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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 2021 był rokiem pełnym wyzwań i nieoczekiwanych dotychczas sytuacji 

spowodowanych globalną pandemią.   

 

II. Informacje ogólne 
 

Liczba mieszkańców Gminy Kodrąb w 2021 r. zmniejszyła się o 38 osób w porównaniu  

do roku 2020 i wynosi na dzień 31.12.2021 r. 4470 osób. W 2021 r. na terenie gminy urodziło 

się 45 dzieci, a w tym samym okresie zanotowano 70 zgonów. 

W Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na koniec roku 2021 

zarejestrowanych było 193 wpisów przedsiębiorców. 

 

III. Informacje finansowe 

 

1. Wykonanie budżetu gminy. 

 

Budżet na 2021 rok przyjęty został uchwałą nr Nr XXV/191/20 Rady Gminy Kodrąb           

z dnia 29 grudnia 2020 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone 

zostały ośmioma uchwałami Rady Gminy oraz ośmioma zarządzeniami Wójta Gminy. 

Budżet gminy za 2021 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 

28.299.603,28 zł na plan 26.811.415,86 zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 

27.030.793,05 zł  na plan  28.983.222,26 zł. 

Planowany wynik budżetu (deficyt) na 2021 rok wynosił 3.468.428,39 zł, natomiast 

faktycznie wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.268.810,23 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie gminy wynosiło 4.458.000,78 zł, w tym: 

 umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi z lat ubiegłych w kwocie 633.333,28 zł, 
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 umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej                          

w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec w kwocie 34.177,50 zł. 

 

2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych. 

 

 

 

W 2021 r. na zadania inwestycyjne została wydatkowana kwota 6.240.296,35 zł  z czego 

kwota 3.931.479,12 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 Rządowego Funduszu Rozwoju  Dróg, 

7) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
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2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II  

oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie 

 

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. 

Wartość zadania (2 część zamówienia) wyniosła 158.187,94 zł. 

W dniu 28.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego wybudowanej w ramach II etapu 

kanalizacji sanitarnej w Dmeninie. Zakres robót obejmował wykonanie rurociągu 

grawitacyjnego dł. 1703,23, tłocznego dł. 731,78 m, przepompowni ścieków  

oraz przykanalików o łącznej dł. 712,6 m. Wartość zadania (1 część zamówienia) wyniosła 

1.460.022,56 zł. W 2021 r. poniesiono nakłady w kwocie 674.489,49 zł. 

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 837.103,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020. 

 

 

 

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap III  

 

Opracowano mapę d.c. projektowych za kwotę 9.840,00 zł. Zlecono opracowanie 

dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej (projektu budowlanego, przedmiaru robót, 

kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych).  
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2.3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie                   

(od ul. Sadowej do ul. Wolności) 

 

Opracowano mapę d.c. projektowych oraz dokumentację techniczną sieci wodociągowej 

(projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji 

technicznych). Wydatkowano kwotę 10.875,00 zł. 

 

2.4. Budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin z włączeniem do istniejącej sieci 

wodociągowej. 

 

Opracowano Kartę informacyjną przedsięwzięcia – urządzenia wodnego służącego do poboru 

wód podziemnych ze studni głębinowej w m. Dmenin na działce nr ewid. 371 do wniosku      

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Zakupiono mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów. Przeprowadzono podział 

geodezyjny działki i dokonano zakupu nieruchomości pod ujęcie wody. Opracowano mapę  

do celów projektowych oraz dokumentację techniczną ujęcia wód podziemnych z włączeniem 

do istniejącej sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                                

i zagospodarowaniem terenu (branże: arch.-konstrukcyjna, sanitarna-technologia, elektryczna, 

drogowa - zjazd z drogi powiatowej). Ogółem wydatkowano kwotę 59.089,70 zł. 

  

2.5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb – II etap 

oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach 

 

W dniu 13.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego wodociągu w Zapolicach w zakresie 

wykonania sieci ø 110 na odc. 331,1 m z przyłączami ø 40 o długości 45 m. Wartość 

zrealizowanego zadania (2 część zamówienia) wyniosła 62.484,00 zł. 

W listopadzie 2021 roku zakończono budowę 46 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków  

(1 część zamówienia). Ogólna wartość przedsięwzięcia (dokumentacja techniczna i budowa 

przydomowych oczyszczalni) wyniosła 1.001.289,21zł. Przewidywane dofinansowane            

w ramach PROW na lata 2014-2020 wyniesie 516.542,00 zł. 
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2.6. Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na przebudowę 

drogi powiatowej nr 3925E w m. Dmenin  

 

Przekazano dotację dla Powiatu Radomszczańskiego w kwocie 90.000,00 zł  

na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej (chodnika) w m. Dmenin. 

 

 

 

 

2.7. Przebudowa drogi gminnej nr 112257E Dmenin - Józefka 

 

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi (projekt budowlany, przedmiar 

robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną) za kwotę 14.554,00 zł. 
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2.8. Przebudowa drogi gminnej w Konradowie – I etap 

 

W listopadzie 2021 roku zakończono przebudowę drogi na odc. 966 m o wartości 

kosztorysowej 914.036,52 zł. Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg w kwocie 606.172,00 zł. Zakres zrealizowanych robót obejmował: kanał 

technologiczny, poszerzenie istniejącej jezdni z uzupełnieniem podbudowy tłuczniowej, 

wykonanie nowej jezdni i poboczy asfaltowych, poczyszczenie rowu, wykonanie 

wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oznakowanie drogi.  

 

 

 

2.9. Budowa drogi wewnętrznej w Kodrębie wraz ze zjazdami z drogi krajowej                 

nr 42 i ulicy Armii Krajowej 

 

W maju 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego 

drogi wewnętrznej ze zjazdem z ul. Armii Krajowej, projektu zjazdu publicznego z drogi 

krajowej nr 42, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych). 

Złożono wniosek do GDDKiA Oddział w Łodzi o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu 

publicznego z drogi krajowej Nr 42 na działkę Nr 210/10.  
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2.10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzew–  

I etap 

 

W październiku 2021 roku zakończono modernizację drogi na odc. 568 m o wartości 

kosztorysowej 115.974,24 zł. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego             

w Łodzi w ramach FOGR w kwocie 67.150,00 zł. zakres robót obejmował uzupełnienie 

podbudowy tłuczniowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi. 
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2.11. Remont sali konferencyjnej w budynku UG w Kodrębie wraz z wymianą 

instalacji elektrycznej i remontem korytarza z klatką schodową na II piętrze  

w budynku Urzędu Gminy Kodrąb 

 

Wykonano remont sali konferencyjnej i korytarza z klatką schodową na II piętrze za kwotę 

213.809,67 zł. 

 

 

2.12. Dotacja dla KWP w Łodzi z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji  

w Przedborzu 

                                                                                                    

Przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla KWP w Łodzi z przeznaczeniem  

dla Komisariatu Policji w Przedborzu. 

 

     2.13. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzejowice 

 

Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Rzejowice za kwotę 19.000,00 zł. 
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2.14. Dotacja z budżetu Gminy dla OSP Kodrąb na zakup średniego auta 

pożarniczego  

 

Przekazano dotację w kwocie 309.906,00 zł na sfinansowanie zakupu auta pożarniczego. 

 

 

2.15. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach 

 

W okresie od 02.2021 r. do 10.2021 r. zrealizowano zadanie polegające na termomodernizacji 

budynku PSP (wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu  stropodachu i ścian          

z wyprawą tynkarską, wymianie instalacji c.o. i źródła ciepła). Wartość zrealizowanego 

zadania (1 i 2 część zamówienia) wyniosła 1.037.418,40 zł. Dotacja w ramach RPO 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przekazana w 2021 r. wyniosła 572.639,95 zł.  
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2.16. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele 

rehabilitacyjne 

 

Opracowano mapę do celów projektowych. Zlecono opracowanie projektu budowlanego 

windy zewnętrznej oraz projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Opracowano 

dokumentację techniczną adaptacji pomieszczeń na I piętrze (branże: budowlana, sanitarna, 

elektryczna). W 2021 r. wydatkowano kwotę 13.704,00 zł. 

 

2.17. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie 

 

W okresie od 04.2021 r. do 09.2021 r. zrealizowano zadanie polegające na termomodernizacji 

budynku SP ZOZ (dociepleniu  stropodachu i ścian z wyprawą tynkarską, wymianie instalacji 

c.o. i źródła ciepła, itp.). Wartość zrealizowanego zadania (1 i 2 część zamówienia) wyniosła 

994.153,55 zł. Dotacja w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

przekazana w 2021 r. wyniosła 692.225,49 zł.  

 

 

2.18. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola 

Malowana 

 

Opracowano dokumentację techniczną modernizacji świetlic (inwentaryzację budowlaną, 

przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) za kwotę 11.300,00 zł. 
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2.19. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie 

 

W okresie od 06.2021 r. do 10.2021 r. zrealizowano zadanie polegające na budowie boiska 

wielofunkcyjnego z ogrodzeniem i oświetleniem. Wartość zrealizowanego zadania (1 i 2 

część zamówienia) wyniosła 715.908,69 zł. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych  wyniosła 630.000,00 zł.  

 

 

 

2.20. 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 2021  r. ulepszono 

nawierzchnię dróg tłuczniem, żwirem i wykonywano inne prace związane bieżącym 

utrzymaniem dróg. Ogólny koszt wszystkich wymienionych robót drogowych wyniósł 

351.051,12  zł. 
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2.21. Granty Sołeckie 

 

W 2021 r. cztery sołectwa z terenu gminy pozyskały dotacje z Urzędu Marszałkowskiego  

w Łodzi: 

1. Wyposażenie zmywalni w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie – kwota 11 040,46 zł, 

 

 

 

2. Altana ogrodowa dla mieszkańców sołectwa (sołectwa Gosławice) – kwota 11 000,00 zł, 
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3. Wykonanie schodów do świetlicy wiejskiej w Smotryszowie – kwota 15 532,73 zł, 

 

 

 

4. Remont i zakup wyposażenia świetlicy w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie – 

kwota 12 517,00 zł. 
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3. Realizacja funduszu sołeckiego za 2021 r. 

 

W uchwale budżetowej Gminy Kodrąb na 2021 r. wyodrębniono środki finansowe w ramach 

funduszu sołeckiego na kwotę 178.174,14 zł. Rzeczywista realizacja zaplanowanych zadań 

zamknęła się kwotą  132.543,86 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 2021 roku 

Zakres zrealizowanego 

przedsięwzięcia 

 

Kwota wydatków 

zaplanowanych  

w uchwale 

budżetowej  

na 2021 r.  

w ramach 

funduszu 

sołeckiego 

(ogółem dla 

sołectwa) 

Kwota wydatków 

wykonanych  

w ramach funduszu 

sołeckiego (ogółem 

dla sołectwa) 

 

1 Bugaj-Antopol 

Organizacja pikniku p.n. "Dzień 

Dziecka i Matki Sołectwa 

Bugaj-Antopol" 

nie zrealizowano 

5.000,00 0 
 

2 Dmenin 

a) Wyposażenie jednostki OSP 

Dmenin 

a) zakupiono artykuły  

na wyposażenie OSP 

Dmenin 

17.800,00 17.716,00 

 

b) Zakup altany dla 

mieszkańców Sołectwa Dmenin 

b) Zakupiono altanę 

 

3 Feliksów 

a) Zakup warnika na 

wyposażenie świetlicy wiejskiej 

a) Zakupiono warnik 

7.518,68 500,00 

 

b) Doposażenie placu zabaw  

w miejscowości Feliksów 

nie zrealizowano 

 

4 Florentynów 

a) Zakup urządzeń na siłownię 

zewnętrzną 

a) Zakupiono urządzenia 

na siłownię zewnętrzną 

8.421,03 6.642,00 

 

b) Zakup bramek do piłki nożnej b) nie zrealizowano 
 

c) Zakup kosza do koszykówki c) nie zrealizowano 
 

5 Gosławice 

a) Montaż klimatyzatorów  

w strażnicy OSP w Gosłwicach 

a) Zamontowano 

klimatyzację w budynku 

OPS Gosławice 

9.635,48 9.000,00 

 

b) Remont pomieszczeń w OSP 

Gosławice 

b) nie zrealizowano 

 

6 Józefów 

a) Remont drogi gminnej  

na terenie Sołectwa Józefów 

a) Przeprowadzono 

remont drogi w 

Józefowie 6.299,68 6.274,90 
 

7 Klizin 

a) wycinka zakrzaczeń na drodze 

Klizin - Wólka Pytowska oraz 

uzupełnienie dziur 

a) nie zrealizowano 

5.671,15 0 
 

8 Kodrąb 

a) Wyposażenie sołectwa  

w tablice sołeckie w każdej 

miejscowości 

a) Zakupiono gabloty 

wolnostojące dla 

sołectwa 

22.618,50 22.169,88 

 

b) Wyposażenie miejscowości 

Kodrąb w uliczne kosze na 

śmieci 

b) Wyposażono 

miejscowość Kodrąb  

w kosze na śmieci  
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c) Doposażenie strażnicy OSP  

w brakujące elementy 

wyposażenia oraz zakup 

brakującego umundurowania dla 

części strażaków 

c) Zakupiono artykuły 

AGD na wyposażenie 

oraz mundury dla 

strażaków 
 

9 Konradów 

a) Wymiana okien i drzwi w sali 

OSP 

a) Wymieniono okna  

w sali OSP 7.149,66 7.148,96  

10 Kuźnica 

a) Naprawa drogi wewnętrznej 

(zakup kryszywa, wynajęcie 

koparki ) 

a) Wykonano naprawę 

drogi w miejscowości 

Kuźnica 
6.500,00 6.500,00 

 

11 Lipowczyce 

a) Zakup altany na plac przy 

świetlicy wiejskiej 

a) Zakupiono altanę 

8.556,74 8.556,74  

12 Łagiewniki 

a) Zorganizowanie pikniku 

rodzinnego z okazji Dnia 

Dziecka dla mieszkańców 

sołectwa 

a) Zakupiono art. 

w związku z organizacją 

pikniku 

6.756,83 622,10 
 

13 Rzejowice 

a) Zakup samochodu 

strażackiego 

a) Zakupiono samochód 

pożarniczy dla OSP 

Rzejowice 
19.722,87 19.000,00 

 

14 Smotryszów 

a) Montaż klimatyzacji                  

w świetlicy wiejskiej                  

w Smotryszowie 

a) Wykonano montaż 

klimatyzacji w świetlicy 

13.000,00 13.000,00 

 

b) Wykonanie aranżacji wnętrza 

świetlicy wiejskiej w 

Smotryszowie 

b) Wykonano projekt 

wnętrza świetlicy 

wiejskiej  
 

15 Widawka 

a) Zakup szamba betonowego 

przy budynku OSP 

a) Zakupiono zbiornik  

na szambo 

6.123,52 5.814,28 

 

b) Zakup materiałów do remontu 

kuchni i sanitariatów w OSP 

b) Zakupiono materiały 

do remontu  

b) Zakup art. AGD  

na wyposażenie kuchni budynku 

OSP  

b) Zakupiono sprzęt 

AGD 
 

16 Zakrzew 

a) Utwardzenie terenu przy 

świetlicy w Zakrzewie , montaż 

oświetlenia w altance 

a) Utwardzono teren przy 

świetlicy, wykonano 

instalację oświetlenia 

altany 

10.500,00 9.599,00 

 

b) Zorganizowanie pikniku  

dla mieszkańców sołectwa b) nie zrealizowano 
 

17 Zapolice 

a) Zakup garażu na samochód 

dla OSP Zapolice 

a) nie zrealizowano 

10.500,00 0  

18 Żencin 

a) Bieżący remont drogi  

na odcinku od nr 15 w Żencinie 

w kierunku Przeręba 

a) nie zrealizowano 

6.400,00 0 

 

b) Remont drogi na odcinku  

od drogi powiatowej w kierunku 

zachodnim 

b) nie zrealizowano 

 

SUMA x x 178.174,14 132.543,86 
 

 

 

 

 

 



17 

 

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 2021 roku wyniosła 437,0884 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 31.12.2021 r. 

Łączna powierzchnia gruntów 

( ha) 

437,0884 

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy 1,5439 

Nieruchomości stanowiące współwłasność w ¾ części 0,5783 

Nieruchomości oddane w dzierżawę 25,0753 

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 2021 r. przeprowadzono 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność 

Gminy Kodrąb, wszystkie zakończone wynikiem negatywnym.  

Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych to kwota 28.011,26 zł, w tym: 

1) wpływ z czynszów  - 24.670,56 zł, 

2) użytkowanie wieczyste - 3.340,70 zł. 

Na koniec 2021 r. wartość środków trwałych brutto po zmianach mienia komunalnego wynosi 

50.305.660,12 zł. 

Zasób mieszkaniowy Gminy Kodrąb na koniec 2021 roku przedstawia się następująco: 

a) lokale mieszkalne – 13 sztuk o łącznej powierzchni 632,00 m2, 

b) lokale użytkowe – 2 o powierzchni 89 m2. 
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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 2021 r. , które zostały wskazane 

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

budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin, rozbudowa 

sieci wodociągowej gminy o kolejne miejscowości – Zakrzew, Zapolice, budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

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. 

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 2021 zrealizowano termomodrenizację budynków: 

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach, 

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie. 
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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 2021 w ramach zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Kodrąb”  odebrano płyty azbestowe zmagazynowane    

na 27 posesjach w ilości 76,80 Mg płyt. Ogólna wartość zrealizowanych prac to kwota brutto 

26.376,19 zł. 

Na realizację tego zadania uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 21.972,00 zł. 

 

4. Program Czyste Powietrze. 

 

Zgodnie z zawartym w dniu 31 maja 2021 r. porozumieniem pomiędzy Gmina Kodrąb 

a Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na terenie Gminy 

Kodrąb utworzony został punkt konsultacyjno-informacyjny w celu realizacji programu 

priorytetowego „ Czyste powietrze”. Punkt ten mieści się w Gminnym Centrum 

Informacji w Dmeninie. 

W ramach działalności punktu konsultacyjnego - informacyjnego zrealizowane zostały 

następujące działania: 

1. czas pracy punktu konsultacyjno-informacyjnego - 40 godz. w kwartale (2 godz. przez 

5 dni w tygodniu), 

2. udzielono informacji o programie mieszkańcom gminy zainteresowanym złożeniem 

wniosku o dofinansowanie / rozliczenie – 80, 
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3. przeprowadzone zostały wizyty u mieszkańców gminy celem zidentyfikowania 

budynków, których właściciele mogliby skorzystać z programu Czyste Powietrze – 

20, 

4. przeprowadzone zostały ankiety wśród mieszkańców dotyczące źródła ciepła – 48, 

5. przygotowano wnioski o dofinansowanie (pomoc w napisaniu wniosku, zebraniu 

stosownych załączników) – łącznie – 56, w tym z gmin ościennych 4, 

6. przygotowano wnioski o rozliczenie (pomoc w napisaniu wniosku wraz                       

z kompletowaniem wymaganych załączników) – 46, 

7.  organizacja spotkań informacyjnych o zasadach programu dla mieszkańców                

( 1 w każdym kwartale, łącznie 5), ze względu na stan epidemii odbyło się 1 spotkanie 

online, w który uczestniczyły 52 osoby, 

8. zapewniono w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, materiały informacyjno - 

promocyjne o Programie ( plakaty zostały rozpropagowane w miejscach dostępnych 

dla mieszkańców), 

9. materiały edukacyjno- informacyjne zostały przekazane mieszkańców w formie 

gadżetów promocyjnych - m.in. notesy, długopisy, torby, parasole, 

10. zostatały zakupione  2 szt laserowych mierników powietrza - czujnik smogu, 

pyłomierz. Mierniki są wykorzystywane w punkcie konsultacyjno-informacyjnym       

i w Urzędzie Gminy, 

11. wydano zaświadczeń na potrzeby Programu -  32. 

 

5. 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. 

 

5.1. Asystent rodziny 

 

W 2021 roku wspierającymi, motywującymi i pomocowymi działaniami asystenta 

rodziny objętych zostało 5 rodzin, w tym 8 małoletnich dzieci. Wśród rodzin objętych 

asystenturą wszystkie mają ustalony nadzór kuratora. Asystent wzmacnia rodziny                     



21 

 

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.  

 

5.2. 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 jest zobowiązana pokrywać 

koszty utrzymania dziecka. 

Z tego tytułu w 2021 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 88.055,90 zł. 

W 2021 r. w rodzinach zastępczych przebywało 7 dzieci.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie w 2021 roku zatrudniał 1 asystenta rodziny  

w wymiarze ½ etatu. 

W 2021 roku, Gmina Kodrąb uczestniczyła w realizacji programu „Asystent Rodziny”. 

 

6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2021 roku 

realizowała zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Kodrębie przyjętym przez Radę Gminy Kodrąb w dniu  

29 grudnia 2020 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 78.250,77 zł 

na plan 116.467,53 zł. 

Główne cele i zadania Programu: 

I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności 

wśród dzieci i młodzieży. 
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II. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

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 – 9 osób, 

Skierowania do biegłych celem badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

– 5 osób, 

Skierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Radomsku o zastosowanie przymusu 

leczenia – 1 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 8 razy. Na koniec 2021 roku na terenie gminy Kodrąb było 14 punktów 

sprzedaży alkoholu. 

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

i szkołami. Zaopiniowano 1 wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

W 2021 roku znacznie ograniczona była możliwość wykonywania zadań ujętych w programie 

z uwagi na COVID. 

 

7. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na rok 2021 został 

przyjęty Uchwałą Nr XXV/189/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2020 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 2021 opiewał na kwotę 

3.000,00  zł. W 2021 r. nie zrealizowano zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 

wykonanie więc wyniosło 0,00 zł. 
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8. 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, 

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 2021 przedstawiał się następująco: 

 

liczba rodzin objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych 12 

liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę "Niebieskie Karty" 6 

liczba rodzin wobec których zakończono procedurę "Niebieskie Karty" 6 

liczba posiedzeń zespołów 5 

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie gminy Kodrąb wchodzi 

obecnie 11 osób. 
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W roku 2021 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. 

 

9. 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 2021 przyjęty został uchwałą nr XXIV/183/20  Rady Gminy Kodrąb 

w dniu 30 listopada 2020 r. 

W roku 2021 Urząd Gminy Kodrąb nie ogłaszał żadnego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego. 

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

1 ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przywróć naszą Ziemię – Rodzinny 

Rajd Rowerowy Kodrąb 2021. 

Oferta została złożona przez podmiot działający pod nazwą Stowarzyszeniem Inicjatyw 

Społecznych „ULISSES”, z siedzibą przy ul. Wolności 16, 97-512 Kodrąb. W dniu               

10 czerwca 2021 roku w Kodrębie podpisano umowę na realizację ww. zadania na kwotę 

1.050,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100). 

Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „ULISSES” wywiązało się z realizacji zadania bez 

zastrzeżeń i złożyło w dniu 05.07.2021 r. sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. 

 

10. 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 2021 r. został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/209/21 Rady Gminy 

Kodrąb z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1764).  

W ramach realizacji niniejszego programu Gmina Kodrąb podpisała umowę  

z Przedsiębiorstwem  Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą  ul. Czyżewskiego 
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7, 97-400 Bełchatów – schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie  

przy ul. Zdzieszulickiej. 

Na koniec roku 2021 w schronisku przebywało 9 psów. 

W ciągu roku dokonano: 

  wyłapań bezdomnych psów – 22 

 adopcji – 16 

 eutanazji –  1. 

Ponadto odnotowano upadek 1 psa. 

Na działania objęte tym programem Gmina Kodrąb w roku 2021 poniosła wydatki w kwocie 

49.608,12 zł. W porównaniu do roku 2020 kwota ta uległa obniżeniu o ponad 6 800,00 zł. 

 

11. Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Kodrąb 

Odbiorem odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Kodrąb w 2021 r. 

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

26-052 Nowiny. 

Na terenie gminy Kodrąb zgłoszonych było 1358 gospodarstw domowych, gdzie według 

deklaracji na dzień 31.12.2021 r. zamieszkiwało 3 723 osoby, z czego segregujących odpady 

było 3 700, a niesegregujących 23. 

W 2021 r. według informacji przekazanych przez firmę odbierającą odpady komunalne, 

zebrano łącznie 1345,3260 Mg, w tym odpady zmieszane 943,0400 Mg. W Punkcie 

Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych zebrano 14,3150 Mg. W porównaniu do roku 

2020 nastąpił wzrost ilości wytworzonych odpadów zmieszanych z nieruchomości o 23,94 

Mg, przy jednoczesnym zmniejszeniu zadeklarowanych osób o 52. 

Za odbiór odpadów właściciele posesji zamieszkałych dokonywali wpłat na rachunek  

w następującej wysokości : 

 od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: w kwocie 23,00 zł za osobę przy segregacji i 46,00 zł  

za osobę jeśli odpady nie były zbierane selektywnie, 

 od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.: w kwocie 28,00 zł za osobę przy segregacji i 56,00 zł 

za osobę jeśli odpady nie były zbierane selektywnie. 
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Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych do zapłaty  

na koniec 2021 r. wyniosły 177.848,44 zł, w tym zaległości na 31.12.2021 r. wynosiły 

139.451,04 zł , nadpłata 8.912,98 zł. 

Wystawiono 177 upomnień, 87 tytułów wykonawczych oraz wysłano 206 informacje 

o zaległościach.  

 

 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 2021 roku Rada Gminy Kodrąb obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie      

z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XXVI/192/21 z dnia 10 lutego 2021 r. 

Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2021 roku Rada Gminy obradowała          

na 7 sesjach zwyczajnych, 4 sesjach nadzwyczajnych i podjęła 71 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. 
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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. 

 

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: 
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 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 

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 2021 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, , 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 - 53 rodzin, 

 bezdomność - 4 rodzin, 

 bezrobocie – 14 rodzin, 

 niepełnosprawność - 41 rodziny, 

 długotrwała ciężka choroba - 26 rodzin, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

      domowego    - 16 rodzin, 

 alkoholizm – 9 rodzin. 

W roku 2021 w ramach zadań ustawy o pomocy społecznej udzielono pomocy  

w formie: 

 zasiłku stałego dla 26 osób, 

 zasiłku okresowego dla 13 osób, 

 pomoc w zakresie dożywiania obejmowała pomoc w formie zasiłków celowych na zakup 

żywności dla 47 osób oraz przyznano pomoc w formie niefinansowej – zakup bonow  

na zakup żywności dla 19 osób, 

 obsługi opiekuńcze dla 7 osób, 

 udzielono schronienia dla 6 osób, 

 udzielono zasiłków celowych dla 48 osób. 



30 

 

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

pracy socjalnej dla 77 rodzin o liczbie osób – 115.  

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 12 niebieskich kart.  

 

W ramach programu, który skierowany jest dla rodzin z 3 i więcej dzieci, przyjęto 7 

wniosków i wydano łącznie 17 Kart Dużej Rodziny w tym 9 kart dla osób, którzy byli 

rodzicami i 6 kart dla dzieci, 2 karty o przedłużenie w zwiąku z ukończeniem 18 roku życia. 

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 2021 r. uprawnienia te uzyskało 5 osób. 

W roku 2021 w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono: 

 3638 zasiłków rodzinnych, wraz z dodatkami 6795, 

 1214 zasiłków pielęgnacyjnych, 

 204 świadczeń pielęgnacyjnych, 

 166 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 

 33 zapomogi tzw. „becikowe”, 

 105 świadczeń rodzicielskich. 

Łączną wartość wypłaconych świadczeń to kwota 1.510.338,49 zł. 

W roku 2021 na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono 

świadczenia na kwotę  73.260,00 zł.  

W roku 2021 w ramach zadań wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

złożonych zostało 555 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z tego 125 

złożono w formie papierowej i 43 w formie elektronicznej. Wypłacono łącznie 9245 

świadczeń dla łącznej liczby rodzin 430. Liczba uprawnionych dzieci to 809. Na wypłatę 

świadczenia wydatkowano 4.586.705,08 zł. 
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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 2021 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 30 uczniow w łącznej kwocie 23.609,60 zł, Stypendium 

wypłacane jest na podstawie faktycznie poniesionych wydatków na cele edukacyjne  

po uprzednim przedłożeniu faktur potwierdzających wydatek.  

W 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12. 2021 r. Z w/w pomocy skorzystały 2 osoby. 

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

9201 kg , którą rozdysponowano wśród 170 osób, wydano 340 paczek. 

Stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodrębie w roku 2021 

przedstawiał się następująco :  

 3 pracowników socjalnych,   

 1 osoba prowadząca świadczenia  rodzinne i fundusz alimentacyjny,  

 2 opiekunów, w tym jeden zatrudniony na ½ etatu, 

 asystent rodziny zatrudniony na ½ etatu – umowa zlecenie, 

 główny księgowa zatrudniona na ¾ etatu, 

 kierownik. 

 

2. 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. 
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kodrębie zgromadzono 

16850 woluminów. Liczba czytelników wynosi 411 osób, a liczba wypożyczeń za rok 2020  

to 4720. 

W ubiegłym roku w GBP zorganizowano następujące wydarzenia: 

1. zorganizowano konkursy: 

- rysunkowe – 2 konkursy, 

- recytatorski – 2 konkursy, 

- czytelniczy ze znajomości baśni, 

- na najlepszego czytelnika, 

- plakatu pt. : „ 101 powodów dla których warto czytać książki”, 

2. przeprowadzono 4 lekcje biblioteczne w ramach przysposobienia czytelniczego 

               oraz 9 zajęć czytelniczych w różnych klasach PSP w Kodrębie, 

3. organizowano 24 wystawy 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 2021 podobnie jak rok 2020  był w kulturze rokiem trudnym pod wieloma 

względami. Przeciągające się obostrzenia związane z epidemią COVID-19, a także czasowe 

zamknięcia ośrodków kultury były powodem do zaprzestania lub czasowego wstrzymania 

większości działań.   

W roku 2021 zrealizowany został projekt Cyfrowa Polska, w ramach którego jeden                    

z pracowników odbył szkolenie on-line pn. Projektowanie graficzne z wykorzystaniem 

aplikacji cyfrowych. Po odbyciu szkolenia wspólnie z trenerem pracownik prowadził kurs  

z ww. tematu z dziewięciorgiem uczestników. Uczestnikami szkolenia były dzieci z terenu 

gminy Kodrąb w wieku od 10 do 14 lat. 
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Realizowano następujące projekty: 

- Konkurs na najpiękniejszą pisankę,  

 

 

-  Artystyczne Wakacje w GOK, udział w zajęciach wzięło 33 dzieci, 
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- zajęcia bajkowo sensoryczne dla najmłodszych, w których udział wzięło 10 dzieci w wieku 

od 4 do 6 roku życia, 

 

-  zajęcia taneczne dla dzieci, w których uczestniczyło 36 dziec w wieku od 5 do 14 roku 

życia.  

 Gminny Ośrodek Kultury był również współorganizatorem plenerowego festynu rodzinnego, 

który odbył się w dniu 27.06.2021r. 
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W ramach akcji Narodowe Czytanie 2021 zaprosiliśmy uczennice PSP w Kodrębie   

do wspólnego czytania. Fragmenty Moralności Pani Dulskiej z udziałem uczennic VII klasy, 

uwiecznione zostały w krótkim filmie, który zobaczyć można na Facebooku GOK. 

 

W 2021 roku kontynuowane były zajęcia komputerowe dla dorosłych oraz zajęcia                     

z rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży.  

W październiku dzięki środkom finansowym i współpracy z Kołem Gospodyń 

Wiejskich w Kodrębie, zorganizowaliśmy 8 bezpłatnych seansów filmowych dla dzieci            

i dorosłych 45 dzieci. 

W grudniu odbyły się warsztaty Bożonarodzeniowe pt. Zaczarowane Święta oraz 

mikołajkowy spektakl dla dzieci pt. Cudowna podróż. 
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Listopad i grudzień to również warsztaty dla dorosłych. Dzięki środkom pozyskanym  

z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  odbyły się warsztaty           

pt.  Zimowy ogród zamknięty w słoiku. 

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia fitness dla osób dorosłych. Z projektu 

Ruch to zdrowie, skorzystało ok. 50 kobiet w różnym wieku. 

GOK użyczał również pomieszczeń na: spotkania - harcerzom i zuchom; zajęcia 

dodatkowe fitness; indywidualne lekcje muzyki;  próby Widawianek w kawiarence literackiej.  

W ramach zadania finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej              

w ramach programu Aktywni+ Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie użyczył Sali  

na bezpłatne warsztaty komputerowe oraz bezpłatne warsztaty robotyki LEGO. 

  Ponadto ze środków własnych została doposażona kuchnia. Zakupiono okap, stół 

przyścienny na butle gazowe oraz stelaż pod zlew. 

 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb. 

 

ZGK zarządza siecią wodociągową o długości 133,10 km, na której obsługiwanych jest 

1529 przyłączy. Natomiast długość sieci kanalizacji sanitarnej to 21,30 km z 320 

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

na 16,37 etatu.  
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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 2021 r. zapłacono do Wód Polskich tytułem opłat za pobór wody 87.367,07 zł.  

Wynik finansowy jednostki za rok 2021 jest ujemny i wynosi – 57.963,99 zł.  Na taką 

sytuację wpływ miała pandemia koronawirusa, z powodu której Zakład Gospodarki 

Komunalnej nie świadczył usług dowozu dzieci do szkół przez większą część roku szkolnego. 

 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie. 

 

5.1. Informacje ogólne  

 

W 2021 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 84 

2.  Publiczna Szkoła Podstawowa 17 328 

Razem: 21 412 
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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 

57 43 6 8 

  

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 7 8 27 43 

 

5.4. Remonty zrealizowane w 2021 roku 

Przeprowadzono następujące remonty: 

1. malowanie dwóch sal lekcyjnych, 

2. malowanie małej świetlicy, 

3. malowanie oraz remont podłogi na korytarzu przy świetlicy, 

4. wymiana opraw oświetleniowych w sześciu salach lekcyjnych oraz małej świetlicy. 

Wartość wykonanych remontów: 53 189,63 zł. 

Środki finansowe jakie zostały przeznaczone na remonty miały przede wszystkim na celu 

poprawę bezpieczeństwa w szkole.  

 

5.5.Zakupione wyposażenie 

Zakupiono i zamontowano: 

1. tablice interaktywną wraz z projektorem oraz laptop, 

2. projektor i ekran projekcyjny. 

Wartość zakupionego wyposażenia: 10 609,01 zł. 
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5.6. Finansowanie oświaty 

Na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie w roku 2021 przeznaczono 

kwotę 5.167.862,37 zł, w tym środki pochodzące z subwencji oświatowej, dotacji 

przedszkolnej i dotacji na podręczniki to kwota 3.812.940,31 zł, a pozostałe środki finansowe 

w kwocie 1.354.925,06 zł pochodzą ze środków własnych budżetu gminy. 

W roku szkolnym 2020/2021 w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie był realizowany 

projekt edukacyjny o tytule: "Moja wirtualna rzeczywistość" w ramach programu "Edukacja 

Inspiracja" prowadzony przez Fundację EFC we współpracy z Fundacją SZK. 

Na realizację projektu Fundacja EFC przekazała w ramach zawartej umowy środki pieniężne  

w wysokości 3 500 zł.  

Dodatkowo w grudniu 2021 r. ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jednostki 

samorządu terytorialnego prowadzące publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży 

otrzymały wsparcie w postaci środków finansowych na realizację inwestycyjnych zadań 

polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Wysokość 

wsparcia dla każdej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego została uzależniona od liczby uczniów w danej szkole, wynikającej z danych 

systemu informacji oświatowej. W ramach programu „Laboratoria Przyszłości”  Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Kodrębie pozyskała środki finansowe w kwocie 98 400 zł. 

 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach. 

 

6.1. Informacje ogólne 

 

W 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach funkcjonowała szkoła 

podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym. 

 

6.2. Uczniowie 

 

Dane według stanu na dzień 31.12.2021 r. 

Kl 

„O” 

I II III IV V VI VII VIII RAZEM 

17  5 8 6 6 - 10 8 60 
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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 

0 4 2 6 12 

 

 

6.4. Remonty zrealizowane w 2021 roku: 

 wymieniono drzwi na salę gimnastyczną, 

 zakupiono rolety do 4 pracowni, 

 zrealizowano projekt „Laboratoria przyszłości”, w ramach którego zakupiono wyposażenie 

za kwotę 30 000 zł, 

 odnowiono korytarze. 

6.5. Finansowanie oświaty 

 

Na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach w roku 2021 

przeznaczono kwotę 1.220.471,74 zł, w tym środki pochodzące z subwencji oświatowej, 

dotacji przedszkolnej i dotacji na podręczniki to kwota 622.590,93 zł, a pozostałe środki 

finansowe w kwocie 597.880,81 zł pochodzą ze środków własnych budżetu gminy. 

 

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, 
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- 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 31.12.2021 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej                

w Kodrębie zatrudnionych było 17 osób na podstawie umowy o pracę (14,8 etatu), w tym 

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

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

Wynik finansowy jednostki za rok 2021 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.  

Zorganizowano tylko jedną imprezę plenerową. Był to festyn rodzinny zorganizowany 

w dniu 27 czerwca 2022 r. 

 

      X. Podsumowanie 

 

Raport o stanie Gminy Kodrąb za 2021 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. Za nami trudny, pełen wyzwań rok. Nadal działaliśmy w dobie 

pandemii Covid-19, ale trzeba przyznać, że miniony rok był bardzo instensywny jeśli chodzi 

o realizację inwestycji. Wartość zrealizowanych inwestycji to kwota 6.240.296,35 zł , z czego 

63 % środków to pozyskano ze źródeł zewnętrznych. Wśród zrealizowanych inwestycji 

największe to dalsza rozbudowa infrastruktura wodno-kanalizacyjnej oraz termomodernizacja 

budynków PSP w Rzejowicach i SP ZOZ w Kodrębie. Rozbudowa infrastruktury drogowej 

była możliwa dzięki pozyskanym środkom z funduszy rządowych, przy udziale środków 

własnych. 
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W związku z nadal trwającą pandemią miniony rok nie służył również działaniom  

na rzecz integracji mieszkańców. Zorganizowano tylko jedną imprezę plenerową. Był to 

festyn rodzinny zorganizowany w dniu 27 czerwca 2022 r. 

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. 

 


