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I. Wstęp 

 

 Już po raz drugi sporządzony zostaje Raport o stanie gminy. Jest on instrumentem 

weryfikacji działalności organu wykonawczego w szerszym niż w procedurze absolutoryjnej 

zakresie.  

 

II. Informacje ogólne 
 

Liczba mieszkańców Gminy Kodrąb w 2019 r. zmniejszyła się o 48 osób w porównaniu  

do roku 2018 i wynosi na dzień 31.12.2019 r. 4554 osób. W 2019 r. na terenie gminy urodziło 

się 51 dzieci, a w tym samym okresie zanotowano 63 zgonów. 

W Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na koniec roku 2019 

zarejestrowanych było 204 wpisów przedsiębiorców. 

 

III. Informacje finansowe 

 

1. Wykonanie budżetu gminy. 

 

Budżet na 2019 rok przyjęty został uchwałą nr III/14/18 Rady Gminy Kodrąb  

z dnia 21 grudnia 2018 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone 

zostały dziesięcioma uchwałami Rady Gminy oraz dwunastoma zarządzeniami Wójta Gminy. 

Budżet gminy za 2019 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 21.593.995,60  zł 

na plan 19.036.881,00 zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 23.887.019,00 zł        

na plan  22.636.881,00 zł. 

Planowany deficyt budżetu za 2019 rok wynosił 3.365.803,99 zł, natomiast faktycznie           

na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 2.293.023,73 zł, czyli wypracowano mniejszy deficyt                  

o ponad 1.072.000,00 zł.   

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie gminy wynosiło 4.159.153,78 zł, w tym do umorzenia 

w 2019 r. pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 667.510,78 zł. 
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2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych. 

 

W 2019 r. na zadania inwestycyjne została wydatkowana kwota 5.454.801,70 zł,  z czego 

kwota 2.077.303,00 zł to środki zewnętrzne:  

1) pożyczka WFOŚiGW w Łodzi,  

2) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, 

3) dotacja ze środków PROW na lata 2014-2020, 

4) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań 

własnych w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na 

terenach wiejskich. 

 

2.1. Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie 

 

W dniu 28.06.2019 r. dokonano odbioru końcowego oczyszczalni ścieków o ogólnej wartości 

2.075.010,00 zł. Zakres zrealizowanych robót obejmował: mechaniczno-biologiczną 

oczyszczalnię ścieków komunalnych o RLM – 750 i przepustowości 71,25 m3/d., kolektor 

ścieków oczyszczonych wraz z regulacją rowu odbiornika, przyłącze wodociągowe              

od istniejącej sieci wodociągowej do oczyszczalni, instalację elektryczną zasilającą 

rozdzielnię z instalacją wewnętrzną, drogę wewnętrzną i ciągi piesze, ogrodzenie terenu 

oczyszczalni. W 2019 r. wydatkowano kwotę 1.914.218,89 zł. Zadanie zostało dofinansowane 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

w formie pożyczki w kwocie 751.100,00 zł.  
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2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie  

 

W marcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto budowę I etapu kanalizacji 

sanitarnej w Dmeninie w zakresie wykonania rurociągów sieci grawitacyjnej i tłocznej         

na odcinku 1446 m wraz z przepompownią ścieków. Dokonano odbioru końcowego zadania      

w dniu 30.09.2019 r. Zakres robót obejmował wykonanie: sieci grawitacyjnej ø 200 PCV      

dł. 1175,00 m, przyłączy kanalizacji sanitarnej ø 160 PCV (w pasie drogowym) dł. 112,50 m 

w ilości 19 szt., sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ø 90 PE dł. 271,00 m, przepompowni P1      

z ogrodzeniem. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 794.075,40 zł, w tym udział pożyczki    

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniósł     

279.619,00 zł. 

 

 

 

 

2. 3. Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie (od drogi krajowej do posesji nr 70-72) 

 

Opracowano dokumentację techniczną zadania (projektu budowlany, przedmiar robót, 

kosztorys inwestorski). Dokonano zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej 

do Wojewody Łódzkiego (pas drogowy drogi krajowej nr 42) i Starosty Radomszczańskiego 

(pozostała sieć). Poniesiono nakłady w kwocie 8.733,00 zł. 
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2.4. Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi 

powiatowej nr 3923E na odcinku Kodrąb – Lipowczyce 

 

Przekazano dotację w kwocie 80.000,00 zł na dofinansowanie trzeciego etapu zadania 

polegającego na przebudowie drogi.  

 

 

2.5. Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska - Hamborowa - Kodrąb 

 

W dniu 29.11.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót drogowych na odcinku 1239,00 m. 

Zakres robót obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach 

jezdni (warstwy dolnej i górnej), uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego istniejącej 

jezdni, wykonanie nawierzchni  asfaltowej (warstwy wiążącej i ścieralnej), wykonanie 

obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, regulację studzienek dla zaworów 

wodociągowych. W 2019 r. na realizację przedmiotowego zadania poniesiono nakłady          

w kwocie 614.876,18 zł. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim,        

a Gminą Kodrąb uzyskano dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie       

483.044,00 zł.  
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2.6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Kol. Rzejowice 

 

Zrealizowano przebudowę drogi wewnętrznej na odcinku 163,20 m w zakresie: wymiany 

przepustu, uzupełnienia podbudowy z kruszywa łamanego, wykonania nawierzchni                 

z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa, wykonania 

nawierzchni poboczy z kruszywa. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 44.239,10 zł. 
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2.7. Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie 

 

W dniu 15.11.2019 r. dokonano odbioru robót drogowych na odcinku 279,07 m. Zakres 

zrealizowanych robót obejmował: korytowanie z warstwą odsączającą, podbudowę                 

z kruszywa naturalnego (warstwa dolna i górna), wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa 

wiążąca i ścieralna), obustronne pobocza z kruszywa łamanego, wymianę przepustu 

rurowego, przestawienie hydrantu pożarowego nadziemnego. Ogółem w 2019 r. na realizację 

zadania wydatkowano kwotę 275.857,34 zł. 

 

 

 

 

2.8. Zakup pieca c.o. do kotłowni w miejscowości Dmenin 126 

                                                                                                    

W listopadzie 2019 r. dokonano zakupu i montażu kotła c.o. na ekogroszek w budynku 

Dmenin 126 – budynek Domu Nauczyciela. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 

10.999,35 zł.  
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2.9. Dotacja dla KWP w Łodzi z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Przedborzu 

 

Przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji             

w Przedborzu. 

 

2.10. Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach 

 

W maju 2019 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku 

PSP (inwentaryzacji, audytu energetycznego, projektu termomodernizacji, projektu wymiany 

instalacji c.o. wraz z remontem kotłowni, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich).    

W czerwcu 2019 r. zlecono opracowanie Studium Wykonalności do wniosku                          

o dofinansowanie zadania w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020            

w ramach działania IV.2 Termomodernizacja budynków. Poniesiono nakłady za wykonanie 

ww. opracowania w kwocie 33.210,00 zł. 

 

2.11. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie 

 

W czerwcu 2019 r. zlecono opracowanie Studium Wykonalności do wniosku 

o dofinansowanie zadania w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

w ramach działania IV.2 Termomodernizacja budynków. Poniesiono nakłady za wykonanie 

ww. opracowania w kwocie 8.856,00 zł. 
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2.12. Zakup urządzenia wraz z montażem na plac zabaw w Woli Malowanej 

 

Zakupiono urządzenie wraz z montażem za kwotę 20.000,00 zł w ramach doposażenia 

istniejącego placu zabaw. 

 

 

2.13. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzejowicach  

 

W czerwcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót, a w sierpniu zakończono realizację 

zadania o wartości 74.836,71 zł. Zakres robót obejmował: uzupełnienie tynków 

wewnętrznych, wykonanie sufitu podwieszanego, roboty elektryczne. 
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2.14. Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lipowczycach 

 

Wykonano ogrodzenie panelowe (przęsła, słupki, płyty prefabrykowane) terenu wokół 

świetlicy z bramą i furtkami w ilości 2 szt. Wydatkowano kwotę 17.490,60 zł. 

 

 

2.15. System klimatyzacji dla świetlicy wiejskiej w Rzejowicach 

 

Zainstalowano system klimatyzacji w świetlicy wiejskiej za kwotę 27.473,28 zł.  
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2.16. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP  

   na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP    

 

Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich III i IV etapu realizacji zadania  

(branże: budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa). W I półroczu 2019 r. zostały zawarte 

umowy z wykonawcami III i IV etapu budowy. Zakończono realizację III etapu budowy 

(GOK bez zaplecza dla OSP) w terminie do 30.08.2019 r.  

Uzyskano pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomsku  

na użytkowanie GOK (bez zaplecza dla OSP).  Dokonano także odbioru częściowego  

IV etapu budowy (zaplecza dla OSP), który jest planowany do zakończenia do 28.02.2020 r. 

Ogółem w 2019 r. poniesiono nakłady w kwocie 1.517.935,85 zł, w tym uzyskana dotacja  

ze środków PROW na lata 2014-2020 wyniosła 500.000,00 zł. 
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2.17. Remonty dróg gminnych 

 

Sieć dróg gminnych wynosi 57 km, z czego 23,1 km to drogi lokalne  a 33,9 km drogi 

dojazdowe. Z ogólnej powierzchni dróg 29,139 km to drogi o nawierzchni bitumicznej,    

5,961 km drogi tłuczniowe i 31,900 km to drogi gruntowe. W 2019 r. ulepszono nawierzchnię 

dróg tłuczniem, żwirem i wykonywano inne prace związane bieżącym utrzymaniem dróg.  

Ogólny koszt wszystkich wymienionych robót drogowych wyniósł 334.627,25 zł. 
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

W oparciu o prowadzoną ewidencję gruntów komunalnych oraz przeprowadzoną 

szczegółową analizę danych uzyskanych z inwentaryzacji gruntów stanowiących własność 

Gminy Kodrąb ustalono, że całkowita powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy 

Kodrąb na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 443,05 ha. 

Biorąc pod uwagę sposób wykorzystania i formy rozdysponowania gruntów komunalnych 

zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Kodrąb przedstawia się następująco : 

 

Zestawienie gruntów komunalnych stan na 31.12.2019 r. 

 

Łączna powierzchnia gruntów 

( ha) 

443,0510 

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy 1,5439 

Nieruchomości stanowiące współwłasność w ¾ części 0,5783 

Nieruchomości oddane w dzierżawę 28,2453 

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste 2,0022 

Nieruchomości oddane w użytkowanie 0,7600 

Nieruchomości oddane w użyczenie 1,0500 

Drogi 142,2093 

Lasy 119,5862 

Grunty pod budynkami komunalnymi 8,3684 

 

W 2019 r. przeprowadzono 7 przetargów na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność 

Gminy Kodrąb, 5 z nich zakończyło się wynikiem pozytywnym. Ogółem ze sprzedaży mienia 

komunalnego  uzyskano kwotę 108.935,00 zł. Pozostałe dochody z tytułu praw własności  

i innych praw majątkowych to kwota 70.206,99 zł, w tym: 

1) wpływ z czynszów  - 66.599,75 zł, 

2) użytkowanie wieczyste - 3.607,24 zł. 

Na koniec 2019 r. wartość środków trwałych brutto po zmianach mienia komunalnego wynosi 

41.732.346,52 zł. 
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Informacja o sposobie zagospodarowania budynku Gminnego Centrum Informacji       

w Dmeninie 

   Na parterze budynku po byłej szkole podstawowej w Dmeninie od dnia 1.12.2003 r. 

funkcjonuje Gminne Centrum Informacji oraz odbywały się zajęcia świetlicowe dla dzieci  

i młodzieży.  

W dniu 26.02.2016 r. została zawarta umowa użyczenia  pomiędzy Gminą Kodrąb  

a Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”  

z Radomska na okres 10 lat, tj. od dnia 01.03.2016 r. do 28.02.2026 r., na pomieszczenia  

o powierzchni 282,50 m2 znajdujące się na I piętrze budynku. Opłata za miesięczna użyczenie  

od dnia 01.12.2019 r. wynosi 582,60 zł + 23% VAT.  i obejmuje koszty dostarczenia energii 

cieplnej i ciepłej wody. 

W 2020 r. w budynku Gminnego Centrum Informacji będzie prowadzona termomodernizacja. 

 

Zasób mieszkaniowy Gminy Kodrąb na koniec 2019 roku przedstawia się następująco: 

a) lokale mieszkalne – 13 sztuk o łącznej powierzchni 684,80 m2, 

b) lokale użytkowe – 2 o powierzchni 89 m2. 

 

V. Realizacja polityk, programów i strategii 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy Kodrąb  na lata 2015 – 2023. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 2015 -2023 wraz z Prognozą oddziaływania  

na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 2015 – 2023 przyjęta  została przez 

Radę Gminy Kodrąb  w dniu 22 kwietnia 2016 r. uchwałą Nr XVII/115/16 . Strategia rozwoju 

jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu 

terytorialnego, określającym wizję i strategiczne kierunki rozwoju gminy. 

Zapewnia ona ciągłość i trwałość działań władz gminy, niezależnie od zmieniających            

się uwarunkowań politycznych. W sposób istotny strategia umożliwia efektywne 

gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, 

istniejąca i rozbudowywana infrastruktura komunalna przy uwzględnieniu dostępnych  

środków finansowych. 

Poniżej przedstawiono zadania inwestycyjne  realizowane w 2019 r. , które zostały wskazane 

w strategii rozwoju gminy jako istotne z punktu widzenia  rozwoju infrastruktury technicznej: 
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1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin, 

2. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek  

Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP, 

3. Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska - Hamborowa – Kodrąb. 

 

2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kodrąb na lata 2016 -2020. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany został w 2016 roku i przyjęty uchwałą  

nr XXI/140/16 Rady  Gminy Kodrąb z dnia 29 lipca 2016 r. Jest to dokument strategiczny 

tworzony na szczeblu gminy określający działania niezbędne do podjęcia w celu ograniczenia 

emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. 

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów 

określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 roku. 

Głównym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest rozwój gospodarki 

niskoemisyjnej na terenie gminy Kodrąb. 

W celu realizacji przyjętego planu podjęto działania zmierzające do ochrony powietrza.  

W roku 2019 przygotowano dokumentację techniczną oraz złożono wnioski o dofinansowania 

na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Rzejowicach oraz ponownie Gminnego Ośrodka Zdrowa w Kodrębie.  

 

3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb  

na lata 2014 – 2032. 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014 – 2032 

przyjęty został uchwałą Rady Gminy Kodrąb  nr V/27/15 w dniu 27 lutego 2015 r.  

Podstawowy celem przygotowania Programu jest oczyszczenie terenu gminy z azbestu, 

poprzez  stosowanie się do harmonogramu stopniowego usuwania wyrobów zawierających 

azbest, a co za tym idzie wyeliminowanie negatywnego wpływu azbestu na zdrowie 

mieszkańców, a także na stan środowiska na terenie gminy. 

W roku 2019 w ramach zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Kodrąb”  odebrano płyty azbestowe zmagazynowane    

na 34 posesjach oraz dokonano demontażu płyt azbestowych na 1 posesji  

wraz z załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów 
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niebezpiecznych. Odebrano i zutylizowano ogółem 156,15 Mg płyt azbestowych. Ogólna 

wartość zrealizowanych prac to kwota brutto 64.679,52 zł. 

Na realizację tego zadania uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 53.377,00 zł. 

 

4. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Kodrąb.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie rozpoczął i kontynuuje realizację 

nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny, kierując się dobrem dziecka, dobrem 

rodziny, jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka, przy współdziałaniu instytucji               

i organizacji, pracujących z dziećmi i rodzicami. 

 

4.1. Asystent rodziny 

 

W 2019 roku wspierającymi, motywującymi i pomocowymi działaniami asystenta rodziny 

objętych zostało 10 rodzin, które przeżywały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych i długotrwale pozostawały w systemie pomocy społecznej.     W rodzinach 

tych występowały problemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego, bezrobocie, ubóstwo, 

nadużywanie alkoholu, przemoc, długotrwała choroba i niepełnosprawność.  

Asystent udzielał wsparcia w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowaniu środkami 

finansowymi, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, problemów 

wychowawczych z dziećmi, prowadził indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców 

i dzieci, motywował do poszukiwania i utrzymania zatrudnienia, udzielał wsparcia dzieciom. 

Dzięki współpracy z asystentem rodziny osiągnięto większość pozytywnych zmian w tych 

rodzinach.  

 

4.2. Rodziny zastępcze 

 

Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym 

domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka  
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przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio 

wydatki w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej, 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej, 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Z tego tytułu w 2019 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 78.961,71 zł. 

W 2019 r. w rodzinach zastępczych przebywało 8 dzieci, gdzie koszt miesięczny utrzymania 

kształtuje się w wysokości od 694,00 zł do 1.263,00 zł, natomiast w Domu Dziecka 

przebywało 2 dzieci, gdzie koszt miesięczny utrzymania w w/w placówce wynosi 4.549,51 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie w 2018 roku zatrudniał 1 asystenta rodziny 

na umowę zlecenie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

W 2019 roku, Gmina Kodrąb uczestniczyła w realizacji Resortowego Programu 

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2019 „Asystent rodziny                      

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, którego celem było wspomaganie i wspieranie 

jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego w budowaniu systemu wspierania 

rodzin, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez 

dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny. Na realizację tego programu pozyskano 

kwotę 4.536,00 zł. 

 

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiera  się  

na ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

W 2019 r. realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych zajmowała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kodrębie. 

Środki pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone 

są na zadania związane z profilaktyką uzależnień.  

W roku 2019 na realizację działań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowane były środki w kwocie 62.000,00 zł, 
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wydatkowano kwotę: 62.000,00 zł. 

Do głównego zakresu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kodrębie należy uznać takie zadania jak:  

 przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia przez osoby 

nadużywające alkoholu,  

 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia przez sąd o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego,  

 udzielanie porad oraz pomocy osobom współuzależnionym, członkom rodzin  

oraz innym bliskim osobom osób uzależnionych,  

 kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholu,  

 opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie zaprosiła 19 osób    

na rozmowę motywującą do podjęcia leczenia. 

W przypadku osób, które piją w sposób problemowy oraz nie wykazują inicjatywy  

do samodzielnego podjęcia terapii, a negatywnie wpływają na swoje otoczenie  

oraz w sytuacji, gdy zaproszony nagminnie nie stawiał się na rozmowę z członkami Komisji  

i docierały sygnały o jego agresywnym zachowaniu po alkoholu, należało podjąć bardziej 

restrykcyjne działanie. Gminna Komisja zdecydowała o kierowaniu wniosków do sądu  

o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu wobec takich osób. W związku  

z powyższym niezbędne było nawiązanie współpracy z biegłymi sądowymi (lekarzem 

psychiatrą oraz psychologiem) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Dziewięć osób 

skierowano do biegłego psychiatry i psychologa w celu oceny stopnia zaawansowania 

uzależnienia.  Skierowano również 6 wnioski do Sądu Rejonowego w Radomsku celem 

zastosowania przymusu leczenia. 

 

6. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na rok 2019 został 

przyjęty Uchwałą Nr V/27/19 Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 stycznia 2019 r.  

Zgodnie z zapisami Programu zadania realizowane były we współpracy z: Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
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Komisariatem Policji w Kobielach Wielkich, placówkami oświatowymi, placówkami służby 

zdrowia, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi. 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu, o którym mowa powyżej 

pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Programie na rok 2019 opiewał na kwotę 

3.000,00 zł. W związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wspólnie  

z zadaniami związanymi z profilaktyką alkoholową wykonanie wyniosło 863,22 zł. 

 

7. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy          

w Rodzinie. 

 

Efektem wejścia w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

z dnia 29 lipca 2005 r. jest utworzenie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem działania Zespołu jest koordynowanie 

systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu 

terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół  Interdyscyplinarny to grupa ludzi, specjalistów     

z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu 

zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. 

W ramach działań wynikających z programu realizowano zadania diagnozujące, 

informacyjne oraz edukacyjne, m. in. uzyskano informację na temat rozmiarów zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kodrąb, przekazywano społeczności lokalnej 

informacje o instytucjach i miejscach udzielających wsparcia osobom doświadczającym 

przemocy, edukowano  dzieci i młodzież w zakresie psychologii konfliktów, sposobów 

radzenia sobie ze stresem i agresją swoją i rówieśników. Realizowano również działania 

interwencyjne, wspierające oraz działania korekcyjno – edukacyjne.  

Adresatami Programu są: 

1. Ofiary i sprawcy  przemocy, 

2. Rodziny, dzieci i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy, 

3. Przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami dotkniętymi 

przemocą (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, kuratorzy, 

policjanci, pracownicy służby zdrowia, duchowni), 

4. Społeczeństwo. 
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Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

1. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie, 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie, 

3. Posterunek Policji w Kobielach Wielkich, 

4. Szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Kodrąb, 

5. Prokuratura i sądy wraz ze służbami kuratorskimi, 

6. Organizacje pozarządowe, 

7. Osoby fizyczne i społeczności lokalne poszczególnych sołectw. 

 

Monitorowaniem realizacji Programu zajmuje się Kierownik GOPS w Kodrębie. 

Z posiadanych danych wynika, iż problem przemocy zdiagnozowanej na terenie Gminy 

Kodrąb w roku 2019 przedstawiał się następująco: 

 

liczba rodzin objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych 11 

liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę "Niebieskie Karty" 8 

liczba rodzin wobec których zakończono procedurę "Niebieskie Karty" 4 

liczba posiedzeń zespołów 6 

 

W roku 2019 na realizację działań Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb zaplanowane były środki  

w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę: 499,00 zł. 

 

8. Program Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi  

oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

Program Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi  

oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego             

i o wolontariacie na rok 2019 przyjęty został uchwałą nr II/10/18  Rady Gminy Kodrąb  

w dniu 27 listopada 2018 r. 

W roku 2019 Urząd Gminy Kodrąb nie ogłaszał żadnego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego. 
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Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożono 

2 oferty na realizację zadań publicznych pod nazwą: 

1)  „Dzień Rodzinny Zapolice 2019 ” – oferta została złożona przez podmiot działający 

pod nazwą KGW Zapoliczanki, Zapolice 63, 97-512 Kodrąb, 

2) „Spotkanie inauguracyjno-integracyjne” – oferta została złożona przez podmiot 

działający pod nazwą KGW w Lipowczycach, Lipowczyce 34, 97-512 Kodrąb.  

Uznając celowość w/w zadań, oferty poddano konsultacjom społecznym, w wyniku których 

nie zgłoszono żadnych uwag co do ich treści. 

W dniu 31.05.2019 r. podpisano umowę na realizację w/w zadań na łączną kwotę 1.800,00 zł, 

( 1.000,00 zł KGW Zapoliczanki a 800,00 zł KGW w Lipowczycach). 

 Zadania zostały zrealizowane w terminie i złożono sprawozdania końcowe z ich realizacji. 

 

9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kodrąb. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Kodrąb w 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr XIX/154/20 Rady Gminy 

Kodrąb z dnia 23 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2263).  

W ramach realizacji niniejszego programu Gmina Kodrąb podpisała umowę  

z Przedsiębiorstwem  Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą  ul. Czyżewskiego 

7, 97-400 Bełchatów – schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie przy  

ul. Zdzieszulickiej. 

Na koniec roku 2019 w schronisku przebywało 6 psów. 

W ciągu roku dokonano: 

  wyłapań bezdomnych psów – 10 

 adopcji – 22 

 eutanazji –  6 (ślepy miot) 

Na działania objęte tym programem Gmina Kodrąb w roku 2019 poniosła wydatki w kwocie 

65.660,50 zł.  
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10. Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Kodrąb 

Odbiorem odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Kodrąb w 2019 r. 

zajmowała się firma:  ,,EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29,  

26-052 Nowiny. 

Na terenie gminy Kodrąb zgłoszonych było 1320 gospodarstw domowych, gdzie według 

deklaracji na dzień 31.12.2019 r. zamieszkiwało 3 852 osoby, z czego segregujących odpady 

było 3 798, a niesegregujących 54. 

W 2019 r. według informacji przekazanych przez firmę odbierającą odpady komunalne, 

zebrano łącznie 919,562 Mg, w tym odpady zmieszane 677,940 Mg. W Punkcie Selektywnej 

Zbiorki Odpadów Komunalnych zebrano 27,275 Mg. W porównaniu do roku 2018 nastąpił 

wzrost ilości wytworzonych odpadów zmieszanych z nieruchomości o 208,18 Mg. 

Za odbiór odpadów właściciele posesji zamieszkałych dokonywali wpłat na rachunek  

w następującej wysokości : 

 od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.: w kwocie 8,00 zł za osobę przy segregacji i 14,00 zł  

za osobę jeśli odpady nie były zbierane selektywnie, 

 od 01.11.2019 r. do 31.12.2019 r.: w kwocie 12,00 zł za osobę przy segregacji i 24,00 zł 

za osobę jeśli odpady nie były zbierane selektywnie. 

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych na koniec  

2019 r. wyniosły 475.366,59 zł, natomiast wpłat dokonano na kwotę 420.120,02 zł. 

Na koniec 2019 r. zaległości wyniosły 25.572,63 zł, natomiast zaległości z lat ubiegłych 

wynosiły 27.504,54 zł, a nadpłaty wyniosły 12.684,00 zł. 

Wystawiono 105 upomnień, 65 tytuły wykonawcze oraz wysłano 183 informacji  

o zaległościach.  

 

Informacja dotycząca odpadów składowanych na działkach nr 490 i 491 w miejscowości 

Dmenin. 

Dnia 12.10.2015 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo I-P.7024.2.017.2015.pn 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Piotrkowie 

Trybunalskim informujące m.in. o tym, że na działce 490 i 491 prawdopodobnie ma miejsce 

nielegalne magazynowanie odpadów. 

W związku z powyższym dnia 06.11.2015 r. dokonano oględzin na ww. terenie 

 w obecności przedstawicieli spółki, do której należy przedmiotowa działka. W trakcie 
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oględzin ustalono, iż odpady z tworzyw sztucznych pochodzące z produkcji poduszek 

powietrznych, gromadzone są wyłącznie na działce nr 491.   

Po przeprowadzeniu oględzin w terenie zawiadomieniem z dnia 13.11.2015 r. zostało 

wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. 

Dnia 31.12.2015 r. została wydana decyzja nakazująca  EXICO Sp. z o. o.,  

ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, usunięcie  zgromadzonych odpadów pochodzących  

z produkcji poduszek powietrznych tj. tworzywa sztuczne o kodzie 16 01 19  z  miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania, tj. z działki nr 491, obręb Dmenin, poprzez 

przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu do zbierania lub przetwarzania  

ww. odpadów.  

Dnia 25.01.2016 r. do tut. urzędu wpłynęło odwołanie EXICO Sp. z o.o.  od ww. decyzji.  

Dnia 05.04.2016 r. do tut. wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Piotrkowie Trybunalskim znak: KO. 463-1/16 uchylająca zaskarżoną decyzję 

GPI.6236.1.2015 z dnia 31.12.2015 r. w części dotyczącej określenia terminu usunięcia 

odpadów z działki ozn. nr  ewid. 491, obręb Dmenin, ustalając jednocześnie, że obowiązek 

nałożony decyzją GPI.1.2016 z dnia 31 grudnia 2015 r. powinien być wykonany  

w terminie do 31 maja 2016 r. Kolegium doszło do wniosku, że przedmiotowa decyzja 

znajduje uzasadnienie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, ale z uwagi  

na nieaktualny już termin na wykonanie ww. obowiązku ( tj. do dnia 29 lutego 2016 r.) 

należało zreformować decyzję w tym zakresie. 

Dnia 24.09.2018 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek  EXICO Sp. z o. o. z dnia 

19.09.2018r.  o wznowienie postępowania w sprawie usunięcia niewłaściwie składowanych 

odpadów na terenie działki nr 491, obręb Dmenin, gm. Kodrąb. 

Postanowieniem z dnia 12.10.2018 r. Wójt Gminy Kodrąb odmówił wznowienia 

postępowania w sprawie usunięcia niewłaściwie składowanych odpadów  na  terenie 

nieruchomości położonej w miejscowości Dmenin, działka ewidencyjna nr 491, obręb  

Dmenin, gmina Kodrąb, zakończonego ostateczną decyzją Wójta Gminy Kodrąb znak: 

GPI.6236.1.2015  z dnia 31.12.2015 r.  

Dnia 31.10.2018 r. do tut. urzędu wpłynęło zażalenie EXICO Sp. z o. o. na wydanie 

postanowienie.  

Postanowieniem znak: KO. 463-28/18 z dnia 21.11.2018 r. Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim uchyliło postanowienie Wójta Gminy Kodrąb  

z dnia 12.10.2018 r. jednocześnie informując, że w nowym postępowaniu prowadzonym 
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przez SKO w Piotrkowie Trybunalskim, zostanie rozpatrzony wniosek Spółki EXICO z dnia 

19.09.2018 r. o wznowienie postępowania w sprawie usunięcia niewłaściwie składowanych 

odpadów na terenie działki nr 491, obręb Dmenin, gm. Kodrąb.  

Postanowieniem znak: KO.463-32/18 z dnia 01.02.2019 r. Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim obmówiło wznowienia postępowania 

administracyjnego zakończonego ostateczna decyzją Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim nr KO.463-1/16  z dnia 31marca 2016 r.  

w przedmiocie usunięcia odpadów z działki o nr ewid. 491, obręb Dmenin.  

Postanowieniem znak: KO.463-2/19 z dnia 19.03.2019 r. Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim po rozpatrzeniu wniosku Spółki EXICO  

o ponowne rozpatrzenie sprawy załatwionej postanowieniem Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim znak: KO.463-32/18 z dnia 01.02.2019 r. 

utrzymało w mocy ww. postanowienie odmawiające wznowienia postępowania 

administracyjnego zakończonego ostateczna decyzją Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim nr KO.463-1/16  z dnia 31marca 2016 r.  

w przedmiocie usunięcia odpadów z działki o nr ewid. 491, obręb Dmenin.  

Następnie Spółka EXICO wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Łodzi na postanowienie Kolegium znak: KO.463-2/19 z dnia 19.03.2019 r.  

Pismem znak: KO.500-56/19 z dnia 27.04.2020 r. Samorządowe Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim poinformowało, że skarga wniesiona przez 

EXICO Sp. z o. o. do WSA w Łodzi na postanowienie Kolegium znak: KO.463-2/19 z dnia 

19.03.2019 r. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego  

w sprawie zakończonej ostateczna decyzją nakazującą usunięcie odpadów, została oddalona 

wyrokiem WSA sygn. akt II SA/Łd 321/19  z dnia 5  czerwca 2019 r. (wyrok prawomocny  

od 17 marca 2020 r.).   

Pismem z dnia 06.05.2020 tut. urząd wystąpił do Prokuratury Rejonowej w Radomsku  

o udzielenie informacji w sprawie trwającego postępowania przygotowawczego, 

prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Radomsku w stosunku do podmiotu EXICO 

Sp. z o. o. dotyczącego zgromadzonych odpadów pochodzących z produkcji poduszek 

powietrznych tj. tworzywa sztuczne o kodzie 16 01 19  z  miejsca nieprzeznaczonego do ich 

składowania, tj. z działki nr 491, obręb Dmenin. 
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Pismem z dnia 06.05.2020 r. tut. urząd wystąpił również do Trzeciego Urzędu 

Skarbowego Warszawa – Śródmieście o udzielenie informacji o podjętych działaniach 

egzekucyjnych na podstawie tytułu wykonawczego w stosunku do podmiotu EXICO Sp.z o.o. 

Pismem z dnia 15.05.2020 r. Prokuratura Rejonowa w Radomsku, przesłała kopię 

postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego z dnia 28 marca  

2017 r. dot. odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie składowania odpadów w miejscu do tego 

nieprzeznaczonym  tj. działce nr 491, obręb Dmenin, gm. Kodrąb. 

Następnie tut. urząd wystąpił do Sądu Rejonowego w Radomsku II Wydziału Karnego  

o przesłanie orzeczenia zapadłego w toczącym się w 2017 roku postępowaniu  

w przedmiotowej sprawie.   

Do dnia zakończenia prac nad raportem nie uzyskano wnioskowanych informacji. 

 

 

 VI. Wykonanie uchwał rady 

 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy  

m.in. wykonywanie Uchwał Rady Gminy. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy pomocy 

Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy Kodrąb w 2019 r. w sposób 

określony uchwałami. 

W 2019 roku Rada Gminy Kodrąb obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie      

z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr V/20/19 z dnia 5 stycznia 2019 r. Wypełniając 

dyspozycję zawartą w planie pracy w 2019 roku Rada Gminy obradowała na 9 sesjach 

zwyczajnych, 3 sesjach nadzwyczajnych i podjęła 114 uchwały. 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarki 

finansowej, realizacji budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej oraz zadań 

inwestycyjnych, zadań z zakresu pomocy społecznej, oświaty, ochrony środowiska, 

gospodarowania mieniem komunalnym. W miesiącu marcu 2019 r. uchwalono statuty 

jednostek pomocniczych Gminy Kodrąb i w miesiącu maju przeprowadzono wybory sołtysów 

i rad sołeckich na kadencję 2019 – 2024. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy  zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy                

o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru 
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jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw 

finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.  

Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych 

nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. 

Nie zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda Łódzki 

zarządzeń zastępczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy  wykonane z zachowaniem procedur      

i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. 

 

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Gmina Kodrąb od dnia 4 maja 2017 r. jest członkiem stowarzyszenia Związek Gmin 

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.  

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją uprawnioną   

do reprezentowania interesów gmin  przed instytucjami rządu i parlamentu w ramach Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

Rolą Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich, a w szczególności 

wsparcie w: 

  rozwoju demokracji lokalnej, 

  kreowania warunków lokalnego rozwoju społecznego, 

  integracja gmin i rozwoju lokalnej samorządności. 

 

Członkom stowarzyszenia przysługuje między innymi prawo do udziału  

w Zgromadzeniu Ogólnym z głosem stanowiącym, czynne i bierne prawo wyborcze  

do organów Związku, prawo do zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących 

celów i zadań Związku, prawo do pomocy prawnej ze strony Związku. 
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Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego 

 

Gmina Kodrąb od 2000 roku jest członkiem Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego. 

Zadaniem związku jest zaspokajanie potrzeb publicznych i interesów mieszkańców  

oraz rozwiązywanie określonych w statucie problemów przekraczających możliwości 

realizacyjne każdej z należących do niego gmin. 

 

Do zadań związku należą przedsięwzięcia w zakresie: 

 ochrony środowiska, 

 promocji turystycznej, kulturalnej i gospodarczej gmin, 

 organizacja szkoleń, 

 prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę  

i funkcjonowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 wspieranie inicjatyw zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów, jako 

ubocznych skutków rozwoju gospodarczego, 

 podejmowanie działań w zakresie rozwoju rolnictwa, 

 podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury oraz prowadzenie działań  

i programów w zakresie transportu lokalnego. 

W dniu 20 grudnia 2018 r. powołano nowy Zarząd Związku Gmin Powiatu 

Radomszczańskiego, którego przewodniczącym została Wójt Gminy Kodrąb. Siedzibą 

Związku jest Gmina Kodrąb. 

 

 

Lokalna Grupa Lokalna „BUD-UJ RAZEM” 

 

Gmina Kodrąb jest członkiem LGD BUD-UJ RAZEM od 2012 r.  

Głównym celem działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” jest 

aktywizacja lokalnej społeczności do wspólnego działania na rzecz obszarów wiejskich  

i poprawy jakości życia mieszkańców. Przystąpienie Gminy Kodrąb do lokalnej grupy 

działania umożliwia korzystanie ze środków unijnych, z których mogą być realizowane 

przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu edukacji, kultury, turystyki, poprawy stanu 
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środowiska terenów wiejskich, podniesienie jakości życia mieszkańców. Działania te mogą 

być realizowane  zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez 

przedsiębiorców i rolników oraz mieszkańców z terenu gminy , która jest członkiem lokalnej 

grupy działania. 

 

VIII. Podsumowanie działalności jednostek podległych organowi 

wykonawczemu JST 

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie. 

 

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Kodrąb zajmuje            

się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadaniem ośrodka w 2019 roku było przyznawanie  

i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, praca socjalna, 

realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach uprawnionych  

do alimentów,  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu "Dobry start”, ustawy o karcie dużej rodziny, ustawy o systemie oświaty w zakresie 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów 

uprawnionych do świadczeń, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Najczęstszym powodem przyznania pomocy przez Ośrodek było: 

 ubóstwo - 81 rodzin, 

 bezdomność - 7 rodzin, 

 bezrobocie - 33 rodziny, 

 niepełnosprawność - 42 rodziny, 

 długotrwała ciężka choroba - 41 rodzin, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

      domowego    - 31 rodzin, 

 alkoholizm - 6 rodzin. 

W roku 2019 w ramach zadań ustawy o pomocy społecznej udzielono pomocy  

w formie: 

 zasiłku stałego dla 26 osób, 

 zasiłku okresowego dla 52 osób, 
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 pomoc w zakresie dożywiania obejmowała dożywianie dla 61 dzieci, dla których    

      wykupiono 6122 posiłków oraz pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności 

      dla 54 osób, 

 obsługi opiekuńcze dla 7 osób, 

 udzielono schronienia dla 9 osób, 

 udzielono zasiłków celowych dla 69 osób. 

W ramach zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej udzielono pomocy w formie 

pracy socjalnej dla 167 rodzin o liczbie osób – 263.  

W realizacji zadań obowiązkowych gminy płynących z przepisów ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od m-ca stycznia 

2019 był zatrudniony asystent rodziny, który pomocą obejmował 10 rodzin w tym 14 

małoletnich dzieci. Wśród rodzin objętych asystenturą wszystkie mają ustalony nadzór 

kuratora.  

W związku z pobytem nieletnich w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo - 

wychowawczej gmina zobowiązana jest ponosić koszty związane z opieką i wychowaniem. 

W roku 2019 na ten cel wydatkowano 78.961,71 zł. 

W ramach realizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kodrąb prowadząc jego obsługę 

organizacyjno-techniczną. W omawianym okresie Zespół prowadził postępowania  

na podstawie 11 niebieskich kart.  

 

W ramach programu, który skierowany jest dla rodzin z 3 i więcej dzieci, przyjęto 31 

wniosków i wydano łącznie 79 Kart Dużej Rodziny w tym 56 kart dla osób, którzy byli 

rodzicami i 23 karty dla dzieci.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie realizuje również zadania polegające  

na wydawaniu decyzji potwierdzających prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej osób 

innych, niż ubezpieczeni, czyli dla osób nie posiadających dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej. W 2019 r. uprawnienia te uzyskało 5 osób. 

W roku 2019 w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono: 

 5152 zasiłków rodzinnych, wraz z dodatkami 7774, 
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 1214 zasiłków pielęgnacyjnych, 

 196 świadczenia pielęgnacyjne, 

 158 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 

 28 zapomogi tzw. „becikowe”, 

 95 świadczeń rodzicielskich. 

Łączną wartość wypłaconych świadczeń to kwota 1.821.211,06 zł. 

W roku 2019 na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono 

259 świadczeń na kwotę  94.440,00 zł.  

W roku 2019 w ramach zadań wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

złożonych zostało 542 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z tego 271 

złożono w formie papierowej i 271 w formie elektronicznej. Wypłacono łącznie 7671 

świadczeń dla łącznej liczby rodzin 529. Liczba uprawnionych dzieci to 817. Na wypłatę 

świadczenia wydatkowano 3.938.025,30 zł. 

W ramach programu „Dobry start” w roku 2019 wysokość świadczenia wynosiła 300 zł        

na każda uprawnioną osobę. O przyznanie świadczenia złożonych zostało 418 wniosków       

a programem objęto 608 dzieci. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 182.400,00 zł.    

W roku 2019 udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Kodrąb. Pomoc ta adresowana była do uczniów z rodzin  

 niskich dochodach, a formą przyznanej pomocy było stypendium szkolne. Ogółem objęto 

pomocą 62 uczniów. Koszt realizacji zadania to kwota 46.772,80 zł. Stypendium wypłacane 

jest na podstawie faktycznie poniesionych wydatków na cele edukacyjne po uprzednim 

przedłożeniu faktur potwierdzających wydatek. 

W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi otrzymano żywność w ilości  

6 053,26 kg , którą rozdysponowano wśród 286 osób. W ramach programu przeprowadzono 

warsztaty kulinarne jako działania towarzyszące, polegające na przygotowaniu dań  

z produktów, które rodziny otrzymały. Spotkania edukacyjne miały na celu pozyskanie 

wiedzy na temat racjonalnego wykorzystywania żywności. 

Stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodrębie w roku 2019 

przedstawiał się następująco :  

 3 pracowników socjalnych,  

 1 osoba prowadząca świadczenia  rodzinne i fundusz alimentacyjny,  
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 1 osoba prowadząca świadczenie wychowawcze, 

 2 opiekunów, w tym jeden zatrudniony na ½ etatu, 

 asystent rodziny zatrudniony na ½ etatu – umowa zlecenie, 

 księgowa zatrudniona na ¾ etatu, 

 kierownik. 

 

2. Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie jest samorządową instytucją kultury. Służy 

społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspokajania potrzeb 

czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych. Gromadzi i udostępnia literaturę piękną polską 

i obcą, literaturę popularnonaukową oraz dokumenty życia społecznego. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kodrębie zgromadzono 

16600 woluminów. Liczba czytelników wynosi 476 osób, a liczba wypożyczeń za rok 2019  

to 7355. 

W ubiegłym roku w GBP zorganizowano następujące wydarzenia: 

1. zorganizowano konkursy: 

- pięknego czytania  - 2 konkursy, 

- rysunkowe – 2 konkursy, 

- na najlepszego czytelnika,  

- czytelniczy – Nasze lektury. 

2. przeprowadzono 18 lekcji bibliotecznych w ramach przysposobienia czytelniczego 

               oraz 7 zajęć czytelniczych w różnych klasach PSP w Kodrębie 

3. organizowano 48 wystawy książek.  

Z uzyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury w kwocie 3000 zł oraz środków własnych 

pochodzących z budżetu gminy Kodrąb zakupiono 189 książek. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kodrębie zatrudnione były  

2 osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 ¼ etatu. 
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3. Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie rozpoczął swoją działalność 1 października  

2019 roku. Pierwsze podjęte działania dotyczyły uruchomienia instytucji pod względem 

formalnym i obejmowały wypełnienie stosownych dokumentów oraz zgłoszenie GOK  

do odpowiednich instytucji: Urząd Skarbowy w Radomsku, Urząd Statystyczny oddział        

w Piotrkowie Trybunalskim,  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Radomsku.  

Październik był również czasem, w którym powstały dokumenty niezbędne  

do funkcjonowania placówki m.in. Regulamin wynagradzania, Regulamin obiektu 

obejmujący wszystkie sale znajdujące się w GOK, Polityka rachunkowości, projekt Instrukcji 

kancelaryjnej, wstępny program imprez, wydarzeń artystycznych, warsztatów i innych imprez 

o charakterze kulturalno-edukacyjnym planowanych w 2020 roku. Podpisane zostały również 

Umowy z siecią Orange na usługi telekomunikacyjne i Internet.  

W październiku została również zawieszona wystawa w „Sali tradycji”. Jest  

to poplenerowa wystawa „ERA Travel przez powiat radomszczański”, na której prezentowane 

są zdjęcia ukazujące walory przyrodnicze i zabytkowe Gminy Kodrąb.  

W listopadzie swoje pierwsze spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie miało 

Koło Gospodyń Wiejskich Kodrąb oraz Zespół ludowy „Widawianki”.   

Listopad był również czasem wytężonej pracy podczas pisania wniosku  

o dofinansowanie zadania realizowanego ze  środków pozostających w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w ramach programu 

Infrastruktura Domów Kultury - nazwa własna zadania „Wyposażenie Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kodrębie”.  Zadanie obejmowało zakup regałów i biurek do zaplecza Sali 

plastyczno-dydaktycznej, stołów do Sali plastyczno-dydaktycznej, rolet zaciemniających, 

ekranu do projekcji, szafki na sprzęt i krzeseł do Sali audiowizualnej. Całkowity koszt 

realizacji zadania 27.000,000 zł.  

Pierwszą dużą uroczystością w GOK były „Złote gody”, których organizatorem był 

Urząd Gminy Kodrąb. Uroczystość miała miejsce 22 listopada 2019 roku. Jubileusz 

pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego świętowało 14 par z terenu Gminy Kodrąb. 

Jubilatom zostały wręczone pamiątkowe medale. Były również kwiaty, upominki, 

pamiątkowe zdjęcia i słodki poczęstunek przy kawie. 



33 

 

6 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie dzieci z oddziału przedszkolnego 

pięciolatków i sześciolatków z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie, zaprezentowały 

spektakl o Świętym Mikołaju, któremu skradziono świąteczne prezenty. Na scenie wystąpiło 

ponad 40 młodych aktorów, przygotowanych przez nauczycieli i wychowawców z oddziałów 

przedszkolnych w Kodrębie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Złote gody”, 22.XI. 2019 r.                                                                      „Występ mikołajkowy”, 6.XII, 2019 r.  

 

Przedświąteczne warsztaty dla dzieci miały miejsce 13 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek 

Kultury w Kodrębie zamienił się w „fabrykę ozdób choinkowych”. Dzieci własnoręcznie 

wykonały pudełeczko na prezent dla bliskiej osoby. Efektem ich pracy były również pięknie 

przyozdobione diamenty, które mogły zabrać ze sobą do domu i przystroić nimi 

bożonarodzeniowe drzewko. Z kolei dorośli wykonali „czekoladowniki” przyozdobione 

metodą quillingu. 

 

 Warsztaty dla dzieci, 13.XII.2019 r.                                                               Warsztaty dla dorosłych, 12.XII.2019 r. 
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Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia tj. 19 i 20 grudnia 2019 w Gminnym Ośrodku 

Kultury odbyły się świąteczne warsztaty, podczas których zarówno dzieci jak i dorośli 

tworzyli pachnące stroiki. Dodatkowo grupa dorosłych wykonała również lampiony  

do dekoracji świątecznego stołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Warsztaty dla dzieci, 20. XII. 2019 r .                                  Warsztaty dla dorosłych, 19. XII.2019 r. 

 

W warsztatach udział wzięło 25 osób ( 20 dzieci i 10 dorosłych). W czasie od 1 października 

do 31 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie odwiedziło 300 osób.  

Rok 2019 był początkiem do nawiązania współpracy ze stowarzyszeniami, szkołami             

i innym instytucjami, celem prowadzenia wspólnych działań na rzecz rozpowszechniania 

działań kulturalnych na terenie gminy Kodrąb, co przyczyniać się będzie do promowania 

gminy.   

 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb. 

 

ZGK zarządza siecią wodociągową o długości 128,9 km, na której obsługiwanych jest 

1440 przyłączy. Natomiast długość sieci kanalizacji sanitarnej to 17,4 km z 264 

przykanalikami. Na dzień 31 grudnia 2019r w ZGK zatrudnionych było 18 pracowników     

na 16,37 etatu 

Zakład zarządza ujęciami wody w Dmeninie, Woli Malowanej, Kodrębie, Rzejowicach, 

Klizinie oraz oczyszczalnią ścieków w Kodrębie. Na ujęciu wody w Dmeninie występuje brak 

wody w okresie lata. Brak wody występuje w sytuacji, gdy produkcja wzrasta z średnio 60 m3 
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do 110 m3  na dobę. Pompa na ujęciu wody w Dmeninie umieszczona jest na głębokości  

79,5 m.  

W 2019 r. na ujęciu w Woli Malowanej założono monitoring pracy HydroSCADA  

i wyremontowano pompę głębinową. Łączna wartość  20.891,72 zł. Na ujęciu w Kodrębie 

wymieniono pompę głębinową i założono urządzenie zabezpieczające za kwotę 21.120,00 zł. 

Za 2019 r. zapłacono do Wód Polskich tytułem opłat za pobór wody 92.089,07 zł.  

Informacje o jakości wody i parametrach oczyszczanych ścieków zamieszczane są na stronie 

BIP ZGK adres strony www.zgkkodrab.4bip.pl . 

 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie. 

 

5.1. Informacje ogólne  

 

W 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie funkcjonowała szkoła podstawowa 

wraz  z oddziałami przedszkolnymi oraz ostatnimi klasami gimnazjum. 

 

5.2. Uczniowie 

 

  Liczba oddziałów i dzieci  w szkole podstawowej i  klasach gimnazjum łącznie 

Lp. Wyszczególnienie Ilość oddziałów Liczba dzieci 

1. Oddziały przedszkole 4 95 

2.  Publiczna Szkoła Podstawowa 17 332 

3. Klasy Gimnazjum1 2 31 

Razem: 23 458 
 

  1Klasy gimnazjum do 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

 

 

http://www.zgkkodrab.4bip.pl/
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5.3. Zatrudnienie 

Dane według stanu na 31.12.2019 r. 

 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

Ogółem Nauczyciele Pracownicy 

administracji 

Pracownicy 

obsługi 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

58 43 5 10 

  

Zestawienie zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego 

Dane według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

Wyszczególnienie 

Stopień awansu zawodowego  

Razem n-l 

stażysta 

n-l 

kontraktowy 

n-l 

mianowany 

n-l 

dyplomowany 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

2 2 8 31 43 

 

 

5.4. Remonty zrealizowane w 2019 roku: 

 remont pracowni plastycznej, 

 remont klasy I b (malowanie, wymiana wykładziny, wymiana oświetlenia), 

 remont klasy IV a (malowanie, wymiana wykładziny, wymiana oświetlenia), 

 zakup mebli do klas II a, 

 remont klasy I b (malowanie, wymiana oświetlenia), 

 zakup mebli do sali ćwiczeń korekcyjnych, 

 wymiana drzwi w toaletach uczniowskich (sztuk 7), 

 zakup ławeczek gimnastycznych, 

 zakup 7 laptopów i 2 drukarek,  

 zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

 zakup telewizora do pracowni języka polskiego.  
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W/w przedsięwzięcia zrealizowane zostały w 2019 roku z pieniędzy Rady Rodziców  

oraz budżetu szkoły. 

 

5.5. Finansowanie oświaty 

 

Na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie w roku 2019 przeznaczono 

kwotę 4.878.156,32 zł, w tym środki pochodzące z subwencji oświatowej, dotacji 

przedszkolnej i dotacji na podręczniki to kwota 3.941.996,30 zł, a pozostałe środki finansowe 

w kwocie 936.160,02 zł pochodzą ze środków własnych budżetu gminy. 

 

5.6. Osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach sportowych 

 

1) tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Biologii dla uczniów 

dotychczasowych gimnazjów przeprowadzonym w roku szkolnym 2018/2019, 

2) tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie z Historii dla uczniów szkół podstawowych 

przeprowadzonym w roku szkolnym 2018/2019, 

3) II miejsce w VIII edycji Ogólnopolskiego konkursu „Żołnierze Wyklęci – 

Bohaterowie Niezłomni”, 

4) III miejsce w Mistrzostwach Województwa w czwórboju LA chłopcy rocznika 2006  

i młodsi, 

5) III miejsce w Mistrzostwach Województwa w drużynowych biegach przełajowych 

chłopców roczniki 2006 -2007, 

6) III miejsce w Mistrzostwach Województwa w drużynowych biegach przełajowych 

chłopców roczniki 2008-2009. 

 

 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach. 

 

6.1. Informacje ogólne  

 

W 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach funkcjonowała szkoła 

podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym. 
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6.2. Uczniowie 

 

Dane według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

Kl 

„O” 

I II III IV V VI VII VIII RAZEM 

21 16 8 7 - 8 10 9 7 71 

 

 

6.3. Zestawienie zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego 

 

Dane według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

Wyszczególnienie 

Stopień awansu zawodowego  

Razem n-l 

stażysta 

n-l 

kontraktowy 

n-l 

mianowany 

n-l 

dyplomowany 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

2 2 3 7 14 

 

 

Na koniec 2019 r. zatrudnionych jest 14 nauczycieli z czego dwóch przebywa na urlopie 

dla poratowania zdrowia. Trzech nauczycieli podjęło studia podyplomowe nadające 

kwalifikacje do nauki przedmiotów. Poza tym nauczyciele uczestniczą w różnych szkoleniach 

związanych z metodyką nauczanego przedmiotu. 

 

6.4. Remonty zrealizowane w 2019 roku: 

 

 odnowiono wszystkie sale lekcyjne przy współpracy rodziców, pokój nauczycielski, 

bibliotekę szkolną,  

 wyposażono w nowe meble: oddział przedszkolny, sala nr 4, pokój nauczycielski  

i bibliotekę szkolną – dzięki darczyńcom, 

 prawie we wszystkich pomieszczeniach wymieniono oświetlenie, 
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 5 pracowni wyposażono w tablice interaktywne, 3 z nich dzięki udziałowi w rządowym 

programie ,,Aktywna tablica” ( dofinansowanie 14.000zł, udział własny 3.500zł),  

 doposażono bibliotekę szkolną w księgozbiór na kwotę 3.100 zł poprzez udział  

w rządowym programie ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

 zagospodarowano najbliższy teren znajdujący się przy szkole na część ogrodową, powstałą 

z inicjatywy uczniów i nauczycieli w trosce o lepszy wizerunek szkoły i wyeksponowanie 

części rekreacyjnej, 

 przeprowadzono remont łazienek uczniowskich na górnym korytarzu – współpraca             

z rodzicami, 

 zakupiono nowe ławki na korytarz szkolny, meble do sali nr 22  oraz szatnię do oddziału 

przedszkolnego – pozyskano od sponsora, 

 zakupiono 3 laptopy – udział w projekcie ,,SuperKoderzy”, 

 zakupiono mikroskop z kamerą i podłączeniem do tablicy interaktywnej, jak również 

biurko – udział w projekcie „Chemia –od doświadczenia do zrozumienia”, 

 odnowiono jadalnie szkolną – przy współpracy rodziców. 

 

6.5. Finansowanie oświaty 

 

Na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach w roku 2019 

przeznaczono kwotę 1.174.077,59 zł, w tym środki pochodzące z subwencji oświatowej, 

dotacji przedszkolnej i dotacji na podręczniki to kwota 645.407,45 zł, a pozostałe środki 

finansowe w kwocie 528.670,14 zł pochodzą ze środków własnych budżetu gminy. 

 

6.6. Osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach sportowych 

Uczniowie brali udział w różnych konkursach 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom”, 

 Ogólnopolski konkurs ekonomiczny „ Potyczki Ekonomiczne” – uczniowie 

zakwalifikowali się do finału, 

 Ogólnopolski konkurs „OseWyzwanie” – nagroda 16 laptopów z szafą na laptopy, 

 I miejsce – indywidualne biegi przełajowe- Gmina Kodrąb, 

 II miejsce – indywidualne biegi przełajowe powiaty, 

 I miejsce-  tenis stołowy (dziewczęta)  Gmina Kodrąb,  

 I miejsce-  tenis stołowy (chłopcy) Gmina Kodrąb, 
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 II miejsce- unihokej (dziewczęta) Gmina Kodrąb, 

 II miejsce – unihokej ( chłopcy) Gmina Kodrąb, 

 I miejsce – unihokej  (dziewczęta) Gmina Kodrąb. 

 

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 

 

Przedmiotem podstawowej działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kodrębie jest świadczenie usług z zakresu ochrony zdrowia, a w szczególności: 

- działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia w ramach zawartego kontraktu na usługi medyczne, 

- świadczenie usług z zakresu stomatologii finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

w ramach zawartego kontraktu, 

- świadczenie usług z zakresu ginekologii finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia    

w ramach zawartego kontraktu. 

Na dzień 31.12.2019 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej                

w Kodrębie zatrudnionych było 16 osób na podstawie umowy o pracę (14,3 etatu), w tym 

personel medyczny z wyższym wykształceniem – 7,3 etatu, średni personel medyczny –  

5 etatów, księgowa 1 etat oraz pracownik gospodarczy i obsługi – 1 etat. 

Wynik finansowy jednostki za rok 2019 jest dodatni i obejmuje wszystkie osiągnięte                

i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. 

 

IX. Działania służące integracji mieszkańców 

 

Imprezy oraz zawody sportowe organizowane dla mieszkańców Gminy Kodrąb: 

1) Dzień Kobiet - 8.03.2020 r., 

2) Turniej Tenisa Stołowego – 29.03.2019 r., 

3) Gminne Święto Strażaka- 110-lecie jednostki OSP Smotryszów w 12.05.2019 r., 

4) Piknik Rodzinny w Kodrębie – 9.06.2019 r., 

5) Turniej siatkówki plażowej – 23.06.2019 r., 
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6) Gminne Zawody Strażackie w Feliksowie – 11.08.2019 r., 

7) Dożynki Gminne w Dmeninie – 8.09.2019 r., 

8) Jubileusz Złotych Godów – 22.11.2019 r., 

9) Uroczyste obchody Odzyskania Niepodległości – 11.11.2019 r., 

10) Halowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb – 6.12.2019 r. 

 

 


