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Wstęp
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z ustawą, wójt gminy przedstawia Radzie
Gminy Raport o stanie gminy do 31 maja każdego roku. Natomiast, zgodnie z art. 15zzzzzz
ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875),
termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego przypadający
w 2020 r., przedłuża się o 60 dni, tj. do dnia 30 lipca 2020 roku.
Zgodnie z ustawą raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego.
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Informacje ogólne
Gmina Dobroń położona jest w województwie łódzkim, powiecie pabianickim.
W obrębie województwa od zachodu i południa graniczy z powiatem łaskim, zaś od wschodu
i północy z gminami Pabianice i Dłutów.
Gmina podzielona jest na 18 sołectw, w skład których wchodzi 27 wsi.
Liczba ludności wg sołectw zameldowanych na pobyt stały
(stan na dzień 31 grudnia 2019 roku):

Barycz
Chechło Pierwsze
Chechło Drugie
Dobroń Duży
Dobroń Mały
Dobroń Poduchowny
Ldzań
Morgi
Markówka
Mogilno Duże
Mogilno Małe
Orpelów
Poleszyn
Przygoń
Róża
Wincentów
Wymysłów
Zakrzewki
RAZEM

237
1093
898
414
650
1054
154
259
189
264
179
628
184
156
165
232
150
614
7520
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Liczba ludności wg miejscowości zameldowanych na pobyt stały
(stan na dzień 31 grudnia 2019 roku):

Barycz
Brogi
Chechło Pierwsze
Chechło Drugie
Dobroń
Dobroń Duży
Dobroń Mały
Kolonia Ldzań
Ldzań
Markówka
Mogilno Duże
Mogilno Małe
Morgi
Orpelów
Orpelów-Numerki
Poleszyn
Przygoń
Róża
Szczerki
Talar
Wincentów
Wymysłów-Enklawa
Wymysłów Francuski
Wymysłów-Piaski
Zimne Wody
RAZEM

237
36
1093
898
2090
391
187
140
131
189
264
179
45
437
191
184
156
165
64
23
192
40
118
32
38
7520

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci
(stan na 31.12.2019 r.):
Mężczyźni

Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
> 65
> 60
Ogółem

130
38
80
32
51
230
136
63
25
2411
457
0
3653

Ogółem

Kobiety
106
38
68
34
46
212
112
65
33
0
0
959
3867

236
76
148
68
97
442
248
128
58
2411
457
959
7520
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Strategia Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2015 – 2022
Strategia Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2015 – 2022 została przyjęta uchwałą Rady
Gminy w Dobroniu nr V/23/2015 z dnia 24 marca 2015 roku ze zmianami przyjętymi
uchwałami Rady Gminy w Dobroniu: nr VI/31/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku,
nr XVI/124/2016 z dnia 22 marca 2016 roku oraz nr XXI/160/2016 z dnia 27 września
2016 roku.
Strategia Rozwoju jest dokumentem perspektywicznym i długofalowym, a przyjęte
w niej kierunki działań wydają się stwarzać największe możliwości na dynamiczny rozwój
gminy dzięki zidentyfikowaniu głównych kierunków rozwoju gminy, czyli tych obszarów
działalności samorządu lokalnego, które stanowią koło zamachowe dla rozwoju:
•

Cele strategiczne – kierunkowe, odpowiadające na pytanie: co chcemy

osiągnąć?; i długofalowe, o terminie realizacji sięgającym do 10 lat. Wyznaczają kierunek
działania podmiotów życia społecznego i gospodarczego gminy.
•

Cele operacyjne – dotyczące średniego horyzontu czasowego (3-5 lat).

Odpowiadają na pytanie: w jaki sposób osiągnąć cele strategiczne? Wskazują określone
narzędzia i sposoby realizacji celów strategicznych na poziomie poszczególnych zadań.
W Strategii Rozwoju wskazano także obszary kluczowe dla Gminy Dobroń:
1. Obszar Gospodarka:
− Przedsiębiorczość
Zrównoważony rozwój lokalnej przedsiębiorczości
•

Tworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu

•

Wspieranie działań na rzecz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

− Rolnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
•

Poprawa efektywności ekonomicznej i produktywności gospodarki rolnej

•

Upowszechnianie rolnictwa ekologicznego w gospodarstwach o mniejszym
areale i potencjale rolnym
7

2. Obszar Infrastruktura i Środowisko:
− Infrastruktura techniczna
Rozwój i poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej
•

Rozwój sieci wodociągowej

•

Rozwój sieci kanalizacyjnej

•

Rozwój infrastruktury drogowej

•

Promocja i realizacja systemu gospodarki odpadami

•

Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

•

Modernizacja i poprawa funkcjonowania systemu energetycznego

− Turystyka i rekreacja
Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej
•

Stymulowanie

rozwoju

infrastruktury

turystycznej,

rekreacyjnej

i sportowej
− Środowisko
Ochrona środowiska naturalnego
•

Ochrona i rozwój terenów leśnych

•

Ochrona gleb przed degradacją

•

Ochrona wód powierzchniowych

•

Ochrona powietrza atmosferycznego

•

Realizacja projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT)

3. Obszar Społeczeństwo:
− Mieszkańcy
Poprawa jakości życia mieszkańców
•

Poprawa bazy lokalowej oraz poziomu wyposażenia szkół gminnych

•

Wzrost poziomu bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców

•

Podejmowanie działań ułatwiających osobom bezrobotnym i pracującym
podwyższenie kwalifikacji zawodowych
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•

Wspieranie i rozwój aktywności społecznej mieszkańców gminy, w tym
dzieci, młodzieży i seniorów

•

Kultywowanie i rozwój kultury

− Zarządzanie gminą
Doskonalenie zarządzania gminą
•

Podnoszenie kwalifikacji urzędników

•

Poprawa przepływu informacji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu Gminy

•

Działania na rzecz zwiększenia wpływów własnych do budżetu i z innych
źródeł

•

Działania na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych na
rozwój gminy oraz jej promocja
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Rolnictwo
Powierzchnia ogólna gminy Dobroń wynosi 9546 ha, w tym użytki rolne 4702,42 ha,
tereny leśne i zadrzewione - 3954,77 ha. Użytki rolne stanowią 49,26% powierzchni Gminy,
co nadaje jej rolniczego charakteru. Na terenie gminy przeważają gleby słabe.
Grunty orne:
− kl. I i II – brak gleb,
− kl. III i IV – 41 %
− kl. V i VI – 59 %
Użytki zielone:
− kl. III i IV – 51 %
− kl. V i VI – 49 %
Przydatność rolniczą określają kompleksy glebowe, z którymi związany jest
odpowiedni dobór roślin. Przeważają kompleksy żytni – dobry oraz żytni – słaby, dlatego
w strukturze zasiewów dominują uprawy żyta, pszenżyta, mieszanek zbożowych oraz
ziemniaków.
Struktura użytków rolnych została zobrazowana na poniższym wykresie.

Powyższe dane wskazują na to, że tereny rolnicze w Gminie są w większości
przeznaczone na grunty orne. Na uwagę zasługuje także stosunkowo wysoki odsetek łąk
i pastwisk.
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W gminie Dobroń funkcjonują 1102 gospodarstwa rolne, w tym:
Lp.
1
2
3
4

Powierzchnia
gospodarstw
1 – 3 ha
3,01 – 5 ha
5,01 – 8 ha
powyżej 8 ha

Ilość gospodarstw
601
212
153
136

Rolnicy prowadzą typową produkcję rolną z nastawieniem na produkcję roślinną (głównie
zboża) oraz produkcję zwierzęcą z nastawieniem na chów bydła mlecznego.
Ochrona zwierząt
Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom. Umowę na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na
terenie Gminy w 2019 r. realizowało Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Psia Ostoja”
z siedzibą w Pieczyskach, ul. Szkolna 14, 98-400 Wieruszów, oraz Gabinet Weterynaryjny
w Dobroniu, ul. Wrocławska 11B, 95-082 Dobroń.
W stosunku do roku poprzedniego, w 2019 r. w schronisku przybyło 14 psów. Ponadto
w ramach umowy o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w roku raportowanym
wykonano 35 zabiegów polegających na sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących.
Łowiectwo
Na terenie Gminy Dobroń znajdują się 3 obwody łowieckie. W 2019 r. samorząd
prowadził szeroko rozumianą współpracę z działającymi na jego terenie kołami łowieckimi:
Wojskowe Koło Łowieckie nr 15 „LIS” w Łasku, Koło Łowieckie „Złom” w Pabianicach
oraz Koło Łowieckie „Rogacz” w Dobroniu, w ramach czego opiniował roczne plany
łowieckie oraz korekty do tych planów.
Fundusz Sołecki
Od 2014 roku w gminie Dobroń funkcjonuje fundusz sołecki, będący formą budżetu
partycypacyjnego, wykorzystywanego głównie na terenach wiejskich. W 2019 roku wysokość
środków przypadających na sołectwa w ramach funduszu sołeckiego kształtowała się na
następującym poziomie:
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Tabela. Wysokość środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach
funduszu sołeckiego na 2019 rok

Lp.

Sołectwo

1.

Barycz
Chechło
Drugie
Chechło
Pierwsze
Dobroń
Duży
Dobroń
Mały
Dobroń
Poduchowny

2.
3.
4.
5.
6.

Ldzań

7.

8.

Markówka

9.

Mogilno
Duże

11.

Mogilno
Małe
Morgi

12.

Orpelów

13.

Poleszyn

14.

Przygoń

15.

Róża

16.

Wincentów

17.

Wymysłów

10.

18.

Zakrzewki

Nazwa Zadania
1. Naprawa podłogi w świetlicy wiejskiej – etap I zakup
materiałów (16 104,22 zł);
2. Wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych
(1 398,58 zł).

Koszt Zadania
17 502,80

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chechle Drugim.

39 509,70

Położenie nakładki asfaltowej na ul. P. Gojawiczyńskiej.

39 509,70

Utwardzenie poboczy na drogach gminnych w sołectwie Dobroń
Duży.
Położenie nakładki asfaltowej na drodze w Dobroniu Małym od
strony lasu w kierunku drogi powiatowej.

24 535,52
33 662,26

Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobroń Poduchowny.

39 509,70

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Ldzań.

13 946,92

1. Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości
Markówka (10 000,00 zł);
2. Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia placu
manewrowego przy OSP Markówka (5 566,82 zł).
1. Remont drogi Mogilno Duże – Bieski (10 000,00 zł);
2. Modernizacja oświetlenia na drogach w sołectwie Mogilno
Duże (8 569,56 zł).

15 566,82

18 569,56

Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Mogilno Małe.

15 211,23

Położenie nakładki asfaltowej na drodze w sołectwie Morgi.
Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Orpelów
w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.

17 858,38

Zakup kruszywa na utwardzenie dróg sołectwa Poleszyn.

14 974,18

Położenie drogi asfaltowej na ul. Wczasowej w miejscowości
Przygoń.
Budowa placu zabaw dla dzieci.
1. Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego w sołectwie
Wincentów (7 000,00 zł);
2. Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia placu
manewrowego przy OSP Markówka (10 068,19 zł).
-

33 306,68

14 263,00
14 816,14
17 068,19
-

1. Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w
Dobroniu – sołectwo Zakrzewki. (25 100,01 zł);
2. Remont oświetlenia ulicznego w sołectwie Zakrzewki.
(7 535,00 zł).
SUMA

32 635,01
402 445,79

Źródło: opracowanie własne.
Ostatecznie przedsięwzięcia te pochłonęły 339 557,30 zł.
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Sołectwa i ich mieszkańcy w ramach funduszu sołeckiego mogli zdecydować na co
przeznaczyć powierzone im środki. Pieniądze przeznaczone zostały w dużej mierze na
organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców, inwestycje w infrastrukturę lokalną oraz
remonty i doposażenia placów zabaw oraz świetlic wiejskich.
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Zagospodarowanie Przestrzenne Gminy Dobroń
1. Studium Gminy Dobroń.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwane
dalej studium, jest wyrazem polityki przestrzennej na obszarze gminy. Studium nie jest aktem
prawa miejscowego, jednak jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych, bowiem zgodnie z art. 20 ust.1 ww. ustawy „plan miejscowy uchwala
rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium….”.
Aktualnie obowiązującym dla gminy Dobroń jest studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą Nr XV/110/2016 Rady Gminy
w Dobroniu z dnia 11 lutego 2016 r.
2. Plany miejscowe.
Zgodnie z treścią art. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy stanowi podstawę wydawania decyzji
o pozwoleniu na budowę, stanowiąc główny dokument kształtujący zagospodarowanie
lokalnej przestrzeni. Przepisy prawne nie zawierają obowiązku pokrycia całego obszaru
gminy planem lub wieloma planami miejscowymi. W przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na

obszarze

gminy

Dobroń

obowiązują

następujące

miejscowe

plany

zagospodarowania przestrzennego:
1. Uchwała Nr XIX/133/96 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 11 grudnia 1996 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu oczyszczalni ścieków we wsi Dobroń Poduchowny.
2. Uchwała Nr XXII/155/97 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 kwietnia 1997 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Orpelów Przygoń.
3. Uchwała Nr XIV/172/97

Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 czerwca 1997 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Orpelów-Numerki.
14

4. Uchwała Nr IX/58/99 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 czerwca 1999 r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
zabudowy usługowej we wsi Orpelów przy drodze krajowej Nr 14 (działka Nr 171/1).
5. Uchwała Nr XXX/257/02 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy letniskowej we wsiach Wymysłów Piaski i Ldzań oraz dla
wyodrębnionych

terenów

zabudowy

mieszkaniowej

we

wsiach

Markówka,

Wymysłów Francuski.
6. Uchwała Nr XXXVI/274/02 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 5 września 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy letniskowej we wsi Wymysłów Piaski i terenów zabudowy
mieszkaniowej we wsi Ldzań.
7. Uchwała Nr XXV/162/05 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy letniskowej we wsi Wymysłów Piaski.
8. Uchwała Nr XXXIII/215/05 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru części sołectw: Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały
i Dobroń Duży.
9. Uchwała Nr XV/123/08 Rady Gminy w Dobroniu w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w gminie
Dobroń we wsi Dobroń Duży.
10. Uchwała Nr XVIII/151/08 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 października 2008 r.
oraz uchwała Nr XXIII/194/09 z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw
Chechło Pierwsze i Chechło Drugie.
11. Uchwała Nr XXVI/217/09 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru części sołectw Orpelów i Poleszyn.
12. Uchwała Nr XXXVIII/315/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru części sołectwa Wymysłów Francuski.
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13. Uchwała Nr IX/46/11 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części
wsi Barycz.
14. Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru części wsi Dobroń Duży w rejonie ul. Łąkowej.
15. Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń
Mały i Dobroń Duży.
16. Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru części sołectw Chechło Pierwsze i Chechło Drugie w części obejmującej
teren oznaczony symbolem A21PU.
17. Uchwała Nr XXXVIII/282/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Mogilno
Małe i Dobroń Duży.
18. Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru we wsi Wymysłów Francuski.
19. Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części sołectw Chechło Pierwsze i Chechło Drugie w części obejmującej teren
oznaczony symbolem C1U1.
Zakres przestrzenny planów miejscowych w gminie Dobroń obejmuje około 11 % jej
powierzchni, przy czym rozpatrywane łącznie nie stanowią jednolitej formy ustaleń,
powodując niejednoznaczne określenie możliwości zagospodarowania poszczególnych
terenów i różną ich przydatność. Należy jednak podkreślić, że w stosunku do potrzeb,
pokrycie to stanowi około 70 % zapotrzebowania.
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Pokrycie obszaru gminy planami miejscowymi obrazuje poniższa mapa:
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Zestawienie wypisów z planów miejscowych, studium oraz wydanych zaświadczeń
i postanowień z obowiązujących opracowań planistycznych wydanych w roku 2019
przedstawia tabela poniżej.
Rodzaj dokumentu
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenia, w tym zaświadczenia o braku
planu miejscowego
Postanowienia opiniujące zgodność podziałów
nieruchomości z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

Liczba
212
3
87
44

3. Plany w trakcje realizacji.
W roku 2019 trwała kontynuacja prac nad opracowaniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych przyległych do węzła
„Dobroń” w Chechle Drugim. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/2015/17 Rady Gminy
w Dobroniu z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie – kontynuacja
zadania została zaplanowana na 2020 rok.
W roku 2019 gmina podpisała umowę na wykonanie planu zagospodarowania
przestrzennego dla części sołectw Dobroń Poduchowny, Dobroń Mały, Dobroń Duży,
Wincentów i Zakrzewki, zgodnie z Uchwałą Nr III/25/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia
28 lutego 2019 roku, zmienioną Uchwałą Nr XI/82/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia
29 października 2019 r. Pierwszy etap prac polegający na przygotowaniu projektu planu
zrealizowano w 2019 roku.
W roku 2019 gmina podpisała umowę na opracowanie częściowej zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dobroń, zgodnie
z Uchwałą Nr XI/81/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 października 2019 r., zmiana
dotyczy części terenów rolnych znajdujących się na południe od drogi wojewódzkiej Nr 482
w Dobroniu Małym z przeznaczeniem ich pod zabudowę przemysłową.
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4. Zadania związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzja

o

warunkach

zabudowy

i

zagospodarowania

terenu

jest

aktem

administracyjnym, przez który następuje określenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Akt ten występuje w dwóch formach w zależności od rodzaju planowanej inwestycji: decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
Zestawienie wydanych na terenie gminy Dobroń w roku 2019 decyzji przedstawiają poniższe
tabele.
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydane w roku 2019 na terenie Gminy Dobroń.
Wyszczególnianie

szt.

%

41

69,50

8

13,56

1

1,69

Decyzje celu publicznego

1

1,69

Inne (w tym budownictwo rekreacyjne
i infrastruktura)

8

13,56

Razem

59

100

Decyzje zamienne, przeniesienia na nowych
właścicieli

11

-

Budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe
(wraz z infrastrukturą)
Budownictwo gospodarcze i temu podobne
Budownictwo produkcyjne, usługowe i temu
podobne
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Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydane w roku 2019 na terenie Gminy Dobroń według poszczególnych
sołectw.
Sołectwo
Chechło Pierwsze
Chechło Drugie
Dobroń
Dobroń Duży
Dobroń Mały
Ldzań
Orpelów
Poleszyn
Markówka
Barycz
Mogilno Duże
Mogilno Małe
Wymysłów Piaski
Wymysłów Francuski
Róża
Wincentów + Wymysłów Enklawa
Przygoń
Razem

2019 rok
4
1
9
3
1
10
0
0
1
0
6
1
3
3
2
14
1
59
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Publiczny transport zbiorowy
W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Dobroń możliwości korzystania
z publicznego transportu zbiorowego (komunikacji międzygminnej) z budżetu Gminy Dobroń
w 2019 r. zostały przekazane środki finansowe na dofinansowanie funkcjonowania linii
autobusowej „D” która ułatwia mieszkańcom Gminy Dobroń dotarcie do najbliższych
aglomeracji miejskich, tj. Pabianic i Łasku.
Dofinansowanie to zostało przekazane dla Gminy Łask na podstawie Umowy
Nr GK/26/2019 z dnia 2 października 2019 r. Przebieg linii komunikacyjnej „D” po terenie
gminy Dobroń wynosi 7,8 km. Łączna ilość wozokilometrów wykonanych na terenie Gminy
Dobroń w 2019 r. wyniosła 106 735,20.
Również, aby ułatwić mieszkańcom Sołectwa Barycz dotarcie do Łasku (między
innymi uczniom do szkół w Kolumnie i Łasku), na podstawie porozumienia międzygminnego
w sprawie powierzenia Gminie Łask przez Gminę Dobroń zadania z zakresu lokalnego
transportu zbiorowego z dnia 22 kwietnia 2016 r., aneks z 31 maja 2019 r., została przekazana
kwota dopłaty do linii autobusowej Nr 1 Barycz-Łask. Łączna ilość wozokilometrów objętych
dopłatą gminy Dobroń wykonanych w 2019 r. wyniosła 2 893,80.
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Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Na podstawie porozumienia z dnia 27 marca 2019 r. zawartego z Komendantem
Powiatowym Policji w Pabianicach w 2019 r. przekazano środki finansowe na pełnienie służb
ponadnormatywnych na terenie Gminy Dobroń.
Celem służb finansowanych przez władze samorządowe są kwestie zapobiegawcze,
opiekuńcze, prospołeczne – a nie represyjne. Policjanci realizujący te służby mają za zadanie
bezpośredni kontakt, rozmowy, oddziaływanie obecnością w miejscach wskazanych do
patrolowania.
W ramach tych środków zrealizowano 84 dodatkowe służby ponadnormatywne.
Policjanci oprócz reagowania na aktualne potrzeby mieszkańców, realizacji zadań
sugerowanych przez władze samorządowe, na służbach ponadnormatywnych wykonywali
zadania wynikające z bieżących analiz stanu zagrożenia przestępczością oraz bezpieczeństwa
i porządku publicznego Oddziaływanie prewencyjne, zwłaszcza w godzinach wieczornych
i nocnych spowodowało wyraźny spadek ilości zdarzeń o charakterze chuligańskim.
Ponadto funkcjonariusze pełniący służby ponadnormatywne kontrolowali rejon rzeki
Grabi oraz dzikie kąpieliska w miejscowościach Barycz, Ldzań, Mogilno, Dobroń. Działania
prowadzone w tym zakresie spowodowały, że w tych miejscach nie odnotowano żadnych
utonięć.
Ochotnicze Straże Pożarne
I. Dane organizacyjne
Na terenie gminy Dobroń działa 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarne tj.:
− OSP Chechło – jednostka włączona do KSRG – organizacja pożytku
publicznego – uprawniona do otrzymania 1 %,
− OSP Dobroń – jednostka włączona do KSRG – organizacja pożytku
publicznego,
− OSP Ldzań,
− OSP Markówka,
− OSP Mogilno,
− OSP Morgi,
− OSP Orpelów,
− OSP Róża.
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Wszystkie jednostki posiadają osobowość prawną, zarejestrowane są w Krajowym
Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia, mają również nadane numery NIP i REGON.
Związek OSP na terenie gminy skupia w swoich szeregach 329 członków:
− członków czynnych 288,
− w tym kobiet 19,
− członków honorowych 14,
− członków wspierających 27.
Młodzieżowe drużyny pożarnicze skupiają 37 osoby, w tym 24 chłopców
i 13 dziewcząt.
II. Działalność wewnątrzorganizacyjna
1. Praca społeczno-wychowawcza:
− jednostki OSP uczestniczyły w obchodach Dnia Strażaka z mszą świętą, objazdem po
terenie gminy oraz poczęstunkiem dla uczestników,
− jednostki OSP uczestniczyły również w powiatowych Dniach Strażaka.
− corocznie organizowane jest spotkanie opłatkowe
− wszystkie jednostki OSP uczestniczyły w uroczystościach państwowych z okazji
Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Niepodległości 11 Listopada oraz w wielu
innych uroczystościach gminnych i parafialnych,
2. Działalność kulturalna.
− przy OSP w Dobroniu działa Orkiestra Dęta , która liczy 25 muzyków.
− OSP Chechło i OSP Markówka organizują cyklicznie pikniki rodzinne.
III. Praca na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej
W roku 2019 na terenie gminy Dobroń wystąpiło 140 zdarzeń w tym:
− 46 pożarów,
− 85 miejscowych zagrożeń,
− 8 alarmy fałszywe.
Jednostki OSP wyjeżdżały do akcji 178 razy w tym do:
− 72 razy do pożarów,
− 9 razy do usuwania skutków miejscowych zagrożeń,
− 9 razy do alarmów fałszywych,
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Do prowadzenia akacji ratowniczej jednostki OSP mają do dyspozycji:
− 16 samochodów pożarniczych,
− 29 motopomp w tym 9 pływających i 6 szlamowych.
− 3 zestawy do ratownictwa technicznego,
− 3 pilarki do stali i betonu,
− 20 pilarek do drewna,
− 6 agregatów prądotwórczych,
− 15 aparatów powietrznych,
− 7 zestawy do ratownictwa medycznego,
− 8 zestawów do ratownictwa medycznego,
− 4 defibrylatory.
Działalność prewencyjna:
− zorganizowano

eliminacje

gminne

Ogólnopolskiego

Turnieju

Wiedzy

Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”,
− druhowie z OSP w Chechle i OSP w Dobroniu uczestniczyli w pogadankach na
temat ochrony przeciwpożarowej w przedszkolu i szkołach podstawowych,
organizowały również Otwarte Dni Strażnicy.
− druhowie z tych jednostek uczestniczyły również w pokazach sprzętu oraz
zabezpieczeniu imprez Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pabianicach.
Działalność szkoleniowa:
Stan wyszkolenia na koniec 2019 roku przedstawia się następująco:
− szkolenie podstawowe – 135 strażaków,
− szkolenie dowódców – 31,
− szkolenie naczelników – 18,
− szkolenie kierowców konserwatorów – 35,
− szkolenie z ratownictwa technicznego – 65,
− szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy – 51,
− szkolenie z zakresu kierowania ruchem – 10,
− szkolenie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 21,
− szkolenie Komendantów Gminnych – 2,
− szkolenie płetwonurków – 8,
− szkolenie pilarzy do drewna – 23,
− szkolenie pilarzy do stali i betonu – 3.
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Członkowie czynni w wieku 18-65 lat, którzy mogą brać bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych to 119 strażaków. Są to osoby które posiadają badania lekarskie,
przeszkolenie pożarnicze i są ubezpieczone (od roku 2018 wprowadzono ubezpieczenie
imienne dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych).
Ważniejsze zadania zrealizowane w 2019 roku
1. Zakup i montaż syreny alarmowej w OSP Dobroń (20 000 zł)
2. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Orpelów (233 700 zł)
Ważniejszy sprzęt pozyskany przez jednostki OSP
Samochód Ratowniczo gaśniczy GBA VOLVO - OSP Orpelów

1

Aparaty powietrzne (4 kpl. nowe, 2 używane )

6

Agregat oddymiający

2

Zestaw PSP – R-1

2

Piła do betonu i stali

1

Kamera termowizyjna

1

Jednostki OSP w 2019 roku same pozyskały środki finansowe na zakup sprzętu
w kwocie 638.019,00 zł
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Infrastruktura drogowa
Na koniec roku 2019 długość dróg będących w zarządzie gminy wynosiła 122,3 km,
w tym dróg gminnych 60,32 km, pozostałe 61,98 km to drogi wewnętrzne.
Nawierzchnia dróg przedstawiała się następująco:
− nawierzchnia asfaltowa 59,1 km
− frez asfaltowy 7,836 km
− tłuczeń 35,113 km
− pozostałe nawierzchnie 20,259 km.
W roku 2019 wykonano 3,1 km nakładek w tym na przebudowę odcinka 0,6 km, szerokości
jezdni 4,5 m wraz z poboczami o szerokości 0,7 m (strona), otrzymaliśmy dofinansowanie
w ramach podział środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu
wyłączania z produkcji gruntów rolnych ,to jest na przebudowę drogi nr w miejscowości
Wymysłów Francuski w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
uzupełniono ubytki w drogach szutrowych tłuczniem dolomitowym w ilości 1200 t, dokonano
przeglądów dróg na bieżąco wymieniano i uzupełniano oznakowanie przy drogach.
Chodniki
Długość chodników przy drogach gminnych i wewnętrznych na koniec roku 2019
wynosiła 6,140 km, w roku 2019 wybudowano 0,35 km chodnika.
Potrzeba budowy dróg jest jedną z głównych potrzeb z zakresu infrastruktury
komunalnej.
Na rok 2019 planowane jest wykonanie prawem przewidzianych przeglądów dróg,
uzupełnienie oznakowania i budowa urządzeń poprawiających bezpieczeństwo pieszych.
Planowane jest wykonanie na drogach około 2 km nakładek w tym przebudowa odcinka drogi
gminnej w Wymysłowie Francuskim odcinek 0,6 km z dofinansowaniem środków z budżetu
Województwa Łódzkiego w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Do wyrównania, utwardzenia dróg tzw. szutrowych zostało zakupione 1 450 t tłucznia
drogowego, który sukcesywnie był wykorzystywany do remontów dróg.
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Oświetlenie dróg, ulic i placów
Na terenie Gminy Dobroń w 2019 r. prowadzono inwestycje związane z budową,
modernizacją i remontem oświetlenia ulicznego finansowane częściowo z budżetu Gminy,
a częściowo w ramach Funduszu Sołeckiego. W roku 2019 na budowę i rozbudowę
oświetlenia ulicznego przeznaczono kwotę w wysokości 199 249,04 zł, w tym w ramach
Funduszu Sołeckiego 64 609,71 zł.
Natomiast na modernizację i remont oświetlenia ulicznego 44 419,91 zł, w tym
w ramach Funduszu Sołeckiego 23 104,56 zł.
Ponadto prowadzona była bieżąca konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego.
Poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie gminy
Dobroń.
W 2019 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i rozbudowa oświetlenia
ulicznego”, w ramach tego wykonano:
− oświetlenie uliczne na ul. Glinianej w Chechle Drugim;
− oświetlenie uliczne na ul. Prostej w Orpelowie – 9 słupów oświetleniowych;
− oświetlenie uliczne w sołectwie Dobroń Poduchowny – 10 słupów
oświetleniowych na ul. Sportowej;
− oświetlenie uliczne na ul. Leśnej w Dobroniu w sołectwie Zakrzewki –
8 słupów oświetleniowych;
− opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną
budowy oświetlenia drogowego na ul. Lipowej w Chechle Drugim
W ramach realizacji zadania „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Dobroń” wymieniono lampy oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne ledowe
w Dobroniu na ul. Sienkiewicza. Przeprowadzono także modernizację oświetlenia na drogach
w sołectwie Mogilno Duże, Wincentów i Zakrzewki.
Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń w 2019 r.
wyniosła 199 249,04 zł, zaś modernizacja i remont oświetlenia ulicznego 44 419,91 zł.
W 2020 r. planuje się kontynuację inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy
systemu oświetlenia drogowego oraz zadań w zakresie modernizacji i remontu oświetlenia
ulicznego.
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Zasób mieszkaniowy
Mieszkaniowy zasób gminy stanową budynki komunalne mieszkalne, w tym lokal
socjalny oraz lokale znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej. Na terenie Gminy
Dobroń wszystkie budynki komunalne pozostają w stu procentach własnością gminy.
Szczegółowe zestawienie lokali mieszkalnych wchodzących w mieszkaniowy zasób
Gminy Dobroń przedstawia się następująco:
Lp.

Adres

Powierzchnia

Ogólna ilość

Ogólna

użytkowa w m2

lokali

ilość izb

1

Dobroń ul. Sienkiewicza 37

98

2

6

3

Dobroń ul. Sportowa 18

154,60

4

8

4

Dobroń ul. 11 listopad 11

226,80

4

14

5

Markówka 50

267

6

12

6

Markówka 52

148,48

4

10

7

Mogilno Duże14

82,90

2

6

9

Talar 1

198,20

6

9

10

Talar 1

24,00

1

2

1199,98
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67

lokal socjalny
Razem
Tabela: Opracowanie własne.
Uchwałą Nr XI/86/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 października 2019 r. lokal
znajdujący się w Dobroniu przy ul. Sienkiewicza 60 został wyłączony z mieszkaniowego
zasobu gminy Dobroń, natomiast dodano lokal w Dobroniu przy ul. Sienkiewicza 37.
W latach 2017-2019 w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.: „Kompleksowa termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”, zostały min. wyremontowane
5 budynków komunalnych, tj. Dobroń ul. 11 Listopada 11, Dobroń ul. Sportowa 18,
Markówka 50, Markówka 52, Mogilno Duże 14 oraz budynki użyteczności publicznej
w których znajdują się po jednym lokalu, tj. Dobroń ul. Sieniewicza 37 i Sienkiewicza 60,
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w ramach której wykonano min.: wymianę pokryć dachowych, docieplenia: ścian
zewnętrznych, stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, podłogi na gruncie, izolację
fundamentową oraz instalację elektryczną. Koszt zadania wyniósł niemal 2,8 mln zł.
W najbliższych latach nie zakłada się powiększenia zasobów mieszkaniowych gminy
Dobroń. Podstawowym zadaniem Gminy będzie utrzymanie właściwego stanu technicznego
budynków oraz utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym. W przyszłości
planuje się remont ostatniego budynku komunalnego w miejscowości Talar 1.
W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala się stawki
czynszu

za

1

m²

powierzchni

użytkowej

lokali

z

uwzględnieniem

czynników

podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową tj. wyposażenie budynku i lokalu
w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan, położenie lokalu w budynku, a mianowicie:
1) czynniki podwyższające stawkę bazową:
–

centralne ogrzewanie – 20 % podwyżki,

–

w.c, łazienka lub jedno z tych urządzeń – 25 % podwyżki,

–

ciepła woda – 20 % podwyżki,

–

mieszkanie położone w budynku, którego stopień zużycia nie przekracza 10%,
2) czynniki obniżające stawkę bazową:

–

brak wody w budynku – 10% obniżki,

–

mieszkanie na poddaszu – 5 % obniżki,

–

mieszkanie w budynku położonym na peryferiach danej miejscowości – 5%,

Stawki czynszu ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia z zachowaniem zasad
wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. Aktualnie wysokość
czynszu bazowego wynosi 3.57 zł za m2.
Wpływy z czynszu za 2019 r. wynosiły ok 64 tys. zł.
W oparciu o prowadzoną ewidencję gruntów komunalnych całkowita powierzchnia
gruntów stanowiących własność Gminy Dobroń na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła
96.8893 ha o wartości księgowej 10 884 549,32 tys. zł. Ponadto zostały podjęte działania
zmierzające do uregulowania własności terenów znajdujących się w posiadaniu gminy a nie
mających uregulowanego stanu. Sukcesywnie zostają złożone wnioski do sądu o zasiedzenie.
Dotyczy to terenów, dla których gmina wpisana jest jako posiadacz samoistny – drogi
powszechnego korzystania.
Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce
nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą
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być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., gmina nie sprzedała gruntów.
Dochód Gminy z tytułu wpłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
wyniosła 12.329,41 zł. Gmina Dobroń w przyszłości nie planuje oddania jakiejkolwiek
nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Gmina Dobroń oddała w dzierżawę 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,8219 ha.
Łączny dochód z tytułu dzierżawy wyniósł 22 069,24 zł.
Gmina Dobroń nie przeprowadza postępowań w sprawie przekształcania prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ponieważ, przepisy dotyczą
tylko nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Gmina Dobroń posiada grunty
oddane
w użytkowanie wieczyste, które przeznaczone są pod usługi lub stanowią grunty pod wodami.
Gmina w miarę możliwości dokonuje powiększenia powierzchni gruntów,
stanowiących własność Gminy Dobroń poprzez wykup w większości działek przeznaczonych
na drogi gminne.
Gmina Dobroń nie posiada Programu opieki nad zabytkami.
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Zaopatrzenie w wodę
Na terenie gminy Dobroń funkcjonuje jedno ujęcie wód podziemnych ze stacją
uzdatniania wody zlokalizowane w miejscowości Markówka, które zaopatruje w wodę
mieszkańców niemal wszystkich miejscowości gminy. Jedynie mieszkańcy miejscowości
Barycz i Przygoń, z uwagi na uwarunkowania techniczne, są zaopatrywani w wodę zakupioną
i dostarczaną z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łasku.
Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu usług zaopatrzenia w wodę
mieszkańców w okresie niedoboru wody lub podczas ewentualnych awarii sieci
wodociągowej, na terenie Chechła Pierwszego wykonane zostały dwa połączenia gminnej
sieci wodociągowej z siecią wodociągową Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach,
tj. w ul. Karolewskiej i w ul. Podmiejskiej.
Gminna sieć wodociągowa obejmuje swoim zasięgiem cały teren gminy, a jej długość
wynosi 104,7 km. Do sieci wodociągowej przyłączonych jest w sumie 2766 odbiorców wody,
w tym 2682 to odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe), a 84 to pozostali odbiorcy
(działalność gospodarcza, instytucje).
Wydobycie wody z ujęcia wody w Markówce w 2019 r. wyniosło 480 663 m3 (średnio
1317 m3/db). W porównaniu do roku poprzedniego, wydobycie wody zwiększyło się
o 11,9 %. Ponadto w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Barycz i Przygoń
zakupiono 38 037 m3 wody z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Łasku oraz 2 345 m3 wody z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach (dla
mieszkańców Chechła Pierwszego). Wydobycie i zakup wody w 2019 r. wyniósł łącznie
521 045 m3.
Woda sprzedana (wg wystawionych w 2019 r. faktur) to 441 125 m3, co stanowi
84,7 % wody wydobytej i zakupionej. Pozostała ilość wody niesprzedanej to woda
dostarczona na cele p.poż., oraz na cele technologiczne, tj. płukanie urządzeń stacji
uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz awarie na sieci.
W 2019 r. usunięto awarie na sieci wodociągowej i na przyłączach wodociągowych
m.in.: w Dobroniu na ul. Zakrzewki, Sikorskiego, Robotniczej; w Chechle Pierwszym na
ul. Podmiejskiej, Długiej, Karolewskiej; w Chechle Drugim na ul.

Lipowej, Łąkowej,

Podleśnej, Spacerowej, Mokrej; oraz w Dobroniu Małym, Mogilnie Małym, Orpelowie,
Wincentowie, Poleszynie, Róży, Kolonii Ldzań, Morgach.
Poza tym prowadzona jest bieżąca konserwacja i wymiana hydrantów p.poż.
zainstalowanych na gminnej sieci wodociągowej. W ramach tych działań w 2019 r.
wymieniono na nowe 10 szt. kompletnych hydrantów.
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Ponadto w ramach legalizacji wodomierzy na przyłączach wodociągowych
u odbiorców na terenie gminy prowadzona jest sukcesywna wymiana wodomierzy, których
okres legalizacji dobiega końca, na wodomierze nowe, posiadające ważne cechy
legalizacyjne. W 2019 roku wymieniono 550 szt. wodomierzy, w tym 80 szt. to wodomierze
z odczytem radiowym.
Celem zapewnienia możliwości korzystania z wody większej ilości mieszkańców,
w roku 2019 rozpoczęto inwestycję budowy sieci wodociągowej wraz z odejściami
w miejscowości Przygoń, ul. Łąkowa, Wakacyjna i Wczasowa, w ramach której przewidziano
budowę sieci wodociągowej na odcinku 1359,85 mb oraz 46 szt. odejść od sieci o łącznej
długości 209,60 mb.
Projekt budowy sieci współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
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Odprowadzanie ścieków
Na terenie gminy Dobroń funkcjonuje jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
ścieków z punktem zlewnym położona w Dobroniu przy ul. Zakrzewki, do której
doprowadzane są ścieki siecią kanalizacyjną ze skanalizowanych terenów oraz dowożone są
ścieki pojazdami asenizacyjnymi z całego terenu gminy.
W 2019 roku rozpoczęto realizację projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków
polegającej na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika
retencyjnego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W roku raportowanym
zrealizowano budowę zbiornika retencyjnego. Dalsze prace będą kontynuowane w roku 2020.
Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 21,2 km obejmuje swoim zasięgiem
sołectwa: Zakrzewki, Dobroń, Chechło Drugie i część sołectwa Dobroń Mały. Z uwagi na
długość sieci kanalizacyjnej oraz położenie na terenach o zróżnicowanych poziomach na sieci
funkcjonuje 9 przepompowni ścieków.
Do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest w sumie 649 dostawców ścieków,
w tym 628 to dostawcy indywidualni (gospodarstwa domowe), a 21 to pozostali dostawcy
(działalność gospodarcza, instytucje).
Według danych uzyskanych od mieszkańców na terenie gminy funkcjonuje ponadto
176 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1831 zbiorników bezodpływowych (szamb).
Dopływ ścieków do oczyszczalni w Dobroniu w 2019 r. wyniósł 181 501 m3/r,
(średnio 497,3 m3/db) co stanowi zmniejszenie o 11,4 % ogólnego przepływu ścieków
w porównaniu do poprzedniego roku.
Udokumentowana ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w 2019 r. to
96 123 m3/r (263,4 m3/db) jest to wartość o 16 % niższa w porównaniu z rokiem poprzednim,
jednak należy zauważyć, że od lipca działa nowy dokładniejszy system pomiaru ścieków na
odpływie z oczyszczalni.
Ilość ścieków z kanalizacji sanitarnej to 72 606 m3, natomiast 25 413 m3 stanowią
ścieki dowożone pojazdami asenizacyjnymi. Pozostała ilość ścieków dopływających do
oczyszczalni to wody opadowe przedostające się do kanalizacji, infiltracyjne wody gruntowe
oraz nielegalne zrzuty ścieków.
Do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Dobroniu w 2019r. przywieziono
beczkami asenizacyjnymi 25 413 m3 ścieków, co stanowi wzrost ilości dowiezionych ścieków
w porównaniu do roku poprzedniego o 4,0 %. Ponadto ścieki od mieszkańców gminy
33

wywożone są pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych poza teren gminy: do
Pabianic, Łasku i Łodzi.
Rozliczanie usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, od 7 czerwca
2018 r. odbywa się na podstawie taryfy zatwierdzonej decyzją Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w oparciu o następujące stawki:
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Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobroń
zatwierdzone decyzją nr PO.RET.070.213.2.2018.MZ z dnia 14 maja 2018 r.,
wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
na okres 3 lat tj. od 7 czerwca 2018 r. do 6 czerwca 2021 r.
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat
taryfowa
Lp.

grupa
odbiorcó

rodzaj cen i stawek opłat

w usług

0

w okresie od

w okresie od

w okresie od

1 do 12

13 do 24

25 do 36

miesiąca

miesiąca

miesiąca

obowiązywania obowiązywania obowiązywania
taryfy

taryfy

taryfy

4

6

8

2,35

2,40

2,45

wodomierz DN 15 i 20

3,10

3,18

3,32

wodomierz DN 25 i 32

3,80

3,89

4,01

wodomierz DN 40

7,48

7,68

7,80

wodomierz DN 50

12,87

13,22

13,58

wodomierz DN 80

43,76

45,01

46,27

wodomierz DN 100 i większy

53,72

55,28

56,83

0,00

0,00

0,00

2,40

2,45

2,50

wodomierz DN 15 i 20

3,10

3,18

3,32

wodomierz DN 25 i 32

3,80

3,89

4,01

wodomierz DN 40

7,48

7,68

7,80

wodomierz DN 50

12,87

13,22

13,58

wodomierz DN 80

43,76

45,01

46,27

1

2
Zaopatrzenie w wodę

1

Grupa I - cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)
rozliczana:
a) w oparciu o wskazania wodomierza
głównego w zależności od jego wielkości
(średnicy) odpowiednio:

b) w oparciu o przeciętne normy zużycia wody
2

Grupa P - cena wody (zł/m3) netto
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)
rozliczana w oparciu o wskazania
wodomierza głównego w zależności od jego
wielkości (średnicy) odpowiednio:
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wodomierz DN 100 i większy

53,72

55,28

56,83

Odprowadzanie ścieków
1

Grupa I

- cena usługi odprowadzania ścieków zł/m3

5,80

5,88

5,95

2

Grupa P - cena usługi odprowadzania ścieków zł/m3

6,68

6,77

6,85

Do cen i stawek opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami
w wysokości 8 %.

* - Taryfowe grupy odbiorców usług:
Grupa I

- obejmuje następujących odbiorców usług: gospodarstwa domowe, jednostki
użyteczności publicznej podmioty działalności gospodarczej (z wyjątkiem
zakładów zaliczonych do Grupy GP) oraz pozostałych odbiorców usług,

Grupa P - przemysłowi odbiorcy usług pobierający wodę na cele przemysłowe, w których
woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi
oraz ścieki z tych procesów.
Rozliczanie odbiorców usług wg. zatwierdzonej taryfy dla prognozowanych ilości
wody dostarczanej Odbiorcom i ilości ścieków doprowadzonych do oczyszczalni zapewnia
samofinansowanie

i

rozwój

świadczonych

przez

gminę

usług

wodociągowo

–

kanalizacyjnych przy jednoczesnej poprawie ich jakości.
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Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Na terenie gminy Dobroń są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, które
stanowią zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. W związku z tym, opracowano program
pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobroń – aktualizacja
na lata 2014 - 2018 z perspektywą do 2032 r.”
W ramach tego opracowania w pierwszej kolejności w 2013r. przeprowadzono
szczegółową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w terenie, co stanowiło
podstawę

do

rzetelnego

opracowania

przedmiotowego

„Programu...”.

W

wyniku

przeprowadzonej inwentaryzacji uzyskano dane dotyczące ilości, miejsca i rodzaju oraz stanu
technicznego występujących wyrobów azbestowych na terenie gminy Dobroń.
Stwierdzono, że użytkowanym wyrobem zawierającym azbest na terenie gminy
Dobroń są płyty azbestowo-cementowe (tzw. eternit), stosowane w budownictwie, przede
wszystkim jako pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji okazało się, że na terenie gminy jest 368
budynków

pokrytych

płytami

azbestowo-cementowymi,

o

łącznej

powierzchni

169 545,45 m2, a w przeliczeniu na masę wg wskaźnika określonego w Bazie Azbestowej jest
to 1 457 970 kg wyrobów zawierających azbest.
W wyniku realizacji „Programu ….” unieszkodliwiono do tej pory 293 750 kg
wyrobów zawierających azbest, w tym 22 282 kg w 2019r. Pozostała do unieszkodliwienia
ilość wyrobów zawierających azbest to 1 164 220 kg, które należy unieszkodliwić do 2032 r.
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Program ochrony środowiska
Uregulowania prawne obligują wszystkie szczeble samorządowe do opracowania
Programów Ochrony Środowiska. Ich celem jest określenie polityki ochrony środowiska
w regionie, przy założeniu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju. Podstawowym
zadaniem programów ochrony środowiska jest pomoc w rozwiązywaniu istniejących
problemów, jak również przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogą pojawić się
w przyszłości.
Opracowany

dla

gminy

Dobroń

program

ochrony

środowiska,

zgodnie

z obowiązującymi wymogami, inwentaryzuje aktualny stan środowiska oraz określa
niezbędne działania dla ochrony środowiska w ścisłym powiązaniu z głównymi kierunkami
rozwoju województwa łódzkiego.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobroń jest podstawowym dokumentem
koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Zawiera cele
i zadania, które powinna realizować gmina jak i inne podmioty w celu ochrony środowiska
w jej granicach administracyjnych.
Program podsumowuje stan środowiska gminy oraz zawiera zestawienie jego słabych
i mocnych stron (analiza SWOT).
Celami realizacji programu ochrony środowiska są poprawa stanu i ochrona
środowiska

przy

jednoczesnym

zapewnieniu

rozwoju

społeczno-gospodarczego.

Po przeprowadzeniu analizy stanu środowiska wyznaczono cele oraz określono zadania,
których realizacja przełoży się na poprawę stanu środowiska w gminie.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, realizacja
Programu podlega stałemu monitoringowi, a co 2 lata Wójt Gminy sporządza raporty
z wykonania Programu Ochrony Środowiska, które zostaną przedstawione Radzie Gminy,
a następnie przekazane Zarządowi Powiatu.

38

Gospodarka odpadami
Na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 r. gmina Dobroń realizuje obowiązek gospodarowania
odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie gminy Dobroń. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są
zobowiązani do podpisania umów na wywóz odpadów bezpośrednio z firmami wywozowymi,
wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
na terenie gminy Dobroń, prowadzonego przez wójta gminy Dobroń.
Od dnia 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie były realizowane przez
EKO-REGION Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie. Firma została wybrana pod koniec 2017
r. w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana na okres trzech lat
i obowiązuje do dnia 31.12.2020 r.
W roku 2019 w gminie Dobroń odpady były zbierane i odbierane w podziale na
5 obowiązkowych frakcji, tj. papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło i odpady ulegające
biodegradacji. Papier był zbierany w workach, natomiast pozostałe odpady zbierane są
w pojemnikach. W okresie od listopada do kwietnia, kiedy odpadów biodegradowalnych jest
mniej, pojemniki na bioodpady mogą być wykorzystywane przez mieszkańców do
gromadzenia popiołu. Popiół stanowi wówczas 6 frakcję, która jest zbierana odrębnie,
bezpośrednio z nieruchomości.
Na terenie gminy Dobroń działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, tzw. PSZOK. Punkt zlokalizowany jest przy Oczyszczalni Ścieków
w Dobroniu, przy ul. Zakrzewki 14a, i zapewnia mieszkańcom przez cały rok możliwość
pozbycia się tzw. odpadów problemowych. W PSZOK przyjmowane są:
−

papier;

−

metal;

−

tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, doniczki);

−

opakowania wielomateriałowe;

−

opakowania ze szkła;

−

odpady ulegające biodegradacji (tylko odpady zielone, tj. liście, trawa, gałęzie);

−

chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, środki ochrony roślin)
stosowane w gospodarstwach domowych i opakowania po nich;

−

zużyte baterie i akumulatory;
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−

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

−

odpady wielkogabarytowe;

−

odpady budowlano – remontowe, w tym gruz (w ilości nie przekraczającej 1,1 m³
dla nieruchomości na rok);

−

zużyte opony.

Zbiórki objazdowe odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i opon są
organizowane raz w roku na przełomie kwietnia i maja. Dodatkowo w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Dobroniu oraz w Aptece w Dobroniu ustawione zostały pojemniki na
przeterminowane leki, do których mieszkańcy mogą wyrzucać przeterminowane tabletki,
ampułki, maści, żele, czopki, syropy, proszki, krople oraz roztwory zamknięte w szczelnych
opakowaniach, natomiast w Urzędzie Gminy, przy pokoju nr 28 (bud. B), dla mieszkańców
został ustawiony pojemnik, do którego można wyrzucać żarówki energooszczędne.
W 2019 roku gmina angażowała się w podejmowane przez nauczycieli i młodzież
szkolną działania, propagujące troskę o własne środowisko. Na wiosnę i jesienią
organizowane były akcje sprzątania świata, podczas których uczniowie wraz sprzątali teren
gminy, głównie pobocza dróg, park gminny i okolice szkół. Akcje, wzorem ubiegłych lat,
były w całości sfinansowane przez gminę Dobroń. Gmina zakupiła m. in. worki na odpady
i rękawice gumowe oraz zorganizowała i opłaciła odbiór zebranych odpadów.
Wysokość opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość i obliczana na podstawie złożonej przez właściciela deklaracji. W roku 2019
obowiązywały dwie stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Od 1 stycznia opłata wynosiła 8,00 zł na osobę miesięcznie w przypadku segregacji i 16,00 zł
w przypadku jej braku. Po analizie przychodów z wpłat wnoszonych przez mieszkańców
i wydatków ponoszonych przez gminę w związku z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi, opłata została podwyższona i od 1 września wynosi 10,00 zł na osobę
miesięcznie, jeśli odpady są zbierane selektywnie i 20,00 zł na osobę miesięcznie, jeśli
odpady nie są segregowane. W gminie Dobroń w zakresie opłat za odbiór i zagospodarowanie
odpadów obowiązuje ulga dla rodzin wielodzietnych, które na wniosek są zwolnione z opłat
za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie.
Na dzień 31.12.2019 r. ilość nieruchomości, dla których złożono deklaracje
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 2473, co
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w przełożeniu na mieszkańców daje liczbę 7163 osób objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami.
W 2019 roku bezpośrednio od mieszkańców gminy, w terminach ustalonych
harmonogramem, odebrano łącznie 1893,934 Mg odpadów komunalnych, w tym:
− odpady zmieszane: 675,964 Mg
− zmieszane odpady opakowaniowe: 259,234 Mg
− szkło: 180,025 Mg
− papier i tektura: 22,036 Mg
− bioodpady: 447,275 Mg
− popiół: 309,400 Mg.
Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odebranych zostało łącznie
146,071 Mg odpadów, w tym:
− opakowania z tworzyw sztucznych: 0,720 Mg
− opakowania ze szkła: 5,480 Mg
− odpady wielkogabarytowe: 91,800 Mg
− odpady budowlano – remontowe: 25,500 Mg
− papier i tektura: 3,600 Mg
− zużyte opony: 16,100 Mg
− odpady zielone: 2,840 Mg
− przeterminowane leki: 0,031 Mg (z pojemnika ustawionego w GPOZ).
Podczas zbiórki opon, odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci firma EKOREGION Sp. z o.o. zebrała w sumie 119,700 Mg odpadów, w tym:
− opony: 5,120 Mg
− odpady wielkogabarytowe: 114,466 Mg
− baterie i akumulatory: 0,020 Mg
− urządzenia elektryczne: 0,094 Mg.
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Oświata
W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Dobroń była organem prowadzącym dla trzech
szkół podstawowych i jednego przedszkola.
Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów, oddziałów i etatów nauczycieli
w poszczególnych jednostkach oświatowych wg danych w SIO (stan na dzień 30.09.2019 r.):

Nazwa jednostki oświatowej

Publiczne Przedszkole w Dobroniu
Szkoła

Podstawowa

im.

Jana

Pawła

II

w Dobroniu
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Wajsówny
w Chechle Drugim
Szkoła

Podstawowa

im.

Władysława

Stanisława Reymonta w Mogilnie Dużym

Liczba

Liczba

Liczba

uczniów

oddziałów

96

4

8,76

334

17

35,78

133

9

15,20

131

9

16,34

nauczycieli
(etaty)

Poza wymienionymi powyżej jednostkami na terenie Gminy Dobroń funkcjonuje
również Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka”, w którym opieką może zostać objęte
20 dzieci w wieku do 3 lat.
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O wysokim poziomie kształcenia uczniów świadczą wyniki egzaminów 8 klas, które
zostały przedstawione poniżej:
Język polski

Matematyka

Język angielski

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

63%

51%

64%

65%

46%

49%

64%

38%

55%

Gmina Dobroń

63%

48%

60%

Powiat pabianicki

63%

44%

63%

Województwo łódzkie

63%

45%

58%

Polska

63%

45%

59%

w Dobroniu
Szkoła Podstawowa
im. Jadwigi Wajsówny
w Chechle Drugim
Szkoła Podstawowa
im. Władysława Stanisława
Reymonta w Mogilnie
Dużym

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach pomocy tej udziela się uczniom szczególności ze względu na:
− niepełnosprawności,
− niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
− zaburzenia zachowania i emocji,
− szczególne uzdolnienia,
− specyficzne trudności w uczeniu się,
− deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
− choroby przewlekłe,
− sytuacje kryzysowe lub traumatyczne, z niepowodzenia edukacyjne,
− zaniedbania środowiskowe oraz trudności adaptacyjnych.
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Dla uczniów jednostek oświatowych z terenu Gminy Dobroń, wymagających
specjalistycznej opieki czy też mających trudności w nauce organizowane są m.in. zajęcia
rewalidacyjne, zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna oraz
zajęcia logopedyczne.
W ramach zadań inwestycyjnych w 2019 roku w jednostkach oświatowych
zrealizowano m.in.:
− remont łazienek w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym: 73.112,06 zł
− remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dobroniu dla klas I-III: 95.832,65 zł
− modernizację stołówki szkolnej (zakup nowego wyposażenia) w Szkole
Podstawowej w Dobroniu – dofinansowanie w ramach rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”: 46.889,85 zł
− zakup sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym –
dofinansowanie z programu „Aktywna Tablica”: 17.500,00 zł
Do najważniejszych inwestycji z zakresu oświaty należy „Budowa przedszkola i sali
gimnastycznej

w

systemie budownictwa o

znacznie

podwyższonych parametrach

energetycznych”, na realizację której Gmina Dobroń wydatkowała w 2019 roku
3 774.534,77 zł.
Wydatki bieżące na oświatę wyniosły w 2019 roku: 10 176.009,96 zł. Subwencja
oświatowa pokryła tylko część z nich – w 2019 roku wyniosła: 5 957.103,00 zł. Budżet
Gminy Dobroń w realizacji zadań oświatowych wsparły również wpływy z tytułu:
odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu: 31.997,00 zł, odpłatności za wyżywienie:
285.827,70 zł, dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 152.464,01 zł,
dotacji na zakup podręczników: 50.342,08 zł, dotacji na realizację programów rządowych:
60.125,43 zł oraz wypłat stypendiów szkolnych: 14.730,00 zł
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Promocja Gminy
Promocja gminy jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju Gminy Dobroń.
Działania promocyjne urzędu to przede wszystkim kształtowanie pozytywnego wizerunku
Gminy.
W 2019 r. wydano jeden numer „Gazety Dobrońskiej”, w której znalazły się
informacje z życia gminy, szkół, przedszkola i Dobrońskiego Centrum Kultury.
Wyemitowano nagranie o Gminie Dobroń w programie TVP 3 „Agroexpress”. W ramach
promocji gminy na skwerku w centralnym miejscu w Dobroniu zostały postawione trzy
palmy Wielkanoce. Palmy zostały wykonane ze sztucznych kwiatów i ozdobione wstążkami.
Wykonały je Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mogilna Małego.
W ramach promocji Gmina zorganizowała Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek
pt.: „Magia Świąt” w wykonaniu Olgi Bończyk z zespołem. We współpracy z Filharmonią
Łódzką zorganizowano koncert w ramach 20. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii
Łódzkiej „Kolory Polski” Aleksandra Dębicza – fortepian z projektem „Inventino”. Przed
koncertem w Parku Gminnym na gości czekał poczęstunek przygotowany przez lokalne Koła
Gospodyń Wiejskich z Dobronia i Mogilna Małego, a także wystąpiła orkiestra dęta
z Dobronia wraz z grupą dziecięcą.
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Inwestycje finansowane ze środków unijnych
W ramach zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych w 2019 r.
realizowano następujące projekty.
„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Dobroń”, „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o
znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” oraz „Rozbudowa oczyszczalni
ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika
retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza
pas jezdni w m. Przygoń”.
Projekt „Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Dobroń” współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne. W ramach projektu

wyremontowano 12 budynków, w tym 6 użyteczności

publicznej – budynki szkół, Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z częścią przedszkolną, a także
budynek Urzędu Gminy – oraz 6 komunalnych, na terenie Dobronia, Markówki i Mogilna
Dużego. Prace remontowe polegały na wymianie źródeł c.o. i c.w.u. wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej, dociepleniu podłóg i ścian zewnętrznych.
Projekt „Budowy przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa
o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany jest ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Termin realizacji projektu przewidziano na lata 20162020. Projekt obejmuje budowę budynku pasywnego na terenie miejscowości Chechło
Drugie, w którym mieściło się będzie dwuoddziałowe przedszkole oraz sala gimnastyczna.
Projektowany budynek sali gimnastycznej i przedszkola posiadać będzie podwyższone
parametry energetyczne. W praktyce oznacza to, że ma zostać wykonany w technologii
i jakości wykonania umożliwiającej uzyskanie parametrów spełniających wymogi budynku
pasywnego, czyli o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do celów grzewczych.
Projekt „Rozbudowy oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników
z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz
budowy sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń” współfinansowany
jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.

Termin

realizacji

projektu

przewidziano

na

lata

2018-2020.

Projekt w części I obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków polegającą na przebudowie
zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń
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ul. Zakrzewki, w ramach której przewidziano m.in. wykonanie kanału odprowadzającego
ścieki oczyszczone do odbiornika, budowę zbiornika retencyjnego wraz z montażem
wszystkich urządzeń i instalacji, wykonanie rurociągów: tłoczonego do zbiornika
retencyjnego wraz ze studnią zaworową, grawitacyjnego ze zbiornika, wodociągu, a także
instalację nowych pomp w przepompowni ścieków wraz z podłączeniem do instalacji
elektrycznej. W części II natomiast, stanowiącej budowę sieci wodociągowej w miejscowości
Przygoń, projekt obejmuje wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego
na odcinku 1359,85 mb, w ul. Łąkowej, Wakacyjnej i Wczasowej, wraz z wykonaniem 46 szt.
odejść w kierunku posesji o łącznej długości 209,60 mb.
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Sport gminny
Kluby sportowe
Na terenie gminy Dobroń działają:
− Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” Dobroń wpisany do KRS pod
poz. 0000112486 z siedzibą w Dobroniu ul. Sportowa 19 prowadzący sekcje
piłki nożnej.
W różnych grupach wiekowych w 2019 roku ćwiczyło 108 zawodników.
Na działalność klubu przyznano dotacje w kwocie 120.00,00 zł.
− Ludowy Klub Sportowy „LUKS” Dobroń

wpisany do KRS pod

Nr 0000003354 z siedzibą w Dobroniu ul. 11 Listopada 9 - prowadzący sekcję
piłki siatkowej piłki siatkowej.
W różnych grupach wiekowych w 2019 roku ćwiczyło 24 zawodników.
W ramach tzw. Siatkówki niedzielnej w zajęciach uczestniczy 20 mieszkańców
gminy.
Na działalność klubu przyznano dotacje w kwocie 50.000,00 zł.
Pozostała działalność
W ramach sportu masowego podczas obchodów „Święta Gminy Dobroń”
organizowane są: turniej piłki nożnej i turniej piłki siatkowej.
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Ochrona zdrowia
Na terenie gminy Dobroń działa Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia
w Dobroniu, który jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego organem
założycielskim jest gmina Dobroń. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Dobroń,
ul. Sienkiewicza 60.
Głównym celem Ośrodka jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy
stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej,
profilaktycznej oraz stałe podnoszenie jakości usług, a także propagowanie zachowań
prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.
Zadaniem Ośrodka jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka. Kierownik
Ośrodka zarządza, podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka
i ponosi za nie odpowiedzialność. Z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje stosunek pracy Wójt
Gminy Dobroń, na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę
cywilnoprawną.
Kierownik jest przełożonym pracowników Ośrodka.
W skład Ośrodka Zdrowia wchodzą następujące komórki organizacyjne:
− Poradnia lekarza rodzinnego.
− Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
− Poradnia rehabilitacyjna.
− Pracownia fizjoterapii.
− Punkt pobrań materiałów do badań.
− Gabinet medycyny szkolnej.
− Gabinet zabiegowy.
Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Dobroniu jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem
doradczym Kierownika Ośrodka.
Podstawą gospodarki jest plan finansowy, ustalany przez Kierownika Ośrodka
w Dobroniu.
Według Planu finansowego i inwestycyjnego SP GOZ na 2019 r. przychody powinny
wynieść 1.713.000,00 zł, natomiast koszty 1.704.000,00 zł. W ciągu roku 2019 r. plan ten
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uległ niewielkiej zmianie i tak przychody wyniosły 1.687.288,24 zł, natomiast koszty
1.528.008,23 zł.
W roku 2019 został zrealizowany program „Wykrywanie i terapia patologii narządów
ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”. Program ten został
wprowadzony uchwałą Nr II/12/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie kontynuacji w 2019 r.
w/w programu. Z dniem 15 stycznia 2019 r. wyszło zarządzenie nr VIII/21/2019 w sprawie
ogłoszenia

konkursu

ofert

na

wybór

realizatora

w/w

programu

zdrowotnego.

Po przeprowadzonym konkursie ofert została podpisana umowa z Samodzielnym Publicznym
Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Dobroniu. Program realizowany był od 06.02.2019
do 12.12.2019 roku.
W ramach tego programu sfinansowane zostały konsultacje i leczenie rehabilitacyjne
pacjentów SP GOZ w Dobroniu, prowadzone przez lekarza oraz magistrów rehabilitacji.
Adresatami programu były dzieci i dorośli z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową oraz
z nabytą niepełnosprawnością ruchową wskutek choroby lub zdarzenia losowego.
W programie zdrowotnym opiewającym na kwotę 30.000,00 zł, finansowanym przez
Gminę Dobroń w 2019 roku uczestniczyło 118 pacjentów. W ramach realizacji programu
zdrowotnego udzielono łącznie 4040 zabiegów. Każdy z biorących udział w programie
pacjentów został zgłoszony do programu i zweryfikowany pod kątem medycznych wskazań
i przeciwwskazań przez lekarza Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu. Uczestnicy
programu byli następnie badani przez lekarza rehabilitacji medycznej, który merytorycznie
dobierał zestaw zabiegów optymalnie do stanu zdrowia pacjenta. Zabiegi te były realizowane
w pracowni fizjoterapii w SP GOZ w Dobroniu w serii po dziesięć razy. Pacjenci zgłaszający
się na zabiegi byli proszeni o wypełnienie ankiety oceniającej ich stan zdrowia,
a w szczególności stopień natężenia bólu, ograniczenia ruchomości, osłabienia siły
mięśniowej, zaburzeń czucia, obrzęku, zmian skórnych i niesprawności fizycznej, przed
rozpoczęciem zabiegów i po ich ukończeniu. Nasilenie tych zmian było opisywane przy
pomocy numerycznej skali nasilenia od 0 do 10.
Analiza tych ankiet pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności zleconych
zabiegów i właściwej kwalifikacji pacjentów do programu. Analizie zostało poddanych
118 ankiet.
Uogólniając fizjoterapia przyniosła dobre i bardzo dobre efekty. Pacjenci zgłaszali
największą poprawę w zakresie redukcji bólu, poprawy ruchomości ciała i siły mięśniowej.
Zdecydowana większość pacjentów objętych programem była zadowolona z efektów
leczenia.
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Pod koniec 2019 roku postanowiono kontynuować program „Wykrywanie i terapia
patologii narządów ruchu u mieszkańców Gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”
w roku 2020 zgodnie z uchwałą nr XIII/109/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
W 2017 roku został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Dobroń na lata 2018 – 2019. Program ten został wprowadzony uchwałą
nr XXXIII/268/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zwalczanie

skutków

szkodliwego

nadużywania

alkoholu

realizowane

jest

na podstawie corocznie uchwalanego Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
W celu ograniczania skutków uzależnień Gmina utworzyła Gminny Punkt Konsultacyjny,
w którym udzielana jest pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Gmina organizuje
i finansuje różnorodne działania z obszaru profilaktyki, skierowane głównie do dzieci
i młodzieży, uczniów naszych szkół.
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Pomoc społeczna i rodzina
Polityką społeczną mającą na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych,
wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców Gminy zajmuje
się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu (GOPS) .
Pomoc społeczna jest ważnym obszarem związanym z funkcjonowaniem Gminy,
ponieważ umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości.
Powyższy cel realizowany jest przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem , zarówno przez
udzielanie świadczeń finansowych, jak i udzielanie pomocy niepieniężnej, głównie w formie
pracy socjalnej.
Zadania te są realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a także innymi
aktami prawnymi, m.in. ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw.
świadczenie „500+”, ustawą o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, a także uchwał Rady Gminy w Dobroniu. Część zadań,
np. świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia alimentacyjne, również tzw. ”wyprawka
szkolna” w ramach programu „Dobry start”, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem”,
nie są zadaniami z zakresu pomocy społecznej, jedynie ze względów organizacyjnych
i formalnych przypisane są do realizacji Ośrodkowi.
Na koniec 2019 roku liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
wyniosła 55 rodzin,100 osób w tych rodzinach. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia
rodzinne – 295, liczba osób 1.075, świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 27.
rodzin, liczba osób 42.Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” otrzymało 948 rodzin dla
1.438. dzieci.
Podstawową formą pomocy było udzielanie wsparcia finansowego, przyznawane
osobom i rodzinom, których dochody nie przekroczyły kryterium dochodowego wynoszącego
dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, dla osoby w rodzinie 528 zł.
W pomocy społecznej spełnienie kryterium dochodowego, nie było wystarczającym
powodem przyznania wsparcia finansowego bądź pomocy rzeczowej lub usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania. Należy jeszcze spełnić przynajmniej jedną przesłankę określoną
w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej. Poniżej zamieszczona tabela przedstawia
najczęstsze powody przyznawania i tym samym korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej.
52

Powód trudnej

2019 rok

sytuacji materialnej

Liczba
rodzin

Liczba osób w
rodzinie

Ubóstwo

45

73

Sieroctwo

5

11

Bezdomność

1

1

5

21

14

21

Niepełnosprawność

34

50

Długotrwała choroba

8

11

43

96

6

16

Potrzeba
ochrony
macierzyństwa w
tym wielodzietności
Bezrobocie

Bezradność w
sprawach opiekuńczowychowawczych i
prowadzenia
gospodarstwa domowego
W tym

rodziny
niepełne
rodziny
wielodzietne
Alkoholizm

0

0

18

20

0

0

Zdarzenia losowe

0

0

Sytuacja kryzysowa

0

0

Trudności w
przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego

Źródło: sprawozdanie MPiPS za 2019 r.
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W pomocy społecznej kluczowe działania dotyczyły przyznawania i wypłat zasiłków
celowych, a także pomocy w naturze, na które przeznaczono środki finansowe w wysokości
76.448,00 zł, z tego 35.195,00 zł stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
Najważniejsze działania i kwoty udzielonej pomocy społecznej w zakresie zasiłków
i pomocy w naturze, ponoszonych odpłatności:
− Zasiłki stałe – 109.334 zł
− Zasiłki okresowe – 11.438 zł
− Zasiłki celowe i pomoc w naturze – 18.950 zł
− Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających zasiłki
stałe – 8.581 zł
− Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS – 127.494 zł
− Odpłatność za pobyt mieszkańców w ośrodku wsparcia dziennego – 59.703 zł
− Usługi opiekuńcze – 98.261 zł
− Program „Posiłek w szkole i w domu” – 22.304 zł.
Gmina Dobroń oprócz zadań własnych, również realizowała zadania zlecone z zakresu
pomocy społecznej i świadczenia dla rodzin. Koszt realizowanych działań z zakresu zadań
zleconych przedstawia się następująco:
− Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 33.975 zł
− Świadczenia wychowawcze (Program 500+) – 6.555.226 zł
− Świadczenia rodzinne, opiekuńcze ,zasiłki pielęgnacyjne – 2.413.718 zł
− Świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 154.790 zł.
Świadczenia rodzinne kierowane są do rodzin najuboższych oraz rodzin średnio
zamożnych, mających na utrzymaniu dzieci. Świadczenia te przysługują obywatelom oraz
cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.
Program „Za życiem” to kolejny program rządowy wprowadzony od 1 stycznia
2017 r. , który wspiera rodziny z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności wychowujące
niepełnosprawne

dzieci.

Wypłacane jest jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia

dziecka w wysokości 4 000 zł , u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenia
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu.
Świadczenia wychowawcze – program „Rodzina 500 plus”, wprowadzony od
1 kwietnia 2016 roku ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
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dzieci, to systemowe wsparcie polskich rodzin. Realizację świadczeń wychowawczych
przedstawia poniższe zestawienie.
Realizacja świadczeń wychowawczych 500+ w roku 2019
Liczba osób

Liczba

świadczeń

rodzin

1438

Liczba

948

13.147

Kwota
wypłaconych
świadczeń w zł
6.555.226

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Prawo do świadczenia z FA zależna jest od kryterium dochodowego- dochód na osobę
w rodzinie nie może przekroczyć 725 zł, a od 01.października 2019 r. 800 zł, wysokość
świadczenia nie może być wyższa niż 500 zł na jedno dziecko (zasądzonych alimentów).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi, co oznacza, że dłużnik musi
zwrócić wypłacone świadczenia oraz z odsetkami.
Liczba rodzin którym wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego -27,liczba
świadczeń 390. Kwota 154.790 zł.
Katalog środków służących do dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych od
kilku lat pozostaje niezmienny. Istnieje

konieczność przeprowadzania wywiadów

z dłużnikami, ich aktywizacji zawodowej, a w określonych w ustawie przypadkach , składanie
wniosku do Prokuratury o ściganie za przestępstwo uporczywego uchylania się od obowiązku
alimentacyjnego oraz o zatrzymanie prawa jazdy, które musi być poprzedzone wydaniem
decyzji

administracyjnej

uznającej

dłużnika

za uchylającego się od zobowiązań

alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6 miesięcy, przekazywane są do Biura Informacji
Gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników. Od 2016 r. istnieje obowiązek
przekazywania takich informacji do wszystkich biur informacji gospodarczych podanych
przez ministra właściwego do spraw gospodarki w Biuletynie Informacji Publicznej
(aktualnie jest 5).
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Wyszczególnienie

Lp.

Kwota w zł

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy osobom

1.

1 348.500

uprawnionym do alimentów do dnia 31.12.2019 r.
Kwoty
2.

zwrócone

w

roku

2019

przez

dłużników

z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu

alimentacyjnych

143.684,70

alimentacyjnego, z tego:
2.1.

- przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:

109.836,88

2.1.1.

- odsetki ustawowe za opóźnienie

59.066,54

2.2.

3.

4.

- przekazane na dochody własne organu właściwego
wierzyciela
Umorzone

w

roku

2019

należności

od

dłużników

0

z tego należności, o których mowa w:

alimentacyjnych,

Wygaszone w roku 2019 należności z tytuł świadczeń
wypłaconych

33.846,82

w zastępstwie alimentów, z tego:

33.510

4.1.

- należności, które wygasły zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy2)

0

4.2.

- należności, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy2)

33.510

1) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1.
2) Dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Rządowy

program

„Dobry

start”

–

świadczenie

(wyprawka

szkolna)

przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 r.ż., a dla
dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole do 24 r. ż.,

niezależnie od dochodu.

Jednorazowe świadczenie wynosi 300 zł.
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Wydatki na świadczenie „Dobry start” sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
Liczba świadczeń wypłaconych w roku 2019
Kwota wypłaconych świadczeń
Liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono
świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, z tego:

1001
300.300
1001

- w szkole podstawowej

687

- w szkole ponadpodstawowej

141

- w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole
ponadgimnazjalnej
- w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek
szkolny lub nauki

167

0

- w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

1

- w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

3

- w specjalnym ośrodku wychowawczym

0

- w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

2

Gmina w ramach polityki społecznej corocznie przeznacza środki finansowe na
działania na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej, ale również na realizację zadań
mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. W ramach GOPS działa Punkt
Wsparcia Interwencyjno-Psychologicznego, w celu zwiększenia dostępności terapeutycznej
dla mieszkańców gminy, udzielane jest specjalistyczne poradnictwo z zakresu psychologii
i interwencji kryzysowej dla osób dorosłych i ich rodzin. Wychodząc naprzeciw problemom
mieszkańców działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny, który zajmuje się problemami
przemocy w rodzinie, również prowadzi działania z zakresu przeciwdziałania przemocy.
Ośrodek współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sferze uzależnień, prowadzonych działań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemu
uzależnień.
Ośrodek realizuje Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Dobroń na lata 2014- 2020. Dokument ten pozwala na racjonalizację lokalnej polityki
społecznej. Określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie
powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych
i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych. Strategia stanowi podstawę do
realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które maja się przyczynić
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do poprawy warunków życia mieszkańców w szczególności tych, którzy są zagrożeni
marginalizacją i wykluczeniem społecznym i doprowadzić do integracji społecznej.
Ośrodek też realizuje Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
(PO PŻ), realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD). Program ten polega na dostarczeniu osobom najuboższym w Polsce
pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych. Program realizowany jest przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „SZANSA” w Pabianicach.
Realizowany Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dobroń na lata
2017-2019 w założeniach ma wspieranie rodziny już na etapie, kiedy pojawiają się problemy
poprzez poprawę sytuacji dziecka i rodziny, systematyczną pracę na rzecz zwiększenia
poczucia bezpieczeństwa rodziny, ograniczania patologii społecznych, minimalizowanie
negatywnych zachowań, podnoszenia oraz stwarzania skutecznego systemu wsparcia dla
rodziny i dziecka w ramach swoich kompetencji. Takie przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i wspieranie rodziny ma niewątpliwy i pozytywny wpływ na kształt każdej
z rodzin, które składają się na całość zróżnicowanego społeczeństwa Gminy Dobroń.
W 2019 r. zaczął obowiązywać

nowy Gminny program osłonowy w zakresie

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który przewiduje wsparcie
finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
Program reguluje kwestie udzielania pomocy w zakresie dożywiania. Przewiduje
w sytuacjach szczególnie uzasadnionych udzielanie pomocy w formie posiłku dla dzieci
i młodzieży bez konieczności przeprowadzania rodzinnego oraz wydawania decyzji
administracyjnej. Wsparciem w ramach tego Programu zostaną objęte osoby i rodziny
spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobroń na lata 2011-2021 ma na celu zmniejszenie skali
zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie, zwiększenie pomocy osobom uwikłanym w przemoc
i ochronę ofiar przemocy w rodzinie. Wszelkie działania podejmowane w celu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie są inwestycją w przyszłość.
Misją Gminy Dobroń i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu jest
podejmowanie długofalowych, zintegrowanych działań w sferze społecznej na rzecz poprawy
funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, prowadzenie poradnictwa
i interwencji w rodzinach, w których występują dysfunkcje.
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Działalność kulturalna
Dobrońskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do
Rejestru Instytucji Kultury Gminy Dobroń pod nr 1/2016 i działa na podstawie Statutu
nadanego Uchwałą Nr XIV/101/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 grudnia 2015 r. –
akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Dobrońskie Centrum Kultury.
Struktura organizacyjna Dobrońskiego Centrum Kultury – zwanego dalej DCK –
obejmuje Ośrodek Kultury w Dobroniu oraz Bibliotekę Publiczną w Dobroniu wraz z filią
w Chechle.
Założenia ogólne
Dobrońskie Centrum Kultury jest instytucją kultury Gminy Dobroń. Jednostka ta posiada
przychody własne, przychody od innych osób prawnych i fizycznych, dotacje z budżetu
gminy, dotacje z Biblioteki Narodowej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
obowiązujących instytucje kultury.
Amatorskie Zespoły Artystyczne oraz koła zainteresowań, działające w DCK:
1. Orkiestra Dęta (wraz z grupą dziecięcą)
2. Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń”
3. Zespół Fresh Move
4. Gminny Środowiskowy Teatr Profilaktyczny „Metamorfoza” – zajęcia w DCK
5. Grupa teatralna „Teatr sPokoLeń”
6. Koło plastyczne
7. Zajęcia sportowo – ruchowe dla dorosłych (aerobik)
8. Zajęcia sportowo – ruchowe Nordic Walking
9. Zajęcia sportowo – ruchowe „Gimnastyka dla smyka”
10. Warsztaty plastyczne dla dorosłych
11. Galeria Fotografii i Malarstwa
W ramach prowadzonej działalności przygotowujemy i organizujemy szereg imprez
kulturalno-rozrywkowych, skierowanych do dzieci i młodzieży, jak również do dorosłych
mieszkańców Gminy Dobroń.
Do zakresu działania Dobrońskiego Centrum Kultury należy w szczególności:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do
kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości
kulturowych,
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3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką,
4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,
5) rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej,
6) inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze.
Działalność Dobrońskiego Centrum Kultury
Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej
Przy Dobrońskim Centrum Kultury działają grupy taneczne i koła zainteresowań, takie
jak: kółko plastyczne, teatr sPokoLeń, zespół Fresh Move, Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni
i Tańca „Dobroń”, towarzystwo śpiewacze „Lutnia”, prowadzone są zajęcia sportoworuchowe dla osób starszych (Nordic Walking, aerobik) oraz najmłodszych – „Gimnastyka dla
smyka”.
I.

Do najważniejszych przedsięwzięć, sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego
i amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocji naszej gminy, należały:

1. Koncert

Noworoczny

(20.01.2019)

–

coroczna

impreza,

organizowana

w Dobrońskim Centrum Kultury, z udziałem grup działających przy DCK. Podczas
koncertu na scenie (korzystamy z hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dobroniu)
prezentują swoją działalność członkowie wszystkich grup. Podczas trzech godzin
koncertu, mieszkańcy gminy jak i również wszyscy zainteresowani, mogą podziwiać
osiągnięcia wokalne, taneczne, ruchowe i plastyczne: chóru „Lutnia”, Orkiestry
Dętej,. Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń”, grupy tanecznej Fresh Move, grupy
teatralnej Teatr sPokoLeń. Koncert kończy pokaz sztucznych ogni na boisku
sportowym. Wstęp jest bezpłatny. Dekorację sali przygotowują pracownicy DCK,
projektem zajmuje się instruktor zajęć plastycznych.
2. Obchody DNIA KOBIET – (03.03.2019) jak co roku DCK organizuje dla wszystkich
Pań spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W tym roku miało ono charakter poetyckomuzyczny "Miłość w różnych tonacjach”. Mieliśmy przyjemność wysłuchać wierszy
w wykonaniu: autor Bogdan Prusisz, Karolina "Kaja" Sysa, Aneta Wolanowska,
Paweł Kotlarek. Oprawę muzyczną zapewniły aktorki z Teatru sPokoLeń: gitaraMaria Maślanka, wiolonczela - Magdalena Kirejczyk.
3. Liga Tańca Sportowego – (24.03.2019) impreza sportowo – taneczna, organizowana
przez grupę Fresh Move, o charakterze ogólnokrajowym. Na Ligę Tańca przyjeżdżają
60

zespoły taneczne z całego kraju, należące do Związku Tańca Sportowego, prezentując
swoje umiejętności w różnych kategoriach wiekowych i tanecznych (hip hop, dance,
jazz, liryc, formacje, mini fromacje, duety, solówki). Impreza ma charakter zawodów,
przyznawane są dyplomy i medale, oraz odpowiednia punktacja.
4. XXX Święto Gminy Dobroń, (15.06.2019) Jest to cykliczna impreza plenerowa,
organizowana w czerwcu, w Parku Gminnym, przy współudziale Gminy Dobroń. Na
scenie prezentują się grupy działające przy DCK, jak i również zaproszeni goście.
W tym roku wystąpili u nas: Justyna Bacz z Zespołem, Zespół „Kobranocka”, Zespół
„JORRGUS”. Na zakończenie jest pokaz sztucznych ogni. W trakcie imprezy wszyscy
uczestnicy mogą skorzystać z różnych atrakcji, takich jak konkursy, występy, strefa
zabawa dla dzieci (bezpłatna), warsztaty, zaplecze gastronomiczne.
5. V Festiwal Folkloru – (16.06.2019) impreza plenerowa, organizowana następnego
dnia po Święcie Gminy Dobroń. Festiwal po raz pierwszy zorganizowany był cztery
lata temu, dzięki zaangażowaniu członków Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń” oraz
Wójta Gminy. Główną ideą tej imprezy jest kultywowanie tradycji ludowych naszej
gminy, propagowanie folkloru i twórczości ludowej. Na festiwal zapraszane są
zespoły ludowe i folklorystyczne z regionu, jak i również z całej Polski. Nie jest to
duży festiwal, gdyż trwa tylko jeden dzień, jednakże jest on bardzo ważny w naszej
lokalnej społeczności, ze względu na to, iż członkowie Zespołu to już trzecie, a nawet
czwarte pokolenie rdzennych mieszkańców gminy. W tym roku na Festiwalu Folkloru
wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca „Kocierzewiacy”, Zespół Pieśni i Tańca
„Bychlewianka” oraz organizator - Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń”. Festiwal odbywa
się na terenie Parku Gminnego, wstęp jest wolny, goście mogą korzystać z wszystkich
zapewnionych atrakcji, tak jak podczas Święta Gminy Dobroń.
6. VII Festiwal Pieśni Maryjnej AVE MARIA –

(13.10.2019) organizowany

z inicjatywy Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, działającego przy DCK. Festiwal
organizowany jest od sześciu lat. Przegląd zaproszonych chórów odbywa się
w Kościele Parafialnym w Dobroniu, wstęp jest wolny. Celem tej imprezy jest
podtrzymywanie tradycji muzycznych, współpraca i integracja z okolicznymi
chórami. Festiwal ma charakter przeglądu, wszyscy uczestnicy dostają statuetki
i podziękowania w formie dyplomów. Zakończeniem festiwalu jest poczęstunek dla
wszystkich uczestników imprezy. W tym roku w festiwalu udział wzięli:
Konstantynowskie

Stowarzyszenie

Śpiewaczo-Muzycznego

im.

F.

Chopina

z Konstantynowa Łódzkiego, Chór "Assumptio" z Parafii pw. Wniebowzięcia
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Najświętszej Maryi Panny w Kolumnie, Chór „Gloria Trinitatis” z Parafii Trójcy
Przenajświętszej w Pabianicach, Chór „Benedictus Cantus” z Parafii Św. S. Faustyny
Kowalskiej z Łasku, Rzgowski Chór „Camerata” z Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie, Chór "Lutnia" z Dobronia.
II.

Na uwagę zasługują również grupy działające przy Dobrońskim Centrum Kultury.
Każda z nich, poprzez swoje działania artystyczne, wnosi bardzo duży wkład
w rozwój kultury na naszym terenie, oraz daje możliwość aktywnego uczestnictwa
w życiu kulturalnym naszej gminy. Członkowie wszystkich grup, to amatorzy, którzy
z własnej chęci i potrzeby rozwijania swoich talentów, uczestniczą w zajęciach,
dopasowując je do swoich zainteresowań.

1. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, potocznie nazywane chórem „Lutnia”. Jest to
najstarsza grupa, działająca na terenie gminy. Swoimi występami uświetnili wiele
wydarzeń wojewódzkich, powiatowych i gminnych, m.in.:
✓ Oprawa mszy św. w Kościele Parafialnym w Dobroniu podczas uroczystości
kościelnych i państwowych – 18 razy
✓ Udział w przeglądach artystycznych i koncertach na miejscu i podczas
wyjazdów (Wambierzyce, Zgierz, Koluszki, Szadek, Skierniewice, Czarnocin)
– 10 razy
✓ Organizacja Święta Patronki chóru Św. Cecylii
2. Orkiestra Dęta – istnieje już ponad 117 lat. Członkami grupy są przede wszystkim
mieszkańcy naszej gminy. We wrześniu 2018 r. do dorosłej kadry dołączyła grupa
dziecięca. Ze względu na duże zainteresowanie nauką gry na instrumentach dętych,
stworzyliśmy osobne zajęcia dla najmłodszych. Najważniejsze wydarzenia z udziałem
Orkiestry Dętej, to m.in.:
✓ Oprawa mszy św. w Kościele Parafialnym w Dobroniu podczas uroczystości
kościelnych i państwowych – 17 razy
✓ Udział w obchodach jubileuszowych OSP – 5 razy
✓ Udział w przeglądach artystycznych i koncertach na miejscu i podczas
wyjazdów – 7 razy
✓ Udział w uroczystości święta Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze,
oprawa muzyczna mszy św. w Bazylice.
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✓ Udział orkiestry dętej w uroczystości obchodów 80 rocznicy bitwy stoczonej
w dniu 7 września 1939 r. przez 72 - Pułk Piechoty im. Dionizego
Czachowskiego z najeźdźcą hitlerowskim w Chechle;
3. Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń” to trzecia, tak liczna i tak długo działająca grupa
artystyczna. W tym roku Zespół reprezentował gminę, biorąc udział w:
✓ Koncert kolęd i pastorałek – Dobroń, Pabianice, Łódź – 3 razy
✓ Nagranie „Kogutka i gaika” dla TVP3 – w wykonaniu ZPiT „Dobroń”.
Nagranie plenerowe, emitowane podczas Świat Wielkanocnych w TVP3
pasmo ogólnopolskie.
✓ Dyngusowe chodzenie ZPiT „Dobroń” z Kogutkiem i gaikiem po Dobroniu
✓ Koncerty: z okazji Dnia Kobiet w Teodorach; podczas

"Pikniku

Patriotycznego" w Drzewocinach; występ ZPiT "Dobroń" podczas "Pikniku
z okazji Dnia Dziecka" w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach; koncert
ZPiT "Dobroń" na Festiwalu Tradycji i Kultury Małków 2019r.; udział ZPiT
"Dobroń" w paradzie zespołów podczas obchodów Bożego Ciała w Łowiczu;
koncert ZPiT "Dobroń" oraz oprawa muzyczna podczas składania wieńców
dożynkowych podczas Obchodów Dożynek w Gminie Turek. Obchody
organizowane w miejscowości Wietchinin; koncert muzyczny ZPiT "Dobroń"
podczas festynu "Pociąg do Kolumny" w Łasku – Kolumnie; "Pociąg do
Spały" - koncert ZPiT" Dobroń" w pociągu jadącym do Spały - Dożynki
Prezydenckie; "Kolory Sieradzkiego" - Łódzki Dom Kultury. Koncert ZPiT
"Dobroń" (polonez, dzbany, przyśpiewki). Prezentacja prac ręcznych oraz
degustacja potraw przygotowana przez panie z KGW w Mogilnie Małym;
koncert ZPiT "Dobroń" "Pokolenia dla Niepodległej" w Miejskim Ośrodku
Kultury im. Z Herberta w Pabianicach. W koncercie udział brała również
młodzież Zespołu Szkół nr 2 im. J. Groszkowskiego w Pabianicach; koncert
ZPiT "Dobroń"- "Amazonkom Powiatu Łaskiego" organizowany w Zajeździe
"Jamboł" w Łasku -Kolumna – 11 razy
✓ Wyjazd ZPiT „Dobroń” na warsztaty taneczne do Murzasichla (22-24.03.2019)
✓ Wyjazd ZPiT "Dobroń" na Festiwal Folklorystyczny do Francji (1520.08.2019)
✓ Udział pary ZPiT: Bogusława Ostrowska i Sławomir Sysio w Ogólnopolskim
Konkursie Tańca Ludowego im. Jacka Lewandowskiego w Łódzkim Domu
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Kultury. "5 MINUT DLA OBERKA". Przedstawiciele "Dobronia" zajęli
w konkursie III miejsce
4. Grupa taneczna FRESH MOVE, działająca od ponad 8 lat, reprezentowana jest
przez dzieci i młodzież z terenu gminy, których pasją jest taniec współczesny. Grupa
reprezentuje gminę na wielu przeglądach, konkursach czy zawodach tanecznych.
Najważniejsze z nich w tym roku to:
✓ Udział zespołu Fresh Move w spotkaniach Tanecznych "Drgania Przestrzeni"
w Zgierzu;
✓ Udział zespołu Fresh Move w spotkaniach Tanecznych Re(Kreacja)
w Bełchatowie;
✓ Udział

Zespołu

Fresh

Move

w

I

Ogólnopolskim

Turnieju

Tańca

Nowoczesnego w Pakosławiu;
✓ Udział Zespołu "Fresh Move" w turnieju tańca "Złote Baletki" w Opocznie;
✓ Udział Zespołu Fresh Move w Lidze Tańca Sportowego w Łodzi;
✓ Udział Zespołu "Fresh Move" w Festiwalu Tańca "ROSA" w Łódzkim Domu
Kultury;
✓ Udział Zespołu "Fresh Move" w I Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Nowoczesnego z okazji 25-lecia istnienia KS Jaszczur, w Łasku;
✓ Rodzinne spotkanie Mikołajkowe grupy Fresh Move – wspólne zabawy i gry,
wizyta Mikołaja 😊
5. Najkrócej działająca grupa artystyczna to Teatr sPokoLeń. Istnieją od ponad 4 lat,
skupiając wokół siebie ludzi z pasją, miłością do teatru i sztuki. Artystycznie rozwijają
się bardzo szybko, co widać po efektach ich pracy:
✓ Wyjazd grupy teatralnej "sPokoLeń" z przedstawieniem "Nie wszyscy
złodzieje przychodzą kraść" do Domu Kultury w Praszce;
✓ Udział grupy teatralnej sPokoLeń w Sejmiku Teatrów Wiejskich w Ożarowie;
✓ Udział grupy teatralnej "sPokoLeń" w XXXVI Ogólnopolskim Sejmiku
Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie – Nagroda Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

64

III.

Bardzo istotnym zadaniem w działalności Ośrodka Kultury była edukacja artystyczna,
którą prowadziliśmy poprzez uczestnictwo w warsztatach, konkursach, przeglądach,
występach, m.in. w zakresie edukacji muzycznej, teatralnej, plastycznej, itp. podczas
których zorganizowano:
✓ Warsztaty plastyczne dla dorosłych „Palma wielkanocna” oraz ozdoby świąteczne
– sztuka decoupage; warsztaty plastyczne „Sztuka z papieru”, „Ozdoby
świąteczne” – warsztaty decoupage – 4 razy
✓ Wyjazd dzieci z koła Plastycznego do Torunia. Wizyta w Muzeum Toruńskiego
Piernika - dzieci samodzielnie przygotowują pierniki. Wizyta w piwnicy
Toruńskich Potraw - dzieci uczestniczą w warsztatach rzemiosła galanterii
skórzanej i sztuki wytwarzania tarcz i broni. Wizyta w Domu Legend Toruńskich połącznie interaktywnego muzeum i teatru - dzieci uczestniczą w odgrywaniu
postaci z toruńskich legend;
✓ Współorganizacja z Gminą Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory
Polski” oraz Koncertu Kolęd w Kościele Parafialnym w Dobroniu,
✓ Wernisaż wystawowy fotografii Bogdana Prusisza pt.: "Mieszkam w Polsce zamki i pałace". Wystawa obejmuje 74 fotografie;
✓ Fresh Move w obiektywie - wystawa fotografii grupy Fresh Move;
✓ Wernisaż wystawowy Grupy Ldzań - Grabia pt.: "Szczęście". Fotografie
autorstwa: Tomasza Ciesielskiego, Darii Czekalskiej, Grażyny Dębowskiej,
Barbary Grabowskiej, Tadeusza Hałatka, Bogdana Prusisza, Janusza Ziarnika;
✓ Udział dzieci z koła plastycznego w Wojewódzkich Warsztatach Ludowej Plastyki
Papierowej w Łódzkim Domu Kultury;
✓ Wizyta dzieci z klas "0" Szkoły Podstawowej w Dobroniu. Zapoznanie dzieci
z pracą ośrodka i zespołów: orkiestra dęta - zapoznanie z instrumentami, ZPiT
"Dobroń" - zapoznanie z kostiumami ludowymi, omówienie zwyczajów
i wyjazdów zespołu;
✓ Współorganizacja z Polskim Impresariatem Muzycznym Koncertu z cyklu
"Z klasyką przez Polskę". Wykonawcy: LUTEDUO PLUS -Anna Kowalska lutnia basowa, gitara barokowa, Anton Birula - lutnia barokowa, Alisa Birula organy, lutnia. Koncert odbył się w Kościele Św. Wojciecha w Dobroniu;
✓ W ramach ferii zimowych zorganizowano dla dzieci: - plac zabaw na hali
sportowej Szkoły Podstawowej (urządzenia dmuchane), zajęcia plastyczne, „Język
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angielski na wesoło”; z okazji Dnia Dziecka - "Bajkowy Dzień Dziecka" – gry
i zabawy; spotkanie z Mikołajem - dzieci, wraz z rodzicami, bawiły się przy
znanych świątecznych przebojach, modelowały balony, pozowały do zdjęć
z maskotką Olafem, mogły również pomalować sobie buzie, wcielając się
w postacie z bajek. Nie zabrakło oczywiście spotkania z Mikołajem! Każde
dziecko otrzymało słodki prezent i pamiątkowe zdjęcie.
Dobrońskie Centrum Kultury poprzez organizowanie zajęć plastycznych i warsztatów
tanecznych jak i również uczestnictwo w różnorodnych zajęciach artystycznych, zapewnia
twórcze spędzanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
IV.

W strukturze Dobrońskiego Centrum Kultury znajduje się również Biblioteka
Publiczna, do której zadań należy udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz
zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa.
Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych
wg stanu na 31.12.2019 r.

16 353

Czasopisma
oprawne
-

Zbiory
specjalne
41

Filia w Chechle

6 158

-

21

6 179

Razem

22 511

-
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22 573

Nazwa biblioteki

Książki

GBP Dobroń

Razem zbiory
16 394

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa
biblioteki, filii
GBP Dobroń
Filia w Chechle
Razem
Ogółem –
struktura
procentowa

Literatura
piękna dla
dzieci i
młodzieży
2 884

Literatura
piękna dla
dorosłych

Literatura z
innych działów

Ogółem książki

7 447

6 022

16 353

1 838
4 722

2 834
10 281

1 486
7 508

6 158
22 511

21

45,7

33,3

100

W 2019 roku Biblioteka Publiczna w Dobroniu i Filia w Chechle pracowały w oparciu
o roczne plany pracy. Biblioteki włączyły się poprzez swoją działalność do życia społecznego
gminy, będąc organizatorem imprez o charakterze kulturalno – edukacyjnym, skierowanych
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zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Realizowane działania powstawały
we współpracy ze szkołami, przedszkolami, towarzystwami i organizacjami społecznymi.
Biorąc pod uwagę potrzeby czytelnicze mieszkańców gminy, zaprenumerowano większą
liczbę czasopism, zakupiono za 7000 zł nowości wydawnicze. W ramach działań statutowych
zorganizowano spotkania autorskie.
W okresie wakacji zorganizowano zajęcia dla dzieci (warsztaty plastyczne, literackie,
karaoke, zabawa masą solną, zajęcia kulinarne, gry i zabawy na świeżym powietrzu).
Biblioteka Publiczna po raz trzeci otrzymała dotację na dofinansowanie zadania
w ramach Programu Biblioteki Narodowej – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych” w kwocie 4600,00 zł. Celem projektu było wzmocnienie aktywności
czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych
publikacji oraz wzrostu liczby czytelników.
Priorytetem w pracy Biblioteki Publicznej w Dobroniu w 2019 r. było udostępnianie
księgozbioru, działalność informacyjna, komputeryzacja zbiorów bibliotecznych oraz
promocja

czytelnictwa

i

biblioteki

(na

stronie

internetowej

Biblioteki,

portalu

społecznościowym Facebook oraz w prasie lokalnej). W 2019 w lipcu Biblioteka zmieniła
swoją siedzibę. Została przeniesiona do budynku przystosowanego i zmodernizowanego
specjalnie do użytku jako pomieszczenia Biblioteczne. Dzięki temu zwiększyła się
powierzchnia użytkowa, nowe wnętrze jest przestronne przytulne i spełnia wymogi dla osób
niepełnosprawnych. Przeprowadzono też skontrum w obu placówkach bibliotecznych.
Biblioteki nadal biorą udział w projekcie „Mała książka – Wielki człowiek”.
Uczestniczyliśmy również w akcji Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie
i zdobyliśmy dwie pufy do czytania i książki o wartości 298,47 zł
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Rodzaje wpływu książek
Woluminy
2019
297

Wartość inw.
w 2019
7 000,00

220

4 600,00

-

-

Zakup z wypracowanych środków
własnych

8

150,00

Zakup książek ogółem

640

525

11 750,00

Dary instytucji, urzędów

15

25

360,00

Dary czytelników

279

145

2 130,00

Dary innych bibliotek np. WiMBP

7

-

-

Dary ogółem

301

170

2 490,00

Przejęto z bibliotek

-

-

-

W zamian za zagubione

37

35

250,00

Akcja Kinder Mleczna Kanapka
„Przerwa na wspólne czytanie”

9

298,47

Wpływy ogółem

739

14 788,47

Woluminy
2018
309

Rodzaj wpływu

Zakup z dotacji organizatora
Zakup z dotacji Ministerstwa
331
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zakup z innych źródeł, z innych
dotacji, grantów itp.

978

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2019 r.

Nazwa
biblioteki, filii

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz
Literatura
Literatura
Literatura z
piękna dla
piękna dla
innych działów
Ogółem
dzieci
dorosłych

GBP Dobroń

2 113

5 231

757

8101

Filia w Chechle

1 306

1 654

229

3 189

Razem
Ogółem –
struktura
procentowa

3 419

6 885

986

11 290

30,3

61

8,7

100 %
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Tworzenie w bibliotece bazy komputerowej
(katalog, bazy bibliograficzne).
Nazwa biblioteki,
filii
GBP Dobroń
Filia w Chechle

Nazwa bazy
Katalog
komputerowy
Katalog
komputerowy

Przyrost bazy w 2019
r.
855

Stan bazy na koniec
grudnia 2019r.
16 061

223

Razem

6 158

1 078

22 219

Liczba udzielonych informacji
Nazwa
biblioteki, filii

Ogółem

Biblioteczne

Rzeczowe

Bibliograficzne

GBP Dobroń

2 160

2 135

25

-

Filia w Chechle
Razem

1 555
3 715

1 550
3 685

5
30

-

Instytucje, z którymi nawiązano współpracę w roku 2019
(poza szkołami i przedszkolami)
Nazwa
biblioteki

Nazwa instytucji współpracującej
(zakres współpracy)

GBP Dobroń

Żłobek Akademia Maluszka w Dobroniu
Powiatowa Komenda Policji w Pabianicach
32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
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Rada Gminy w Dobroniu

Kadencja 2018-2023
Wójt:

Robert Jarzębak

Sekretarz:

Mirosław Rżanek

Skarbnik:

Ilona Mudzo

Radni:

Janusz Szerffel (przewodniczący)
Tadeusz Różański (wiceprzewodniczący)
Monika Barbara Wolna (wiceprzewodnicząca)
Włodzimierz Bąkowski
Dariusz Marek Becht
Agnieszka Maria Bielecka
Anna Małgorzata Fątner-Dregier
Piotr Górny
Hanna Bożenna Grącka
Barbara Jóźwiak
Daniel Wiesław Korczak
Grzegorz Minias
Magdalena Anna Minkiewicz
Andrzej Wiesław Pułanecki
Urszula Siwek

Wykonywanie uchwał rady gminy
Zadaniem Wójta jako organu wykonawczego jest nie tylko wykonywanie uchwał
Rady, ale również szereg innych czynności m. in obowiązek przekazywania uchwał
stanowiących akty prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, publikacji uchwał na stronie BIP, określenie sposobu wykonywania uchwał,
a także zapewniania zgodnego z prawem ich wykonywania.
W roku 2019 odbyło się 11 sesji Rady Gminy w Dobroniu, z czego 1 sesja została
zwołana na wniosek Wójta Gminy Dobroń w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminny. W ramach działalności Rada Gminy Dobroń podjęła
97 uchwał. Poniższa tabela przedstawia podział uchwał na konkretne obszary.
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Podział uchwał wydanych przez Radę Gminy w Dobroniu w 2019 roku na obszary

Obszar

Liczba uchwał

Zarządzanie majątkiem

6

Organizacja Gminy i Urzędu

4

Rozpatrzone skargi i petycje

5

Finanse

45

Zagospodarowanie przestrzenne

5

Oświata

7

Ochrona środowiska

3

Infrastruktura drogowa

4

Pomoc społeczna

2

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna

1

Gospodarka mieszkaniowa

3

Ochrona zdrowia

6

Pozostałe

6
Suma

97

Zdecydowana większość uchwał podjętych w 2019 roku odnosiła się do finansów.
Dotyczyły one głównie zmian w Budżecie Gminy Dobroń.
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Akty prawa miejscowego wydane przez Radę Gminy w 2019 roku
Treść aktu prawa miejscowego

Numer aktu
Uchwała Nr III/17/19 Rada Gminy Dobroń

sprawie podwyższenia kryterium

z dnia 28 luty 2019 r.

dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub
świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023

Uchwała Nr III/20/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz

z dnia 28 luty 2019 r.

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki i kluby dziecięce na
terenie Gminy Dobroń

Uchwała Nr III/21/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za

z dnia 28 luty 2019 r.

wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych

Uchwała Nr III/26/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat

z dnia 28 luty 2019 r.

za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg
gminnych i dróg będących w zarządzie
gminy na cele nie związane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego

Uchwała Nr IV/31/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie nadania nazwy ulicy w

z dnia 28 marca 2019 r.

miejscowości Dobroń

Uchwała Nr IV/32/19 Rada gminy Dobroń

w sprawie nadania nazwy ulicy w

z dnia 28 marca 2019 r.

miejscowości Dobroń

Uchwała Nr IV/33/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad

z dnia 28 marca 2019 r.

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Dobroń w 2019 roku"
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Uchwała Nr IV/34/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz

z dnia 28 marca 2019 r.

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki i kluby dziecięce na
terenie Gminy Dobroń

Uchwała Nr VI/41/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie poboru należności pieniężnych

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w drodze inkasa oraz zasad rozliczania
inkasentów

Uchwała Nr VII/44/19 Rada gminy Dobroń

w sprawie ustalania planu sieci szkół

z dnia 30 maja 2019 r.

podstawowych prowadzonych przez Gminę
Dobroń oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, od 1
września 2019 roku

Uchwała Nr VII/46/19 Rada Gminy Dobroń

W sprawie zasad udzielania i rozmiaru

z dnia 30 maja 2019 r.

obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze,
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Uchwała Nr VIII/55/19 Rada Gminy

w sprawie zmiany uchwały nr VI/41/19

Dobroń z dnia 25 czerwca 2019 r.

Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia
2019 r. w sprawie poboru należności
pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad
rozliczania inkasentów

Uchwała Nr VIII/56/19 Rada Gminy

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty

Dobroń z dnia 25 czerwca 2019 r.

za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr X/72/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie miejscowego planu

z dnia 26 września 2019 r.

zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Chechło Drugie

Uchwała Nr X/76/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie określenia tygodniowego

z dnia 26 września 2019 r.

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
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nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze
Uchwała Nr XI/83/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat

z dnia 29 października 2019 r.

za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg
gminnych i dróg będących w zarządzie
gminy na cele nie związane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego

Uchwała Nr XI/85/19 Rada Gminy Dobroń

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

z dnia 29 października 2019 r.

w miejscowości Dobroń

Uchwała Nr XI/86/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie zmiany wieloletniego programu

z dnia 29 października 2019 r.

gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Dobroń na lata 2016-2020

Uchwała Nr XI/88/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego

z dnia 29 października 2019 r.

Publicznego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu

Uchwała Nr XII/91/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu

z dnia 28 listopada 2019 r.

żyta dla celów podatku rolnego na 2020 rok

Uchwała Nr XII/92/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie określenia stawek podatku od

z dnia 28 listopada 2019 r.

nieruchomości na 2020 rok

Uchwała Nr XII/93/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie określenia wysokości stawek

z dnia 28 listopada 2019 r.

podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XII/94/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie ustalenia opłaty za nieczystości

z dnia 28 listopada 2019 r.

ciekłe dowożone do punktu zlewnego
oczyszczalni ścieków w Dobroniu

Uchwała Nr XII/95/19 Rada Gminy Dobroń

w sprawie przyjęcia "Regulaminu

z dnia 28 listopada 2019 r.

dostarczenia wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Dobroń"

Uchwała Nr XIII/101/19 Rada Gminy

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy

Dobroń z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dobroń na 2020 r.

Uchwała Nr XIII/102/19 Rada Gminy

w sprawie ustalenia trybu udzielania

Dobroń z dnia 30 grudnia 2019 r.

i rozliczania dotacji dla niepublicznych

74

przedszkoli oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania
Uchwała Nr XIII/103/19 Rada Gminy

w sprawie określenia średniej ceny jednostki

Dobroń z dnia 30 grudnia 2019 r.

paliwa w gminie Dobroń w roku szkolnym
2019/2020

Uchwała Nr XIII/104/19 Rada Gminy

w sprawie określania wysokości opłat za

Dobroń z dnia 30 grudnia 2019 r.

korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą
6 lat, w przedszkolach publicznych
i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę
Dobroń
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Dokumentacja fotograficzna

Termomodernizacja budynków w Gminie Dobroń.
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Budynek komunalny Dobroń ul. 11 Listopada 11

Budynek komunalny Dobroń ul. Sportowa 18

Budynek komunalny Markówka 50

Budynek komunalny Markówka 52

Budynek komunalny Mogilno Duże 14

Budowa budynku pasywnego w Chechle Drugim
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Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek

Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”

Święto Gminy Dobroń 2019

Święto Gminy Dobroń 2019

Festiwal Folkloru 2019

Festiwal Folkloru 2019
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