-24.01.2018 PRZEDSTAWIENIA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA. Występy przygotowały
grupy przedszkolne z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy. Obsługę techniczną
i akustyczna zapewniło RCK.

▪

26.01.2018 MUSICAL „SEN. Występ przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Drzewicy wraz z wychowawczynią p. Anną Pietrasik. Obsługę techniczną i akustyczna
zapewniło RCK.
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▪

29.01.2018 KONCERT ZIMOWY. Występ przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Drzewicy wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Malczewską. Obsługę techniczną
i akustyczna zapewniło RCK.

▪

29.01.2018 – 09.02.2018 ZIMOWA AKADEMIA KREATYWNOŚCI – FERIE. Tego roku na czas
ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy. Dzieci
uczestniczyły w zajęciach plastyczno – manualnych, teatrze cieni, porankach filmowych,
krzyżówkach, kalamburach i łamigłówkach, zajęciach tanecznych, karaoke, aerobiku dla dzieci,
zajęciach literacko-plastycznych. Ponadto odbywały się również zajęcia stałe z instruktorami:
Alina Szymańska - zajęcia taneczne oraz zespoły ludowe, Katarzyna Widorowska – orkiestra
dęta, Marek Gapys – zajęcia muzyczne.
Czas ferii zwieńczył bal karnawałowy, na którym wszystkie dzieci wystąpiły w przebraniach
imitujących bajkowe postaci. Wybrano króla i królową balu, a wszystkie dzieci biorące udział
w balu otrzymały drobne nagrody.

LUTY
▪

02.02.2018 10-LECIE STOWARZYSZENIA „BUDZIMY NADZIEJE”. Jubileuszowe spotkanie
odbyło się w Sali wielofunkcyjnej w Regionalnym Centrum Kultury.

▪

03.02.2018 BALET „JEZIORO ŁABĘDZIE”. Widowisko odbył się przy współpracy Regionalnego
Centrum Kultury w Drzewicy z firmą ROYAL LVIV BALLET. Występ odbył się w Sali
widowiskowej.

▪

15.02.2018 ZWIEDZANIE WYSTAWY „HIGIENA NASZYCH PRZODKÓW” przez uczniów
SP w Drzewicy.

MARZEC
▪

04.03.2018 KONCERT ALICJI MAJEWSKIEJ Z OKAZJI DNIA KOBIET.
Koncert odbył się na deskach sceny sali widowiskowej w Regionalnym Centrum Kultury
w Drzewicy. Alicja Majewska oraz Włodzimierz Korcz przy udziale Warsaw Opera Quartet
zaprezentowali repertuar złożony ze znanych i lubianych utworów. Na koncert przybyła ponad
400 – osobowa widownia.

▪

04.03.2018 ZWIEDZANIE WYSTAWY „HIGIENA NASZYCH PRZODKÓW” przez osoby z terenu
gminy i okolic.

▪

05.03.2018 SPOTKANIE STOWARZYSZENIA „BUDZIMY NADZIEJĘ” dotyczące doradztwa
zawodowego.

▪

07.03.2018 WARSZTATY RĘKODZIEŁA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

▪

08.03.2018 POKAZ TECHNIK MAKIJAŻU Z OKAZJI DNIA KOBIET. Pokaz został poprowadzony
przez konsultantki firmy Avon, które nie tylko pokazywały, jak należy się ładnie malować, ale
także dopasowywały zainteresowanym paniom kosmetyki do ich rodzaju skóry.
Na zakończenie spotkania dokonano losowania upominkowych zestawów kosmetycznych.

▪

15.03.2018 PODSUMOWANIE KONKURSU NA PLASTYKĘ ZDOBNICZO-OBRZĘDOWĄ POWIATU
OPOCZYŃSKIEGO. Uroczystość zainaugurował występ Zespołu Folklorystycznego Mali
Drzewiczanie, którzy zostali przyjęci z dużym entuzjazmem. Występ odbył się w Muzeum
Regionalnym w Opocznie.

▪

26-28.03.2018 DNI TEATRU „Dotknij Teatru”. Przez trzy dni odbywały się na sali widowiskowej
przedstawienia teatralne dla uczniów pobliskich szkół. Sztuki wystawiali doświadczeni aktorzy
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z Teatru Quadro z Kielc. W ramach Dni Teatru przeprowadzone zostały także warsztaty
teatralne dla uczniów szkół oraz grup teatralnych z Regionalnego Centrum Kultury.
KWIECIEŃ
▪

02.04.2018 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA „NAJPIEKNIEJSZĄ KARTĘ WIELKANOCNĄ”.
W konkursie plastycznym wzięło udział 121 osób, wpłynęło łącznie 146 prac plastycznych.
Konkurs odbył się z inicjatywy instr. ds. plastyki Anny Woźniak.

▪

11.04.2018 XV DIECEZJALNY KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ „KOCHAM MOJĄ
OJCZYZNĘ”. W kategorii pieśń patriotyczna udział wzięło 60 wykonawców (w tym soliści, duety,
zespoły, schole i chóry). Nominacje do etapu diecezjalnego otrzymało 7 wykonawców.
W kategorii poezja patriotyczna udział wzięło 66 osób. Nominacje do dalszego etapu otrzymało
6 osób. Każdy uczestnik festiwalu otrzymał dyplom za udział, a zwycięzcom Regionalne
Centrum Kultury zafundowało nagrody rzeczowe.

MAJ
▪

01.05.2018 II PRZEGLĄD ZESPOŁÓW WESELNYCH I DANCINGOWYCH. W wydarzeniu wzięło
udział 6 zespołów: Spectrum, Lewers, Bakar, Akord, HaszTak, Rekord. Po burzliwej dyskusji
członków jury wybrano zwycięzców. Na podium stanęły: Bakar (1 miejsce), Lewers (2 miejsce),
Spectrum (3 miejsce), wyróżnienie HaszTak. Zespoły otrzymały nagrody pieniężne ufundowane
przez Regionalne Centrum Kultury oraz sponsorów: 1 miejsce (1 500 zł), 2 miejsce (1 000 zł),
3 miejsce (500 zł). Impreza odbywała się na Sali widowiskowej. Publiczność wypełniła salę po
brzegi. Przegląd zakończył się zabawą taneczną w wykonaniu zwycięskiego zespołu.

▪

01.05.2018 OTWARCIE WYSTAWY „W DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI”. Wystawa ma na celu
przybliżenie uczniom szkół oraz lokalnej społeczności faktów z życia Polaków w czasach wojny.
Ekspozycja została zrealizowana z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W holu głównym RCK znajduje się wystawa pt. „Życie w czasach Wielkiej Wojny. Codzienność
mieszkańców Radomia i okolic w latach I Wojny światowej”. Natomiast Ośrodek Dokumentacji
i Tradycji Regionalnej mieści w sobie eksponaty wojenne pt. „Znaki Państwa Polskiego”.
Rekwizyty oraz tablice do wystawy użyczone zostały przez: Archiwum Państwowe w Radomiu,
Radosława Smolarka, Jerzego Gogacza, Romana Sadlińskiego i Waldemara Zagdańskiego.

▪

03.05.2018 OBCHODY Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA. Uroczystości rozpoczęły
się zbiórką pod OSP i wysłuchaniem koncertu patriotycznego odegranego przez Młodzieżową
Orkiestrę Dętą z RCK. Następnie orkiestra poprowadziła przemarsz do kościoła parafialnego
w Drzewicy, gdzie odbyła się masz święta. Po mszy wszyscy uczestnicy wydarzenia udali się pod
pomnik, gdzie poszczególne placówki, organizacje i stowarzyszenia złożyły wieńce.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta odegrała Hymn i Rotę. Po uroczystościach związanych z rocznicą
uchwalenia konstytucji, przed strażnicą OSP Drzewica odbyły się obchody Dnia Strażaka. Po
przemówieniach i odznaczeniach wszyscy uczestnicy wydarzenia w towarzystwie
Młodzieżowej Orkiestry Dętej przemieścili się do Szkoły Podstawowej na obiad.

▪

10-23.05.2018 SZKOLENIA STOWARZYSZENIA „BUDZIMY NADZIEJE”. Spotkania odbywały się
w sali konferencyjnej udostępnionej przez Regionalne Centrum Kultury.

▪

07-18.05.2018 PRÓBY PRZED WYSTĘPAMI CZŁONKÓW WTZ. Odbywały się na sali
widowiskowej udostępnionej przez RCK.

▪

21.05-12.06.2018 WARSZTATY HISTORYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ. Organizowane były
w Ośrodku Dokumentacji i Tradycji Regionalnej w RCK. Miały na celu zapoznanie najmłodszych
dzieci z historią Polski i poszerzenie wiedzy dotyczącej tematu symboli narodowych. Warsztaty
prowadzone prze pracownika RCK p. Beatę Grzegorczyk zorganizowane zostały z okazji 100-
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lecia odzyskania przez Polskę. Niepodległości. W lekcjach historii uczestniczyły dzieci
z Przedszkola Samorządowego z Drzewicy, Szkoły Podstawowej z Drzewicy i Radzic Dużych.
▪

22-23.05.2018 WYSTĘPY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z OKAZJI DNIA MATKI. Regionalne
Centrum Kultury udostępniło na tę okazję salę widowiskową, wielofunkcyjną i konferencyjną.
Obsługę akustyczną i techniczną zapewnili pracownicy RCK.

▪

25.05.2018 SZTUKA TEATRALNA „WIELKA NARADA POSTACI BAJKOWYCH”. Przedstawienie
zostało przygotowane przez reż. Martę Szymańską. Wystąpiły w nim dzieci należące do grup
teatralnych z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Scenografia i stroje teatralne zostały
przygotowane przez p. Renate Plutę i Annę Woźniak z RCK.

▪

27.05.2018 KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA OSP W KLWOWIE. Obchody strażackie uświetniła
swoją grą Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Drzewicy. Orkiestra poprowadziła przemarsz,
uczestniczyła w uroczystej mszy świętej i zagrała koncert rozrywkowy.

▪

31.05.2018 BOŻE CIAŁO. Uroczystą procesję uświetniła swoją grą Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z RCK.

▪

31.05.2018 KONCERT UWIELBIENIA POD HASŁEM „JEZUS MOIM PANEM”.
Współorganizatorami była Parafia pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Drzewicy oraz Regionalne
Centrum Kultury. W trakcie koncertu dzieci, młodzież oraz muzycy wspólnie z ks. Robertem
Falińskim zachęcili wszystkich uczestników do radosnego wychwalania Pana poprzez śpiew
i taniec. Nie mogło zabraknąć również czasu na rozważanie Słowa Bożego oraz modlitwę.
Patronat honorowy nad koncertem sprawował Ordynariusz Diecezji Radomskiej Ksiądz Biskup
Henryk Tomasik. Koncert odbył się na Sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury.

CZERWIEC
▪

01-03.06.2018 "MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH - ZŁOTA TRĄBKA 2018"
W BIELSKU-BIAŁEJ. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z RCK wzięła po raz pierwszy udział tego typu
festiwalu. Zaprezentowała się podczas konkursu estradowego i konkursu o puchar Starosty
Bielskego, zagrała dwa koncerty plenerowe, a także koncert połączonych orkiestr biorących
udział w festiwalu. Muzycy drzewiccy odegranymi koncertami wywalczyli 3 miejsce (brązowy
dyplom) wśród 11 orkiestr biorących udział w przeglądzie. Orkiestra otrzymała również puchar
dla najmłodszego uczestnika festiwalu. Był to czas na pokazanie swoich możliwości,
zaprezentowanie talentu, konfrontację muzyczną z innymi zespołami, a także czas na
integrację i zwiedzenie nieznanych dotąd miejsc.

▪

02-04.06.2018 SZTUKA TEATRALNA PT. "KOLACJA DLA GŁUPCA". Komedię w reżyserii instr.
Marty Szymańskiej przedstawili aktorzy grupy teatralnej "Gość" z RCK. Młodzi artyści po raz
kolejny pokazali, że gra aktorska nie jest im obca. Świetny talent, przygotowanie warsztatowe,
stroje z epoki oraz scenografia pozytywnie zaskoczyła widownię.

▪

06.06.2018 UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 200 ROCZNICY ŚMIERCI GEN. JANA HENRYKA
DĄBROWSKIEGO. Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji Generała
odprawiona w kościele parafialnym w Drzewicy. Po zakończeniu mszy uczestnicy wydarzenia
udali się do parku pod pomnik upamiętniający Jego wizytę w naszym mieście. Oprawę
uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z RCK, która uświetniła mszę świętą, a przy
obelisku odegrała koncert patriotyczny.

▪

07.06.2018 PROMOCJA KSIĄŻKI ANNY SZAFRAŃSKIEJ "WŁAŚNIE TAK!". Spotkanie zostało
zorganizowane przez Bibliotekę Samorządową przy współpracy z Regionalnym Centrum
Kultury.

124

Id: 5DE3F833-EFE9-4CE9-B156-999F725F63D1. Podpisany

Strona 124

Raport o stanie Gminy Drzewica za 2018 rok

▪

13.06.2018 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Festiwal
został zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy przy współpracy
z Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy. Występy odbywały się na sali widowiskowej RCK.

▪

21.06.2018 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO. Akademia
grup przedszkolnych odbyła się dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Kultury, które
udostępniło salę widowiskową na czas próby generalnej oraz występów. Pracownicy RCK
zapewili oprawę techniczną oraz nagłośnieniową.

▪

23.06.2018 SOBÓTKI NAD ZALEWEM W DRZEWICY. Imprezę jak co roku zorganizowało
Regionalne Centrum Kultury wraz z Urzędem Gminy i Miasta w Drzewicy. Stanowiła ona jeden
z tegorocznych punktów obchodów Dni Drzewicy. W pierwszej części festynu wystąpili
miejscowi artyści: "Cisowianie", dzieci z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy, uczniowie
Szkoły Podstawowej z Idzikowic oraz uczestnicy warsztatu Terapii Zajęciowej. Nie zabrakło
równiez popisów Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Publiczność bardzo ciepło przyjęła
zespół folkowy "Jędrusie", który porwał widownię do tańca. Popisy wszystkich zespołów
zwieńczył występ zespołów folklorystycznych z Regionalnego Centrum Kultury "Mali
Drzewiczanie" i "Drzewiczanie" przygotowany przez instr. Alinę Szymańską. Po koncercie obu
zespołów kolorowy korowód ruszył w stronę zalewu z pochodniami i barwnymi wiankami.
Ostatnim punktem programu sobotniej imprezy była zabawa taneczna przy muzyce zespołu
"No name".

▪

23-24.06.2018 "OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH W CHMIELOWIE". Gminę
Drzewica w przeglądzie dumnie reprezentowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z RCK. Łącznie
w występach wzięło udział 6 orkiestr. Młodzi muzycy zaprezentowali na scenie 40-minutowy
repertuar. Orkiestrę do wystepu przygotowała Kapelmistrz Katarzyna Widorowska. Zespół
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz puchar. Wyjazd do Chmielowa był nie tylko okazją do
zaprezentowania umiejętności muzycznych, ale był także dobrym sposobem na integrację
muzyków oraz wypoczynek w Sandomierzu i Nowej Dębie.

▪

30.06.2018 "SPOTKANIE PO LATACH" - DNI DRZEWICY. Po raz XIII osoby pochodzące z Drzewicy
ponownie przyjechały do rodzinnego miasta, by uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Dla przybyłych gości koncert powitalny w parku przy fontannie odegrała Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z RCK, by następnie poprowadzić wszystkich do kościoła parafialnego.
Po uroczystej mszy świętej orkiestra zaprowadziła uczestników wydarzenia do Regionalnego
Centrum Kultury, gdzie na scenie odbyły się występy uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Drzewicy oraz okolicznościowe przemówienia.

PAŹDZIERNIK
▪

03.10.2018 REGIONALNY FESTIWAL SKRYTYCH TALENTÓW odbył się w Regionalnym Centrum
Kultury w Drzewicy. Organizatorami byli: DCW „Ofiarna Dłoń”, Warsztat Terapii Zajęciowej
w Drzewicy oraz Regionalne Centrum Kultury. Sala widowiskowa zgromadziła ponad 200
uczestników z 15 placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem wydarzenia
było stworzenie możliwości zaprezentowania przez uczestników warsztatów różnorodnych
form twórczości artystycznej oraz promowanie pozytywnego wizerunku osoby
z niepełnosprawnością. Na koniec ze znakomitym koncertem wystąpiła Dorota Osińska,
niedowidząca piosenkarka i aktorka.

▪

09.10.2018 FINAŁ III EDYCJI KONKURSU „DRZEWICKI MISTRZ ORTOGRAFII” odbył się na Sali
widowiskowej w RCK w Drzewicy. Konkurs został zorganizowany przez Gminę i Miasto
Drzewica we współpracy ze szkołami z terenu gminy. Oprawę techniczną zapewnili pracownicy
RCK.
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▪

11.10.2018 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO TRZECIEGO WIEKU odbyła się na Sali
widowiskowej. Organizatorem wydarzenia był Burmistrz gminy Drzewica p. Janusz
Reszelewski. Po oficjalnych przemówieniach zebrana na sali widownia miała okazję wysłuchać
koncertu zespołu „FRACTION”. Oprawę techniczną: oświetlenie sceny oraz nagłośnienie
zapewnili pracownicy RCK. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jedną z wielu grup, która
regularnie spotyka się w Regionalnym Centrum Kultury.

▪

14.10.2018 I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH DRZEWICA 2018 rozpoczął się
paradą 7 orkiestr dętych z terenu całej Polski. Widzowie licznie zgromadzeni mieli możliwość
obejrzenia musztry paradnej orkiestr w towarzystwie grup mażoretek oraz wysłuchania ich
repertuaru marszowego. Druga część festiwalu odbywała się w sali widowiskowej
Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Orkiestry występowały kolejno prezentując
niezwykle urozmaicony program muzyczny z udziałem solistów. W festiwalu udział wzięły
orkiestry z : Drzewicy, Gielniowa, Nowej Dęby, Opoczna, Dzietrzkowic, Rogoźnika, Nowego
Miasta nad Pilicą. Łącznie zagrało 250 muzyków. Na podsumowanie koncertów orkiestr
wręczono ich kapelmistrzom dyplomy, statuetki i upominki. Wydarzenie zostało
zorganizowane przez Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy oraz Gminę i Miasto Drzewica.

▪

18.10.2018 II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MALARSKIEGO „BAJKOWE MIASTECZKO
– DRZEWICA”. Nadesłane prace oceniła komisja konkursowa, która wyłoniła najpiękniejsze
prace nawiązujące swoja tematyką do baśni i okolic Drzewicy. Zwiedzanie wystawy zostało
zaplanowane od 08.12.2018 do 08.04.2018. Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza
Gminy i Miasta Drzewica p. Janusza Reszelewskiego.

▪

20.10.2018 SPEKTAKL „MIĘDZY ŁÓŻKAMI” to inteligentna komedia składająca się z sześciu
epizodów, które przedstawiają zabawne losy mieszkańców miasteczka w Kanadzie. Sztuka
została zrealizowana przy współpracy Teatru Gudejko z RCK w Drzewicy. Sala widowiskowoteatralna została wypełniona po brzegi, a publiczność była zachwycona grą aktorską.

▪

28.10.2018 REWIA SZTUKI LUDOWEJ 2018 odbyła się na deskach sceny RCK. Pięć grup, które
zgłosiły się do przeglądu zaprezentowało scenki tradycji, obrzędów i obyczajów naszego
regionu. Rewię zainaugurował występ zespołów „Mali Drzewiczanie” i „Drzewiczanie”, którzy
zaprezentowali tradycyjne pieśni i tańce ludowe w barwnych strojach opoczyńskich.
Na zakończenie rewii wręczono wszystkim występującym pamiątkowe dyplomy i upominki.
Rewia sztuki Ludowej została zrealizowana przez Drzewickie centrum Wolontariatu przy
współpracy z Regionalnym Centrum Kultury oraz Gminą i Miastem Drzewica.

LISTOPAD
▪

07.11.2018 III DRZEWICKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI SZKOLNEJ w tym roku przebiegał pod
hasłem „Niepodległa” nawiązując do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Na scenie zaprezentowali swoje pomysły i talenty artystyczne uczniowie wszystkich placówek
oświatowych z terenu gminy. Oprawę techniczna zapewnili pracownicy Regionalnego Centrum
Kultury w Drzewicy.

▪

09.11.2018 PRELEKCJA „IGNACY JAN PADEREWSKI – SZERMIERZ NIEPODLEGŁOŚCI…” odbyła
się w sali wielofunkcyjnej w Regionalnym Centrum Kultury.

▪

10.11.2018 OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI rozpoczęły się koncertem
patriotycznym Młodzieżowej Orkiestry Dętej z RCK przez budynkiem OSP w Drzewicy.
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Następnie orkiestra poprowadziła wszystkich zebranych na mszę świętą. Po mszy złożono pod
pomnikiem wieńce i odśpiewano Hymn. Po oficjalnych przemówieniach orkiestra
odprowadziła wszystkich pod straż, gdzie odegrała kilka utworów. Na koniec wszyscy udali się
na poczęstunek.
▪

10.11.2018 KONCERT „NA SKRZYDŁACH WOLNOŚCI” zagrał zespół Winyl Band. W repertuarze
zespołu znalazły się piosenki Marka Grechuty, Buława Okudżawy, Anny German, a także
fragmenty poezji polskiej. Artyści przybyli na zaproszenie Regionalnego Centrum Kultury.

GRUDZIEŃ
▪

01.12.2018 OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCĄ odbyły się w sali
widowiskowej. Oprawę techniczną i artystyczna zapewniło RCK. Uroczystość rozpoczął koncert
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z RCK. Po odśpiewaniu Hymnu Polski nastąpiły okolicznościowe
przemówienia oraz występ uczniów ze szkoły podstawowej. Znani lekarze wygłosili prelekcje
dla osób chorych na cukrzycę. We wszystkich salach Regionalnego Centrum Kultury odbywały
się konsultacje z lekarzami i badania profilaktyczne.

▪

02.12.2018 WYSTAWA „RODZINA I TRADYCJA BOŻONARODZENIOWA” została wykonana
przez uczestników zajęć plastycznych w RCK. Jest to twórczość dziecięca nawiązująca do zimy
i zwyczajów Bożonarodzeniowych.

▪

05.12.2018 SPOTKANIE Z KOSMETYCZKĄ odbyło się w sali wielofunkcyjnej w RCK. Kobiety,
które przybyły na to spotkanie mogły otrzymać porady kosmetyczne oraz spróbować zabiegów
pielęgnacyjnych.

▪

08.12.2018 MIKOŁAJKOWA NIESPODZIANKA pt. „Zamieszanie w krainie bajek” została
zrealizowana we współpracy Regionalnego Centrum Kultury ze Szkołą Podstawową
w Drzewicy. Przed około 500-osobową publicznością wystąpiła grupa teatralna „Beściaki”,
a także najmłodsi artyści z grupy wokalnej „Tęczusie” działającej przy RCK. Po wspaniałych
występach dzieci pojawił się Św. Mikołaj , który rozdał wszystkim przybyłym na spotkanie
dzieciom paczki ze słodyczami. Występy dzieci i wręczanie paczek przez Mikołaja poprzedziła
krótka ceremonia wręczenia nagród dla zwycięzców II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Malarskiego pt. „Bajkowe Miasteczko – Drzewica”.

▪

14.12.2018 XVII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK odbył się w sali
widowiskowej RCK. Udział w nim wzięło 40 wykonawców, łącznie 112 osób. Uczestników
oceniało 4-osobowe jury, które nominowało jedną osobę do kolejnego etapu. Wydarzenie
odbyło się przy współpracy Regionalnego Centrum Kultury z Resursą Obywatelską w Radomiu.

▪

20.12.2018 WIGILIA DLA SAMOTNYCH zorganizowana przez Gminę i Miasto Drzewica, DCW
„Ofiarna Dłoń” we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury.

▪

20.12.2018 SPOTKANIE OPŁATKOWE Z BURMISTRZEM odbyło się w sali wielofunkcyjnej
w Regionalnym Centrum Kultury. Po oficjalnych przemówieniach uczestnicy wigilii wysłuchali
występu zespołu „Four M”, a następnie łamali się opłatkiem, by po tym zasiąść do stołu
wigilijnego.

127

Id: 5DE3F833-EFE9-4CE9-B156-999F725F63D1. Podpisany

Strona 127

Raport o stanie Gminy Drzewica za 2018 rok

KINO

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
RAZEM
Opracowanie własne

Liczba
wyświetlanych
filmów
6
9
9
7
6
4
0
1
6
7
9
5
69

Liczba
widzów
610
4729
1686
326
182
277
0
186
463
1101
2829
662
13051

WYSTAWY

05.01.2018 –
05.03.2018
10.03.2018 –
04.04.2018
10.05.2018 –
01.10.2018

Nazwa wystawy
ODTR - „Higiena naszych przodków”
„Profesor, dyplomaci i nie tylko…” – wystawa malarska
prezentująca wybrane prace studentów II roku ASP w Krakowie
„W drodze ku Niepodległości”
- hol główny – „Życie w czasach Wielkiej Wojny. Codzienność
mieszkańców Radomia i okolic w latach I Wojny Światowej”
- ODTR – „Znaki Państwa Polskiego”
Wystawa połączona z warsztatami historycznymi dla uczniów ze
szkół z naszej gminy i ościennych oraz przedszkolaków.
„ 40 lat kajakarstwa w Drzewicy”

05.10.2018 –
04.04.2019
02.12.2018 –
„Rodzina i tradycja bożonarodzeniowa”
20.01.2019
18.10.2018 –
hol główny - „Bajkowe miasteczko – Drzewica” - wystawa
.04.01.2019
pokonkursowa
Opracowanie własne
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KONCERTY
Miesiąc
Styczeń

Koncert
Koncert Kolęd i Pastorałek „Tylko jedna jest taka noc…”
Koncert zimowy uczniów ze Szkoły Podstawowej
Marzec
Koncert A. Majewskiej „Być Kobietą”
Maj
Koncert uwielbienia „Jezus moim Panem”
Wrzesień
Koncert fortepianowy Karola Radziwonowicza
Listopad
Koncert „Na Skrzydłach Wolności”
Opracowanie własne

Liczba osób
120
230
430
270
130
200

PRZEGLĄDY
Miesiąc
Tytuł przeglądu
Maj
II Przegląd Zespołów Weselnych i Dancingowych
Czerwiec
Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
Listopad
III Drzewicki Przegląd Twórczości Szkolnej
Opracowanie własne

Liczba osób
300
300
270

FESTIWALE
Miesiąc
Październik

Regionalny Festiwal Skrytych Talentów Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Drzewicy
I Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych
Grudzień
XVII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek
Opracowanie własne

Liczba osób
240
400
150

MUSICAL
Miesiąc
Styczeń
Musical „Sen” Szkoła Podstawowa
Opracowanie własne

Liczba osób
250

BALET
Miesiąc
Luty
„Jezioro Łabędzie” Royal Lviv Ballet
Opracowanie własne

Liczba osób
260

REWIA
Miesiąc
Październik
Rewia Sztuki Ludowej
Opracowanie własne

Liczba osób
250
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PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE
Miesiąc
Marzec
Dni Teatru „Dotknij teatru”
Maj
Przedstawienie teatralne „Wielka narada postaci bajkowych”
Czerwiec
Sztuka teatralna „Kolacja dla głupca”
Październik
Spektakl „Między łóżkami” org. Teatr Gudejko
Opracowanie własne

Liczba osób
1200
180
800
480

KONKURSY
Miesiąc
Marzec

Podsumowanie konkursu na Plastykę Zdobniczo-Obrzędową
Powiatu Opoczyńskiego
Kwiecień
Konkurs „Najpiękniejsza Karta Wielkanocna”
XV Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham
Moją Ojczyznę”
Lipiec
II Ogólnopolski konkurs malarski „Bajkowe miasteczko”
Październik
Drzewicki Mistrz Ortografii dla szkół z gminy Drzewica
Opracowanie własne

Liczba osób
25
121
250

300

UDZIAŁ w imprezach organizowanych przez RCK oraz innych
Styczeń
Maj

Orszak Trzech Króli Orkiestra Dęta
Udział Orkiestry Dętej w obchodach uchwalenia Konstytucji 3 maja
Koncert Orkiestry Dętej z okazji 100 lecia OSP w Klwowie
Udział Orkiestry Dętej w Procesji Boże Ciało
Czerwiec
Udział Orkiestry Dętej w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Bielsku
Białej
Oprawa przez Orkiestrę Dętą uroczystości z okazji 200 rocznicy śmierci gen. J.H.
Dąbrowskiego
Udział Orkiestry Dętej w Festiwalu Orkiestr Dętych w Chmielowie
Sobótki na Zalewem
Dni Drzewicy
Sierpień
Udział Drzewiczan i Małych Drzewiczan w 50-leciu koronacji obrazu Świętej
Rodziny w Studziannie
Wrzesień
Dożynki
Udział Drzewiczan i Małych Drzewiczan w Festiwalu Tradycji i Folkloru
w Domachowie
Udział Orkiestry Dętej w Konkursie Orkiestr Dętych Województwa Łódzkiego
Udział Drzewiczan i Małych Drzewiczan w Przeglądzie Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Aleksandrowie Łódzkim
Udział Drzewiczan i Małych Drzewiczan w XIII Powiatowym Święcie Ziemniaka
w Brzustowie
Występ Małych Drzewiczan w czasie przekazania wozu strażackiego w Zakościelu
Opracowanie własne
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ZAJĘCIA Z DZIEĆMI
Miesiąc
Styczeń
Ferie dla dzieci
Lipiec Wakacje dla dzieci
sierpień
Opracowanie własne

Liczba osób
450
300

Zajęcia z Zespołem Ludowym Drzewiczanie ok 87 osób w ciągu tygodnia.
Zajęcia z Zespołem Ludowym Mali Drzewiczanie.
Zajęcia taneczne ok. 100 osób w ciągu tygodnia.
Orkiestra Dęta ok. 35 osób w ciągu tygodnia.
Zajęcia teatralne ok. 32 osoby w ciągu tygodnia.
Ćwiczenia indywidualne – wokal – ok. 8 osób w ciągu tygodnia.
Zajęcia plastyczne ok. 75 osób w ciągu tygodnia.
Zajęcia muzyczne ok. 30 osób w ciągu tygodnia.
IMPREZY, SPOTKANIA POZOSTAŁE, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W BUDYNKU RCK
Miesiąc
Styczeń

Luty
Marzec

Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec, Sierpień
Wrzesień
Październik

Tematyka
Wieczór opłatkowy dla mieszkańców
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Dzień Babci i Dziadka Przedszkole Samorządowe
10-lecie stowarzyszenia Budzimy Nadzieję
Spotkanie stowarzyszenia Budzimy Nadzieję
Warsztaty rękodzieła dla studentów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
Pokaz technik makijażu z okazji Dnia Kobiet
Szkolenie stowarzyszenia Budzimy Nadzieję
Dzień Mamy Przedszkole Samorządowe
Promocja książki Anny Szafrańskiej „Właśnie tak”
-

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
Listopad
Prelekcja „Ignacy Jan Paderewski – Szermierz
Niepodległości”
Szkolenie dla pracowników MOPS
Grudzień
Obchody światowego dnia walki z cukrzycą
Spotkanie z kosmetyczką
Spotkanie z Mikołajem „Mikołajkowa niespodzianka”
Spotkanie opłatkowe z Burmistrzem
Opracowanie własne

Liczba osób
400
250
300
60
Brak danych

60
20
270
20
250
40
15
280
30
500

Spotkania Związku Osób Niewidomych – ok. 20 osób w tygodniu.
Spotkania Związku Emerytów i Rencistów – ok. 20 osób w tygodniu.
Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku – ok. 25 osób w tygodniu.
Próby Chóru Parafialnego – ok. 30 osób w tygodniu.
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DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ W DRZEWICY
Struktura biblioteki:
▪

wypożyczalnia dla dorosłych

▪

oddział dla dzieci

▪

kawiarenka internetowa/czytelnia multimedialna

▪

punkt informacji turystycznej

Kadra biblioteczna:
2 pełne etaty bibliotekarskie oraz 0,25 etatu głównego księgowego i 0,3 etatu informatyka.
Zbiory biblioteczne:
Zakupiono 462 wol. książek o wartości 10756,43 zł,
Zakupiono prenumeratę prasy za kwotę 2554,58 zł.
Struktura księgozbioru (książki):

Nazwa biblioteki, filii
BSGiM w Drzewicy
w tym: Oddział dla
Dzieci
Ogółem - struktura
procentowa
Opracowanie własne

Literatura
piękna dla
dzieci
i młodzieży
4592

Literatura
piękna dla
dorosłych

Literatura
z innych
działów

Ogółem książki

4560

6054

15206

4592

0

579

5171

30,20 %

29,99 %

39,81 %

100 %

Czytelnicy:
W 2018 roku z usług biblioteki skorzystało 540 czytelników, w tym do lat 15 - 202 czytelników.

Udostępnienia zbiorów:
▪

Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz - 10811 wol.,
w tym w oddziale dla dzieci - 3746 wol.

▪

Liczba wypożyczeń książek na miejscu - 309 wol.,
w tym w oddziale dla dzieci - 106 wol.,

▪

Liczba wypożyczeń czasopism nieoprawnych na zewnątrz - 448 egz.,
w tym w oddziale dla dzieci - 158 egz.

▪

Liczba wypożyczeń czasopism nieoprawnych na miejscu - 585 egz.,
w tym w oddziale dla dzieci - 86 egz.

▪

Liczba wypożyczeń zbiorów spec. (audiobooków) na zewnątrz - 70 płyt.
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Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki,
filii

Odwiedziny
ogółem

Wypożycz
alnia

ogółem

Czytelnia
w tym ilość osób
korzystających
z Internetu
3534
3534

Imprezy
w bibliotece*

BSGiM w Drzewicy
10650
4342
3981
2327
w tym: Oddział 7553
2554
3726
1273
dla Dzieci
* liczbę uczestników na wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych, których organizatorem lub
współorganizatorem jest biblioteka odbywających się w bibliotece

Źródło: Biblioteka Samorządowa w Drzewicy
Ważniejsze prace merytoryczne:
▪

planowanie i zakup nowości książkowych,

▪

wprowadzanie do komputerowego systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21 tegorocznych
przybytków książkowych oraz pozostałego księgozbioru biblioteki,

▪

opracowanie i wdrożenie dokumentacji wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa
i uwzględniające zasady RODO,

▪

pozyskanie dotacji na zakup nowości z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Działalność kulturalno- oświatowa:
▪

spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą, połączone z prelekcją na temat krioterapii - luty
2018,

▪

wyjazd czytelników biblioteki do Inowłodza na interaktywne widowisko wielkanocne Droga do
Jerozolimy – marzec 2018,

▪

wystawa poświęcona życiu i działalności Jana Henryka Dąbrowskiego z okazji 200 rocznicy jego
śmierci – maj 2018,
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▪

warsztaty: Jak powstaje książka poprowadzone przez Joannę Tyluś Malak z Wydawnictwa
Kurza Stopka - maj 2018,

▪

pomoc przy przeprowadzeniu cyklu szkoleń informatycznych organizacji przez Stowarzyszenie
Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje w kawiarence internetowej
biblioteki oraz organizacja stażu dla podopiecznego fundacji–miesiąc maj 2018,

▪

spotkanie autorskie z Anną Szafrańską autorką książki Właśnie tak! – czerwiec 2018,

▪

Noc Bibliotek – czerwiec 2018,

▪

zajęcia w bibliotece i wystawka prac plastycznych dzieci - podopiecznych Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie- Filia w Drzewicy w ramach Letnich Spotkań
Terapeutycznych – sierpień 2018,

▪

Narodowe Czytanie - wrzesień 2018,

▪

zajęcia z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia zorganizowane wspólnie ze SP w Drzewicy
oraz wystawka prac plastycznych – listopad 2018,

▪

zajęcia komputerowe dla Uniwersytetu III Wieku – raz w tygodniu z przerwą wakacyjną,

▪

przez cały rok organizujemy sesje głośnego czytania, gry, zabawy, quizy, zajęcia plastyczne,
lekcje biblioteczne, turnieje gier planszowych, przyjmujemy w bibliotece wycieczki (najczęściej
uczniów szkół działających na terenie gminy).

Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej
L.p.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Nazwa imprezy
Wystawy
- książek – duże (ze scenariuszem)
- książek – małe, nowości wydawnicze
- plastyczne (w tym galerie: „jednego
obrazu”, „nad regałem”, „w witrynie” itp.)
- inne (np. kolekcjonerskie)
Spotkania autorskie
Spotkania inne:
- z ciekawymi ludźmi
- okolicznościowe: Mikołajki
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Lekcje biblioteczne
- z przysposobienia bibliotecznego
- tematyczne
Zajęcia komputerowe
Warsztaty:
- plastyczne Jak powstaje książka
- literackie (np. dziennikarskie)
- różnotematyczne: Letnie spotkania
terapeutyczne
Zgaduj- zgadule

Ilość

4
6
0

Frekwencja
..........................
X

2

70

1
1

12
15

6
1
162

87
10
984

1
0
1

107
0
26

10

85
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Głośne czytanie
- w tym z wykorzystaniem książki-zabawki
Spotkania z baśnią
Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo, DVD)
Gry i zabawy
Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów
rękodzielniczych, loteria fantowa, bookcrossing
Przyjęcia wycieczek w bibliotece
Inne wydarzenia Noc Bibliotek, Narodowe
Czytanie,

RAZEM
Opracowanie własne

20
5
6
1
6
2

305
70
80
30
36
X

23
2

418
62

255

2327

SPORT
Gmina Drzewica ponosi znaczne nakłady finansowe na wspieranie funkcjonowania klubów
sportowych, co przekłada się na ich wyniki sportowe.
W roku 2018 kluby sportowe oraz poszczególni zawodnicy osiągali bardzo dobre wyniki. Do
najważniejszych należą:
1. Ludowy Klub Kajakowy Drzewica
▪
▪
▪
▪

Przemysław Nowak: MPS 4 miejsce C-1, Mł MP 2 miejsce C-1, Mł ME 3 miejsce C-1
Szymon Zawadzki: 3 miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, 7 Miejsce Mistrzostwa Polski
Seniorów, 34 Miejsce Mistrzostwa Świata do lat 23, 21 miejsce Mistrzostwa Europy do lat 23
Ariel Kasicki: 1 miejsce Mistrzostwa Polski Młodzików, 1 Miejsce w klasyfikacji końcowej Ligi
Młodzika, 3 miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzika w konkurencji K-1 i C-2
Maciej Bartos: 12 miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów, 5 miejsce w kwalifikacjach do kadry
juniorów

W 2018 roku Drzewica obchodziła jubileusz 40-lecia kajakarstwa w naszym mieście.
2. Miejsko Gminny Klub Sportowy Drzewica
Wiosną 2018 roku I drużyna seniorów MGKS Drzewica po raz pierwszy w historii miasta i klubu
w drużynie z Drzewicy zagrał Senegalczyk – Omar Tall. Nowo sprowadzony zawodnik pomógł drużynie
osiągnąć historyczny wynik. W 13 rozegranych wiosną spotkaniach ligowych, MGKS Drzewica odniósł
10 zwycięstw, 2 razy remisował i tylko 1 raz przegrał. Dzięki temu po sezonie 2017/2018 drużyna MGKS
Drzewica zakończyła sportowe zmagania na najwyższym w historii występów 4 miejscu.
Po letniej przerwie drużyna z Drzewicy przystąpiła do sezonu piłkarskiego 2018/2019. Po rundzie
jesiennej na koniec 2018 roku MGKS Drzewica zajmował 2 miejsce w tabeli rozgrywek klasy okręgowej.
3. Ludowy Klub Sportowy Radzice
Po dwóch bardzo dobrych sezonach w klasie rozgrywkowej „A”, Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Piotrkowie Trybunalskim, LKS „Radzice” zakończyli sezon 2017/2018 na 8 miejscu. Do sezonu
2018/2019 klub przygotowywał się poprzez liczne sparingi oraz turnieje towarzyskie. Do klubu
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pozyskani zostali nowi zawodnicy, których zadaniem było podniesienie jakości gry oraz poprawa
wyników względem poprzedniego sezonu. Po zakończeniu rundy jesiennej rozgrywek, na koniec
2018 roku, klub z Radzic Dużych zajmował wysoką 4 lokatę z dorobkiem 24 punktów. Strata do lidera
tabeli zespołu KS Paradyż wynosiła zaledwie 6 punktów.
4. Klub Sportowy Brzustowiec
Klub Sportowy Brzustowiec w okresie sprawozdawczym 2018 r. prowadził sekcje tenisa stołowego,
która uczestniczyła w rozgrywkach państwowych w Lidze Wojewódzkiej. Drużyna rozegrała w lidze
siedem meczów z tego wygrywając sześć i jeden remisując. W roku 2018 KS Brzustowiec uzyskał awans
do IV ligi. W IV lidze klub z Brzustowca rozegrał 11 spotkań, z których sześć przegrał, trzy wygrał i dwa
zremisował, kończąc zmagania na 8 miejscu w tabeli.

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE SPORTU
Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica, 16 stycznia 2018 roku, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017, poz. 1875), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie 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, w drodze zarządzenia ogłosił podział środków na realizację zadań z zakresu rozwoju
sportu na terenie gminy Drzewica w roku 2018.
Podział środków wyglądał następująco:
1. Podział środków na organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki
nożnej chłopców w roku 2018:
- na terenie miasta Drzewica – 114.000,- zł
- na terenie miejscowości Radzice – 47.000,- zł.
2. Podział środków na organizacje szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie
kajakarstwa górskiego w roku 2018:
- na terenie Gminy Drzewica – 75.000,- zł.
3. Podział środków na organizacje szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa
stołowego w roku 2018:
- na terenie miejscowości Brzustowiec – 8.000,- zł.

Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy w drodze zarządzeń ogłosił kolejno:
1. Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 2018 –
zarządzenie nr 4/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. Konkurs rozstrzygnięto zarządzeniem
nr 12/2018, 6 lutego 2018 r. i udzielono dotacji:
−

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej
chłopców na terenie miasta Drzewica. Kwota 114.000,- zł. Dotowany: Miejsko Gminny
Klub Sportowy „Drzewica”.
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−

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej
chłopców na terenie miejscowości Radzice Duże. Kwota 47.000,- zł. Dotowany:
Ludowy Klub Sportowy „Radzice”.
− Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa
górskiego na terenie Gminy Drzewica. Kwota 75..000,- zł. Dotowany: Ludowy Klub
Kajakowy Drzewica.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu i upowszechniania
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w roku 2018 –
zarządzenie nr 5.2018 z dnia 17 stycznia 2018r. Konkurs rozstrzygnięto zarządzeniem
nr 15/2018, 12 lutego 2018 r. i udzielono dotacji:
−

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego na
terenie Gminy Drzewica. Kwota 8.000,- zł. Dotowany: Klub Sportowy Brzustowiec.

W oparciu o wyżej wymienione punkty, kluby sportowe z terenu Gminy Drzewica realizowały
swoje cele statutowe.
TURYSTYKA NA TERENIE GMINY
Północna część gminy usytuowana jest w otulinie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Na rzece
Drzewiczce został utworzony zalew o powierzchni 69 ha powstały w wyniku spiętrzenia rzeki,
spełniający funkcję zbiornika retencyjnego i rekreacyjnego.

Fot. Zalew w sezonie letnim. Źródło: Facebook Centrum Sportu i Rekreacji w Drzewicy

Największą atrakcją gminy jest tor do uprawiania kajakarstwa górskiego. Jest to jeden
z najnowocześniejszych obiektów w Europie, zlokalizowany na terenach nizinnych, drugi po
krakowskim sztuczny tor w Polsce. Na nowoczesnym obiekcie sportowym trenują nie tylko zawodnicy,
ale także amatorzy sportów wodnych.
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Źródło: UM w Drzewicy
Przy drzewickim zalewie działa Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR). Obiekt w pełni czynny jest w okresie
od początku maja do połowy września i oferuje wiele form aktywnego wypoczynku w środowisku
wodnym m.in.: spływy kajakowe rzeką Drzewiczką . Na terenie OSiR-u znajduje się zadbana plaża,
dobrze wyposażona wypożyczalnia sprzętu wodnego, dwa place zabaw, boiska do siatkówki plażowej
i do kajak polo, a także punkt gastronomiczny i bar. Nowością od sezonu 2015, jest dwusłupowy wyciąg
do wakeboardingu o długości 220 m. Dookoła zalewu znajdują się szlaki piesze i rowerowe. Ponadto
OSiR Drzewica ma do zaoferowania autonomiczny teren położony w zacisznym lasku, 350 m od plaży
i 150 m od toru kajakowego, zagospodarowany na potrzeby kempingu nad Drzewiczką (Plac zabaw dla
dzieci, miejsca na ognisko, teren monitorowany, free wi-fi), oraz domki letniskowe. Do dyspozycji
turystów pozostaje osiem pokoi 3-4 osobowych; każdy pokój jest niezależny, ogrzewany, ma wyjście
na taras, osobną łazienkę i aneks kuchenny.

Fot. Wyciąg do wakeboardingu w Drzewicy. Źródło: UM w Drzewicy
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Bazę noclegową Gminy Drzewica uzupełniają Hotel i Restauracja Zamkowa oraz gospodarstwa
agroturystyczne w Radzicach Małych i „Betula Pendula” w Giełzowie.

Fot. Zawody w kajak polo. Źródło: UM w Drzewicy

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Liczba przedsiębiorców w rejestrze CEIDG według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi - 424.
•
•

liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2018 r. wynosi 44,
liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2018 r. wynosi 34.
Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności wg statusu wpisu w CEIDG:
Lp.
1.

Status wpisu
Liczba wpisów
Aktywny
374
Działalność prowadzona wyłącznie w formie
2.
spółki/spółek cywilnych
10
3.
Wykreślony
359
4.
Zawieszony
61
Opracowanie własne
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 - 152 jednostki. Duży
jest również udział podmiotów nakierowanych na budownictwo - 105 jednostek.
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Struktura podmiotów gospodarczych według branż po przeważającym kodzie PKD

18

1.Handel

17

23

2.Budownictwo
152

42

3.Przetwórstwo przemysłowe
4.Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna
5. Transport

105

6.Działalnośc profesjonalna,
naukowa i techniczna

Opracowanie własne

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy:
➢ handel, w tym:
• stały,
• objazdowy,
• hurtowy.
➢ przetwórstwo przemysłowe,
➢ usługi, w tym:
• budowlane,
• transport towarowy,
• transport osobowy,
• usługi motoryzacyjne,
• pozostałe usługi.
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Podmioty gospodarcze obsługa CEIDG
przez Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy
w zakresie rejestracji działalności gospodarczej i zakończenia.
70
59

60
48

50

44

41
40

35

34

30

wpis-rozpoczecie
działalności
wykreślenie działalności

20
10
0
rok 2016

rok 2017

rok 2018

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.
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Uzbrojenie:
Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kablowa linia elektryczna. Na sąsiedniej działce (droga)
znajduje się kolektor sanitarny.
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
Rada Gminy i Miasta w Drzewicy 29 listopada 2017 roku podjęła uchwałę nr XXXIII/257/2017 w sprawie
programu współpracy Gminy i Miasta Drzewica w 2018 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.
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 Gminy i Miasta 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 i Miasta Drzewica, wspierając
ich działalność.

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 10.12.2007r., jest organizacją pożytku publicznego nr KRS 0000294377.
Statutowa działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin,
osób potrzebujących pomocy oraz ogółu społeczności. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Kraje Unii Europejskiej. Celem Stowarzyszenia 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,
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rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami z pracy.
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 tez 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.

Polski Związek Niewidomych Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Drzewicy

Koło Polskiego Związku Niewidomych w Drzewicy istnieje od 1993 roku. Koło zrzesza osoby niewidome
i słabowidzące. Od 1993 do 1999 roku Koło zrzeszało osoby z terenu gminy i miasta Nowe Miasto,
gminy i miasta Drzewica oraz gmin: Odrzywół, Klwów, Potworów i Gowarczów. Po reformie
administracyjnej w 1999 r. do 2003r. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Drzewicy obejmowało
osiem gmin powiatu opoczyńskiego, zrzeszało 100 członków. Od 2003 roku uruchomiono w Drzewicy
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla członków PZN z terenu Gminy i Miasta Drzewica kierowany
przez Aleksandrę Domańską i Leokadię Hajęcką. Koło zrzesza 28 członków. Koło organizuje szkolenia
z zakresu orientacji przestrzennej i samoobsługi, prelekcje na temat metod rehabilitacji i zasad ich
stosowania, prelekcje usprawniania widzenia i okulistyczne. Za uzyskane środki Koło dokonuje
zakupów sprzętu rehabilitacyjnego m.in. zegarków mówiących, lasek, płynomierzy dźwiękowych,
ciśnieniomierzy, termometrów i glukometrów mówiących.
9.

Ludowy Klub Kajakowy Drzewica

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Klub kajakowy w Drzewicy
funkcjonuje już ponad 40 lat. 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 90 lat nosił w swojej nazwie fabrykę „Gerlach”,
niegdyś będąca jego sponsorem. Klub zrzeszony w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie
Trybunalskim, działa dla propagowania kultury fizycznej i zdrowotnej, szkolenia młodzieży,
organizowania czasu wolnego i odnoszenia sukcesów w piłce seniorskiej.
11. Ludowy Klub Sportowy Radzice
Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
klubu 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”.
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12. Koła Gospodyń Wiejskich
Na terenie gminy funkcjonują KGW w Radzicach Dużych i Małych, Żardkach, Brzuzie, Trzebinie,
Idzikowicach, Domasznie, Dąbrówce, Werówce, Jelni, Zakościelu, Brzustowcu oraz w Strzyżowie kultywują folklor opoczyński, uczestniczą w lokalnych i regionalnych świętach ludowych.
13. Ochotnicze Straże Pożarne Gminy i Miasta Drzewica6
Na terenie Gminy Drzewica działa 11 ochotniczych straży pożarnych. Dwie z nich funkcjonują
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
15. 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.
16. 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 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 i Miasta Drzewica uzupełnia Strategię Rozwoju Lokalnego Drzewicy, określa jej formy
i zakłada partnerską współpracę wszystkich podmiotów o charakterze społecznym, edukacyjnym,
turystycznym, rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym. Dlatego też szczególną rolę
w zakresie promocji Gminy i Miasta Drzewica odgrywa współpraca z Regionalnym Centrum Kultury,
placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, kołami gospodyń wiejskich oraz organizacjami
pozarządowymi. Współpracujemy również z podmiotami o podobnym charakterze spoza 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
6

Więcej o OSP w rozdziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.”
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poprzez objęciem patronatem honorowym wielu działań podnosi zarówno rangę jak i prestiż
wszystkich wydarzeń. W roku bieżącym przykładem takiej współpracy Gmina Drzewica, będzie
współorganizacja Finałów XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich – Lubuskie
2019.
Najważniejszym źródłem informacji na temat działań gminy są:
▪
▪
▪
▪
▪

strona internetowa Urzędu Gminy i Miasta Drzewica: www.drzewica.pl;
lokalne media i prasa;
media społecznościowe (facebook) dla propagowania wydarzeń w gminie Drzewica;
tablice informacyjne usytuowane na terenie Gminy i Miasta 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.:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Regaty Kajakowe,
Rajdy pieszo rowerowe,
Spływy kajakowe,
Halowy Turniej w Piłce Nożnej,
Turniej Kowalczyka „Brata” w Radzicach Dużych,
Turniej w Piłce Siatkowej,
Zawody w „Lotach Gołębi Pocztowych”,
Zawody w Kajak Polo na Zalewie Drzewickim,
Rozgrywki Szachowe i Warcabowe o Puchar Burmistrza,
Wyścig kolarski „Szlakiem Walk Majora Hubala”,
Bieg uliczny „Drzewica Summer Run”,
Otwarte Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa,
Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza,
Imprezy cykliczne na Orliku.

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
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.
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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 i Miasta 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 Gminy
i Miasta 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.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
DZIAŁALNOŚĆ KOMISARIATU POLICJI W DRZEWICY
Analiza Prewencyjna na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku na terenie
Gminy Drzewica opracowana została przez policjantów z Komisariatu Policji w Drzewicy.
Charakterystyka organizacyjna Posterunku Policji w Drzewicy
Od 7 grudnia 2016 r. na terenie gminy i miasta 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,
− dwuosobowy zespół d/s kryminalnych,
− dwóch dzielnicowych,
− czterech funkcjonariuszy zespołu d/s prewencji,
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− 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
pozostała bez zmian i tak teren miasta Drzewica obsługuje asp. Paweł Janik a gm. Drzewica oraz gm.
Poświętne mł.asp. Michał Szczepanik. Służba patrolowa pełniona jest całodobowo gdzie z uwagi
na stan etatowy uzupełniana jest przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
w Opocznie.
Zagadnienia ogólne – problematyka prewencyjna.
Interwencje policyjne w rejonie działania PP w Drzewicy wg stanu w SESPOL
Rok /
Miejsce
Interwencje ogółem

2016

2017

2018

1362

1443

1245

Liczba procedur NK prowadzonych przez dzielnicowych na terenie Gminy Drzewica
Rok /
Miejsce
Miasto
Drzewica
Gmina
Drzewica
Razem

2016

2017

2018

13

15

8

30

24

30

43

39

38

Powyższa tabela przedstawia wykaz liczbowy procedury Niebieska Karta, obejmujący swoim zakresem
okres 2016 – 2018, 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, nie mniej 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 2016-17 roku w porównaniu do roku 2018
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.
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Rok /
2016
kategoria
Legitymowani
4486
Wywiady, ustalenia, pisma 434
zlecone
Mandaty karne
353
Pouczenia
543

2017

2018

4329
514

3576
599

289
760

215
727

Stan zagrożenia na drogach w roku 2018 na terenie Gminy Drzewica w porównaniu do lat 2016/2017
Liczba wypadków

Liczba zabitych

2016 / 2017/2018

2016/ 2017/2018

W – 728

5/3/4

1/0/0

Liczba
Liczba
Rannych
Kolizji
2016 / 2017/2018 2016 / 2017/2018
10 / 3 / 8
15 / 28 / 20

Drogi

5/6/5

2/1/0

7/5/7

24 / 28 / 34

10 / 9 / 9

3/1/0

17 / 8 / 15

39 / 56 / 54

Droga

gminne
i powiatowe
Razem

Przestępczość – zagadnienia ogólne.
Zagrożenie przestępczością na terenie działania PP w Drzewicy w 2018
w porównaniu do 2017 roku .

Rejon / Rok

- miasto

2017

2017

2018

2018

Przestępstwa

Przestępstw

Przestępstwa

Przestępstwa

stwierdzone

a wykryte %

stwierdzone

wykryte %

53

77,36 %

48

76,24 %

51

68,63 %

47

71,15 %

104

73,07 %

95

74,09 %

Drzewica - gmina
Drzewica Ogółem
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Powyższa tabela obrazuje zagrożenie występowania przestępczością odnotowaną w policyjnej analizie
przestępczości w skali całego terenu działania PP w Drzewicy. Wyraźnie widać, iż w roku 2018 nastąpił
spadek przestępczości w porównaniu do roku 2017. Stałym elementem w/w analizy jest poziom
występowania zagrożeń na danym rejonie , najwięcej zdarzeń odnotowano w ubiegłym roku na terenie
miasta Drzewica, a następnie na terenie gm. Drzewica jednakże ilości zdarzeń o charakterze
przestępczym jest zbliżona do siebie.

Przestępczość na terenie działania PP w Drzewicy w 2018 roku po wybranych grupach
aktów prawnych, w porównaniu do lat poprzednich
Kategoria / Rok
2016

2017

2018

Uszczerbek na zdrowiu

4

3

2

Bójka i pobicie

1

2

0

Kradzież

20

11

9

Kradzież z włamaniem

7

23

11

1

0

Rozbój

i

przestępstwa 0

rozbójnicze
Zniszczenia mienia

6

1

2

Przestępstwa narkotykowe

10

8

6

10

18

Kierowanie

w

stanie 22

nietrzeźwości
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 kierujących w stanie nietrzeźwości.
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Podsumowanie.
Powyżej przedstawiono syntetyczną analizę funkcjonowania Posterunku Policji oraz uzyskanych
efektów służb jednostki na przestrzeni 2018 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 2019 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,
5. maksymalizować rzetelność w realizacji zadań patrolowych, w godzinach nocnych
i popołudniowo - wieczornych ;
6. maksymalizować rozpoznanie lokalnego środowiska, etc.,
7. dążyć do pozyskiwania wiedzy operacyjnej na temat zdarzeń, osób, zjawisk mogących mieć
istotne znaczenie dla procesu wykrywczego podczas realizowania każdej ze służb,
8. 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.
Gmina Drzewica w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców od kilku lat finansuje system służb
ponadnormatywnych, dzięki czemu w okresie wakacyjnym na terenie miasta pojawiają się dodatkowe
patrole piesze policji. W roku 2018 kwota dofinansowanie wyniosło 5 tys. zł.
Dodatkowo Gmina Drzewica dofinansowała zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Drzewicy,
również w wysokości 5 tys. zł.
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DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W DRZEWICY
Na terenie Gminy Drzewica działa 11 jednostek OSP, w tym dwie należące do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego tj. Drzewica I Krzczonów. Ta ilość jednostek stawia naszą Gminę na
pierwszym miejscu wśród gmin powiatu opoczyńskiego. Wszystkie posiadają swoje numery NIP,
REGON oraz są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jednostki OSP będące stowarzyszeniami działają w następujących miejscowościach: Drzewica,
Domaszno, Radzice Duże, Krzczonów, Strzyżów, Brzustowiec, Jelnia, Zakościele, Dąbrówka, Trzebina,
Żardki.
Podstawą prawną działania są ustawy: prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa ochronie
przeciwpożarowej. Każda jednostka posiada swój statut, opracowany i zarejestrowany w KRS na
podstawie wymienionych aktów prawnych.
Posiadają osobowość prawną, są członkami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej.
Działalność każdej OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Celem działania każdej
z nich, zgodnie ze statutem jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi, zaś celem podstawowym
jest niesienie pomocy ludziom zagrożonym przez pożar, powódź, katastrofę, wypadek drogowy i inne
klęski żywiołowe. Straże pożarne w takich sytuacjach udzielają również przez swoich ratowników
medycznych kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Przy OSP działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Drzewicy, Domasznie, Żardkach, Jelni
i Brzustowcu. W Radzicach Dużych działa jedyna na terenie Gminy kobieca Drużyna Pożarnicza.
Wszystkie jednostki posiadają strażnice, w których garażowane są samochody pożarnicze oraz
przechowywany jest sprzęt gaśniczy, ratowniczy, umundurowanie, wyekwipowanie i odzież ochronna.
W OSP Drzewica, 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.
Najstarsza jednostką na terenie Gminy jest OSP Drzewica, która w 2016 r. obchodziła jubileusz 100lecia istnienia.
OSP Domaszno w roku 2017 obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia, zaś sztandar jednostki odznaczony
jest Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
Pozostałe jednostki powstały w latach: Radzice Duże 1928 r., Krzczonów 1928 r., Jelnia 1945 r. Trzebina
1946 r., Zakościele, Strzyżów i Dąbrówka 1954 r., Żardki 1957 r.
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Na podstawie dokumentów z walnych zebrań sprawozdawczych w OSP za rok 2018, liczebność jest
następująca:
Liczebność jednostek OSP w poszczególnych miejscowościach
L.p.

Miejsowośc

Liczba członków
zwyczajnych
26
24
48
32
24
18
29
22
34
22
54
333

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Żardki
Domaszno
Drzewica
Brzustowiec
Trzebina
Jelnia
Zakościele
Dąbrówka
Krzczonów
Strzyżów
Radzice Duże
RAZEM
Opracowanie własne

Liczba członków MDP
11
10
8
10
52

Wyposażenie jednostek w samochody pożarnicze:
1. OSP Drzewica – Mercedes Benz Atego 132 e – GBA 2,5/16,
- TATRA 148 – GCBA 6/32,
- SKOT APZ – GBA 3,5/16,
2. OSP Domaszno – Magirus Deutz 192 D -GBA 3,2/16,
3. OSP Radzice – Star 266 – GBA 2,5/20,
4. OSP Krzczonów – Star 244 – GBAm 2,5/16,
- Star – GBAm 2,5/8,
5. OSP Brzustowiec – Fiat Ducato Maxi – GLBm 0,5/0,5,
6. OSP Strzyżów – Volksvagen Transporter Picanto – GLBm 0,3/4,
7. OSP Zakościele – Ford Transit – Mikrobus,
8. OSP Jelnia – Lublin GLm,
9. OSP Dąbrówka – Żuk GLm,
10. OSP Trzebina – Ford Transit Mikrobus,
11. OSP Żardki – NISSAN NV 400, GLm -8.

Wyjazdowość jednostek do pożarów i innych zdarzeń w 2017 i 2018 r.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OSP Drzewica
OSP Krzczonów
OSP Radzice Duże
OSP Domaszno
OSP Dąbrówka
OSP Brzustowiec

2017 r. – 105
2017 r. – 27
2017 r. – 26
2017 r. – 7
2017 r. – 6
2017 r. – 0

2018 r. - 113
2018 r. - 19
2018 r. – 18
2018 r. - 5
2018 r. - 2
2018 r. - 1
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OSP Drzewica będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, do którego w powiecie
opoczyńskim należy 16 OSP, posiada od lat największą liczbę wyjazdów do pożarów i miejscowych
zagrożeń. Łącznie na lata 2017-2018 wyjeżdżała 218 razy, wyprzedzając następne w kolejności OSP:
Opoczno (181 wyjazdów), Paradyż (160) oraz Mniszków (93).
SP Radzice Duże nie będące w KSRG lecz do niego pretendując za okres 2017-2018 wyjeżdżała 44 razy,
co daje jej pierwsze miejsce w powiecie opoczyńskim. Następne w kolejności to OSP: Białaczów (30),
Kraśnica (29) i Kraszków (26).

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 2018 r., poz. 1401,1560). 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.

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 na terenie gminy 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.
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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 gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.
Organem pomocniczym Burmistrza w zarządzaniu kryzysowym jest Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego. 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 gminnego zespołu, którego
pracami kieruje Burmistrz, wchodzą osoby zatrudnione w urzędzie gminy i gminnych jednostkach
organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być powołane inne osoby. Gminny zespół
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 zapewnić 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.

Finansowanie zarzadzania kryzysowego.
Finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się
w ramach budżetu gminy na dany rok budżetowy. W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa
celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż
0,5% bieżących wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na
wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu. Na finansowanie zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje
celowe. Dotacje mogą być także przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu
zarządzania kryzysowego.
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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 mara 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: kujawskopomorskiego, 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. W roku bieżącym
podczas podobnej wizyty studyjnej, w Drzewicy pojawili się samorządowcy z Gminy Czempiń, która
również należy do Polskiej Sieci 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. 8 czerwca zarząd tej
organizacji oficjalnie przyjął w swój poczet nowych członków, w tym 4 jednostki samorządu
terytorialnego. Gmina Drzewica dołączyła tym samym do grona samorządów z województwa
łódzkiego, które wspólnie tworzą obecnie jedną z największych LGD na terenie województwa
łódzkiego.
Dzięki przystąpieniu gminy do LGD Dolina Pilicy organizacje pozarządowe z naszego terenu realizowały
szereg projektów grantowych.
Wykaz organizacji, które otrzymały dofinasowanie z LGD Dolina Pilicy w 2018 r.:
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Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Wartość
dofinansowania

1.

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Koło w Drzewicy

Edukacja diabetologiczna i ekologiczna grup
defaworyzowanych z terenu Gminy i Miasta
Drzewica

5.000,00 zł

ekoJUNIOR

5.000,00 zł

ekoJUNIOR

7.000,00 zł

Drzewickie Centrum
Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”
Drzewickie Centrum
Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”

2.
3.
4.

Stowarzyszenie „Moje tradycje i
innowacje"

Nasze rady na odpady - spotkanie edukacyjnointegracyjne oraz wyjazd dla osób z grup
defaworyzowanych

5.

Lokalna Grupa Działania „Nad
Drzewiczką"

Dzień dobry ze slackline!

Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy

6.

Budowanie tożsamości historycznej wsród
mieszkańców obszaru działania LGD
Stowarzyszenia Dolina Pilicy

SUMA POZYSKANYCH ŚRODKÓW
Opracowanie własne

10.000,00 zł
5.241,00 zł

9.998,00 zł

52.399,00 zł

DZIALALNOŚĆ SPÓŁKI KOMUNALNEJ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy Sp. z o. o.7 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 2018 Prezesem Zarządu była Bożena Pilipczuk, powołana na
trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 18 kwietnia 2018 roku.
Oczyszczalnia pracuje na podstawie decyzji OŚZ.I. 6341.44.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku
wydana przez Starostę Opoczyńskiego. Decyzja uprawnia do zrzutu max rocznego w wysokości
340.180 m3/ rok , średniodobowego 932 m3/ dobę ścieków o nieprzekraczalnych parametrach BZT5cr
3
3
3
– 25 mg/dm , CHZT – 125 mg/dm i zawiesiny ogólnej- 35 g/dm . Comiesięczne badanie ścieków
oczyszczonych potwierdza prawidłową pracę oczyszczalni.
Monitoring oczyszczalni obejmuje ponadto badanie ścieków surowych - w każdym miesiącu,
badanie osadów ściekowych, odpadów (skratki ,piaskownik) oraz badanie wody w odbiorniku powyżej
i poniżej zrzutu. Wszystkie parametry pracy oczyszczalni wskazują na to, że pracuje ona dobrze, ale na
bardzo dużym obciążeniu. Atutem oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej jest monitoring radiowy
oczyszczalni współpracujący z monitoringiem głównych przepompowni ( 24 szt.), który pozwala szybko
reagować na stany awaryjne a często wręcz je eliminować. Słabym punktem, nie tyle oczyszczalni co
sieci, jest jej rozległość co powoduje napływanie ścieków niedotlenionych które dodatkowo
powodują na sieci emisję nieprzyjemnych zapachów. Zamontowane filtry antyodorowe na
7

Dane dotyczące odpadów komunalnych, wodociągów i kanalizacji opisane zostały we wcześniejszych
rozdziałach.
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przepompowniach i sieci skutecznie eliminują zapachy. Ponadto w nieruchomościach które ze względu
na usytuowanie mają problemy z zapachami montujemy na koszt odbiorcy syfony na przyłączach
kanalizacyjnych, które podobnie jak filtry są skuteczne.
Kolejną ważną działalnością Przedsiębiorstwa jest odbiór i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych, realizowany na podstawie zlecenia otrzymanego z Urzędu Gminy i Miasta Drzewica i na
podstawie umów z przedsiębiorcami. Rynek odpadowy w skali kraju przeżywa duże problemy,
co skutkuje wzrostem cen i problemami ze zbyciem niektórych rodzajów odpadów.
Pozostała działalność stanowiąca 12,7% całej działalności przynosi zysk w wysokości
76.588,72 zł.
Analiza kondycji Spółki za rok 2018 na podstawie wybranych wskaźników opracowanych przez
Stowarzyszenie Księgowych Polskich pozwala stwierdzić, że Spółka jest w dobrej i stabilnej kondycji
i jest zdolna do prowadzenie działalności w sposób ciągły w kolejnych latach.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY i MIASTA W DRZEWICY

W 2018 roku Rada Gminy i Miasta w Drzewicy obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia
na 14 posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 98 uchwał.
W posiedzeniach uczestniczyli: Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy, z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy,
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.
Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa
miejscowego dodatkowo w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Rejestr podjętych uchwał w 2018 roku:
L.p.

Nr uchwały, data, w sprawie

Realizacja

1

Uchwała Nr XXXV/271/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie na rok 2018

2

Uchwała Nr XXXV/272/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wykonano
od Powiatu Opoczyńskiego zadania zarządzania drogą powiatową nr
3111E w Radzicach Dużych oraz przyjęcie pomocy finansowej

3

Uchwała Nr XXXV/273/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wykonano
"Programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV) dla mieszkanek GiM Drzewica na lata 2018-2021

4

Uchwała Nr XXXV/274/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia Wykonano
uchwały nr XXXIV/270/2017

Wykonano
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5

Uchwała Nr XXXVI/275/2018 z dnia 28 luty 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmiany w WPF GiM w Drzewicy na lata 2018-2022

Wykonano

6

Uchwała Nr XXXVI/276/2018 z dnia 28 luty 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie

Wykonano
Wykonano

7

Uchwała Nr XXXVI/277/2018 z dnia 20 luty 2018 r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych prowadzonych przez GiM Drzewica na rok szkolny
2018/2019

Wykonano

8

Uchwała Nr XXXVI/278/2018 z dnia 28 luty 2018 r. w sprawie określenia
kryteriów w postep. rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klas
pierwszych szkół podstawowych

9

Uchwała Nr XXXVI/279/2018 z dnia 28 luty 2018 r. w sprawie wspólnej
obsługi finansowej i administracyjnej jednostek oświatowych

Wykonano

10

Uchwała Nr XXXVI/280/2018 z dnia 28 luty 2018 r. w sprawie podziału
Wykonano
GiM Drzewica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

11

Uchwała Nr XXXVII/281/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie

Wykonano

Uchwała Nr XXXVII/282/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału
Gminy i Miasta Drzewica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wykonano

12

13

Uchwała Nr XXXVII/283/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia Wykonano
zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m.
Strzyżów

14

Uchwała Nr XXXVII/284/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia Wykonano
zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Uchwała Nr XXXVII/285/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie GiM Drzewica w 2018 roku

Wykonano

15

16

Uchwała Nr XXXVII/286/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok

Wykonano
Wykonano

17

Uchwała Nr XXXVII/287/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu GiM Drzewica na
dofinansowanie zakupu wraz z montażem kolektorów słonecznych w celu
ograniczenia niskiej emisji

18

Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego

Wykonano
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19

Uchwała Nr XXXVIII/289/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie
przekazania środków finansowych dla Policji w 2018 roku

Wykonano

20

Uchwała Nr XXXVIII/290/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Wykonano

21

Uchwała Nr XXXVIII/291/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie GiM w Drzewicy na rok 2018

Wykonano

Uchwała Nr XXXVIII/292/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez GiM Drzewica

Wykonano

22

23

Uchwała Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wykonano
uchwały nr XVIII/157/2016 obniżek godzin dla nauczycieli

24

Uchwała Nr XXXVIII/294/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie
Wykonano
utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów będących mieszkańcami
GiM Drzewica

25

Uchwała Nr XXXVIII/295/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wykonano
w uchwale nr XIV/97/2012
Wykonano

26

Uchwała Nr XXXVIII/296/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy i
Miasta Drzewica

27

Uchwała Nr XXXVIII/297/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie
nadania nazwy skwerowi w Drzewicy

Wykonano

Wykonano

28

Uchwała Nr XXXIX/298/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki
Samorządowej GiM w Drzewicy za 2017 rok

Wykonano

29

Uchwała Nr XXXIX/299/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Regionalnego
Centrum Kultury w Drzewicy za 2017 rok

30

Uchwała Nr XXXIX/300/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie
Wykonano
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu GiM w Drzewicy za 2017 r.

31

Uchwała Nr XXXIX/301/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wykonano
Burmistrzowi GiM w Drzewicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2017 rok

32

Uchwała Nr XXXIX/302.2018 z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmiany w WPF na lata 2018-2022

Wykonano

33

Uchwała Nr XXXIX/303/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie

Wykonano
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34

Uchwała Nr XXXIX/304/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w
Statucie GiM w Drzewicy

Uchylono
Wykonano

35

Uchwała Nr XXXIX/305/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie
określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
poza czasem wyznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
dzieci do lat 6
Uchwała Nr XXXIX/306/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół,
przedszkoli

Wykonano

36

37

Uchwała Nr XXXIX/307/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia Wykonano
zgody na zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
w m. Żardki

38

Uchwała Nr XXXIX/308/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

Wykonano

39

Uchwała Nr XL/309/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w WPF
na lata 2018-2022

Wykonano

40

Uchwała Nr XL/310/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie

Wykonano

41

Uchwała Nr XL/311/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego

Wykonano
Wykonano

42

Uchwała Nr XL/312/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
budżetu GiM Drzewica w roku 2018

Wykonano

43

Uchwała Nr XL/313/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w
Gminie I Mieście Drzewica

Wykonano

44

Uchwała Nr XL/314/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie określenia na
terenie Gminy i Miasta Drzewica odstępstw od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym

Wykonano

45

Uchwała Nr XL/315/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie GiM Drzewica

Uchylono

46

Uchwała Nr XL/316/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie GiM Drzewica w 2018 roku

47

Uchwała Nr XL/317/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi Wykonano
do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
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48

Uchwała Nr XL/318/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w
Statucie Gminy i Miasta w Drzewicy

Wykonano
Wykonano

49

Uchwała Nr XL/319/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i
przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Drzewica

50

Uchwała Nr XLI/320/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Wykonano
Klastra Energii Powiatu Opoczyńskiego

51

Uchwała Nr XLII/321/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie

Wykonano

52

Uchwała Nr XLII/322/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego

Wykonano

53

Uchwała Nr XLII/323/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Wykonano
odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych

54

Uchwała Nr XLII/324/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w
uchwale nr XVIII/157/2016

Wykonano

55

Uchwała Nr XLIII/325/2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie

Wykonano
Wykonano

56

Uchwała Nr XLIII/326/2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przyjęcia
zasad udzielania dotacji celowej na likwidację niskiej emisji na obszarze
GiM Drzewica na lata 2018-2019

Wykonano

57

Uchwała Nr XLIII/327/2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie
wyrażanie zgody na wydzierżawienie części nier. grunt. niezab. położonej
w Drzewicy pl. Kościuszki

58

Uchwała Nr XLIV/328/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany w Wykonano
WPF na lata 2018-2022

59

Uchwała Nr XLIV-329-2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie

60

Uchwała Nr XLIV/330/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany w Wykonano
uchwale XLIII/326/2018

61

Uchwała Nr XLIV/331/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
Wykonano
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych
organizacji

62

Uchwała Nr XLIV/332/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania
wieczystego nier. grunt. niezabud. położonych w m. Strzyżów i Werówka

Wykonano

Wykonano
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Wykonano

63

Uchwała Nr XLIV/333/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania
wieczystego nier. grunt. niezabud. położonych w m. Idzikowice i Radzice
Małe

Wykonano

64

Uchwała Nr XLIV/334/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz
m.p.z.p Gminy i Miasta Drzewica

65

Uchwała Nr XLIV/335/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia Wykonano
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia dla osób skierowanych z terenu GiM Drzewica

66

Uchwała Nr XLIV/336/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany w Wykonano
uchwale Nr XL/314/2018

67

Uchwała Nr XLV/337/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmiany w WPF na lata 2018-2022

Wykonano

68

Uchwała Nr XLV/338/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian Wykonano
w budżecie

69

Uchwała Nr XLVI/339/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
Wykonano
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019

70

Uchwała Nr XLVI/340/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
Wykonano
obniżenia średniej ceny 1 m3 drewna dla celów wymiaru podatku leśnego
na rok 2019

71

Uchwała Nr XLVI/341/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Wykonano
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
Wykonano

72

Uchwała Nr XLVI/342/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2019 rok

73

Uchwała Nr XLVI/343/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie

Wykonano
Wykonano

74

Uchwała Nr XLVI/344/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
uchwalenia programu współpracy w 2019 r. z organizacjami
pozarządowymi

Wykonano

75

Uchwała Nr XLVI/345/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Drzewica fragmentu w m.
Giełzów, Radzice Duże i Świerczyna

76

Uchwała Nr XLVI/346/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Drzewicy

Wykonano

77

Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady.

Wykonano
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78

Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.

Wykonano
Wykonano

79

Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta w
Drzewicy.

80

Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.

Wykonano

81

Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.

Wykonano

82

Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru składu
osobowego komisji stałych Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.

Wykonano
Wykonano

83

Uchwała Nr I/7/20182018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczących komisji stałych
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.

84

Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia
Wykonano
zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na
lata 2018-2022.

85

Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018.

Wykonano

86

Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia
wysokości diet radnych Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.

Wykonano

87

Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy.

Wykonano

88

Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia limitu Wykonano
kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy.
Wykonano

89

Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przystąpienia
Gminy i Miasta Drzewica do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport
niskoemisyjny, Część 2) Strategia Rozwoju elektromobilności oraz
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą
,,Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy i Miasta
Drzewica.”

Wykonano

90

Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023.

91

Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia Wykonano
kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego
wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019 -2023.

92

Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023.

Wykonano
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93

Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w
Drzewicy.

94

Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie określenia
Wykonano
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
i Miasto Drzewica na rok szkolny 2019/2020.

95

Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie określenia
Wykonano
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę i Miasto Drzewica.
Wykonano

96

Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wyborów
sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta
Drzewica

97

Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy.

Wykonano

98

Uchwała Nr II/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zaopiniowania
planów pracy komisji na I półrocze 2019 roku.

Wykonano

Wykonano
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