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I. Wstęp 

 

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

weryfikacji działalności organu wykonawczego w szerszym niż w procedurze absolutoryjnej 

zakresie.  

Niniejszy raportu możliwia poznanie wyznaczonych kierunków działania i celów, a także 

osiągniętych rezultatów i uzyskanych efektów. 

Rok 2020 był rokiem pełnym wyzwań i nieoczekiwanych dotychczas sytuacji 

spowodowanych globalną pandemią.   

 

II. Informacje ogólne 
 

Liczba mieszkańców Gminy Kodrąb w 2020 r. zmniejszyła się o 46 osób w porównaniu  

do roku 2019 i wynosi na dzień 31.12.2020 r. 4508 osób. W 2020 r. na terenie gminy urodziło 

się 35 dzieci, a w tym samym okresie zanotowano 78 zgonów. 

W Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na koniec roku 2020 

zarejestrowanych było 207 wpisów przedsiębiorców. 

 

III. Informacje finansowe 

 

1. Wykonanie budżetu gminy. 

 

Budżet na 2020 rok przyjęty został uchwałą nr Nr XVI/133/19 Rady Gminy Kodrąb           

z dnia 30 grudnia 2019 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone 

zostały ośmioma uchwałami Rady Gminy oraz siedmioma zarządzeniami Wójta Gminy. 

Budżet gminy za 2020 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 

22.282.792,93 zł na plan 22.514.653,04 zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 

22.774.638,79 zł   na plan  24.414.305,30 zł. 

Planowany deficyt budżetu na 2020 rok wynosił 1.830.000,00 zł, natomiast faktycznie 

wykonany na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 491.845,86 zł,    

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie gminy wynosiło 4.889,153,78 zł, w ym: 

 umorzenie  pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi z lat ubiegłych w kwocie 667.510,78 zł, 

 pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego  

z udziałem środków pochodzących z UE pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej 
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grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej  

w Zakrzewie w kwocie 494.000,00 zł, na którą gmina otrzyma zwrot w postaci dotacji. 

 

2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych. 

 

W 2020 r. na zadania inwestycyjne została wydatkowana kwota 2.867.125,90 zł  z czego 

kwota 1.736.899,45 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 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Łódzkiego, 

5) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań 

własnych w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na 

terenach wiejskich, 

6) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, 

7) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz 

budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie 

 

W dniu 15.05.2020 r. podpisano umowę  z wykonawcą 1 części zamówienia i rozpoczęto 

budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Dmeninie w zakresie wykonania rurociągów sieci 

grawitacyjnej i tłocznej na odcinku 2429 m wraz z pompownią ścieków oraz przyłączami 

kanalizacyjnymi w ilości 71 szt. Zakończenie budowy kanalizacji jest przewidywane              

w terminie do 31.08.2021 r. W 2020 r. wykonano roboty budowlano-montażowe o wartości 

800.000,00 zł.  

Również w dniu 15.05.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu 

nieograniczonym na 2 część zamówienia i rozpoczęto budowę sieci wodociągowej                 

w Zakrzewie na odcinku od drogi krajowej nr 42 do posesji nr 70-72. W sierpniu 2020 r. 

zakończono realizację zadania obejmującego sieć wodociągową o długości 866,30 m z rur     

ø 110 PVC oraz 2 przyłącza wodociągowe o długości ogółem 71,5 m ø 40 PE. Ogólna 

wartość wybudowanej sieci wodociągowej wyniosła 158.187,94 zł. Łącznie w 2020 r.  



4 

 

na realizację zadania (1 i 2 części zamówienia) wydatkowano kwotę 963.917,94 zł. 

Przewidywana dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 wyniesie 837.103,00 zł.  

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dmeninie – etap II 

 

 

 

Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie 
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2.2 Budowa sieci wodociągowej w Zapolicach (od drogi powiatowej do posesji nr 66) 

 

Opracowano dokumentację techniczną na odcinek sieci wodociągowej o dł. 331 m (mapę    

do celów projektowych, projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski). Ogółem 

poniesiono nakłady w kwocie 6.465,90 zł. 

 

2.3 Budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin 

 

Opracowano projekt robót geologicznych na odwiercenie studni głębinowej na działce nr 371 

w Dmeninie.  Wybudowano studnię głębinową o gł. 55 m. Sporządzono dokumentację 

hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody w ilości 36m3/h. Ogółem 

wydatkowano kwotę 66.770,70 zł, w tym w wysokości 54.489,00 z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych.  

 
 

 

2.4 Przebudowa drogi gminnej Klizin – Chaba Klizińska 

 

W ramach przebudowy drogi gminnej na odcinku 1998 m poszerzono istniejącą nawierzchnię 

tłuczniową do szerokości 4,50 m wykonując roboty ziemne i podbudowę tłuczniową. 

Wzmocniono istniejącą nawierzchnię warstwą tłucznia kamiennego. Położono na całym 

odcinku przebudowanej drogi nawierzchnię asfaltową o szer. 4,50 m (2 warstwy po 4 cm). 

Wykonano obustronne pobocza drogi o szer. 0,75 m z tłucznia kamiennego. Wartość 

zrealizowanych robót w okresie od sierpnia do listopada 2020 r. oraz nakładów związanych    
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z aktualizacją kosztorysów inwestorskich i nadzorem inwestorskim wyniosła 638.321,22 zł,       

w tym udział dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 408.688,00 zł.  

 

 

 

 

2.5. Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Kol. Zakrzew 

 

Opracowano dokumentację techniczną na I oraz II etap przebudowy drogi o łącznej długości 

1112 m (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski) za kwotę 7.872,00 zł. 

 

 

2.6. Przebudowa drogi gminnej w Konradowie 

 

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi – etap I (projekt budowlany, 

przedmiar robót, kosztorys inwestorski). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania              

z Funduszu Dróg Samorządowych. Poniesiono nakłady w kwocie 3.936,00 zł.   

 

 

2.7.  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kodrębie – II etap 

 

W dniu 28.10.2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Zmodernizowano odcinek drogi 

o długości 600 m, na którym wykonano następujące prace: uzupełniono warstwy podbudowy 

tłuczniowej, wykonano nakładkę asfaltową oraz obustronne pobocza o szerokości 0,5 m. 

Koszt inwestycji to 120.679,05 zł. Zadanie zrealizowano z udziałem środków finansowych 
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Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 28 510,00 zł oraz Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w kwocie 80 000,00 zł.  

 

 

 

 

2.8. Remont sali konferencyjnej w budynku UG w Kodrębie wraz z wymianą 

instalacji elektrycznej 

 

Opracowano aranżację sali oraz projekt wymiany instalacji elektrycznej. Ogółem 

wydatkowano kwotę 8.856,00 zł. 

 

2.9. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku 

                                                                                                    

Przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP       

w Radomsku. 

 

2.10. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zapolice 

 

Dostarczono samochód pożarniczy dla OSP Zapolice o wartości 19.000,00 zł. 
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2.11.Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej PSP w Kodrębie 

 

Wymieniono 10 szt. starych okien na okna trzyszybowe w sali gimnastycznej PSP wraz          

z obróbką ościeży i malowaniem. Ogółem poniesiono nakłady w kwocie 98.405,13 zł.   

 

 

2.12. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie 

 

W dniu 17.06.2020 r. otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego pismo informujące,             

iż uwzględniono protest Gminy Kodrąb od negatywnej oceny merytorycznej  wniosku            

o dofinansowanie projektu pn.: Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie w ramach 

RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt umieszczono na liście rezerwowej.  

 

2.13.Remont dachu budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie 

 

Remont dachu polegał na wymianie starego pokrycia z blachy ocynkowanej płaskiej  

na pokrycie z blachodachówki. Poniesiono nakłady w kwocie 135.183,03 zł. Wydatek ten 

sfinansowany był w wysokości 130.983,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
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2.14.Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie 

 

W ramach termomodernizacji budynku GCI w Dmeninie wykonano docieplenie ścian 

budynku, wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono całą instalację 

centralnego ogrzewania i wykonano remont kotłowni. Ponadto wykonano szereg prac 

towarzyszących takich  jak np. wymiana instalacji odgromowej czy też wykonanie opaski 

wokół budynku. Koszt inwestycji to kwota 600.751,56 zł, w tym dofinansowanie w ramach 

RPO Woj. Łódzkiego  wyniesie 197.126,45 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15.Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP 

na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP    

 

W lutym 2020 r. dokonano odbioru końcowego IV etapu rozbudowy (zaplecza dla OSP) 

obejmującej pomieszczenia: szatni, sanitariatów, garażu na samochody bojowe, WC, sali 

warsztatów kulinarnych, komunikacji, sali zebrań wiejskich.  W kwietniu 2020 r. uzyskano 
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pozwolenie PINB w Radomsku na użytkowanie odebranego obiektu. Ogółem w 2020 r. 

poniesiono nakłady w kwocie 181.995,07 zł.  

 

 

 

 

 

 

2.16.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie 

 

Opracowano dokumentację techniczną boiska wielofunkcyjnego (projekt budowlany, 

przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne). Poniesiono nakłady  

w kwocie 9.972,30 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 2020 r. ulepszono nawierzchnię 

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

Ogólny koszt wszystkich wymienionych robót drogowych wyniósł 261.391,93 zł. 

 

2.18 Granty Sołeckie 

 

W 2020 r. trzy sołectwa z terenu gminy pozyskały dotacje z Urzędu Marszałkowskiego  

w Łodzi: 

1. Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Florentynów – kwota dotacji 

19.000,00 zł, 
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2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku starżnicy w Gosławicach – kwota dotacji 

16.000,00 zł, 

 

 

3. Doposażenie zaplecza kuchennego Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie – kwota 

dotacji 15.000,00 zł. 

 

3. Realizacja funduszu sołeckiego za 2020 r. 

 

W uchwale budżetowej Gminy Kodrąb na 2020 r. wyodrębniono środki finansowe w ramach 

funduszu sołeckiego na kwotę 349.379,35 zł. Rzeczywista realizacja zaplanowanych zadań 

zamknęła się kwotą 322.521,93 zł. 

Informacja o przeznaczeniu środków wydatkowanych przez poszczególne sołectwa: 

 

Lp. 
Nazwa 

sołectwa 

Nazwa przedsięwzięcia wskazanego 

we wniosku uchwalonym przez 

zebranie wiejskie oraz pozytywnie 

rozpatrzonym przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta)/radę gminy z 

uwazględnieniem zmian 

wprowadzonych uchwałami rady 

gminy w trakcie 2020 roku 

Zakres zrealizowanego 

przedsięwzięcia 

(krótki opis) 

Kwota 

wydatków 

zaplanowanych 

w uchwale 

budżetowej na 

2020 r. w 

ramach funduszu 

sołeckiego 

(ogółem dla 

sołectwa) 

Kwota 

wydatków 

wykonanych 

w ramach 

funduszu 

sołeckiego 

(ogółem dla 

sołectwa) 

 

1 

Bugaj-Antopol 

a) Zakup namiotu plenerowego oraz 

ławek  i stołów 

a) Zakupiono namiot oraz ławki 

i stoły (zestaw piknikowy) 

14.679,81 8.794,06 

 

b) Organizacja "Dnia Kobiet 2020 " 

dla mieszkanek sołectwa 

b)Zorganizowano Dzień Kobiet 

dla mieszkanek sołectwa  
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c) Organizacja "Mikołajek 2020" dla 

dzieci zamieszkałych na terenie 

sołectwa  

_ 
 

2 

Dmenin 

a) Utwardzenie terenu przy budynku 

po starej szkole (GCI) w Dmeninie   

a) Utwardzono plac przy 

budynku GCI w Dmeninie 

32.337,51 32.312,89 

 

b) Remont strażnicy wewnątrz 

budynku, zakup wyposażenia dla 

strażaków OSP 

b) Zakupiono materiały do 

remontu strażnicy oraz 

umundurowanie dla strażaków 

OSP  
 

c) Zakup namiotu, ławek dla sołectwa c) Zakupiono namiot i ławki 

(zestawy pikinikowe)  

3 

Feliksów 

a) Rozbudowa (dobudowa) 

istniejącego budynku świetlicy , 

wykonanie projektu, mapy, zakup 

materiałów budowlanych 

a) Wykonano dokumentację 

projektową oraz mapę d/c 

projektowych na rozbudowę 

świetlicy w Feliksowie 

13.840,96 10.302,50 

 

b) Zakup namiotu dla sołectwa b) Zakupiono namiot 
 

c) Organizacja "Mikołajek" dla dzieci 

z sołectwa  
_ 

 

4 

Florentynów 

a) Przygotowanie projektu na plac 

zabaw 

a) Wykonano dokumentację 

projektową oraz mapy d/c 

projektowych pod budowę placu 

zabaw we Florentynowie 

15.267,00 13.059,00 

 

b) Zakup urządzeń na plac zabaw b) Zakupiono urządzenia na plac 

zabaw ze Florentynowie  

5 

Gosławice 

a) Doposażenie kuchni               w 

remizie strażackiej , zakup gabloty na 

sztandar i tablicy informacyjnej 

a) Zakupiono chłodziarko-

zamrażarkę, zmywarkę na 

wyposażenie kuchni oraz 

gabloty 

17.322,17 16.125,02 

 

b) Montaż daszku nad wejściem do 

remizy oraz malowanie pomieszczeń 

w remizie 

b) Zakupiono blachę i art. 

metalowe do montażu daszku  
 

c) Częściowe finansowanie 

przygotowania działki do użytkowania 

przez mieszkańców 

c) Równanie działki gminnej w 

Soł. Gosławice 
 

6 

Józefów 

a) Zakup namiotu wraz ze stołami i 

ławkami na potrzeby sołectwa 

a) Zakupiono namiot oraz ławki 

i stoły (zestaw piknikowy) 

12.331,04 5.891,00 

 

b) Zakup sprzętu AGD  i wyposażenia 

na imprezy plenerowe sołectwa 
_ 

 

7 
Klizin 

a) Naprawa drogi Klizin -              - 

Wólka Pytowska 

a) Wykonano naprawę drogi 

Klizin - Wólka Pytowska 10.946,94 10.946,94  

8 

Kodrąb 

a) Wykonanie projektu i map 

przygotowujące w późnieszym czasie 

do postawienia oświetlenia przy ul. 

Spacerowej w Kodrębie 

a) Wykonano opracowanie 

dokumentacji technicznej oraz 

mapy d/c projektowych pod 

budowę ośw. ul.Spacerowej  

41.942,30 41.119,45 

 

b) Odnowienie  i doposażenie placu 

zabaw na osiedlu Wichrowe Wzgórze    

w Kodrębie 

b) Odnowiono plac zabaw oraz 

zakupiono urządzenia 
 

c) Zakup do nowych pomieszczeń 

OSP stołów i krzeseł 

c) Zakupiono krzesła i stoły do 

pomioeszczeń OSP  

d) Wyposażenie sołectwa w kuchenny 

sprzęt AGD 

d) Zakupiono art.AGD  

 

9 

Konradów 

a) Remont budynku OSP Konradów ( 

wykonanie instalacji elektrycznej, 

remont ścian, wykonanie wylewki 

podłogowej w części garażowej) 

a) Wykonano remont budynku 

OSP Konradów, wymianę 

instalacji elektrycznej, wylewkę, 

remont ścian  
13.253,77 13.209,00 
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10 

Kuźnica 

a) Naprawa drogi (zakup kryszywa, 

wynajęcie koparki do wyrownania 

podłoża oraz przygotowanie do 

utwardzenia ) 

a) Wykonano naprawę drogi w 

miejscowości Kuźnica 

11.911,61 11.910,09 

 

11 

Lipowczyce 

a) Doposażenie świetlicy wiejskiej a) Zakupiono sprzęt AGD 

15.392,82 15.231,84 

 
b) Zakup sprzętu dla straży OSP b) Zakupiono sprzęt i art. 

strażackie na potrzeby OSP  

c) Zakup namiotu na potrzeby 

sołectwa 

c) Zakupiono namiot  i ławki 

(zestawy pikinikowe)  

12 

Łagiewniki 

a) Doposażenie świetlicy w zmywarkę 

przemysłową, wózek gastronomiczny, 

nagłośnienie, kosiarkę ogrodową 

a) Zakupiono zmywarkę, wózek 

gastronomiczny zestaw 

nagłaśniający oraz kosiarkę 

11.869,67 11.849,01 

 

b) Wykonanie wylewki pod garaż  b) Wykonano wylewkę pod 

garaż   

c) Zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy 

c) Przygotowano teren wokół 

świetlicy  

13 

Rzejowice 

a) Remont łazienek w PSP Rzejowice - 

zakup materialów 

a) Zakupiono artykuły do 

remontu łazienek PSP 

Rzejowice 

36.657,57 36.645,93 

 

b) Doposażenie kuchni w strażnicy 

OSP 

b) Zakupiono doposażenie 

kuchni: okapy, kuchnia gazowa, 

stół , patelnie gazowe,   

c) Remont drogi śródpolnej 
c) Wykonano remont drogi 

wewnętrznej w miejscowości 

Rzejowice 
 

14 

Smotryszów 

a) Remont zaplecza kuchennego w 

świetlicy wiejskiej w Smotryszowie 

a) Wykonano remont zaplecza 

kuchennego 

20.132,30 19.907,30 

 

b) Zakup zmywarki przemysłowej  b) Zakupiono zmywarkę do 

świetlicy  

15 

Widawka 

a) Zakup namiotu na potrzeby 

sołectwa 

a) Zakupiono namiot 

11.198,59 10.048,59 

 
b) Zakup materiałów do wykonania 

tarasu przy budynku OSP 

b) Zakupiono materiały 

budowlane do wykonania tarasu 

przy OSP Widawka  

16 

Wola 

Malowana 

a) Zakup namiotu na potrzeby 

sołectwa 

a) Zakupiono namiot 

19.419,28 15.649,71 

 
b) Modernizacja placu zabaw (zakup 

urządzeń) 

b) Zakupiono urządzenie na plac 

zabaw w Woli Malowanej  

c) Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej 

c) Zakupiono art. AGD oraz 

kuchnię gazową   

17 

Zakrzew 

a) Zakup klimatyzatorów do świetlicy 

wiejskiej 

a)  Zakupiono klimatyzatory do 

swietlicy 

18.035,19 17.999,10 

 

b) Zakup garażu blaszanego 
b) Zakupiono garaż blaszany  

18 
Zapolice 

a) Zakup pojazdu lekkiego dla 

jednostki OSP Zapolice 

a) Zakupiono samochód 

pożarniczy dla OSP Zapolice 20.300,07 19.000,00  

19 

Żencin 

a) Remont drogi wewnętrznej od 

ostatniego domu w kierunku 

Przedborza   

a) Wykonano remont drogi 

wewnętrznej w Żencinie 

12.540,75 12.520,50 

 

b) Remont drogi gminnej łączącej 

Żencin i Zalesie 

b)Wykonano remont drogi 

gminnej w Żencinie  

SUMA x x 349.379,35 322.521,93 
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4. Zdalna Szkoła 

Gmina Kodrąb w ramach projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła  realizowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zakupiła 26 laptopów 

(wraz z oprogramowaniem antywirusowym i dodatkowym ubezpieczeniem), niezbędnych  

do zdalnego nauczania. Laptopy przekazane zostały do PSP w Rzejowicach (4 szt.) oraz PSP 

w Kodrębie (22 szt.), a docelowo trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów, aby ułatwić 

im dostęp do edukacji i umożliwić udział w zajęciach zdalnych. Koszt zakupionego sprzętu: 

58.638,14 zł. 

Gmina Kodrąb w ramach projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła Plus realizowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zakupiła 21 laptopów 

(wraz z oprogramowaniem antywirusowym i dodatkowym ubezpieczeniem) oraz 8 tabletów 

graficznych. Sprzęt został przekazany do PSP w Rzejowicach (2 laptopy i 2 tablety graficzne) 

oraz PSP w Kodrębie (19 laptopów i 6 tabletów graficznych) i trafił do nauczycieli, jako 

pomoc w realizacji podstawy programowej oraz prowadzenia zajęć zdalnych z uczniami 

szkół. Koszt zakupionego sprzętu: 54.999,94 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 2020 roku wyniosła 437,0210 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 31.12.2020 r. 

 

Łączna powierzchnia gruntów 

( ha) 

437,0210 

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy 1,5439 

Nieruchomości stanowiące współwłasność w ¾ części 0,5783 

Nieruchomości oddane w dzierżawę 23,7553 

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste 2,0022 

Nieruchomości oddane w użytkowanie 1,0155 

Nieruchomości oddane w użyczenie 1,0500 

Drogi 142,2093 

Lasy 119,5862 

Grunty pod budynkami komunalnymi 8,3684 

 

W 2020 r. przeprowadzono 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność 

Gminy Kodrąb, wszystkie zakończone wynikiem pozytywnym. Ogółem ze sprzedaży mienia 

komunalnego  uzyskano kwotę 201.180,00 zł. Pozostałe dochody z tytułu praw własności  

i innych praw majątkowych to kwota 28.753,04 zł, w tym: 

1) wpływ z czynszów  - 25.462,34 zł, 

2) użytkowanie wieczyste - 3.290,70 zł. 

Na koniec 2020 r. wartość środków trwałych brutto po zmianach mienia komunalnego wynosi 

41.723.781,23 zł. 
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Zasób mieszkaniowy Gminy Kodrąb na koniec 2020 roku przedstawia się następująco: 

a) lokale mieszkalne – 13 sztuk o łącznej powierzchni 632,00 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 2020 r. , które zostały wskazane 

w strategii rozwoju gminy jako istotne z punktu widzenia  rozwoju infrastruktury technicznej: 

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. 

 

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 przyczynia się do osiągnięcia celów 

określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 roku. 
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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 2020 zrealizowano termomodrenizację budynku Gminnego Centrum Informacji  

w Dmeninie. 

 

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 2020 w ramach zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Kodrąb”  odebrano płyty azbestowe zmagazynowane    

na 23 posesjach oraz dokonano demontażu płyt azbestowych na 1 posesji  

wraz z załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów 

niebezpiecznych. Odebrano i zutylizowano ogółem 79,05 Mg płyt azbestowych. Ogólna 

wartość zrealizowanych prac to kwota brutto 32.359,27 zł. 

Na realizację tego zadania uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 26.965,00 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. 
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4.1. Asystent rodziny 

 

W 2020 roku wspierającymi, motywującymi i pomocowymi działaniami asystenta 

rodziny objętych zostało 6 rodzin, w tym 8 małoletnich dzieci. Wśród rodzin objętych 

asystenturą wszystkie mają ustalony nadzór kuratora Asystent wzmacnia rodziny                     

z małoletnimi dziećmi wykorzystując jej zasoby wewnętrzne i zewnętrzne. Pracuje w miejscu 

zamieszkania rodziny. Prowadzi działania profilaktyczne i wspierające oparte na relacji 

asystenckiej. Głównym zadaniem asystenta jest więc pedagogizacja rodziców oraz ich 

wspieranie informacyjne, emocjonalne, instrumentalne poprzez towarzyszenie w różnych 

czynnościach dnia codziennego.  

 

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  

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 2020 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 99 037,58 zł. 

W 2020 r. w rodzinach zastępczych przebywało 8 dzieci.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie w 2020 roku zatrudniał 1 asystenta rodziny 

na umowę zlecenie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

W 2020 roku, Gmina Kodrąb uczestniczyła w realizacji programu „Asystent Rodziny”. 
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5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2020 roku 

realizowała zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Kodrębie przyjętym przez Radę Gminy Kodrąb w dniu  

30 grudnia 2019 roku. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Kodrębie realizując omawiane zadania dysponowała budżetem pochodzącym z opłat 

za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 23 532,93 zł 

na plan 62 000,00 zł. 

Główne cele i zadania Programu: 

I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności 

wśród dzieci i młodzieży. 

Zrealizowano program profilaktyczny Apteczka Pierwszej Pomocy w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Kodrębie (uczniowie klas I-III). 

II. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

Dofinansowano zakup tablicy interaktywnej dla PSP w Kodrębie. 

III. Pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna i psychologiczna dla osób uzależnionych  

od alkoholu i członków ich rodzin oraz ochrona przed przemocą w rodzinie. 

Rozmowy motywacyjne na spotkaniu GKRPA – 11 osób, 

Skierowania do biegłych celem badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

– 6 osób, 

Skierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Radomsku o zastosowanie przymusu 

leczenia – 3 wnioski. 

IV. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 131 i 15 ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie 

przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

GKRPA spotkała się 5 razy. Na koniec 2020 roku na terenie gminy Kodrąb było 14 punktów 

sprzedaży alkoholu. 

GKRPA współpracowała z GOPS, Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym, z kuratorami  

i szkołami. Zaopiniowano 2 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 
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W 2020 roku znacznie ograniczona była możliwość wykonywania zadań ujętych w programie 

z uwagi na COVID. 

 

6. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na rok 2020 został 

przyjęty Uchwałą Nr XVI/131/19 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2019 r.  

Zgodnie z zapisami Programu założone zadania miały być realizowane we współpracy  

z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Posterunkiem 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 2020 opiewał na kwotę 

3.000,00  zł. W 2020 r. nie zrealizowano zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 

wykonanie więc wyniosło 0,00 zł. 

 

7. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy          

w Rodzinie. 

Uchwałą nr XVIII/145/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 lutego 2020 r. został przyjęty 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2020-2024. 

Główne cele Programu to: 

1. Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych 

zjawiskiem przemocy, 

2. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy, 

3. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje przemoc. 

Monitorowaniem realizacji Programu zajmuje się Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Kodrębie. 

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, 
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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.  

Przy wdrażaniu Programu uczestniczyli przede wszystkim pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kodrębie, Posterunek Policji w Kobielach Wielkich, członkowie 

Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Kodrębie, pracownicy Oświaty i Służby Zdrowia jak również kuratorzy sądowi. 

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

Kodrąb w roku 2020 przedstawiał się następująco: 

 

liczba rodzin objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych 10 

liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę "Niebieskie Karty" 2 

liczba rodzin wobec których zakończono procedurę "Niebieskie Karty" 5 

liczba posiedzeń zespołów 5 

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie gminy Kodrąb wchodzi 

obecnie 11 osób. 

W roku 2020 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: 0,00 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 2020 przyjęty został uchwałą nr XXIV/183/20  Rady Gminy Kodrąb  

w dniu 30 listopada 2020 r. 

W roku 2020 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. „Pierwszy marsz nordic walking – z kijkami po zdrowie – Kodrąb 2020”. Oferta 

została złożona przez podmiot działający pod nazwą KGW Kodrąb, ul. 

Niepodległości 9A, 97-512 Kodrąb. 

2. „Polska w Unii Europejskiej – Rodzinny Rajd Rowerowy Kodrąb 2020”. Oferta 

została złożona przez podmiot działający pod nazwą Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych „ULISSES”, ul. Wolności 61, 97-512 Kodrąb. 

W dniu 27.02.2021 r. podpisano umowy na realizację w/w zadań, na łączną kwotę 1910,00 zł 

(jeden tysiąc dziewięćset dziesięć złotych 0/100), z czego 1450,00 zł przekazano 

Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych „ULISSES” a 460,00 zł KGW Kodrąb. 

Z realizacji w/w zadań wywiązały się oba Stowarzyszenia bez zastrzeżeń i złożyły 

sprawozdania końcowe z wykonania zadań publicznych i tym samym zakończono realizację 

tych zadań. 

 

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 2020 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 2020 w schronisku przebywało 5 psów. 

W ciągu roku dokonano: 

  wyłapań bezdomnych psów – 19 

 adopcji – 18 

 eutanazji –  0 (ślepy miot) 
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Na działania objęte tym programem Gmina Kodrąb w roku 2020 poniosła wydatki w kwocie 

56 416,68 zł. W porównaniu do roku 2019 kwota ta uległa obniżeniu o ponad 9 000,00 zł. 

 

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 1327 gospodarstw domowych, gdzie według 

deklaracji na dzień 31.12.2020 r. zamieszkiwało 3 775 osoby, z czego segregujących odpady 

było 3 747, a niesegregujących 28. 

W 2020 r. według informacji przekazanych przez firmę odbierającą odpady komunalne, 

zebrano łącznie 1233,8700 Mg, w tym odpady zmieszane 919,1000 Mg. W Punkcie 

Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych zebrano 33,5900 Mg. W porównaniu do roku 

2019 nastąpił wzrost ilości wytworzonych odpadów zmieszanych z nieruchomości o 242,00 

Mg, przy jednoczesnym zmniejszeniu zadeklarowanych osób o 77. 

Za odbiór odpadów właściciele posesji zamieszkałych dokonywali wpłat na rachunek  

w następującej wysokości : 

 od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: w kwocie 12,00 zł za osobę przy segregacji i 24,00 zł  

za osobę jeśli odpady nie były zbierane selektywnie, 

 od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: w kwocie 23,00 zł za osobę przy segregacji i 46,00 zł 

za osobę jeśli odpady nie były zbierane selektywnie. 

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych na koniec  

2020 r. wyniosły 864.766,97 zł, natomiast wpłat dokonano na kwotę 744.870,37 zł. 

Na koniec 2020 r. zaległości wyniosły 101.170,80 zł, a nadpłaty wyniosły 10.683,40 zł. 

Wystawiono 110 upomnień, 31 tytułów wykonawczych oraz wysłano 193 informacje 

o zaległościach.  
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 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 2020 r. w sposób 

określony uchwałami. 

W 2020 roku Rada Gminy Kodrąb obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie      

z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XVIII/136/20 z dnia 12 lutego 2020 r. 

Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2020 roku Rada Gminy obradowała          

na 6 sesjach zwyczajnych, 3 sesjach nadzwyczajnych i podjęła 58 uchwał. 

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.  

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 

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. 
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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. 

 

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, 
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 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 

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. 
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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 2020 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 - 66 rodzin, 

 bezdomność - 6 rodzin, 

 bezrobocie - 26 rodzin, 

 niepełnosprawność - 44 rodziny, 

 długotrwała ciężka choroba - 27 rodzin, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

      domowego    - 32 rodzin, 

 alkoholizm - 4 rodzin. 

W roku 2020 w ramach zadań ustawy o pomocy społecznej udzielono pomocy  

w formie: 

 zasiłku stałego dla 29 osób, 

 zasiłku okresowego dla 20 osób, 

 pomoc w zakresie dożywiania obejmowała dożywianie dla 30 dzieci, dla których 

      wykupiono 1811 posiłków oraz pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności 

      dla 55 osóboraz przyznano pomoc w formir niefinansowej – zakup bonow na zakup 

      żywności dla 22 osób, 

 obsługi opiekuńcze dla 7 osób, 
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 udzielono schronienia dla 6 osób, 

 udzielono zasiłków celowych dla 50 osób. 

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

pracy socjalnej dla 97 rodzin o liczbie osób – 183.  

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 10 niebieskich kart.  

 

W ramach programu, który skierowany jest dla rodzin z 3 i więcej dzieci, przyjęto 16 

wniosków i wydano łącznie 38 Kart Dużej Rodziny w tym 28 kart dla osób, którzy byli 

rodzicami i 10 kart 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 2020 r. uprawnienia te uzyskało 6 osób. 

W roku 2020 w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono: 

 4279 zasiłków rodzinnych, wraz z dodatkami 6795, 

 1145 zasiłków pielęgnacyjnych, 

 190 świadczeń pielęgnacyjnych, 

 163 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 

 20 zapomogi tzw. „becikowe”, 

 141 świadczeń rodzicielskich. 

Łączną wartość wypłaconych świadczeń to kwota 1.821.211,06 zł. 

W roku 2020 na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono 

191 świadczeń na kwotę  70.320,00 zł.  

W roku 2020 w ramach zadań wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

złożonych zostało 43 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z tego 24 

złożono w formie papierowej i 19 w formie elektronicznej. Wypłacono łącznie 9462 
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świadczeń dla łącznej liczby rodzin 510. Liczba uprawnionych dzieci to 827. Na wypłatę 

świadczenia wydatkowano 4.706.670,09 zł. 

W ramach programu „Dobry start” w roku 2020 wysokość świadczenia wynosiła 300 zł        

na każda uprawnioną osobę. O przyznanie świadczenia złożonych zostało 411 wniosków       

a programem objęto 588 dzieci. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 176.400,00 zł.    

W roku 2020 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 i zasiłki szkolne. 

Stypendium szkole przyznano dla 40 uczniow w łącznej kwocie 30.206,40 zł, a zasiłki 

szkolne przyznano dla 6 uczniow w kwocie 2.620,00 zł. Stypendium wypłacane jest na 

podstawie faktycznie poniesionych wydatków na cele edukacyjne po uprzednim przedłożeniu 

faktur potwierdzających wydatek.  

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji programu 

„Wspieraj Seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów 

 do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz 

podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Program był realizowany od 20 

października  do 31 grudnia 2020 r. Z w/w pomocy skorzystały 3 osoby. 

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

11 851 kg , którą rozdysponowano wśród 197 osób.  

Stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodrębie w roku 2020 

przedstawiał się następująco :  

 3 pracowników socjalnych,  

 1 osoba prowadząca świadczenia  rodzinne i fundusz alimentacyjny,  

 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. 
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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 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kodrębie zgromadzono 

16737 woluminów. Liczba czytelników wynosi 415 osób, a liczba wypożyczeń za rok 2020  

to 5315. 

W ubiegłym roku w GBP zorganizowano następujące wydarzenia: 

1. zorganizowano konkursy: 

- rysunkowe – 2 konkursy, 

- na najlepszego czytelnika. 

2. przeprowadzono 10 lekcji bibliotecznych w ramach przysposobienia czytelniczego 

               oraz 21 zajęć czytelniczych w różnych klasach PSP w Kodrębie, a także wraz z 

               Gminnym Osrodkiem Kultury w Kodrębie Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza 

                Słowackiego. 

3. organizowano 28 wystawy książek.  

Z uzyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury w kwocie 1600 zł oraz środków własnych 

pochodzących z budżetu gminy Kodrąb zakupiono 137 książek. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kodrębie zatrudnione były  

2 osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 ¼ etatu. 

 

3. Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie. 

 

Rok 2020 ze względu na epidemię COVID-19 był rokiem niezwykle trudnym pod względem 

rozwoju edukacyjno - kulturalno - integracyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie. 

Pomimo bogatej infrastruktury i wyposażenia budynku, nagłe zamknięcie m.in. ośrodków 
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kultury było ogromnym zaskoczeniem. Do czasu wybuchu epidemii GOK funkcjonował 

niecałe 6 miesięcy.  

PROJEKTY, DOFINANSOWANIA, SPONSORING 

W roku 2020 zrealizowane zostało zadanie dofinansowane 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”. W ramach projektu został zakupione wyposażenie 

do sali audiowizualnej oraz sali plastyczno-dydaktycznej. Całkowity koszt realizacji zadania 

27 000,00 zł., w tym 20 000,00 zł to kwota dofinansowana ze środków pozostających  

w dyspozycji ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.   

 

W roku 2020 napisane i wysłane zostały następujące projekty: 

1. Przywrócić pamięć – Fundacja BGK w ramach programu Dzieci Kapitana Nemo. 

2. Kulturalny MISZMASZ – Fundacja BGK w ramach programu Na dobry początek! 

3.  Senior AKTYWACJA w GOK! - Fundacja BGK w ramach programu Generacja 6.0. 

4. Kultura w Zieleni – Fundacja Santander w ramach programu Tu Mieszkam, Tu Zmieniam. 

5. Monitoring i doposażenie stanowisk pracy – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2021. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie zakwalifikował się do projektu Sieć na kulturę  

w podregionie piotrkowskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W  ramach 

projektu jeden z animatorów pracujących w GOK, odbywa wybrane szkolenie tematyczne  

np. Projektowanie graficzne. Dzięki zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, 

będzie mógł przeprowadzić szkolenia dla dzieci i młodzieży. Gminny Ośrodek Kultury  

w ramach ww. programu otrzyma bezpłatnie 6 laptopów. Udział w projekcie jest w 100 % 

dofinansowany.  Ze względu na pandemię projekt został przesunięty w czasie, na obecną 

chwilę nie mamy jeszcze informacji o dacie jego rozpoczęcia.  

W roku 2020 zakupiono barek, zlew z szafką do Kawiarni literackiej, zasłony i obrusy  

na stoły do Sali bankietowej, AGD do kuchni. Dzięki współpracy z Sołectwem Kodrąb  

i mieszkańcami w ramach funduszu sołeckiego i grantu sołeckiego zakupione zostały sprzęty: 

AGD oraz chłodnia, kuchnia gazowa, stół i półki do kuchni i zaplecza GOK. 

Zagospodarowano trawnik przed GOK przy współpracy z Strażą Pożarną  a jego część została 

położona z rolki przez sponsora. Zostały też zakupione i posadzone tuje.  

WARSZTATY, IMPREZY, SPOTKANIA 

Podczas ferii zimowych trwających w województwie łódzkim od 13 do 24 stycznia 2020 

roku, Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie zorganizował Ferie w GOK!, w ramach których 

odbyły się: 

- spotkania w Klubie Podróżnika, 

- warsztaty plastyczne, 

- gry paintballowe. 

W Feriach w GOK! udział wzięło 42 uczestników. Większość brała udział w całym cyklu 

zajęć odbywających się w ramach programu Ferie w GOK! 
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Warsztaty - Mąka, sól i woda, i już jest ozdoba..                                                                 Warsztaty - Bukiet dla…             

Od stycznia 2020 odbywały się zajęcia z rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży. 

Zajęcia odbywały się w każdy piątek i trwały 90 min. Do czerwca w zajęciach z rękodzieła 

udział wzięły 23 osoby.  

 

Jesienne drzewo – dekoracja wykonana           Koniki i koszyk jesiennych obfitości wykonane zostały na jesiennych warsztatach rękodzieła.   

 w ramach cyklicznych warsztatów rękodzieła. 

Od stycznia odbywały się również zajęcia komputerowe dla dorosłych. Na zajęciach 

uczestnicy zapoznali się z podstawową obsługą komputera oraz poznawali programy 

komputerowe, pomocne w załatwieniu codziennych  spraw, nie tylko urzędowych. Seniorzy 

uczyli się również jak bezpiecznie poruszać się w Internecie. Uczestnicy spotykali się raz  

w tygodniu po 90 minut. Z zajęć komputerowych skorzystało 11 osób. Zarówno warsztaty   

z rękodzieła jak i zajęcia komputerowe były bezpłatne. Odbywały się zajęcia muzyczne 

prowadzone przez wykładowców z Częstochowy. 

6 marca 2020 r. odbył się dzień otwarty GOK połączony ze spotkaniem z okazji Dnia Kobiet. 

Impreza zorganizowana została z inicjatywy Wójta Gminy Kodrąb. Słodki poczęstunek, 

występ uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie oraz drobne upominki dla Pań 

uświetniły spotkanie. Uroczystość stała się również okazją do spotkania i integracji 

mieszkańców. Dzień kobiet był jedyną dużą imprezą zorganizowaną w 2020 roku.  
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Dzień kobiet 

Podczas wakacji zorganizowano cykl warsztatów pn.  Wakacje z GOK! .  Dzieci wzięły udział 

w warsztatach wprowadzających w sztukę kalkowania, kalambury i inne zabawy, rysujemy  

w 3D, owocowe wachlarze, odlotowe orgiami, świat gier z masy solnej, bajkowe obrazy, 

kwiaty lata, warzywa na 4 pory roku.   

                         

Warsztaty podczas Wakacji z GOK! 

Ważnym wydarzeniem był roczek Gminnego Ośrodka Kultury. Niestety ze względu  

na pandemię nie mogliśmy zorganizować planowanej wcześniej uroczystości dla 

mieszkańców. Odbył się on 1 października w małym  gronie kilkunastu zaproszonych gości.  
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Roczek GOKu 

Od 7 listopada ponowie na mocy rozporządzenia premiera RP ośrodek kultury został 

zamknięty dla mieszkańców. Do odwołania zostały zawieszone wszystkie formy pracy  

z dziećmi i dorosłymi.   

W tym trudnym czasie GOK wspólnie z Urzędem Gminy Kodrąb, Gminną i Szkolną 

Biblioteką w Kodrębie wziął udział w Narodowym Czytaniu. Nagranie fragmentu Balladyny 

można obejrzeć na profilu facebookowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie.  

 

4.  

5.  

6.  

7.  

                                                                                    

 Zdjęcie z nagrania czytania fragmentu Balladyny.      Pamiątkowe wydanie Balladyny oraz podziękowanie za udział  

                                                                                                                 w Narodowym Czytaniu. 

 

Przybierająca na sile epidemia pokrzyżowała plany i nie pozwoliła zrealizować wszystkich 

założonych na 2020 rok celów.  
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4. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb. 

 

ZGK zarządza siecią wodociągową o długości 129,7 km, na której obsługiwanych jest 

1507 przyłączy. Natomiast długość sieci kanalizacji sanitarnej to 18,9 km z 290 

przykanalikami. Na dzień 31 grudnia 2020 r w ZGK zatrudnionych było 18 pracowników     

na 15,87 etatu 

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

Klizinie oraz oczyszczalnią ścieków w Kodrębie i Dmeninie. Na ujęciu wody w Dmeninie 

występuje brak wody w okresie lata. Brak wody występuje w sytuacji, gdy produkcja wzrasta 

z średnio 60 m3 do 110 m3  na dobę. Pompa na ujęciu wody w Dmeninie umieszczona jest na 

głębokości 79,5 m.  

Za 2020 r. zapłacono do Wód Polskich tytułem opłat za pobór wody 90.312,00 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 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie funkcjonowała szkoła podstawowa 

wraz z oddziałami przedszkolnymi. 

 

5.2. Uczniowie 

 

  Liczba oddziałów i dzieci  w szkole podstawowej  

Lp. Wyszczególnienie Ilość oddziałów Liczba dzieci 

1. Oddziały przedszkole 4 87 

2.  Publiczna Szkoła Podstawowa 17 328 

Razem: 23 415 
 

   

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

Dane według stanu na 31.12.2020 r. 

 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

Ogółem Nauczyciele Pracownicy 

administracji 

Pracownicy 

obsługi 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

58 43 6 9 

  

Zestawienie zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego 

Dane według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

 

Wyszczególnienie 

Stopień awansu zawodowego  

Razem n-l 

stażysta 

n-l 

kontraktowy 

n-l 

mianowany 

n-l 

dyplomowany 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

1 6 7 29 43 

 

5.4. Remonty zrealizowane w 2020 roku: 

Wymiana okien w sali gimnastycznej sfinansowana z budżetu Gminy Kodrąb. 

5.5. Finansowanie oświaty 

Na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie w roku 2020 przeznaczono 

kwotę 5.004.803,18 zł, w tym środki pochodzące z subwencji oświatowej, dotacji 

przedszkolnej i dotacji na podręczniki to kwota 3.829.258,65 zł, a pozostałe środki finansowe 

w kwocie 1.175.544,53 zł pochodzą ze środków własnych budżetu gminy. 

 

 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach. 

 

6.1. Informacje ogólne 

 

W 2020 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 31.12.2020 r. 

Kl 

„O” 

I II III IV V VI VII VIII RAZEM 

15 6 8 7 6 - 9 9 9 69 

 

6.3. Zestawienie zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego 

 

Dane według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

 

Wyszczególnienie 

Stopień awansu zawodowego  

Razem n-l 

stażysta 

n-l 

kontraktowy 

n-l 

mianowany 

n-l 

dyplomowany 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

1 3 4 5 13 

 

Na koniec 2020r. zatrudnionych jest 13 nauczycieli. Dwóch 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 2020 roku: 

 odnowiono dwa zaplecza z czego jedno przeznaczono na gabinet higienistki szkolnej  

a  drugie na zajęcia z logopedą, 

 wyposażono  sale nr 8, 10 i 16 w nowe meble oraz regulowane krzesła i stoliki, 

 salę informatyczną doposażono w tablice interaktywną i monitor, 

 doposażono bibliotekę szkolną w księgozbiór na kwotę 646,40 zł – współpraca z Fundacją 

Sensoria, na kwotę 200 zł – współpraca z księgarnia Tuliszków, 

 zakupiono metalowe szafki dla każdego ucznia na zmienną odzież, 

 przeprowadzono remont łazienek uczniowskich na dolnym korytarzu  – pieniądze 

pozyskano z Funduszu Sołeckiego oraz od Rady Rodziców. 

 pozyskano 10 laptopów – współpraca z Fundacją im. Romana Czarneckiego 
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6.5. Finansowanie oświaty 

 

Na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach w roku 2020 

przeznaczono kwotę 1.245.763,83 zł, w tym środki pochodzące z subwencji oświatowej, 

dotacji przedszkolnej i dotacji na podręczniki to kwota 626.949,50 zł, a pozostałe środki 

finansowe w kwocie 618.814,33 zł pochodzą ze środków własnych budżetu gminy. 

 

6.6. Osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach sportowych 

Uczniowie brali udział w różnych konkursach: 

 ogólnopolski konkurs ekonomiczny „ Potyczki Ekonomiczne 2020” – laureaci, 

 ogólnopolski konkurs z kodowania  Kartka Świąteczna – wyróżnienie, 

 ogólnopolski konkurs informatyczny PixBlocks – finalista, 

 wojewódzki konkurs informatyczny ,,Dziś uczeń – jutro programista” – III miejsce 

oraz wyróżnienie. 

 

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 31.12.2020 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej                

w Kodrębie zatrudnionych było 15 osób na podstawie umowy o pracę (13,3 etatu), w tym 

personel medyczny z wyższym wykształceniem – 6,3 etatu, średni personel medyczny –  

5 etatów, księgowa 1 etat oraz pracownik gospodarczy i obsługi – 1 etat. 
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Wynik finansowy jednostki za rok 2020 jest dodatni i obejmuje wszystkie osiągnięte                

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

 

IX. Działania służące integracji mieszkańców 

 

Z uwagi na pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie udało się zrealizować się 

większości imprez integracyjnych i okolicznościowych dla mieszkańców Gminy Kodrąb. 

Jako jedyną, która się odbyła należy wymienić Dzień Kobiet po raz pierwszy zorganizowany 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie. 

 

      X. Podsumowanie 

 

Raport o stanie Gminy Kodrąb za 2020 rok jest dokumentem przedstawiającym 

sytuację społeczną i gospodarczą Gminy. Jest odzwierciedleniem kondycji finansowej Gminy 

oraz podejmowanych działań zmierzających do rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań  

na rzecz mieszkańców. Dokument dotyczy szczególnego okresu, okresu działania w dobie 

dużej niepewności – w dobie pandemii Covid –19 .Wprowadzony reżim sanitarny i nałożone 

obostrzenia znacznie utrudniły nam funkcjonowanie oraz realizację niektórych zadań, 

szczególnie w obszarze kultury i sportu. Staraliśmy się realizować przyjęte plany  

i dostosować się do nowych wyzwań narzuconych nam w pandemii. Tym bardziej cieszy fakt, 

że udało się zrealizować wiele priorytetowych zadań ukierunkowanych zarówno na budowę  

i poprawę jakości dróg gminnych, budowę infrastruktury kanalizacyjnej, ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń powietrza, poprawę efektywności energetycznej budynków oraz zaspakajanie 

potrzeb społecznych. Podjęto wiele działań zmierzających do zwiększenia pozyskania 

środków finansowych z różnych źródeł, w celu realizacji jak największej ilości zadań 

inwestycyjnych. 

Realizacja w/w przedsięwzięć nie byłaby możliwa, bez zaangażowania wielu osób, 

zaczynając od Państwa Radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i gminnych 

jednostek organizacyjnych, liderów lokalnych i społeczników. 

Dziękuję Państwu za kolejny rok, myślę że udanej i owocnej współpracy. 


