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Oddaję w Państwa ręce Roczny Raport o Stanie Gminy Dobryszyce za  2021 rok.  

Dokument opracowano w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 

1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713).   

Coroczne publikowanie Raportu daje możliwość ukazania w jednym dokumencie 

działań podejmowanych na rzecz rozwoju naszej Gminy.   

Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Wójta Gminy Dobryszyce  

w 2021 roku, w szczególności realizację programów, strategii, uchwał Rady 

Gminy  w Dobryszycach oraz funduszu sołeckiego.   

Dokument ten scala wiedzę o działalności za rok ubiegły i jest podstawą do 

obiektywnej, opartej na faktach, oceny.   

Podstawą opracowania Raportu są dokumenty sporządzane przez pracowników 

Urzędu Gminy w Dobryszycach oraz jednostki organizacyjne Gminy.   

                                                                                     

                                                                                                      Wójt Gminy 

 

                                                                                               Małgorzata Dzwonek 
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1. Charakterystyka gminy  

1.1. Położenie i powierzchnia gminy  

Gmina Dobryszyce jest to gmina wiejska, która znajduje się w zachodniej części 

powiatu radomszczańskiego w województwie łódzkim. Administracyjnie składa się z 16 

miejscowości. W gminie funkcjonuje 12 sołectw:  

  

Dobryszyce,  

Dobryszyce II,  

Zdania,  

Galonki,   

Rożny,   

Wiewiórów,  

Ruda,   

Zalesiczki,  

Blok Dobryszyce,  

Borowiecko,   

Borowa,   

Żaby.  

  

Powierzchnia wynosi 51,1 km2, graniczy z następującymi gminami:  

od północnego – wschodu z gminą Kamieńsk,  od 

wschodu z gminą Gomunice,   

od południowego – wschodu z gminą i miastem Radomsko,  od 

południowego – zachodu z gminą Ładzice  

  

od zachodu z gminą Lgota Wielka.  

Gmina Dobryszyce leży na obszarze, w którym rzeźba terenu jest pofałdowana 

morenowymi wzniesieniami we wschodniej części gminy. Atrakcyjność podnoszą także 

przepływające rzeki Widawka oraz Kręcica. Widawka jest prawym dopływem rzeki 
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Warty o długości 95,8 km, a Kręcica to niewielka rzeka o długości 11,2 km będąca 

lewym dopływem Widawki.  

Większą część gminy stanowią obszary rolnicze. Lasy znajdują się we wschodniej 

części gminy, dominują bory sosnowe, głównie z udziałem sosny zwyczajnej. W gminie 

znajduje się ok. 900 ha lasów, co stanowi ok. 18% powierzchni . Przeważająca część 

lasów to lasy prywatne, stanowią one blisko 70% powierzchni lasów na terenie gminy.  

Przez teren gminy przebiega główny szlak komunikacyjny północ – południe, czyli 

autostrada A1, której budowa zmierza ku zakończeniu.  

Mapa gminy Dobryszyce  
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Położenie gminy w powiecie radomszczańskim  

   

 

1.2. Rolnictwo  

Na terenie gminy Dobryszyce ( zgodnie z danymi ze spisu rolnego 2020) 

znajduje się 296 gospodarstw rolnych.  Ich struktura obszarowa 

przedstawia się następująco: 

- do 1 ha               - 3 

- 1 – 5 ha              - 171 

- 5 – 10 ha            - 64 

- 10 – 15 ha          - 27 

- Pow. 15 ha         - 31 

Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach na terenie gminy 

wynosiła 2963,31 ha. Największą część powierzchni stanowią grunty pod 

zasiewami, następnie łąki trwałe  oraz pastwiska.  
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Na terenie gminy Dobryszyce najwięcej gospodarstw zajmuje się uprawą 

zboża ( 1478,8 ha). Ok. 90 ha upraw na terenie gminy stanowią warzywa. 

W części gospodarstw prowadzona jest również hodowla zwierząt. Wg 

danych spisu rolnego główna produkcja zwierzęca to: bydło – 595 szt., 

trzoda chlewna – 1279 szt., drób – 73680 szt. 

  

1.3. Liczba i struktura ludności  

Stan ludności w gminie Dobryszyce w 2021 (na dzień 31.12.2021) roku 

wynosił 4336 osób, w tym 2165 mężczyzn i 2171 kobiety Na przestrzeni 

lat 2018-2021 następują niewielkie zmiany w liczbie ludności. Niestety rok 

2021 jest drugim rokiem z rzędu z ujemnym przyrostem naturalnym. W 

2021 roku urodziło się w gminie 34 osoby, a zmarło 45. W roku 2021 

zawarto na terenie gminy 17 małżeństw. 

 

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach: 

 

Biała Góra – 323 

Borowa – 24 

Borowiecko – 226 

Blok Dobryszyce – 1238 

Dobryszyce – 958 

Galonki – 182 

Huta Brudzka – 37 

Janów – 17 

Kolonia Dobryszyce – 129 

Lefranów – 15 

Malutkie – 172 

Rożny – 235 

Stępki – 26 

Wiewiórów – 286 

Zdania – 161 

Zalesiczki – 93 

Żaby – 105 

Żarki - 39 

 

1.4. Bezrobocie  
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Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, które objawia się brakiem 

zatrudnienia dla osób pragnących podjąć pracę. Problem ten dotyka cały 

obszar Polski , w ostatnich latach stopa bezrobocia znacznie się obniżyła. 

Na rozmiar zjawiska wpływ mają czynniki społeczne oraz prowadzona 

polityka krajowego rynku pracy. 

Przypomnijmy, że jeszcze w 2015 roku stopa bezrobocia w 

gminie wynosiła kilkanaście procent. Obecnie w gminie wg 

danych na 31 grudnia 2021 roku rejestrowane bezrobocie to 62 

osoby – 37 kobiet i 25 mężczyzn. 

 

            1.5. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza  

Gmina Dobryszyce zapewnia kształcenie dzieci i młodzieży na poziomie 

przedszkolnym i szkoły podstawowej w następujących placówkach:  

1) w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Bloku  

Dobryszyce, ul. Kolejowa 24  

2) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobryszycach, złożonym z 

Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola, który 

funkcjonuje od 01.01.2013 r. w budynkach przy ul. Leśnej 1 i ul. Szkolnej 

7.  

Na terenie gminy istnieje możliwość kontynuowania kształcenia w szkole 

ponadpodstawowej tj. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Dobryszycach, dla którego organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa.  

Liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz uczniów 

przedstawiają tabele zamieszczone poniżej:  

 

 
Tabela nr 1. Stan organizacji szkół w roku szkolnym wg danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 

30.09.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba 

uczniów 
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Szkoła Podstawowa                        

im. H. Sienkiewicza                              

w Bloku Dobryszyce 

 

8 

 

79 

 

 

 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Dobryszycach                   

(Szkoła Podstawowa)  

 

13 

 

237 

 
 

Tabela nr 2. Stan organizacji oddziałów przedszkolnych i przedszkola wg danych Systemu Informacji 

Oświatowej na dzień 30.09.2021 r.         

Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów  

Liczba dzieci  

Oddziały Przedszkolne przy 

Szkole Podstawowej               w 

Bloku Dobryszyce   

 

2 

 

47 

Zespół Szkolno-Przedszkolny                               

w Dobryszycach                 

(Przedszkole)              

 

4 

 

82 

 

W tabeli poniżej przedstawiamy średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku: 

 
1. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku w % punktach (dane z Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Łodzi ): 

 

Egzamin 

ósmoklasisty 

Zespół Szkolno – 

Przedszkolny                 

w Dobryszycach 

(liczba zdających– 19) 

Szkoła Podstawowa                    

w  

Bloku Dobryszyce 

(liczba zdających – 11) 

j. polski  57 % 38 % 

 

matematyka  46 %  35 % 
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j. angielski 56 % 

 

 39 % 

 

 

1.6. Infrastruktura  

Na terenie gminy Dobryszyce przebiegają drogi krajowe, powiatowe oraz gminne, 

których długość wynosi: 7,75   km dróg krajowych,  

20,47 km dróg powiatowych, 33,1     km dróg gminnych.  

W niedalekiej odległości od gminy znajdują się miasto Radomsko, będące stolicą 

powiatu, z którym gmina jest dobrze skomunikowana. W obecnej chwili trwają prace 

związane z przebudową przebiegającej przez teren gminy drogi krajowej do parametrów 

autostrady. Powstanie autostrady A1 poprawia atrakcyjność inwestycyjną terenów 

przyległych do niej, co może się przyczynić do rozwoju gospodarczego gminy.  

Aktualny przebieg dróg krajowych:  

 
Drogi krajowe  

Oznaczenie  Przebieg  

DK 91  Kamieńsk - Radomsko  

DK1; E75  Łódź - Katowice  

  

Przebieg dróg powiatowych:  

 
Drogi powiatowe  

Oznaczenie  Przebieg  

3509 E  Brudzice - Okrajszów  
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3928 E  Radomsko - droga 3931 E (Słostowice)  

3947 E  Radomsko - Lgota Wielka  

  

  

  

Wykaz dróg gminnych:  

Numer drogi  Przebieg drogi (miejscowość, ulica)  

101402E  Wolica (Gm. Kleszczów) – Borowa – Huta Brudzka – Kotlewy   

112001E  
Pytowice (Gm. Kamieńsk) – Kotlewy – Gm. Lgota Wielka – 

Murowaniec – Żaby  

112002E  Żaby – Murowaniec – Wiewiórów   

112003E  Dobryszyce – Galonki – Zdania   

112004E  Dobryszyce – Ruda – Borowiecko   

112005E  Malutkie – Biała Góra  

112006E  Malutkie – Blok Dobryszyce  

112007E  
dr.kraj. 91 – Blok Dobryszyce (ul. Kochanowskiego) – dr.powiat. 

3509E  

112008E  Blok Dobryszyce – Borowiecko – Kolonia Borowiecko Gm. Gomunice  

112009E  Dobryszyce – Zdania – Rożny   

112302E  Gm. Lgota – Wiewiórów  

112010E   Dobryszyce, ul. Szkolna  

112011E  Blok Dobryszyce, ul. Akacjowa, ul. Północna  

112012E  Blok Dobryszyce, ul. Zaciszna  

112000E Blok Dobryszyce, ul. Przemysłowa, ul. Leśna 

 

Gmina jest też wyposażona w sieć wodociągową, którą dostarczana jest woda dla 

mieszkańców z jednego ujęcia wyposażonego w stację uzdatniania wody.   
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Na terenie gminy funkcjonują też dwie oczyszczalnie ścieków w miejscowościach 

Dobryszyce ( 1500 RLM ) i Borowiecku ( 200 RLM ). 

 

1.7. Opieka społeczna . 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej mające na 

celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są  w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i 

możliwości.  

Prawo do świadczeń z Pomocy Społecznej przysługuje:  

- osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 

kryterium    dochodowego tj. 701,00 zł 

- osobie w rodzinie, której miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł 

na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych 

dysfunkcji: 

 

• Ubóstwa, 

• Sieroctwa; 

• Bezrobocia, 

• Niepełnosprawności, 

• Bezdomności, 

• Długotrwałej i ciężkiej choroby, 

• Przemocy w rodzinie, 

• Potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, 

• Bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i 

niepełnych, 

• Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowych, 

• Alkoholizmu i narkomanii, 

• Klęski żywiołowej i ekologicznej, 
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• Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego. 

 

Wydatki  2021 rok przedstawiają się następująco: 

 

Zasiłki stałe,  które przysługują osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku 

(zgodnie z nową ustawą emerytalną) lub niepełnosprawności, którzy nie nabyli 

uprawnień do świadczeń emerytalno- rentowych z innego tytułu. 

 

 

 

 

Z tej formy pomocy skorzystało: 
 2021 

Liczba osób 25 

Liczba świadczeń                            241 

Kwota wydatkowana 145 932 

 
 

Wysokość opłaconych składek zdrowotnych od zasiłków stałych wyniosła  w  2021r.11 

568 

Z tego rodzaju świadczenia skorzystało:  

 

 

 2021 

Liczba osób 22 

Liczba świadczeń 225 

Kwota 11568 

 

Zasiłek stały jak również  świadczenie w postaci ubezpieczenia zdrowotnego są 

świadczeniami dotowanymi z budżetu państwa. 

 

Zasiłki celowe  udzielone dla osób spełniających kryterium dochodowe w celu 

zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na: 
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• Kupna żywności 

• Kupna opału 

• Kupna odzieży,  

• Pokrycie części lub całości kosztów leczenia lub zakupu leków 

• Remont mieszkania 

• Pobytu dziecka w przedszkolu, szkole 

• Pokrycie kosztów pogrzebu 

• Gorącego posiłku 

 

Zasiłki celowe. Z tej formy pomocy skorzystało: 

 

 2021 

Liczba osób 98 

Liczba świadczeń 197 

Kwota 64 854 

 

Koszt pobytu 4 mieszkańców  w Domu Pomocy Społecznej  wyniósł : 113 542,90zł. 

 

Program- Posiłek w szkole i w domu  

Z tej formy pomocy mogą skorzystać rodziny i osoby samotne, których dochód na 1- go 

członka rodziny nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego  (528x150%)tj 

kwoty 792,00 dla osoby w rodzinie i 1051,50 dla osoby samotnej. (701x150%) przy 

jednoczesnym wystąpieniu jednej z w/w dysfunkcji 

Z pomocy  w formie posiłków  skorzystało: 

 

Posiłki w szkole 2021  

Liczba dzieci                                      45 

Liczba świadczeń 5902 

Kwota 24765 
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Z uwagi  na ograniczenia wynikające z pandemii i nieuczęszczaniem dzieci do szkoły w 

miesiącach styczeń - maj z  programu Posiłek w szkole i w domu, wypłacono świadczenia 

pieniężne dla 44 uczniów będące równowartością kosztów posiłków. Kwota 

wydatkowana na w/w świadczenie to 4 314zł. Ogółem na realizacje w/w programu  

wydatkowano kwotę 24765 zł z czego 12 396zł stanowiły środki własne, a  12369zł to 

dotacja z budżetu państwa. 

 

Zasiłki okresowe przysługujące w sytuacji, kiedy dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub 

rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie 

wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb w szczególności ze względu na: 

• Długotrwałą chorobę 

• Niepełnosprawność 

• Brak możliwości zatrudnienia 

• Brak uprawnień do świadczeń rentowo- emerytalnych z innego tytułu 

 

Wysokość tego zasiłku  wynosi: 

• Dla osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium 

dochodowym, a dochodami, 

• Dla osoby zamieszkującej w rodzinie – 50 % różnicy między kryterium 

dochodowym w danej rodzinie, a dochodami 

Świadczenie to jest dotowane z budżetu państwa 

 

 

Z tej formy pomocy w 2021r. skorzystało   

 2021 

Liczba osób 9 

Liczba świadczeń 53 

Kwota 20 223 
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  2 rodziny z terenu gminy w okresie przedświątecznym zostały zgłoszone do pomocy w 

ramach „Szlachetnej paczki” i jedna rodzina przeszła kwalifikacje i otrzymała znaczną 

różnorodną pomoc od darczyńcy (remont i wyposażenie mieszkania) 

 W okresie trwania pandemii tj od stycznia 2021r do grudnia 2021r.  osoby przebywające 

w izolacji domowej lub kwarantannie, które nie miały pomocy ze strony rodziny czy 

znajomych mogły korzystać z pomocy tut ośrodka w postaci żywności – zakupu żywności 

takich osób było 13. 

 Z usług opiekuńczych w 2021 roku skorzystało 6 osób. 

 

ŚWIADCZENIA  RODZINNE 

 

W ramach otrzymywanych środków wypłacono zasiłki rodzinne, świadczenia 

pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 

• Samotnego wychowywania dziecka 

• Przebywania na urlopie wychowawczym 

• Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

• Urodzenia dziecka 

• Dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania 

• Dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

• Jednorazowej wyprawki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 

oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Osoby uprawnione do świadczeń  rodzinnych to osoby spełniające kryterium 

dochodowe 674,00 zł  (764,00 przy dziecku niepełnosprawnym) na osobę w rodzinie po 

przedstawieniu dochodów z Urzędu Skarbowego  za 2020rok  oraz spełniające wymogi 

wynikające z przepisów szczegółowych ustawy. Kryterium dochodowe do uzyskania 

jednorazowej zapomogi z ty.t urodzenia dziecka 1922,00 na osobę. Kryterium 

dochodowe do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego to 764,00zł  

Z tej formy pomocy skorzystało 
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Rodzaj świadczenia 

 

Liczba 

uprawnionych 

Kwota 

Zasiłki rodzinne 

 

 

315 329186,31 

• Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu 

samotnego wychowywania dzieci 

 

8 11385,56 

• Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

 

61 

29662,22 

• Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 

urodzenia dziecka 

 

13 4478,59 

• Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia 

dziecka 

 

 

21 

21000 

• Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

 

9 30477,32 

• Zasiłek pielęgnacyjny 

 

 

115 252532,64 

• Świadczenie pielęgnacyjne 

 

 

27 543126,90 

• Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego 

 

19 17990,15 

• Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w 

rodzinie wielodzietnej 

 

65 53015,24 

• Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 178 

 16523,05 

• Świadczenie rodzicielskie 15 67522,40 

• Koszt obsługi świadczenia rodzicielskiego  240 

• Specjalny zasiłek opiekuńczy 3 

 19840 

• Składka ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego 

 

20 

 

100083,48 

 

• Składka ZUS  od specjalnego zasiłku 

opiekuńczego 

3 

 
5801,11 

• Koszty obsługi ustawy o świadczeniach 

rodzinnych 

 

 

44746,54 

• Zasiłek dla opiekuna 2 

 

14 880 

• Składki ZUS od zasiłku dla opiekuna 1 

 

2 047,44 
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• Koszty obsługi ustawy o zasiłku dla opiekuna  

 

446,40 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 

 

46 

 

202493,51 

Koszty obsługi  ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 

  

6074,80 

RAZEM 

 

 
1 773 553,66 

 
 

Świadczenie wychowawcze 500+ 

 

Świadczenie to przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub 

opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jest to 

świadczenie niezależne od dochodu. 

 W 2021r. liczba rodzin mających prawo do świadczeń wyniosła 540, liczba 

uprawnionych dzieci to 855.  Liczba wypłaconych świadczeń 9577  . Kwota 

wydatkowana na ten cel to kwota  4 808 755 w tym koszty obsługi  programu 

40 886,66zł. 

 Dodatek mieszkaniowy – z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina (12 świadczeń) 

2862,26zł 

Dodatek energetyczny 1 rodzina (12 świadczeń) 234,12zł 

 Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia 

pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, 

a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z 

niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 
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Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium 

szkolnego nie może przekroczyć kwoty  600,00 zł netto na członka rodziny. 

Formy udzielenia stypendium szkolnego: 

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach spośród 

następujących: 

 Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole, w tym 

zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu 

nauczania lub udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w 

szczególności w kursach językowych, informatyczno-komputerowych, w tym  zajęciach 

logopedycznych, korekcyjno-rekompensacyjnych. 

 Pomoc rzeczowa  o charakterze edukacyjnym, w tym:  zakup podręczników, stroju 

sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, książek typu encyklopedie, słowniki, 

atlasy, wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak lub przybory szkolne. 

 Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w 

szczególności: przejazdów środkami komunikacji publicznej do i z miejsca pobierania 

nauki, zakwaterowania w internacie, bursie na stancji, posiłków w stołówce – w 

przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów. 

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy 

niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku  słuchaczy kolegiów 

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników 

służb społecznych na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w 

danym roku szkolnym. 

W 2021 roku wypłacono stypendia dla 46 uczniów (322 świadczeń) na kwotę 43 445,94 

zł. W tym w ramach otrzymanej dotacji  35 756zł , środki własne to 8 689,94. 

 W 2021 roku wydano 10 decyzji  administracyjnych związanych ze stwierdzeniem prawa 

do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla osób nie 

posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z żadnego innego tytułu. 

W/w okresie  wydano 19 Krajowych Kart Dużej  Rodziny. 
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1.8. Opieka zdrowotna  

Na terenie gminy Dobryszyce działa Gminny Ośrodek Zdrowia, prowadzony przez 

Szpital Powiatowy w Radomsku, który mieści się w Dobryszycach przy ulicy 

Południowej 7. Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. 

Zakres udzielanych świadczeń obejmuje: badanie i poradę lekarską oraz leczenie w 

zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach 

ambulatoryjnych lub w miejscu pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń, 

wykonywanie szczepień ochronnych, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, 

pobieranie materiału do badan laboratoryjnych, wykonywanie podstawowych badan 

diagnostycznych – EKG, glukometr, pielęgnację chorych. W skład Ośrodka wchodzi 

przychodnia w  

Dobryszycach z następującymi komórkami:  

1. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,  

2. Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo- Rodzinnej,  

3. Poradnia Położnej Środowiskowo- Rodzinnej,  

4. Punkt szczepień,  

5. Gabinet zabiegowy.  

 

1.9. Organizacje pozarządowe. 

Na terenie Gminy działają: 

Koło Gospodyń Wiejskich “Wiewiórki” w Wiewiórowie, Koło Gospodyń Wiejskich 

“Borowianki” w Borowie, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobryszyce “Wspólne 

Życie” w Dobryszycach, Ochotnicza Straż Pożarna w Dobryszycach, Ochotnicza Straż 

Pożarna w Zdani, Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach. 

Środki finansowe przyznane na zadania realizowane w ramach Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Dobryszyce z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku wynosiły 

50.000,00 zł.  
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 a) Gmina Dobryszyce w 2021 roku na zasadach przeprowadzenia procedury otwartego 

konkursu ofert nie udzieliła wsparcia finansowego oraz nie powierzyła zadań, 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 b) Na podstawie art. 19a ust. 3 oraz art. 19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie wpłynęła w dn. 01.06.2021 r. do tut. urzędu uproszczona 

oferta realizacji zadania publicznego pt. ,,Kolonie letnie we Władysławowie” złożona 

przez ,,FUNDACJA Z MOTOCYKLEM” ul. Kusocińskiego 19, 42-217 Częstochowa, 

Wójt Gminy Dobryszyce uznał celowość realizacji tego zadania i zlecił z pominięciem 

przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert ,,FUNDACJI Z 

MOTOCYKLEM”, realizację przedmiotowego zadania publicznego. Zadanie publiczne 

zostało zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Wysokość dofinansowania  dla 

przedmiotowego zadania publicznego wynosiła 10 000 zł; 

 2. Ponadto przyznano środki finansowe na realizację zadania na podstawie ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1133) 

oraz na podstawie uchwały Rady Gminy nr XIX/98/16 w Dobryszycach z dnia 29 

stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 

na terenie Gminy Dobryszyce w wysokości 80.000,00 zł. W dniu 20 października 2020 

r. został złożony wniosek, następnie powołana komisja, Zarządzeniem numer 

UG.0050.13.2021 Wójta Gminy Dobryszyce, która przeprowadziła niezbędną analizę 

formalną. Informacje o przyznanej dotacji zostały zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Kwota przyznanej 

dotacji wyniosła 80.000,00 zł. Nazwa oferenta, któremu przyznano dotację to Ludowy 

Klub Sportowy w Dobryszycach z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, 97-505 Dobryszyce. 

Sprawozdanie z realizacji projektu i rozliczenia dotacji z zakresu sportu zostało złożone 

w terminie. Przyznana dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą 

umową.  

 

1.10. Kultura i zabytki  

Na  terenie gminy działa tylko jedna jednostka kultury jaką jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Dobryszycach, mieszcząca się w pomieszczeniach 

dzierżawionych od Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.  
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Zestawienie zabytków wpisanych do wojewódzkiej ewidencji 

zabytków:   

MIEJSCOWOŚĆ  ULICA  NR  
 NAZWA 

OBIEKTU  
DATACJA  

NR  
REJESTRU  

DATAWPISU 

DO REJESTRU  

Dobryszyce  Cmentarna     
 Cmentarz 

rzymskokatolicki  
2 poł. XIX 

w.     
   

Dobryszyce  działka 2212      Stacja PKP  pocz. XX w.        

Dobryszyce  Szkolna  

 

4  

Budynek szkoły w 

zespole 

dworskoparkowym 

w zespole 

dworskoparkowym  
1924-27 r.     

   

Dobryszyce  Szkolna   4  
Park przy szkole  pocz. XIX 

w.        

Dobryszyce  Szkolna     

 
Spichlerz w 

zespole 

folwarcznym  

l.30-te XX  
w.     

   

Dobryszyce  Wolności  1  

Kościół parafialny 
rzymskokatolicki 

p.w. św.  
Bartłomieja  

1 poł. XIX 

w.  
728  27.12.1967  
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Dobryszyce     124  Dom murowany  
pocz. XX w.        

Zalesiczki     19  
Dom  
drewniany  

1920 r.        

Zdania     24  Park  
1 poł. XIX 

w.        

Żarki        Młyn wodny  1923 r.        

 

2.1 Realizacja budżetu gminy. 

Budżet Gminy Dobryszyce po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy 

i Zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 31.12.2021 r., przedstawiał się następująco: 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIE 

1.DOCHODY OGÓŁEM: 30.748.744,48 zł 30.689.579,88 zł 99,81 % 

-Dochody bieżące 23.423.211,87 zł 23.978.241,81 zł 102,37 % 

-Dochody majątkowe  7.325.532,61 zł 6.711.338,07 zł 91,62 % 

2.WYDATKI OGÓŁEM:  33.290.728,68 zł 31.101.015,56 zł 93,42 % 

-Wydatki bieżące 22.845.143,83 zł 21.811.384,72 zł 95,47 % 

-Wydatki majątkowe  10.445.584,85 zł 9.289.630,84 zł 88,93 % 

 

Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2021 roku stanowiły: 

1. Wolne środki pozostałe na koniec roku 2020 w kwocie 1.685.462,44 zł, które 

zostały włączone do budżetu. 

2. Zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 885.000,00 zł. 

3. Zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 518.000,00 zł. 

4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy 

o finansach publicznych 39.606,76 zł. 

W 2021 r. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 

wcześniejszych na kwotę 588.085,00 zł. 

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. ogółem wyniosło 4.879.051,50 zł, w tym: 

- z tytułu kredytów długoterminowych – 3.810.470,00 zł; 

- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 1.068.581,50 zł. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków (od nieruchomości, rolnego i od środków 

transportu) obliczone za 2021 r. wyniosły 663.936,97 zł. 

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 2.704,21 zł. 
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Pomimo obniżenia górnych stawek podatków oraz podejmowanych czynności 

egzekucyjnych 

w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zaległości: 

Wyszczególnienie Ogółem w tym: 

OSOBY 

PRAWNE 

OSOBY 

FIZYCZNE 

-w podatku od nieruchomości 275.501,95 zł 28.007,40 zł 247.494,55 zł 

-w podatku rolnym  31.215,30 zł - 31.215,30 zł 

-w podatku leśnym 5.989,19 zł 4,00 zł 5.985,19 zł 

-w podatku od środków transportowych  6.200,00 zł - 6.200,00 zł 

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 96.294,98 zł, w opłacie za ścieki 34.968,01 zł, 

a w opłacie za śmieci – 260.546,65 zł. 

W celu ściągnięcia należności podatkowych wysłano 349 upomnień i 41 tytułów 

egzekucyjnych. W celu wyegzekwowania zaległości za wodę i ścieki wysłano 

227 upomnień oraz zawarto 5 porozumień w sprawie rozłożenia długu na raty. 

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu śmieci wystawiono 75 tytułów egzekucyjnych 

i 274 szt. upomnień. 

W wyniku prowadzonych czynności zadłużenie z tytułów podatkowych 

zmniejszyło się 103.986,86 zł. W opłacie za wodę zadłużenie zmniejszyło się o 

24.873,31 zł. 

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu znajdują się w sprawozdaniu z jego 

wykonania. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Realizacja ważniejszych inwestycji w 2021 roku. 

INFORMACJA   O  REALIZACJI  GMINNYCH  INWESTYCJI   W   2021 

ROKU 

        

Lp. NAZWA  ZADANIA OPIS  

ZREALIZOWANEG

O ZADANIA 

PONIESIONE 

NAKŁADY do 

31.12.2021 r. 
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1. 2. 3. 5. 

1. Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków, budowa sieci 

wodociągowej oraz przebudowa i 

rozbudowa zbiorczej oczyszczalni 

ścieków wraz z budową sieci 

kanalizacyjnej na terenie Gminy 

Dobryszyce ( 01010 & 6050; & 

6057; & 6059 ) 

Dofinansowanie całego 

zadania ze środków z 

PROW wynosi 

1.923.607,00 zł 

503 926,22 

    Wybudowano 30 szt. 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków.  

503 926,22 

2. Odpłatne przejęcie sieci 

wodociągowej (01010 § 6060) 

  22 803,76 

    Odpłatne przejęcie sieci 

wodociągowej – 146 m i 

kanalizacyjnej – 104 m 

oraz wykonanie 

kosztorysu 

powykonawczego dla 

sieci wodociągowej. 

22 803,76 

3. Zakup i montaż wodomierzy 

elektronicznych do zdalnego 

odczytu u mieszkańców 

opłacających wodę w formie 

ryczałtu ( 40002 & 6050 )  

  996,30 

    Dostawa i montaż 

wodomierzy do 

zdalnego odczytu – 3 

szt.  

996,30 

4. Zakup i montaż wodomierzy do 

zdalnego odczytu 

  248 520,31 

    Dostawa 951 sztuk i 

montaż wodomierzy – 

851 sztuk wraz z 

mobilnym systemem do 

zdalnego odczytu. 

Zgodnie z umową mają 

być wymienione 1460 

248 520,31 
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sztuki wodomierzy do 

29.09.2023 roku 

5. Budowa nowej drogi w 

miejscowości Wiewiórów                             

( 60016 & 6050 )  

  19 248,11 

    Kruszywo – Droga 

Wiewiórów ( 351,6 tony 

) 

19 248,11 

6. Przebudowa drogi gminnej Rożny – 

Zdania ( 60016 § 6050 ) 

w tym: ze środków 

Gminy Kleszczów    –   

240.000,00                                              

– Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg   –   

974.430,00 

1 294 560,42 

    Wykonanie 

dokumentacji kanału 

technologicznego Droga 

Rożny - Zdania 

9 963,00 

    Przebudowa drogi 

Rożny – Zdania ( 999 m 

) 

1 268 372,84 

    Wykonanie projektów 

organizacji ruchu dla 

odcinka Rożny – Zdania 

1 900,00 

    Tablice informacyjne 

wraz z rurą ocynkowaną 

do montażu( Rożny – 

Zdania )  

2 024,58 

    Nadzór inwestorski 

Rożny – Zdania 

12 300,00 

7. Przebudowa ul. Brzeźnickiej w 

Dobryszycach wraz z 

zagospodarowaniem parkingów 

przy Gminnym Ośrodku Zdrowia i 

przy Kościele Parafialnym ( 60016 

& 6050 )  

  832 631,70 
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    Wykonanie projektu 

technicznego - ul. 

Brzeźnicka  

10 000,00 

    Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej - kosztorys 

branży 

telekomunikacyjnej - ul. 

Brzeźnicka 

3 567,00 

    Tablice informacyjne - 

ul. Brzeźnicka 

1 094,70 

    Przebudowa ul. 

Brzeźnickiej ( 155,6 m ) 

wraz z budową 

chodników i budową 

parkingów 

810 970,00 

    Inspektor nadzoru 

inwestorskiego - ul. 

Brzeźnicka 

7 000,00 

8. Zakup pługa do odśnieżania  ( 

60016 & 6060 )  

  27 035,40 

    Pług do odśnieżania 27 035,40 

9. Droga do placu zabaw w 

Zalesiczkach  ( 60017 & 6050 )  

  20 724,11 

    Kruszywo – droga do 

placu zabaw w 

Zalesiczkach ( 351,6 t ) 

19 248,11 

    Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej 

„Przebudowa drogi 

wewnętrznej w msc.  

Zalesiczki” 

1 476,00 

10. Modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych   w miejscowości 

Żaby                ( 60017 & 6050 )  

w tym: ze środków 

pomocy finansowej 

Gminy Kleszczów   –   

250.000,00                                                       

– Urzędu 

417 921,12 
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Marszałkowskiego   –  

112.970,00 

    Wykonanie 

dokumentacji 

technicznej " 

Przebudowa drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych w msc Żaby" 

9 000,00 

    Tablica informacyjna 

wraz z rurą do montażu 

– Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych w msc. Żaby 

1 688,79 

    Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych w msc. Żaby ( 

850 m ) 

402 732,33 

    Inspektor nadzoru – 

droga Żaby 

4 500,00 

11. Zakup nieruchomości pod drogę ( 

ul. Spacerowa w Bloku 

Dobryszyce) ( 70005 & 6060 )  

  18 132,46 

    Zakup działki Nr 493/28 

oraz koszt aktu 

notarialnego 

18 132,46 

12. Zakup nieruchomości w 

Dobryszycach ( 70005 & 6060 )  

Sfinansowano ze 

środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

lokalnych 

600 000,00 

    Kupno nieruchomości w 

Dobryszycach 

600 000,00 

13. Samochód oznakowany dla 

Komisariatu Policji w Kamieńsku      

( 75404 & 6170 )  

  12 490,12 

    Wpłata na fundusz 

celowy dla Komisariatu 

Policji w Kamieńsku na 

zakup samochodu 

12 490,12 



Raport o stanie Gminy Dobryszyce 2021  

str. 28  

  

14. Modernizacja i wyposażenie 

pomieszczeń Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Dobryszycach ( 75412 

& 6050 )  

  95 625,12 

    Komora chłodnicza, 

klimatyzatory  

41 193,93 

    Wyposażenie kuchni w 

sprzęt specjalistyczny 

54 431,19 

15. Termomodernizacja budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Dobryszycach wraz z rozbudową i 

przebudową                                   ( 

75412 & 6050; & 6057; & 6059 )  

Łączne dofinansowanie 

ze środków RPO WŁ  

2014 – 2020                          

w kwocie 529.758,10 zł 

1 182 141,76 

    Przebudowa i 

rozbudowa budynku 

OSP Dobryszyce 

1 168 938,30 

    Plansze informacyjne 698,46 

    Inspektor nadzoru 12 505,00 

16. Zakup syreny alarmowej 

elektronicznej dla OSP Dobryszyce 

( 75412 & 6060 )  

  22 207,10 

    Syrena elektroniczna 

wraz ze stacją 

obiektową 

22 207,10 

17. Zakup i montaż modułów 

fotowoltaicznych w Szkole 

Podstawowej w Bloku Dobryszyce ( 

80101 § 6050 ) 

  10 000,00 

    Opracowanie projektu 

budowlanego dla 

fotowoltaiki w Szkole 

Podstawowej w Bloku 

Dobryszyce  

10 000,00 

18. Laboratoria przyszłości – Szkoła 

Podstawowa Blok Dobryszyce, 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Dobryszycach  ( 80101 § 6050 ) 

  101 098,00 
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    Szkoła Podstawowa w 

Bloku Dobryszyce - 

Laboratoria przyszłości 

– Wydatki 

Niewygasające 

30 000,00 

    Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w 

Dobryszycach - 

Laboratoria przyszłości 

– Wydatki 

Niewygasające 

71 098,00 

19. Zakup koparko – ładowarki na 

potrzeby gospodarki wodno – 

ściekowej ( 90001 & 6050 )  

  399 000,00 

    Koparko – ładowarka 

New Holland ( ze 

środków pomocy 

finansowej od Gminy 

Kleszczów    –   

390.000,00 ) 

399 000,00 

20. Zakup wozu asenizacyjnego wraz z 

ciągnikiem na potrzeby gospodarki 

wodno – ściekowej w Gminie 

Dobryszyce ( 90001 & 6060 )  

w tym: ze środków 

pomocy od Gminy 

Kleszczów    –   

105.000,00                                                                  

– Pożyczka WFOŚiGW 

–   518.000,00 

637 140,00 

    Ciągnik rolniczy New 

Holland 

405 900,00 

    Przyczepa ciężarowa 

rolnicza – wóz 

asenizacyjny 

231 240,00 

21. Dokumentacja dla Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, w tym: Program 

Funkcjonalno - użytkowy oraz 

Studium Wykonalności ( 90002 & 

6050 ) 

  38 138,61 

    Opracowanie Programu 

funkcjonalno – 

37 759,77 
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użytkowego oraz 

Studium wykonalności 

inwestycji „Budowa 

punktu selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych” 

    Rura do montażu tablicy 

informacyjnej 

378,84 

22. Indywidualne instalacje 

odnawialnych źródeł energii                   

w Gminie Dobryszyce ( 90005 & 

6050; & 6057; & 6059 )  

Łączne dofinansowanie 

z RPO WŁ  

2.695.607,48 zł 

1 839 490,53 

    Dostawa i montaż 39 

kotłów na biomasę 

548 277,58 

    Pełnienie funkcji 

Inspektora nadzoru 

inwestorskiego  

15 500,00 

    Tablice informacyjne 

OZE 

493,23 

    Montaż 118 kompletów 

instalacji 

fotowoltaicznych na 

terenie Gminy 

Dobryszyce  

1 275 219,72 

23. Odnawialne źródła energii - II etap, 

w tym: dokumentacja na potrzeby 

wniosku o dofinansowanie projektu 

( 90005 & 6050 )  

  24 600,00 

    Opracowanie 

dokumentacji 

technicznej dla 

kolejnego etapu OZE 

24 600,00 

24. Budowa i rozbudowa oświetlenia 

ulicznego (w tym: dokumentacja 

projektowa ) ( 90015 § 6050 ) 

  54 489,00 

    Wykonanie linii 

oświetlenia ulicznego w 

m. Borowiecko 

16 359,00 
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    Wykonanie zasilania i 

oświetlenia terenu oraz 

instalacji wewnętrznej w 

altanie w Zalesiczkach 

13 530,00 

    Wykonanie linii kablowo 

– napowietrznej 

oświetlenia ulicznego – 

ul. Poziomkowa Blok 

Dobryszyce 

24 600,00 

25. Modernizacja i budowa oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy 

Dobryszyce - ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych - 1.240.608,67 zł ( 

90015 & 6050 ) 

  779 783,76 

    Modernizacja 

oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy 

Dobryszyce  ( w tym: ze 

środków pomocy 

finansowej Gminy 

Kleszczów    –   

313.410,00                                                                        

– ze środków RFIL   –  

411.172,86 ) . 

Wymieniono 582 lampy 

oświetlenia ulicznego na 

ledowe oraz 

zmodernizowano 26 

układów sterowania 

oświetlenia. 

728 783,76 

    Wykonanie projektów 

oświetlenia ulicznego ( 

ze środków RFIL – 

45.000,00)  

45 000,00 

    Wykonanie 

inwentaryzacji układów 

sterowania oświetlenia 

ulicznego oraz opraw 

oświetlenia ulicznego 

oraz wykonanie 

6 000,00 
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kosztorysów 

inwestorskich 

26. Budowa altany wraz z 

wyposażeniem w Sołectwie Borowa 

( w tym: ze środków funduszu 

sołeckiego - 11.907,13 zł )  ( 90095 

& 6050 )  

  10 446,24 

    Altana – Sołectwo 

Borowa 

9 600,00 

    Obrzeże szare do altany 846,24 

27. Doposażenie placu zabaw w 

miejscowości Zdania                         

( w tym: ze środków funduszu 

sołeckiego - 15.534,76 zł )                                    

( 90095 & 6050 )  

  15 000,00 

    Urządzenie siłowni 

zewnętrznej – plac 

zabaw przy boisku w m. 

Zdania 

15 000,00 

28. Rozbudowa altany wraz z 

doposażeniem - Sołectwo 

Dobryszyce II ( w tym: ze środków 

funduszu sołeckiego – 12.546,00 zł) 

( 90095 & 6050 )  

  12 546,00 

    Wykonanie zasilania i 

oświetlenia terenu oraz 

instalacji wewnętrznej w 

altanie w  msc. Malutkie 

12 546,00 

29. Budowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Wiewiórów - zakup 

materiałów ( w tym: ze środków 

funduszu sołeckiego                     - 

21.082,88 zł) ( 92109 & 6050 )  

Sfinansowano 

częściowo z tzw. 

„małego grantu” ze 

środków Urzędu 

Marszałkowskiego – 

10.000,00 

31 099,69 

    Mapa do celów 

projektowych - Budowa 

Świetlicy w msc. 

Wiewiórów 

1 100,00 



Raport o stanie Gminy Dobryszyce 2021  

str. 33  

  

    Materiały budowlane ( 

w tym: bloczki 

betonowe, pręty 

żebrowane) 

29.999,69 

 

Poniżej znajduje się kilka zdjęć dotyczących wymienionych w tabeli inwestycji: 

 



Raport o stanie Gminy Dobryszyce 2021  

str. 34  

  

 



Raport o stanie Gminy Dobryszyce 2021  

str. 35  

  

 



Raport o stanie Gminy Dobryszyce 2021  

str. 36  

  

 

 



Raport o stanie Gminy Dobryszyce 2021  

str. 37  

  

 



Raport o stanie Gminy Dobryszyce 2021  

str. 38  

  

 

 



Raport o stanie Gminy Dobryszyce 2021  

str. 39  

  

 



Raport o stanie Gminy Dobryszyce 2021  

str. 40  

  

 

2.3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych w 2021 roku. 

 

Gmina Dobryszyce od kilku lat skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne z funduszy 

pomocowych Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ 

RAZEM”, Gminy Kleszczów. Dzięki pozyskanym funduszom w roku 2021 realizowano 

9 inwestycji i projektów, które wpływają na polepszenie warunków życia mieszkańców 

i rozwój Dobryszyce  

W roku 2021 pozyskano łącznie : 3  464 213, 50 zł.  
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Lp. 
Instytucja 

finansująca 
projekt 

Nazwa projektu 
Kwota dofinansowania 

projektu 
Całkowita kwota 

zadania  

1. 
 

Gmina 
Kleszczów 

Modernizacja i 
budowa oświetlenia 
ulicznego na terenie 
Gminy Dobryszyce  

 
313 410,00 zł  

 
317 610, 90 zł  

2. 
 

Gmina 
Kleszczów 

Przebudowa drogi 
gminnej nr 112009E 

240 000,00 zł  

1 291 976,99 zł  Łódzki 
Urząd 

Wojewódzki 
w Łodzi  

974 403,00 zł    

3.  
Gmina 

Kleszczów 

Zakup koparko 
ładowarki – na 

potrzeby gospodarki  
wodno -ściekowej  

390 000,00 399 000,00 

4.  

Gmina 
Kleszczów 

Zakup wozu 
asenizacyjnego wraz 

z ciągnikiem na 
potrzeby gospodarki 
wodno- ściekowej w 
Gminie Dobryszyce 

105 000,00  

637 140, 00  

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 

Środowiska  
i Gospodarki 

Wodnej w 
Łodzi 

518 000,00 

5. 

Gmina 
Kleszczów 

Modernizacja drogi 
dojazdowej do 

gruntów rolnych w 
miejscowości Żaby 

250 000,00 

417 226,17  Urząd 
Marszałkows

ki w Łodzi 
112 970,00 

6. 

 
Wojewódzki 

Fundusz 
Ochrony 

Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej w 
Łodzi 

Budowa 
przydomowych 
biologicznych 
oczyszczalni 

ścieków 
realizowanych na 

terenie Gminy 
Dobryszyce 

217 500,00 
 

728 272,70 

7. 

 
Wojewódzki 

Fundusz 
Ochrony 

Środowiska 

Unieszkodliwienie 
odpadów 

zawierających 
azbest na terenie 

Gminy Dobryszyce 

21 189,00 27 407,65 
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i Gospodarki 
Wodnej w 

Łodzi 

8  

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 

Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej w 
Łodzi 

Budowa Instalacji 
Fotowoltaicznej o 
mocy 49,7 kW dla 

Szkoły Podstawowej 
w miejscowości Blok 

Dobryszyce 

160 834,00 264 291,09 

9. 
Urząd 

Marszałkows
ki w Łodzi 

Utworzenie miejsca 
integracji 

społeczności 
lokalnej – 

doposażenie siłowni 
zewnętrznej  

w miejscowości 
Zalesiczki 

9 963,00  9 963,00 

10. 
Urząd 

Marszałkows
ki w Łodzi 

Zakup materiałów do 
budowy świetlicy 
wiejskiej Etap II 

ściany 
 

10 000,00 136 25,25 

11. 

Łódzki 
Urząd 

Wojewódzki 
w Łodzi 

DOPŁATA W 
FORMIE 

DOFINANSOWANIA 
ZADAŃ 

WŁASNYCH 
ORGANIZATORÓW 

W ZAKRESIE 
PRZEWOZÓW 

AUTOBUSOWYCH 
O CHARAKTERZE 
UŻYTECZNOŚCI 

140 944,50 zł  

Łącznie pozyskano 3  464 213, 50    

 

 

2.4. Informacja na temat stanu mienia komunalnego: 

 Gmina  Dobryszyce  jest  właścicielem  nieruchomości  o  powierzchni ogólnej  

1.327.934 m²  gruntów  stanowiących  zasób  nieruchomości  gminy. 

                     Na  powierzchnię  zasobu  składają  się  następujące  nieruchomości  : 

1. Grunty rolne  o  powierzchni  ogólnej  50.600  m²  położone w miejscowościach: 

    - Dobryszyce o pow. 13.300 m2 (w tym: działka przy drodze A-1 o pow. 3.100 m2, 

działka o pow 6.200 m2, działka o pow. 1.000 m2 przy drodze A-1, działka o pow. 3.000 

m² w Białej Górze pod placem zabaw), 
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    - Galonki o pow. 12.800 m2  

    - Blok Dobryszyce o pow. 19.900 m2  

    - Żaby o pow. 4.600 m2, 

   2. Grunty rolne  zabudowane o  powierzchni  ogólnej  19.400  m²  położone w 

miejscowościach: 

    - Biała Góra o pow. 1.400 m2 

    - Żaby o pow. 1.100 m2 

    - Wiewiórów o pow. 1.700 m2 

    -  Rożny o pow. 4.300 m², 

    - Dobryszyce, ul. Leśna o pow. 10.900 m2. 

3. Nieruchomości zabudowane o powierzchni ogólnej 30.431  m² położone w 

miejscowościach : 

   -  Blok  Dobryszyce  o pow. 5.300 m²  (Szkoła  Podstawowa), 

   -  Dobryszyce  o pow. 11.322 m²  (Zespół Szkolno-Przedszkolny), 

   -  Dobryszyce  o  pow. 1.647 m²  (Urząd  Gminy), 

   -  Dobryszyce o pow. 3.500 m2 (Ochotnicza Straż Pożarna – udział 2/5), 

   -  Dobryszyce o pow. 1.800 m2 (świetlica w Dobryszycach – ul. Szkolna 3), 

   -  Dobryszyce o pow. 1.800 m2 (Gminny Ośrodek Zdrowia – ul. Południowa 7), 

   -  Dobryszyce o pow. 261 m2 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul.Wolności 8),  

   -  Lefranów  o  pow. 1.500 m², 

   -  Zdania  o  pow. 3.301 m²  ( z  budynkiem  po  byłej  Szkole  Podstawowej ). 

4. Niezabudowane tereny zurbanizowane o powierzchni ogólnej 32.408 m² położone  

    w miejscowościach  : 

   -  Blok  Dobryszyce  o  pow. 10.300 m²,  

   -  Dobryszyce  o  8.795 m² (3 działki położone przy : ul. Brzeźnickiej,  ul. Wieluńskiej 

i 1 działka  w miejscowości Malutkie), 

   -  Ruda o pow. 4.600 m², 

   -  Zdania  o  pow. 7.413 m ² (działki  powstałe  po wydzieleniu  budynku  szkoły), 

   -  Żaby  o  pow. 1.300  m²  w  terenie  zabudowy. 

http://pow.5.300/
http://pow.1.647/
http://pow.1.500/
http://pow.3.301/
http://pow.7.413/
http://pow.1.300/
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5.  Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o ogólnej powierzchni 23.697 m2, w tym: 

   - 4 działki w Bloku Dobryszyce: 1 działka o pow. 226 m2 stanowiąca pas zieleni, oraz 

3 działki o pow. 8.500 m2  przy ul. Przemysłowa pod boisko sportowe, 

   - 2 działki w Dobryszycach przy ul. Szkolnej o pow. 10.301 m2 (boisko i skwer zieleni    

      „Płaczka”), 

   - 2 działki o pow. 2.350 m2  w miejscowości Wiewiórów (boisko), 

   - 1 działka o pow. 2320 m² w miejscowości Zalesiczki  (plac zabaw). 

6. Tereny  komunikacyjne  o  łącznej  powierzchni 1.148.674 m²  -  są  to  grunty     

    pod  drogami  gminnymi  i  drogami  dojazdowymi  do  terenów  zabudowanych; 

7. Tereny  różne  o  powierzchni  ogólnej  19.524 m² , z  tego  : 

   -  grunty  pod  ujęciem  wody  w  Dobryszycach  o  pow.17.900 m², 

   -  grunty  pod  oczyszczalnią  ścieków  w  Dobryszycach  o  pow.1.524 m², 

   -  grunty  pod  przepompownią  ścieków  w  Dobryszycach  o  pow.100 m², 

8. Nieużytki o łącznej powierzchni 3.200 m ² 

    - działka w miejscowości Rożny o pow. 3.200 m². 

Ponadto gmina Dobryszyce według zapisów w ewidencji gruntów jest władającą na 

zasadzie posiadania samoistnego gruntami o powierzchni  12.100 m² w miejscowościach  

− Dobryszyce o pow. 0,34 ha (nieużytki w miejscowości Malutkie), 

− Huta Brudzka  o pow. 0,47 ha (las –stary cmentarz ewangelicki), 

− Żaby o pow. 0,40 ha (rola – 0,36 ha; las – 0,04 ha). 

W 2021 roku przybyło do zasobu nieruchomości gminy 16.708,00 m² gruntów: 

- 3.378,00 m²  w miejscowości Wiewiórów z przeznaczeniem na drogę dojazdową, 

- 818,00 m²  w miejscowości Borowa z przeznaczeniem na drogę dojazdową, 

- 1.612,00 m²  w miejscowości Blok Dobryszyce z przeznaczeniem na drogę dojazdową, 

- 10.900,00 m²  w miejscowości Dobryszyce z przeznaczeniem na Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych.   

 Na podstawie Aktu Notarialnego Nr Rep A 91/2021 z dnia 20.01.2021 r. dokonano 

sprzedaży 5 działek położonych w miejscowości Galonki o łącznej powierzchni 

12.100,00 m². 

http://pow.17.900/
http://pow.1.524/
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 Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dobryszyce Nr 0050.31.1.2021 z dnia 

07.06.2021 r. zlikwidowano: 

- budynek gospodarczy przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Dobryszycach. 

 Wartość mienia komunalnego w 2021 r. została zwiększona o przyjęte z 

budowy składniki majątkowe oraz dokonane zakupy w tym m.in.: 

- 39 szt. kotłów na biomasę,  

- 118 szt. instalacji fotowoltaicznych,  

- 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków,  

- budynek administracyjno-mieszkalny, mieszkalno-gospodarczy, warsztatowo-

magazynowy ogrodzenie, utwardzenie terenu, przyłącze wodociągowe oraz sieć 

kanalizacyjna przy ul. Leśnej w Dobryszycach,  

- przejęte odpłatnie: sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjną ul. Polna w 

Dobryszycach, 

- koparko-ładowarkę, 

- przyczepę ciężarowo rolniczą- wóz asenizacyjny, 

- ciągnik rolniczy NEW Holland T 6, 

- pług do odśnieżania, 

- komorę chłodniczą oraz syrenę alarmową na wyposażenie budynku OSP Dobryszyce, 

- linie napowietrzne oświetlenia ulicznego ul. Poziomkowa Blok Dobryszyce, 

Borowiecko, 

- oświetlenie terenu przy altanie w m. Zalesiczki, 

- altanę w m. Borowa 

- urządzenia na plac zabaw w m. Zdania, 

- drogę ul. Brzeźnicka w m. Dobryszyce. 

 Wartość mienia na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 49.415.163,52 zł, w tym: 

- grunty                                                                                                    2.665.869,07 zł, 

- budynki oraz obiekty inżynierii lądowej            40.854.753,84 zł, 

- maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy     3.899.990,78 zł, 

- środki transportu    1.994.549,83 zł. 
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  Dochody z majątku j. s. t. w 2021 r. wyniosły łącznie 292.579,03 zł, w 

tym: 

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych             36.364,41 zł 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie)             1.014,62 zł 

- wpływy ze sprzedaży gruntu pod drogami (Galonki)             255.200,00 zł 

 

2.5. Informacja o gospodarowaniu odpadami. 

Wywiązując się z ustawowego obowiązku Gmina Dobryszyce zorganizowała przetarg na 

odbiór, transport, i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobryszyce . 

 

Zadania realizowane były przez firmę F.C.C.  POLSKA SP. Z O.O. ul. Lecha 10 , 41-800 

Zabrze 

 

W ramach systemu właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy mają 

możliwość selektywnego zbierania odpadów „ u źródła ” . 

Odbiorem odpadów objęte są następujące frakcje odpadów : 

1. papier i tektura , 

2. tworzywa sztuczne ; 

3. szkło , 

4. metale , 

5. odpady wielkogabarytowe , 

6. zużyty sprzęt elektryczno-elektroniczny , 

7. odpady zielone , 

8. odpady biodegradowalne , 

9. zużyte opony , 

10. chemikalia , 

11. odpady budowlane i rozbiórkowe , 

12. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych , powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji , 

13. przeterminowane leki, 

14. popiół. 

 

W 2021 została zorganizowana mobilna zbiórka wielkogabarytów w miesiącu maju i 

wrześniu .    

 

Raz w miesiącu czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w godz. od 10:00 do 

godz.18:00. 

W związku z możliwością segregacji popiołów rozwieziono mieszkańcom w ramach ich 
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potrzeb   pojemniki z przeznaczeniem na popiół . 

Liczba pojemników na zmieszane odpady komunalne – około 1500 szt.  pojemników o 

pojemności  - 120 l , 240 l . 

 

Odbiór odpadów zmieszanych komunalnych i selektywnych odbywa się -co najmniej raz 

w miesiącu, z tym że od kwietnia do października: dwa razy w miesiącu zgodnie  

z harmonogramem i z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Dobryszyce . 

 

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z 

obszaru Gminy Dobryszyce za rok 2020 : 

 

Zmieszane odpady komunalne 20 03 01 – 1051,500 Mg ; 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 –140,400 Mg ; 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06  –1,7200  Mg; 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01–33,900 Mg ; 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 – 33,9700 Mg ; 

Odpady ze szkła 15 01 07 – 101,2600 Mg ; 

Zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  17 01 07  –

49,2600 Mg; 

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 –22,9800 Mg 

Gruz ceglany 17 01 02 – 0,8200 Mg 

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 – 

2,5400 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 1,9400 Mg 

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne – 2,9600 Mg 

Urządzenia zawierające freon  20 01 23 * - 0,0800 Mg 

Leki inne niż wymienione w  20 01 31 20 01 32– 0,0200 Mg 

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 – 0,0400 Mg 

Zużyte opony 16 01 03 – 4,2800 Mg 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 – 0,1200 Mg 

 

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów ulegających biodegradacji 34,020 Mg 

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów – 266,4090 Mg 

 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości – 1476,6100  Mg. 

Łączna masa odebranych odpadów rozbiórkowych i budowlanych – 75,6000 Mg 

 

 

  

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2021 r.  
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kierowany do składowania 19,10 % . 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych w 2021 r. : papieru , metali, tworzyw sztucznych i szkła 

odebranych z obszaru gminy -  17,00  % .   

Poziom recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych 

obszarów gminy odpadów komunalnych – 100 % . 

 

2.6. Wykaz uchwał Rady Gminy. 

 

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Dobryszycach w 2021 roku: 

 

1. Uchwała Nr XXVII/168/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobryszyce 

na 2021 rok 

2. Uchwała Nr XXVII/169/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2021 – 2028 

3. Uchwała Nr XXVII/170/21 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

na rok 2021. 

4.Uchwała Nr XXVII/171/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2021 rok. 

5. Uchwała Nr XXVII/172/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Edukacji i Ochrony Zdrowia na 2021 rok. 

6. Uchwała Nr XXVIII/173/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce 

na 2021 rok 

7. Uchwała Nr XXVIII/174/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2021-2028 

8. Uchwała Nr XXIX/175/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce na 

2021 rok. 

9. Uchwała Nr XXIX/176/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Dobryszyce na lata 2021 – 2028. 

https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=32
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=32
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10. Uchwała Nr XXIX/177/21 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu 

rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.   

11. Uchwała Nr XXIX/178/21 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Dobryszyce na rok 2021”.  

12. Uchwała Nr XXIX/179/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki                                i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

gminie Dobryszyce na 2021 rok.  

13. Uchwała Nr XXIX/180/21 w sprawie „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobryszyce w latach 2021 – 

2026”. 

14. Uchwała Nr XXIX/18121 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu 

użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata. 

15. Uchwała Nr XXIX/182/21 w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Dobryszyce. 

16. Uchwała Nr XXIX/183/21 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

w budżecie Gminy Dobryszyce środków stanowiących fundusz sołecki. 

17. Uchwała Nr XXIX/184/21 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji o 

opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego 

18. Uchwała Nr XXIX/185/21 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji 

w sprawie remontu drogi gminnej – ul. Brzozowa, Blok Dobryszyce. 

19. Uchwała Nr XXX/186/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce 

na 2021 rok. 

20. Uchwała Nr XXX/187/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2021 – 2028. 
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21. Uchwała Nr XXXI/188/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce 

na 2021 rok. 

22. Uchwała Nr XXXI/189/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2021 – 2028. 

23. Uchwała Nr XXXI/190/21 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za 

korzystanie z zezwoleń                               na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.  24. Uchwała Nr 

XXXI/191/21 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z 

zakresu utrzymania dróg publicznych związanych z letnim utrzymaniem dróg w 

roku 2021.                               25. Uchwała Nr XXXI/192/21 w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Wójta Gminy Dobryszyce.                     

26. Uchwała Nr XXXI/193/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości.                               

27. Uchwała Nr XXXII/194/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce 

na 2021 rok. 

28. Uchwała Nr XXXII/195/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2021 – 2028. 

29. Uchwała Nr XXXII/196/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego. 

30. Uchwała Nr XXXII/197/21 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa 

w Gminie Dobryszyce na rok szkolny 2021/2022. 

31. Uchwała Nr XXXIII/198/21 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej 

na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przydomowych 

biologicznych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Dobryszyce 

w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni 

ścieków realizowanych na terenie Gminy Dobryszyce”. 

32. Uchwała Nr XXXIII/199/21 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty podwyższonej. 
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33. Uchwała Nr XXXIII/200/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce 

na 2021 rok. 

34. Uchwała Nr XXXIII/201/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2021 - 2022. 

35. Uchwała Nr XXXIII/202/21 w sprawie nie udzielenia Wójtowi Gminy 

Dobryszyce wotum zaufania. 

36. Uchwała Nr XXXIII/203/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Dobryszyce wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy za 2020 rok. 

37. Uchwała Nr XXXIII/204/21 w sprawie  udzielenia absolutorium  dla Wójta 

Gminy Dobryszyce                   z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok. 

38. Uchwała Nr XXXIV/205/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce 

na 2021 rok. 

39. Uchwała Nr XXXIV/206/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2021 - 2022. 

40. Uchwała Nr XXXIV/207/21 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu 

dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobryszyce”. 

41. Uchwała Nr XXXIV/208/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Dobryszyce na lata 2021-

2030”, w tym tryb konsultacji,  

o których mowa w art.6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. 

42. Uchwała Nr XXXIV209/21 w sprawie przystąpienia w formule porozumienia 

międzygminnego             do współpracy z Miastem Piotrków Trybunalski, Gminą 

Czarnocin, Gminą Gorzkowice, Gminą Grabica, Gminą Moszczenica, Gminą 

Rozprza, Gminą Sulejów, Gminą Wola Krzysztoporska, Gminą Wolbórz, Gminą 

Bełchatów, Miastem Bełchatów, Gminą Drużbice, Gminą Kleszczów, Gminą 

Kluki, Gminą Szczerców, Gminą Zelów, Gminą Radomsko, Miastem Radomsko, 

Gminą Gidle, Gminą Gomunice, Gminą Kamieńsk, Gminą Kobiele Wielkie, 
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Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów w związku                  z utworzeniem 

i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)                               

w okresie 2021-2027. 

43. Uchwała Nr XXXIV/210/21 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do 

realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg publicznych związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg w sezonie 2021/2022. 

44. Uchwała Nr XXXV/211/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce 

na 2021 rok. 

45. Uchwała Nr XXXV/212/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2021 - 2022. 

46. Uchwała Nr XXXVI/213/21 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu 

dostarczania wody                    i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Dobryszyce”. 

47. Uchwała Nr XXXVI/214/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 

celów podatku rolnego. 

48. Uchwała Nr XXXVI/215/21  w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości. 

49. Uchwała Nr XXXVI/216/21 w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych. 

50. Uchwała Nr XXXVI/217/21 w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 

51. Uchwała Nr XXXVI/218/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2021 - 2022. 

52. Uchwała Nr XXXVI/219/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Dobryszyce 

53. Uchwała Nr XXXVI/220/21 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 

54. Uchwała Nr XXXVI/221/21 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 
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55. Uchwała Nr XXXVII/222/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce 

na 2021 rok. 

56. Uchwała Nr XXXV/223/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2021 - 2022. 

57. Uchwała Nr XXXVII/224/21 w sprawie zgody na nabycie nieruchomości. 

58. Uchwała Nr XXXVIII/225/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

59. Uchwała Nr XXXVIII/226/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce 

na 2021 rok. 

60. Uchwała Nr XXXIX/227/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce 

na 2021 rok 

61.Uchwała Nr XXXIX/228/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 62.Dobryszyce na lata 2021-2028 

63. Uchwała Nr XXXIX/229/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Dobryszyce na 2022 rok. 

64. Uchwała Nr XXXIX/230/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2021 - 2028 

65. Uchwała Nr XXXIX/231/21 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobryszyce" 

66. Uchwała Nr XXXIX/232/21 w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z  dochodów własnych niepochodzących 

z  pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

67. Uchwała Nr XXXIX/233/21 w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy 

Dobryszyce niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 

68. Uchwała Nr XXXIX/234/21 zmieniająca uchwałę w  sprawie zapewnienia 

wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobryszyce. 

 

2.7. Wykaz zarządzeń Wójta Gminy. 

https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=31
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=31
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=32
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=32
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=61
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=61
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=62
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=62
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=64
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=64
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=65
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=65
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=65
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=66
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=66
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=67
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=67
https://bip.dobryszyce.pl/?bip=2&cid=66&id=67
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Nr 

zarządzenia 

data w sprawie  

1/2021 04.01.2021 

r. 

W sprawie Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, których 

wartość szacunkowa jest mniejsza 

niż 130 000,00 złotych netto 

2/2021 14.01.2021 

r.  

Aktualizacja procedur w zakresie 

ochrony danych osobowych i 

wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa 

Ochrony Danych 

3/2021  22.01.2021 

r. 

W sprawie wyznaczenia Zastępcy 

Gminnego Komisarza Spisowego i 

utworzenia Gminnego Biura 

Spisowego w Gminie Dobryszyce 

4/2021 26.01.2021 

r.  

W sprawie ustalenia harmonogramu 

czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 

2021/2022 

5/2021 26.01.2021 

r.  

W sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do 

oddania w najem 

6/2021 04.02.2021 

r.  

W sprawie opinii do wniosku w 

przedmiocie zwolnienia ze 

stanowiska Komendanta 

Komisariatu Policji w Kamieńsku 

7/2021  04.02.2021 

r.  

W sprawie opinii do wniosku w 

przedmiocie powołania na 

stanowisko Komendanta 

Komisariatu Policji w Kamieńsku 

8/2021 10.02.2021 

r.  

W sprawie zmian w budżecie Gminy 

Dobryszyce na 2021 rok 

9/2021 10.02.2021 

r.  

W sprawie przekazania 

upoważnienia kierownikom 

jednostek organizacyjnych Gminy 

Dobryszyce 

10/2021 23.02.2021 

r.  

W sprawie przyjęcia planu 

postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych w Gminie Dobryszyce 

w 2021 roku 
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11/2021 23.02.2021 

r.  

W sprawie informacji kwartalnej z 

wykonania budżetu Gminy 

Dobryszyce za IV kwartały 2020 

roku 

12/2021 24.02.2021 

r.  

W sprawie zmian w budżecie Gminy 

Dobryszyce na 2021 rok 

13/2021 10.03.2021 

r.  

W sprawie powołania Komisji 

Konkursowej rozpatrującej wnioski 

o przyjęcie dotacji na wsparcie 

projektu z zakresu rozwoju sportu 

oraz określenia szczegółowego 

zakresu zadań i trybu jej pracy 

14/2021 26.03.2021 

r.  

W sprawie rezygnacji z realizacji 

prawa pierwokupu nieruchomości 

niezabudowanej 

15/2021 26.03.2021 

r.  

W sprawie informacji z wykonania 

budżetu Gminy Dobryszyce za 2020 

rok 

16/2021 31.03.2021 

r. 

W sprawie zmian w budżecie Gminy 

Dobryszyce na 2021 rok 

17/2021 31.03.2021 

r. 

W sprawie powołania komisji 

przetargowej dotyczy przetargu 

ustnego nieograniczonego najem 

lokalu użytkowego o powierzchni 

14 m2 w budynku Gminnego 

Ośrodka zdrowia w Dobryszycach. 

18/2021 12.04.2021 

r. 

W sprawie zmian w budżecie Gminy 

Dobryszyce na 2021 rok 

19/2021 13.04.2021 

r. 

W sprawie przedłużenia 

powierzenia stanowiska Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. H. 

Sienkiewicza w Bloku Dobryszyce 

19a/2021 16.04.2021 

r. 

Zmieniające Zarządzenie w sprawie 

przyjęcia planu postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych w 

Gminie Dobryszyce w 2021 roku. 

20/2021 21.04.2021 

r.  

W sprawie powołania komisji 

przetargowej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Przebudowa 

grogi wewnętrznej ul. Brzeźnickiej 
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w miejscowości Dobryszyce wraz z 

budową chodników i budową 

parkingów”. 

21/2021 23.04.2021 

r.  

W sprawie informacji kwartalnej 

budżetu Gminy Dobryszyce za I 

kwartał 2021 roku 

22/2021 29.04.2021 

r.  

W sprawie ustalenia dnia wolnego 

od pracy w Urzędzie Gminy w 

Dobryszycach 

23/2021 29.04.2021 

r. 

W sprawie zmian w budżecie Gminy 

Dobryszyce na 2021 rok 

24/2021 26.05.2021 

r.  

W sprawie zmian w budżecie Gminy 

Dobryszyce na 2021 rok  

25/2021 26.05.2021 

r.  

W sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do 

oddania w najem 

26/2021 26.05.2021 

r. 

W sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za rok 

2020 samorządowej instytucji 

kultury – Gminnej biblioteki 

Publicznej w Dobryszycach 

27/2021 31.05.2021 

r.  

W sprawie podania do publicznej 

wiadomości wykazu osób prawnych 

i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym 

udzielono pomocy publicznej w 

2020 r. 

28/2021 31.05.2021 

r.  

Zmieniające zarządzenie w sprawie 

nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy w 

Dobryszycach 

29/2021 07.06.2021 

r.  

W sprawie powołania zespołu 

powypadkowego 

30/2021 07.06.2021 

r.  

W sprawie wysokości świadczeń za 

prace społeczno - użyteczne 

31/2021  07.06.2021 

r.  

W sprawie zmian w budżecie Gminy 

Dobryszyce na 2021 rok 

31.1/2021 07.06.2021 

r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie likwidacji 

środków trwałych 
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32/2021 23.06.2021 

r.  

Zmieniające Zarządzenie w sprawie 

przyjęcia planu postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych w 

Gminie Dobryszyce w 2021 roku 

33/2021 30.06.2021 

r.  

W sprawie zmian w budżecie Gminy 

Dobryszyce na 2021 rok 

34/2021 01.07.2021 

r.  

Zmieniające Zarządzenie w sprawie 

przyjęcia planu postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych w 

Gminie Dobryszyce w 2021 roku 

35/2021 02.07.2021 

r.  

W sprawie powołania komisji 

przetargowej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: ”Przebudowa 

drogi gminnej Nr 112009 na 

odcinku Rożny – Zdania”. Zadanie 

współfinansowane w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg. 

36/2021 06.07.2021 

r.  

W sprawie powołania komisji 

przetargowej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: 

”Modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowości 

Żaby”. 

37/2021 19.07.2021 

r.  

W sprawie powołania komisji 

przetargowej 

38/2021 21.07.2021 

r.  

W sprawie powołania komisji 

przetargowej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym, pn.: 

„Dowóz i odwóz dzieci 

przedszkolnych i uczniów do 

Zespołu – Szkolno-Przedszkolnego 

– Wychowawczego w Radomsku w 

roku szkolnym 2021/2022. 

39/2021 23.07.2021 

r.  

W sprawie informacji kwartalnej z 

wykonania budżetu Gminy 

Dobryszyce za II kwartały 2021 

roku 
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40/2021 27.07.2021 

r.  

W sprawie zmian w budżecie Gminy 

Dobryszyce na 2021 rok.  

41/2021 23.07.2021 

r.  

W sprawie wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie likwidacji 

środków trwałych. 

42/2021 29.07.2021 

r.  

W sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela minowanego. 

43/2021 30.07.2021 

r.  

W sprawie zmian w budżecie 

Gminy Dobryszyce na 2021 rok.  

44/2021 30.07.2021 

r.  

W sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Dobryszyce. 

45/2021 13.08.2021 

r.  

W sprawie powołania komisji 

przetargowej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym pn.:” 

Dostawa i montaż instalacji 

solarnych w budynkach 

mieszkalnych osób prywatnych w 

ramach projektu „Indywidualne 

instalacje odnawialnych źródeł 

energii w Gminie Dobryszyce”. 

46/2021 13.08.2021 

r.  

W sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na 

stanowisko inspektora ds. 

gospodarki przestrzennej, 

drogownictwa i zarządzania 

kryzysowego w Urzędzie Gminy w 

Dobryszycach”. 

47/2021 16.08.2021 

r.  

W sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej.  

48/2021 16.08.2021 

r.  

W sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej. 

49/2021 16.08.2021 

r.  

W sprawie zaciągnięcia kredytu 

bankowego długoterminowego. 

50/2021 23.08.2021 W sprawie zmian w budżecie 

Gminy Dobryszyce na 2021 rok 

51/2021 27.08.2021 W sprawie przedstawienia 

informacji z wykonania budżetu 
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Gminy Dobryszyce, kształtowania 

się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz przebiegu 

realizacji wykonania planu 

finansowego instytucji kultury za I 

półrocze 2021 rok. 

52/201 30.08.2021 W sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Dobryszyce. 

53/2021 30.08.2021 W sprawie zmian w budżecie 

Gminy Dobryszyce na 2021 rok. 

54/2021 13.09.2021 Zmieniające Zarządzenie w sprawie 

przyjęcia planu postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych 

w Gminie Dobryszyce 2021 roku. 

55/2021 14.09.2021 W spawie powołania komisji 

przetargowej, działającej w 

postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie 

podstawowym zgodni z ustawą z 

dnia 11 września 2019 r.- Prawo 

zamówień publicznych pn.: 

1. Zakupu koparko-ładowarki- numer 

referencyjny ZP.271.1.10.2021. 

2. Zakup wozu asenizacyjnego wraz z 

ciągnikiem na potrzeby Gospodarki 

Wodno-ściekowej w Gminie 

Dobryszyce- numer referencyjny 

ZP.271.1.11.2021. 

56/2021 15.09.2021 W sprawie zmian w budżecie 

Gminy Dobryszyce na 2021 rok. 

57/2021 17.09.2021 W sprawie zmiany zarządzenia o 

powołaniu zastępcy kierownika 

GBS i składu Gminnego Biura 

Spisowego 

58/2021 17.09.2021 W sprawie zmian w budżecie 

Gminy Dobryszyce na 2021 rok. 

59/2021 20.09.2021 Zmieniające Zarządzenie w sprawie 

przyjęcia planu postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych 

w Gminie Dobryszyce w 2021 

roku. 
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60/2021 22.09.2021 Zmieniające Zarządzenie w sprawie 

przyjęcia planu postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych 

w Gminie Dobryszyce w 2021 

roku. 

61/2021 27.09.2021 W spawie powołania komisji 

przetargowej, działającej w 

postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie 

podstawowym zgodni z ustawą z 

dnia 11 września 2019 r.- Prawo 

zamówień publicznych pn.: 

Dostawa i montaż instalacji 

solarnej w budynkach 

mieszkalnych osób prywatnych w 

ramach projektu ,,Indywidualne 

instalacje odnawialnych źródeł 

energii w Gminie Dobryszyce”  
62/2021 27.09.2021 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 

47/2021 w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej z dnia 

16 sierpnia 2021 r. 

63/2021 28.09.2021 W sprawie wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie likwidacji środka 

trwałego. 

64/2021 30.09.2021 W sprawie zmian w budżecie 

Gminy Dobryszyce na 2021 rok. 

65/2021 04.10.2021 W sprawie powołania zespołu ds. 

opracowania Strategii Rozwoju 

Gminy Dobryszyce na lata 2021-

2030. 

66/2021 11.10.2021 W sprawie zmian w budżecie 

Gminy Dobryszyce na 2021 rok. 

67/2021 11.10.2021 Zmieniające Zarządzenie w sprawie 

przyjęcia planu postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych 

w Gminie Dobryszyce w 2021 

roku. 

68/2021 13.10.2021 W spawie powołania komisji 

przetargowej, działającej w 

postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 
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prowadzonego w trybie 

podstawowym zgodni z ustawą z 

dnia 11 września 2019 r.- Prawo 

zamówień publicznych pn.: ,, 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

na terenie Gminy Dobryszyce” 

69/2021 22.10.2021 W sprawie zmian w budżecie 

Gminy Dobryszyce na 2021 rok. 

70/2021 22.10.2021 W sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji. 

71/2021 22.10.2021 W sprawie powołania Zespołów 

Spisowych. 

72/2021 22.10.2021 W spawie informacji kwartalnej z 

wykonania budżetu Gminy 

Dobryszyce za III kwartały 2021 

roku. 

73/2021 22.10.2021 W sprawie planu dystrybucji 

preparatu jodku potasu. 

74/2021 22.10.2021 W sprawie powołania Komisji 

Socjalnej 

75/2021 28.10.2021 W sprawie odwołania ze 

stanowiska Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Bloku Dobryszyce. 

76/2021 28.10.2021 W sprawie powierzenia pełnienia 

obowiązków Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Bloku Dobryszyce. 

77/2021 28.10.2021 W sprawie ustalenia ,,Regulaminu 

wynagradzania pracowników 

Urzędu Gminy Dobryszyce”. 

78/2021 28.10.2021 W sprawie ustalenia „Regulaminu 

pracy w UG Dobryszyce” 

79/2021 29.10.2021 W sprawie zmian w budżecie 

Gminy Dobryszyce na 2021 rok. 

80/2021 12.11.2021 W  sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu rocznego 

programu współpracy Gminy 

Dobryszyce z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie na 

rok 2022. 

81/2021 15.11.2021 W sprawie przedłożenia projektu 

uchwały budżetowej  i projektu 

WPF na 2022 r. 

82/2021 15.11.2021 W spawie powołania komisji 

przetargowej, działającej w 

postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie 

podstawowym zgodni z ustawą z 

dnia 11 września 2019 r.- Prawo 

zamówień publicznych pn.: 

Dostawa i montaż instalacji 

solarnej w budynkach 

mieszkalnych osób prywatnych w 

ramach projektu ,,Indywidualne 

instalacje odnawialnych źródeł 

energii w Gminie Dobryszyce”. 

83/2021 17.11.2021 W sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do 

oddania w najem. 

84/2021 18.11.2021 Zmieniające zarządzenie w sprawie 

przyjęcia Regulaminu 

gospodarowania składnikami 

majątku ruchomego stanowiącego 

mienie Gminy Dobryszyce. 

85/2021 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie 

Gminy Dobryszyce na 2021 rok. 

86/2021 07.12.2021 W sprawie zmian w budżecie 

Gminy Dobryszyce na 2021 rok. 

87/2021 16.12.2021 W sprawie ustalenia dnia wolnego 

od pracy w Urzędzie Gminy w 

Dobryszycach. 

88/2021 20.12.2021 W sprawie zmian w budżecie 

Gminy Dobryszyce na 2021 rok. 

89/2021 28.12.2021 W spawie powołania komisji 

przetargowej, działającej w 

postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie 

podstawowym zgodni z ustawą z 
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dnia 11 września 2019 r.- Prawo 

zamówień publicznych pn. 

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Blok Dobryszyce- 

ulic Kolejowa oraz przebudowa 

Oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Borowiecko”- w 

formule zaprojektuj i wybuduj. 

90/2021 28.12.2021 W sprawie zmiany załącznika do 

,,Regulaminu wynagradzania 

pracowników Urzędu Gminy 

Dobryszyce”. 

91/2021 28.12.2021 W sprawie ustalenia dnia wolnego 

od pracy w Urzędzie Gminy w 

Dobryszycach. 

92/2021 28.12.2021 W sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzania 

postępowania konkursowego na 

stanowisko inspektora ds. ochrony 

środowiska w Urzędzie Gminy w 

Dobryszycach. 

93/2021 28.12.2021 W sprawie zmiany w regulaminie 

pracy. 

94/2021 30.12.2021 W sprawie wyboru długości okresu 

średniej asymetrycznej 

stosowanego do wyliczenia relacji 

określonej w art. 243 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych. 

95/2021 31.12.2021 W sprawie zmian w budżecie 

Gminy Dobryszyce na 2021 rok. 
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