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RAPORT O STANIE GMINY 

GODZIANÓW W ROKU 2021 

 

 

 

Na podstawie art.28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym / Dz.U z 2022 r. poz. 559 / Wójt Gminy Godzianów – Andrzej Mozga 

przedstawia raport o stanie Gminy Godzianów w roku 2021. 

Raport o stanie Gminy Godzianów obejmuje rok 2021, gdzie organem 

wykonawczym był obecny Wójt - Andrzej Mozga, a organem uchwałodawczym Rada 

Gminy Godzianów w składzie : 

Przewodnicząca Rady Gminy Godzianów – Halina Karalus, 

z-ca Przewodniczącej Rady – Zenon Krupa, 

Radni : Zbigniew Petrynowski, Daniel Meszka, Grażyna Mozga, Katarzyna Muruk, 

Urszula Puto, Danuta Maćkowska, Józef Pąśko, Grzegorz Klepaczka, Marek 

Białkowski, Jarosław Karalus, Jadwiga Świderek, Adam Bachura, Renata Sukiennik. 

W 2021 roku odbyło się 12 sesji Rady Gminy oraz: posiedzenia Komisji Rady Gminy: 

- wspólne posiedzenia komisji ( Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetowa i Finansów, 

Komisja Rozwoju i Edukacji) - 11 

- posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 3 

- posiedzenia Komisji Rewizyjnej – 4 

- posiedzenia Komisji Rozwoju i Edukacji – 1 

- posiedzenia Komisji Budżetowej - 2 
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Podjęte uchwały:  

Uchwały budżetowe- 21 

Uchwały podatkowe - 2 

Uchwały inne: 71 

Tabela: Podjęte uchwały w rozbiciu na 2020 r. i 2021 rok i rodzaj uchwał 
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Tabela: Ilość odbytych komisji Rady Gminy w  2020 i 2021 roku. 

 

  W porównaniu do roku 2020 wzrosła liczba podjętych przez Radę Gminy uchwał 

i posiedzeń komisji rady. 

Wydatki Gminy Godzianów na Radę Gminy w 2021 roku wyniosły 61.981,86 zł. 

w tym diety radnych 57.070,00 zł. W porównaniu do 2020 roku widać wzrost wydatków 

o kwotę 13.772,96 zł. 

Podstawę funkcjonowania gminy, jej organizacji i działania ustawowo 

określonych organów stanowi Statut Gminy, wraz z innymi aktami o charakterze 

powszechnie obowiązującym. 

Statut Gminy Godzianów został uchwalony w dniu 24 września 2018 roku przez Radę 

Gminy Godzianów /uchwała  nr XXXVII/209/18/.  

Strategie, programy i polityki realizowane w 2021 roku. 

1. Strategia Rozwoju Gminy Godzianów na lata 2015-2022. 

2. Plan Odnowy Miejscowości Byczki na lata 2014-2022. 

3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godzianów. Aktualizacja planu na 

lata 2018-2022. 

4. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Godzianów 

na lata 2020-2032. 
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5. Program Gminny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                 

i Narkomanii. 

6. Program Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Godzianów. 

7. Program współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego. 

8. Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu. 

Gmina Godzianów jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania – „GNIAZDO” z siedzibą w Skierniewicach / składka roczna 20.000 zł/, 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury /składka roczna 1.063,60 zł/ 

oraz Związku Gmin Wiejskich/ składka roczna 1.098,32 zł/ 

Gmina Godzianów jest gminą wiejską położoną w środkowej części powiatu 

skierniewickiego. Od południowej strony graniczy z gminami Słupia i Głuchów, od 

strony zachodniej z gminą Lipce Reymontowskie, od północnej strony z gminą Maków 

a od wschodniej z gminą Skierniewice. 

Gmina Godzianów zajmuje obszar 44,06 km2.Jest gminą typowo rolniczą gdzie 

powierzchnia użytków rolnych wynosi   3.989 ha, lasy zajmują powierzchnię 250 ha, 

na jej terenie znajduje się 620 indywidualnych gospodarstw rolnych. W porównaniu do 

2020 roku jest więcej o 12 gospodarstw. 

FINANSE GMINY 

Budżet gminy na 2021  rok uchwalony został w wysokości:  

- 17.515.900,72 zł. po stronie dochodów, 

- 19.283.340,00 zł. po stronie wydatków. 

Założono deficyt budżetu w wysokości  1.767.439,28 zł. 

W 2021 r. w styczniu  przypadały do spłaty raty kredytów i pożyczek 

długoterminowych w kwocie 450.000 zł, które sfinansowane miały zostać przychodami 

pochodzącymi z kredytu w kwocie 450.000 zł . 

 

 Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan budżetu po zmianach wynosi: 

- 18.353.169,15 zł. po stronie dochodów, 

- 21.460.508,45  zł. po stronie wydatków 
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W trakcie 2021 roku budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 

837.268,43 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2.177.168,43 zł. 

Przychody budżetu na początek roku wynosiły 2.217.439,28 zł. natomiast na koniec 

roku planowane przychody budżetu wynosiły 3.557.339,28 zł. 

Rozchody budżetu zaplanowane były na początek roku 2021 w kwocie 450.000 

zł na koniec 2021 roku planowane rozchody  wyniosły 450.000 zł. 

Wykonanie dochodów za 2021 rok – 20.481.915,46 zł./ w roku 2021 -18.102.650,58 

zł/ 

Wykonanie wydatków za 2021 rok – 19.920.656,30  zł. / w roku 2020 – 17.529.855,45 

zł./. 

Zaciągnięte w 2021 roku kredyty i pożyczki 1.700.000,00 zł. 

Spłaty kredytów i pożyczek w 2021 roku 432.508,00 zł. 

Zadłużenie na koniec 2021 roku 2.455.068,00 zł /2020 roku  - 1.187.576,00 zł. /  

Na dochody gminy w 2021 roku składają się następujące wpływy: z podatków od osób 

prawnych i osób fizycznych, z innych opłat stanowiących dochody jst, udziału gmin w 

podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji i dotacji. 

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.159.324,37 zł co stanowi 92,5% 

planowanych. 

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 5.761.331,93 zł co stanowi 93,5% 

planowanych. 

Stawki podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w roku 2021 

wynosiły: 

Podatek rolny - dla użytków rolnych stanowiących gospodarstwo - 130 zł/ha 

przeliczeniowy podlegający opodatkowaniu, 

dla użytków rolnych pozostałych - 260 zł/ha fizyczny podlegający opodatkowaniu, 

Podatek leśny – 42,7328 zł/ha lasu podlegającego opodatkowaniu, 

Podatek od nieruchomości: 

od budynków mieszkalnych - 0,60 zł/m2 powierzchni użytkowej, 

od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 20 zł/m2 

powierzchni użytkowej, 
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od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego - 5 zł/m2 

powierzchni użytkowej, 

od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 4,70 zł/m2, 

od budowli - 2% wartości budowli, 

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,8 zł/m2, 

od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego - 0,35 zł/m2, 

Stawki podatku od środków transportowych przyjęte są  na podstawie uchwały nr 

XVI/99/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2019 roku poz. 6938.   

W roku 2021 odnotowano wzrost zarówno dochodów jak i wydatków przypadających 

na mieszkańca naszej gminy. 

Tabela: zestawienie rok  2020 i 2021 

 

 2020 rok 2021 rok 

Dochody na 1 mieszkańca 6.979,26 7.868,58 

Wydatki na 1 mieszkańca 7.440,00 7.625,96 

 

MIESZKAŃCY GMINY. 

Liczba mieszkańców naszej gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 2603.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

- w wieku przedprodukcyjnym (0-15) wyniosła 478 osób; 

- w wieku produkcyjnym  dla kobiet (16-60 lat) wyniosła 718, dla mężczyzn (16-65 lata) 

898. 

- w wieku poprodukcyjnym liczba kobiet (powyżej 60 lat) wyniosła 325, a dla mężczyzn 

(powyżej 65 lat) 184.  
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem wynosi 32 osób, ( K – 18, M – 14 ).  

W roku 2021 zarejestrowano 7 nowych indywidualnych  działalności gospodarczych. 

Ogólnie w gminie zarejestrowanych jest 137 podmiotów. 

Tabela mieszkańców w rozbiciu na kobiety i mężczyzn. 

 

 

W 2021 roku w gminie urodziło się 27 dzieci, w porównaniu z 2020 r. miej o 6 dzieci, 

zmarło 47 osób, więcej o 21  w odniesieniu do 2020 r. 

Pod względem administracyjnym gmina dzieli się na sześć sołectw: 

-  Byczki z liczbą mieszkańców  428; 

- Godzianów z liczbą mieszkańców  850; 

- Kawęczyn z liczbą mieszkańców 226; 

- Lnisno z liczbą mieszkańców 354; 

- Płyćwia z liczbą mieszkańców 466; 

- Zapady z liczbą mieszkańców 279. 

Tabela: procentowy rozkład liczby mieszkańców gminy w odniesieniu do sołectw 
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Na podstawie Uchwały Nr VI/24/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2015 

roku został wyodrębniony w budżecie Gminy Godzianów fundusz sołecki. 

Fundusz sołecki  zaplanowany został także w budżecie gminy na rok 2021.  

W 2021 roku z funduszu soleckiego zostały sfinansowane następujące zadania: 

- modernizacja nawierzchni drogi w Lniśnie – 12.755,00 zł, 

- zakup urządzeń do ćwiczeń na plac w Płyćwi – 23.956,21 zł, 

- remont chodnika ul. Klonowa w Godzianowie – 71.340,00 zł, 

- remont pomieszczeń socjalnych przy Sali świetlicy wiejskiej w Zapadach – 24.200,00 

zł, 

- remont sali w świetlicy wiejskiej w Byczkach – 29.348,00 zł.  

Każde sołectwo oprócz Sołtysa i Rady Sołeckiej to także prężnie działające Koła 

Gospodyń Wiejskich oraz  Ochotniczych Straży Pożarnych. Mieszkańcy sołectw 

podejmują działania służące integracji i poprawie codzienności.  

Przykładem: 

- Sołectwo Lnisno, Płyćwia i Godzianów  realizowały projekty grantowe, gdzie każde 

sołectwo dostało dofinansowanie w wysokości 10.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego 

Byczki, 428, 16%

Godzianów , 850, 
33%

Kawęczyn, 226, 9%

Lnisno , 354, 13%
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w Łodzi. W Godzianowie został ogrodzony plac przy OSP, w Lniśnie i Płyćwi została 

wykonana modernizacja świetlicy wiejskiej.  

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

W każdym sołectwie swoją siedzibę ma jednostka ochotniczych straży, która 

zabezpiecza potrzeby przeciwpożarowe gminy. Ogólnie we wszystkich jednostkach 

jest 270 druhów ochotników. 

W 2021 roku na terenie gminy Godzianów odnotowano 2 pożary i 34 miejscowe 

zagrożenia. 

Alarmów fałszywych nie było. 

Miejscowe zdarzenia w 34 przypadkach zakwalifikowano jako lokalne miejscowe 

zagrożenia: 

- na skutek silnego wiatru – 7, 

- w transporcie drogowym – 3, 

- medyczne – 8, 

- opady deszczu – 2, 

- pszczoły – 5, 

- infrastruktura komunalna – 1, 

- inne – 8. 

Wydatki na ochotnicze straże pożarne w 2021 roku wyniosły 89.596,80 zł. W kwocie 

tej zawarte są m. innymi koszty utrzymania strażnic, zakup umundurowania , naprawy 

samochodu, paliwo do samochodów strażackich, zakup innych materiałów, opłata za 

energię i wynagrodzenie kierowców konserwatorów. 

W środkach tych zawarte są również kwoty dotyczące ubezpieczeń samochodów 

strażackich i mienia, badania lekarskie strażaków. 
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BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY 

Na terenie gminy Godzianów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku 

odnotowano 15 przestępstw / o 15 mniej w porównaniu do 2020 r./, z czego 10 to 

zdarzenia o charakterze kryminalnym.  

Analizie poddano wykrywalność i siedem kategorii przestępstw, które należą do 

systemów ocennych jednostki Policji. ( Tabela 1 i 2). 

Tabela nr 1: Wykrywalność 

 

Przestępstwa 

stwierdzone 

% 

wykrywalności 

Przestępstwa 

stwierdzone 

w 7 

kategoriach 

% 

wykrywalności 

 

2021       2020 

 

2021            2020 

 

2021       2020 

 

2021           2020 

Godzianów 15 30 81,25 70 5 10 100 20 
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Tabela nr 2: Przestępstwa kryminalne stwierdzone. 

Kategorie 

przestępstw 

2020 na 

terenie gminy 

Godzianów 

% zagrożenia 

na terenie 

gminy 

Godzianów 

2021 na 

terenie 

gminy 

Godzianów 

% zagrożenia 

na terenie 

gminy 

Godzianów 

Kradzież 2 5,24 4 10,48 

Uszkodzenie 

mienia 
3 7,85 0 0 

Kradzież z 

włamaniem 
4 10,47 1 2,62 

 

Tabela nr 3 przedstawia zestawienie ilości interwencji zaistniałych na terenie gminy 

Godzianów z podziałem na publiczne i domowe.  

INTERWENCJE 

Mieszkańcy gminy Godzianów 113 razy prosili o interwencję, z czego 84 przypadki  

interwencji w miejscu publicznym, a 29 interwencji domowych. Dla porównania  roku 

2020 na tym samym terenie policjanci przeprowadzili 214 interwencji, z czego 89 to 

interwencje publiczne, a 45 – interwencje domowe. 

Jak widać nastąpił spadek ilości o 101 ogółem wszystkich interwencji, natomiast 

samych interwencji publicznych było mniej o 16.   
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Tabela nr 3: Interwencje zaistniałe na terenie gminy Godzianów z podziałem na 

publiczne i domowe: 

  

Interwencje ogółem 

 

Interwencje publiczne 

 

Interwencje domowe 

 

2020 

 

2021 

 

2020 

 

2021 

 

2020 

 

2021 

 

Godzianów 

 

214 

 

113 

 

89 

 

84 

 

45 

 

29 

 

W 2021 roku 12 postępowań wyjaśniających dotyczyło wykroczeń ujawnionych na 

terenie gminy Godzianów. 

Ilość postępowań w sprawach o wykroczenie w wybranych kategoriach na terenie 

gminy Godzianów przedstawia tabela nr 4.  

Tabela nr 4: 

 Wybrane kategorie wykroczeń 

 
Porządkowi I 

spokojowi 
publicznemu 

Bezpieczeństw
u I porządkowi 
w komunikacji 

Mieniu 
Obyczajności 

publicznej 

Urządzenio
m użytku 

publiczneg
o 

Przepisom 
ustawy o 

wychowani
u w 

trzeźwości 

 

2021 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

2020 0 6 1 0 0 0 

 

Na terenie gminy Godzianów w 2021 roku wypełniono 6 formularzy „Niebieskiej Karty”. 



 

14 
 

ZATRZYMANI W PdOZ 

Zestawienie osób umieszczonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych w 2021 

roku przedstawia poniższa tabela: 

Tabela nr 5: Zestawienie osób zatrzymanych w PdOZ 

Umieszczenie osób w 

PdOZ w tym: 

Zatrzymani z terenu gminy Godzianów 

2021 2020 

Zatrzymani (ogółem) 6 4 

Podejrzani o popełnienie 

przestępstwa 
1 0 

Na polecenie sądu            

i prokuratury 
1 2 

Zatrzymanie prewencyjne 4 1 

 

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA  

Dane przedstawione na mapach uwzględniają wybrane kategorie przestępstw i 

wykroczeń, zgodnie z katalogiem zawartym w aplikacji.  Każde otrzymane zgłoszenie 

o zagrożeniu jest weryfikowane, w zależności od rodzaju zgłoszenia, przez 

funkcjonariuszy odpowiednich pionów KMP w Skierniewicach. 

 W 2021 roku ze zgłoszeń potwierdzonych 1 zaistniało na terenie gminy Godzianów. 

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

Przyczyny zdarzeń drogowych nie zmieniają się od lat. Główne przyczyny błędów 

popełnianych przez kierujących pojazdami to: 

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, 
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- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, 

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, 

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. 

W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku na terenie gminy Godzianów odnotowano 

3 wypadki drogowe, w których nikt nie zginął, natomiast 7 osób zostało rannych. Na 

terenie gminy Godzianów doszło do 15 kolizji drogowych. W roku 2020 roku był tylko 

1 wypadek drogowy, w którym nikt nie zginął, natomiast 1 osoba została ranna, kolizji 

drogowych było 16. 

Tabela  nr 6: zestawienie ilości zdarzeń drogowych na terenie gminy Godzianów 

gmina 

WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Godzianów 3 1 0 0 7 1 15 16 

 

Opiekę medyczną mieszkańców w 2020 roku  zapewniał: Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Lekarzy Rodzinnych L.Korzon, J.Kuryłek, B.Onisk-Strąk Spólka 

Partnerska z siedzibą przy ul Leśnej 4/6 Godzianów. Funkcjonował punkt apteczny : 

Danuta Zwolińska z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 82, w Godzianowie. 

POMOC SPOŁECZNA 

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Godzianowie realizuje ustawowe zadania 

własne gminy i zadania zlecone, a także pomocowe programy państwa w zakresie 

poprawy życia najbiedniejszych mieszkańców państwa, również gminne programy 

wsparcia uchwalane przez Radę Gminy w zakresie rozpoznanych potrzeb 

społeczności lokalnej uwzgledniające możliwości finansowe gminy. 

W 2021 roku w ośrodku zatrudnionych było 4 pracowników. 
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REALIZACJA RODZAJÓW POMOCY I ŚWIADCZEŃ  

Zasiłki rodzinne 

Dodatki do zasiłku rodzinnego: 

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka,  

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu 

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki 

w szkole poza miejscem zamieszkania, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  

Łączna kwota świadczeń: 988 331,51, liczba wypłaconych świadczeń 3 528, 

liczba osób 444. 

Świadczenia wychowawcze. 

Dodatkowym wsparciem rodzin i dzieci w rodzinach jest świadczenie 500+, łączna 

kwota wraz z kosztami obsługi wypłacona na rzecz dzieci z terenu Gminy to 

3 148 888,34 zł, liczba świadczeń to 6 272 dla 528 osób.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie jest jednostką organizacyjną realizującą 

zadania pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Pomoc społeczna podejmuje działania zmierzające do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

Średnia wysokość zasiłku w 2021r.: 

- okresowego wynosiła 350,50 zł, 

- celowego – 0 zł, 

- pobyt w schronisku dla bezdomnych – nikt nie przebywał, 

- stałego 645,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie realizuje Program dożywiania 

przy pomocy jednostek organizacyjnych gminy tj. szkół i przedszkoli, które posiadają 

odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych.  
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Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku 

gorącego, w celu zapewnienia zdrowego żywienia. Dzieci i młodzież realizująca 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano pomoc w formie posiłku, 

spożywają posiłek w szkole lub przedszkolu. 

Program dożywiania jest finansowany z budżetu państwa oraz ze środków budżetu 

gminy.  

Na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania gmina  

w 2021 r. otrzymała dotację, udział środków własnych gminy wynosił 20%. 

Całkowity koszt realizacji tego zadania w 2021r. wynosił: 38 445,60 zł (ŁUW)+ 

9 611,40zł,  środki własne Gminy Godzianów.  

Usługę w zakresie dowozu, przygotowania posiłku świadczyła firma Katarzyna Pięcek, 

z Lnisna. 

W GOPS w Godzianowie funkcjonuje Bank żywności w ramach realizacji 

Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności Unii 

Europejskiej „PEAD".  Z Banku Żywności skorzystało 333 osób są to produkty nie 

przeznaczone do sprzedaży, takie jak: olej, koncentrat pomidorowy, sery, soki, mleko, 

konserwy mięsne i rybne, warzywa w puszkach, cukier, makaron, ryż, kasza, płatki 

zbożowe, dżem, miód, herbatniki, pulpety, fasolka.  

W siedzibie GOPS w Godzianowie funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych.  

W 2021 r. wpłynęły 4 wnioski, 5 wniosków zostało przeniesionych z lat ubiegłych. 

Jeden wniosek został złożony przez osoby zamieszkujące wspólnie z osobą 

nadużywającą alkoholu, jeden przez Prokuraturę i jedną osobę skierował Zespół 

Interdyscyplinarny. Jedna z tych osób podjęła dobrowolne leczenie odwykowe, wobec 

kolejnej zakończono postępowanie.   

Dla porównania w 2020 r. wpłynęły 4 wnioski, jeden wniosek został przeniesiony z 

2019 r. z czego 3 wnioski złożyli członkowie rodzin wspólnie zamieszkujących z 

osobami nadużywającymi alkoholu, jeden wniosek wpłynął z Komendy Miejskiej Policji 

a jedna osoba zgłosiła się samodzielnie z uwagi na wykroczenia popełnione będąc 

pod wpływem alkoholu. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB UMIESZCZONYCH W DPS 

Jedna osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, koszt utrzymania mieszkańca dla Gminy Godzianów to 

37 718,43 zł. rocznie. Rodzina nie deklaruje chęci przyjęcia go do domu i wycofuje się 

z pomocy. Jedno dziecko niepełnosprawne przebywa w Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Mocarzewie. Obecnie matka dziecka nie wiadomo gdzie 

zamieszkuje. Dziecko jest zameldowane na terenie naszej Gminy. 

Troje dzieci z terenu naszej Gminy od listopada 2021 r. obecnie znajduje się na mocy 

postanowienia sądu w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Kolejne dziecko z tej rodziny 

umieszczonej jest w placówce opiekuńczo-wychowawczej, koszt utrzymania dziecka 

w placówce za listopad i grudzień 780,25 zł. 

W GOPS w Godzianowie realizowany jest Gminny Program Wspierania Rodziny  

w Gminie Godzianów, który został przyjęty uchwałą Nr IV/36/19 z dnia 14 stycznia 

2019 roku. Realizowany jest z udziałem: Urzędu Gminy w Godzianowie, Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzianowie, Zespołu 

Interdyscyplinarnego, placówek oświatowych z terenu Gminy Godzianów, placówek 

Ochrony Zdrowia, organizacji pozarządowych, Komendy Policji, Kuratorów Sądowych, 

sądów – Wydziały: Karny, Rodzinny i Nieletnich, Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu 

Pracy, Poradni Odwykowej, Gminnego Centrum Kultury Sportu i Biblioteki  

w Godzianowie. 

Uchwałą Nr X/39/15 z dnia 25.08.2015, Zarządzeniem Nr 48a/2019 z dnia 

05.07.2019r. i Zarządzeniem Nr 72/2020 z dnia 21.12.2020r. Wójta Gminy Godzianów 

został powołany zespół interdyscyplinarny.  

W 2021 roku postępowania toczyły się zgodnie z procedurą. Sporządzono 7 

Niebieskich Karty, odbyły się 8 posiedzenia zespołu. Zespół podejmował działania 

wobec 8 sprawców przemocy, ogólnie w rodzinach dotkniętych przemocą jest 26 osób, 

w tym 8 sprawców przemocy, 7 dzieci i 11 osób dorosłych .   

Rodziny mające założoną Niebieską Kartę są monitorowane przez pracowników 

GOPS, Policję i/lub też kuratorów sądowych. 
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W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godzianowie realizowany jest Gminny 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie. Program został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXIII/127/17 Rady Gminy 

Godzianów z dnia 30 stycznia 2017 roku. Ma na celu zmniejszyć skalę zjawiska 

przemocy oraz tworzyć jednolity, profesjonalny system interwencji i wsparcia dla osób 

zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc oraz ochrony ofiar przemocy. 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie realizował  Projekt 

pt. Skierniewicki CUŚ w ramach Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.1.2.27 – Klub Seniora. 

Oferta Klubu Seniora: 

- spotkania w Klubie, wyjazdy do teatru, do kina, zajęcia sportowe, manualne, 

spotkania okolicznościowe, wycieczki fakultatywne – które zapewnią atrakcje 

kulturalne i rozrywkę, spotkania z lekarzem, z dietetykiem, z psychologiem, zajęcia 

informatyczne.  

W ramach projektu pt. Skierniewicki CUŚ  były też realizowane na terenie Gminy 

USŁUGI SĄSIEDZKIE. Usługami objętych było 12 osób, które posiadają orzeczenie o 

niepełnosprawności i wymagają stałej opieki.  

EDUKACJA 

W 2021 roku na terenie naszej gminy funkcjonowały: 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzą :Szkoła Podstawowa, 

Liceum,  

- Szkoła Podstawowa w Lniśnie wraz z oddziałami przedszkolnymi, 

- Przedszkole w Godzianowie. 

We wszystkich placówkach pracowało 55 nauczycieli,  w administracji i obsłudze 12 

osób. Liczba nauczycieli w ZSO Godzianów to 27 osób, w SP w Lniśnie 17 osób,  

w przedszkolu w Godzianowie  11 osób. 

Dowóz dzieci do placówek edukacyjnych zapewniła gmina własnym transportem. 
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Wydatki na edukację w 2021 roku wyniosły 6.585.931,55 zł./ w tym subwencja 

oświatowa – 3.248.682,00 zł/. 

Wydatki na szkoły podstawowe 3.724.831,39 zł., przedszkole 1.237.582,83 zł, 

oddziały przedszkolne 117.095,63 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

6.234,90 zł. specjalne metody nauki 464.810,91 zł. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie w Szkole Podstawowej liczba 

uczniów w 2021 roku wynosiła 197, liczba oddziałów 12,  

W Szkole Podstawowej w Lniśnie – 89, w tym: w dwóch oddziałach przedszkolnych 

37 oraz szkole podstawowej 52, liczba oddziałów w szkole podstawowej 6. 

W Przedszkolu w Godzianowie liczba wychowanków wynosiła 96 w 4 oddziałach. 

Uczniowie szkół brali udział w projektach i programach. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie realizowane były następujące 

projekty: 

- Mała Retencja 

- BohaterON 

- „Szkoła z witaminką” 

- m-potęga – organizator mBank 

- Youngster – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie 

- PoczytajMy 

- Bieg po zdrowie 

- Trzymaj formę 

- Czyste powietrze wokół nas 

- Dopalaczom mówimy Stop 

- XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  

- Erasmus + „Mobilność kadry pedagogicznej” - „Europa bez żadnych granic dla 

nauczycieli znających j. angielski”  z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

- Projekt Norweski – „W jaki sposób wspierać nauczyciela w XXI wieku?” 

- Klub Europejski  

- Mądrzy Cyfrowo 



 

21 
 

- Kubusiowi Przyjaciele Natury 

- Akademia Bezpiecznego Puchatka. 

 

Konkursy i olimpiady: 

- laureat olimpiady przedmiotowej z j. polskiego 

- Fundusz Norweskie – „O tym się wie” Finaliści  wygrali dla szkoły mobilną pracownię 

informatyczną z oprogramowaniem 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy-od 30 lat z 

KRUS wypadkom zapobiegamy’’ - I miejsce w pierwszej grupie wiekowej 

- Konkurs ,,Mój las’’ I miejsce kl. I-III  - organizator LOP  

- Wyróżnienie w Międzynarodowym Kangurze Matematycznym 

- Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Humanistyczny 

 

Pozyskane środki na realizowane projekty: 

- Erasmus + „Mobilność kadry pedagogicznej” – 17 500 EUR – rozpoczęty w 

poprzednim roku szkolnym – zakończenie w maju 2022 

- Projekt Norweski – Fundacja Rozwoju Systemy Edukacji – Program Edukacja – 

wizyta studyjna w Norwegii – przyznane dofinansowanie 7 525 EUR 

- Erasmus + „Nauka j. angielskiego dla uczniów” – wyjazd do Portugali – przyznane 

dofinansowanie – 179 tyś. zł 

- mPotęga – zajęcia dodatkowe z matematyki – grant 8 tyś 

- Mobilna pracownia informatyczna – grant 53 tyś. 

 

Warto jeszcze nadmienić, że 99% uczniów otrzymało promocję do klasy programów 

wyższej lub ukończyło szkołę podstawową. 

Szkoła Podstawowa w Lniśnie realizowane były projekty: 

- Międzynarodowy projekt edukacyjny dla uczniów klas I-III Szkół podstawowych z 

terenu całego kraju – Czytam z Klasą „Lekturki spod Chmurki”  

- Akcja Biodegradacja – realizowane wspólnie z EC 1 w Łodzi 

- Lekcje z Klimatem –projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

- „Trzymaj formę”, 

- „Czyste powietrze wokół nas”, 
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- „Bieg po zdrowie”, 

- „Dopalaczom mówimy STOP” 

- „Szkoła z witaminką”  

W 2021 roku szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację następujących 

projektów : 

1.  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna 

tablica” na lata 2020-2024. – 35 tys.  

2. Laboratoria Przyszłości - 30 tys. to program, dzięki któremu każdy uczeń ma 

mieć dostęp do zestawu technologii i technik, które są zasobami interesującymi, 

ciekawymi. Każdy młody człowiek to nieoszlifowany diament, bez wsparcia nie 

rozwinie swojego potencjału 

3. Program Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. na dofinansowanie wycieczek 

szkolnych  

Zorganizowane działania  

1. Dla klas IV-VI – zorganizowaliśmy wspólnie z WOPR w Skierniewicach kurs 

ratownictwa w celu uświadomienia zagrożeń związanych z nieprzestrzegania 

zasad bezpieczeństwa przebywania nad wodą , nieprawidłowego korzystania 

ze sprzętu wodnego – zajęcia były prowadzone przez ratowników wodnych i 

lekarzy skierniewickiego szpitala.  

2. Dla przedszkolaków i uczniów klas I-III - cykliczne Udział w spektaklach 

teatralnych 

3. Zajęcia ekologiczne prowadzone przez Ośrodek ekologiczny „Źródła”  dla 

wszystkich grup edukacyjnych po 2 warsztaty, 

4. Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej dla nauczycieli. Zmiana sposobu 

dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie im 

korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod 

nauczania. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
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Udział w Akcjach zorganizowanych przez Szkołę i  przez MEN  

1. Szkoła do hymnu”.  

2. Szkoła Pamięta” 

3. „Razem na Święta 

4. „Palemka na święta” - pomoc dla Ani Nowak, szereg licytacji sprzedaż przez 

wolontariuszy i rodziców w celu zbiórki funduszy na operację i rehabilitację 

koleżanki.  

W 2021 roku uczniowie uczestniczyli w konkursach szkolnych zorganizowanych  

w ramach projektów i były to konkursy z różnych dziedzin, głównie ekologiczne  

i poruszające bezpieczeństwo. 

Przedszkole w Godzianowie realizowany był projekt dotyczący zrównoważonego 

korzystania z zasobów wodnych pt. „Czas na nową modę, szanujmy wodę”  

dofinansowany ze środków WFOŚiGW na kwotę 14 072 zł. 

W trakcie roku szkolnego odbyły się następujące konkursy rodzinne: 

- plastyczny na plakat pt. „Czas na nową modę, szanujmy wodę!” 

- recytatorski „Woda do picia, woda do mycia, woda do życia” 

 

Ponadto przedszkolaki brały udział w konkursach organizowanych przez GOKSiB 

 w Godzianowie – „Świąteczna dekoracja”, „Laurka pełna życzeń dla babci i dziadka”. 

Odbywały się zajęcia edukacyjne dla dzieci głównie o tematyce ekologicznej 

prowadzone przez edukatorów z firm zewnętrznych – ośrodek działań edukacyjnych 

„Źródła” i edukacja ekologiczna z Łodzi. 

W trakcie bieżącego roku szkolnego odbyły się dwie wycieczki dla przedszkolaków:  

5 i 6 – latki odwiedziły „Dinopark” w Kołacinku, a dzieci 4 – letnie osadę Maków. 

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zorganizowano 

odpowiednie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (rewalidacja, 

terapia pedagogiczna, logopedia). 

Akcje, w których uczestniczyło przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 to: 

- przygotowanie i prezentacja montażu słowno – muzycznego z okazji Dnia Matki  - 

transmisja online – 26.05.2021 r. 
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- udział w akcji na rzecz bezdomnych zwierząt ze schroniska „Psiakowo” – zbiórka 

karmy i akcesoriów dla psów 

- akcje charytatywne zorganizowane na terenie przedszkola na rzecz mieszkanki 

naszej gminy - rodzica jednego z naszych przedszkolaków – Pani Karoliny Karalus – 

„Wrzuć piątaka, weź serduszko” i „Kup karteczkę bądź jajeczko – zapełnij dla Pani 

Karoliny pudełeczko”. 

Nauczyciele oraz uczniowie biorą aktywny udział w obchodach świąt  narodowych, 

uroczystościach gminnych i powiatowych, akcjach charytatywnych. 

Od września 2021 roku na terenie gminy Godzianów funkcjonował – Godzianowski 

Klub Malucha, w którym zatrudnionych było: 2,5 etatu – opiekunki, 1/3 etatu – dyrektor, 

0.5 etatu sprzątaczka. Środki na realizację zadania zostały pozyskane z Urzędu 

Marszałkowskiego i wynosiły – 179.391,58 zł. 

Gminne Centrum Kultury Sportu i Biblioteka w Godzianowie. 

W roku 2021 plan jednostki wynosił 173.087,00 zł., wykonanie 163.087,00 zł. Ilość 

zatrudnionych w jednostce- 3 osoby,  oraz umowy zlecenia dla instruktorów 

prowadzących zajęcia oraz księgowej. 

Przez cały rok 2021 roku wykonywane były zadania statutowe jednostki oraz  zajęcia 

, warsztaty, konkursy, imprezy okolicznościowe, wyjazdy integracyjno-kulturalne do 

kina i teatru. Ze względu na sytuacje związaną z COVID-19 niektóre przedsięwzięcia 

zostały zorganizowane online. 

GCKSiB w Godzianowie prowadziło stałe formy zajęć ( w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej ): 

- Zumba dla dzieci i dorosłych 

- Taniec nowoczesny –Hip-Hop 

- Zajęcia muzyczne od października 

- Kurs komputerowy IC 3 –Spark( zakończony 26 lipca 2021r.-24 osoby otrzymały 

certyfikaty) 

GCKSiB realizowało następujące projekty: 
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- „Mała książka- wielki człowiek”- projekt dla przedszkolaków, 

-.”Z książką na walizkach”- projekt dla dzieci i młodzieży 

- Las”- czyli lokalny animator sportu  

- 4. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” 

- Kraszewski. Komputery dla bibliotek. 

GCKSIB obsługiwało boisko sportowe „Orlik, które dostępne było dla nieodpłatnie 

mieszkańców w sezonie od 1 kwietnia do 31 października od poniedziałku do piątku w 

godz. 17:00-21:00, z przerwami z powodu pandemii COVID. 

Dane dotyczące działalności bibliotecznej w 2021 roku: 

Czytelnicy zarejestrowani – 398 osób 

- wypożyczenia na zewnątrz- 5031 vol. 

- wypożyczenia na miejscu-26 

- stan księgozbioru na dzień 31.12.2021r. to 11771 vol. W 2021 roku zakupiono 353 

szt. książek.  

Biblioteka przystąpiła do programu Konsorcjum Legimi i dysponuje 6 szt. kodów dla 

czytelników on-line.  

 

Kultura fizyczna 

 

Wydatki na kulturę fizyczną wyniosły w 2021 roku 94.445,56 zł. W tym opłaty za 

materiały na bieżące remonty i energię elektryczną na Orliku i stadionie – 11.714,99 

zł. Dotacja z budżetu gminy  dla  LZS „POGOŃ” Godzianów – 48.774,36 zł oraz dla 

klubu sportowego „Żak” -  7.000,00 zł.  oraz dla Stowarzyszenia Godzianowskie Jutro 

– 3.000,00 zł. w ramach działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2021.  

W ramach dotacji zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

Stowarzyszenie Godzianowskie Jutro – w ramach zadania zostały zorganizowane 

dwie imprezy rekreacyjno- sportowe o zasięgu gminnym. Miejscem realizacji zadania 

było boisko Orlik, Hala sportowa i plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
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w Godzianowie. W zadaniach brała udział cała społeczność szkolna, nauczyciele oraz 

rodzice.  

Pierwsza impreza „Gminny Dzień Dziecka na sportowo” 01.06.2021 r.- w ramach 

otrzymanej dotacji zostały zakupione: dmuchany plac zabaw, dmuchany zamek dla 

najmłodszych uczestników oraz tor gokartowy dla młodszych dzieci.  

Druga impreza „Sportowe Podsumowanie Roku” 04.11.2021 r. w ramach otrzymanej 

dotacji przygotowano konkurencje oraz zawody sportowe z nagrodami. Temat 

przewodni imprezy „ Zabawy sportowe naszych dziadków”.  

Zakładane rezultaty zadania publicznego zostały osiągnięte. Oba wydarzenia cieszyły 

się dużym zainteresowaniem i po roku zdalnej nauki okazały się bardzo potrzebne dla 

całej społeczności szkolnej. 

Uczniowski Klub Sportowy „ŻAK” Godzianów – UKS „ŻAK” 13.06.2021 r. 

zorganizował BIEG „ŻAKA”. W konkursie uczestniczyło blisko 70 uczniów, gdzie 

zwycięscy otrzymali pamiątkowe statuetki, medale oraz dyplomy.  

Zespół 29.08.2021 r. uczestniczył po raz pierwszy w Mistrzostwach Wojewódzkich U12 

i U14 w Bełchatowie. Zostało ustanowionych kilka rekordów życiowych. Zawodnicy 

zaliczyli dobre występy.  

W dniu 05.09.2021 r. zorganizowano Trójbój Lekkoatletyczny, w którym uczestniczyli 

zawodnicy klubu, młodzież z terenu Gminy Godzianów oraz sąsiednich gmin, łącznie 

około 70 osób. Zakupiono pamiątkowe medale i dyplomy dla najlepszych zawodników.  

We wrześniu 2021 r. rozpoczęła się XXVII Edycja Czwartków Lekkoatletycznych w 

których zawodnicy klubu brali udział. Podopieczni UKS „ŻAK” 18 razy stawali na 

podium z czego 5 razy na miejscu pierwszym, 10 razy na miejscu drugim i 3 razy na 

miejscu trzecim.  

Przy współudziale Gminnego Centrum Kultury Sportu i Biblioteki w Godzianowie 

zorganizowano Bieg Niepodległości.  

W 2021 roku zawodnicy UKS „ŻAK” uczestniczyli w 13 zawodach, zostało 

poprawionych 55 rekordów życiowych i 11 rekordów klubu. Dofinansowanie w dużej 

części pokryło koszty 

wynagrodzenia trenera, koszty związane z prowadzeniem dokumentacji oraz 

organizacją zawodów. Zorganizowane formy aktywności pozwoliły na promocję 

zdrowego stylu życia oraz poprawę kondycji fizycznej, zdrowia i samopoczucia 

uczestników zajęć. 
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Gminny Ludowy Zespół Sportowy „POGOŃ” Godzianów – w zajęciach 

organizowanych przez „POGOŃ” Godzianów uczestniczyło około 120 zawodników. 

Treningi miały cykl przygotowawczy do wiosennej i jesiennej części sezonu, a także 

do turniejów piłkarskich i zawodów szkolnych.  

Klub prowadził treningi dla dzieci:  

1. grupa ŻAK rocznik 2013 i młodsi,  

2. drużyna Młodzik z rocznika 2010 i młodsi,  

3. grupa dziewcząt z rocznika 2010 i młodsze.  

Klub prowadził treningi dla młodzieży: drużyna Junior Młodszy z rocznika 2006 i 

młodsi,  

Klub prowadził treningi dla dorosłych: drużyna Seniorów.  

Klub „POGOŃ” Godzianów organizował oraz uczestniczył w zawodach i turniejach:  

a) Mistrzostwa powiatu w Godzianowie:  

- „Igrzyska Dzieci”,  

- „Igrzyska Młodzieży Szkolnej”.  

b) zawody wojewódzkie:  

- półfinał wojewódzki „Igrzyska dzieci”,  

c) Gminne turnieje piłki nożnej współorganizowane z Zespołem Szkół 

Ogólnokształcącym, Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Biblioteki oraz Parafią w 

Godzianowie:  

- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GCKSiB w Godzianowie odbył się 21.06.2021 

r. W turnieju wzięło udział 48 zawodników w 8 drużynach,  

- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Godzianowie, odbył 

się 01.06.2021 r. W zawodach wzięło udział 32 zawodników w 4 drużynach,  

- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Księdza Proboszcza w Godzianowie, który odbył się 

07.06.2021 r. W turnieju wzięło udział 32 zawodników w 4 drużynach,  

- Mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej seniorów o Puchar Starosty 

Skierniewickiego, które odbyły się 05.12.2021 r. 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. 

Na terenie gminy dominuje budownictwo jednorodzinne i zagrodowe. Istnieje 7 

budynków użyteczności publicznej – budynek: urzędu gminy, GOPS-u, GCKSiR, ZSO 
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w Godzianowie, SP w Lniśnie, Przedszkole w Godzianowie i budynek po szkole 

 w Płyćwi. 

Cały teren jest zwodociągowany. Woda czerpana jest z 4 hydroforni zlokalizowanych 

w Godzianowie, Lniśnie, Płyćwi i Zapadach. 

Na terenie gminy nie znajdują się zakłady pracy przechowujące lub stosujące 

toksyczne środki przemysłowe w cyklu produkcyjnym. 

W roku 2021 roku uzyskano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 

– 127.288,81 zł. ( sprzedaż działki w Zapadach – 66.300 zł., wykup mieszkania w 

Godzianowie – 47.988,81 zł., sprzedaż autobusu szkolnego – 13.000 zł. )  

Wartość środków trwałych Gminy Godzianów w 2021 kształtuje się następująco: 

Grunty -2.464.579,43 zł; budynki – 12.061.502,78 zł; budowle – 23.602.837,16 zł; 

maszyny i urządzenia –1.184.435,37 zł; środki transportowe – 3.030.300,21 zł. 

pozostałe  w użytkowaniu  1.239.224,37 zł. 

W gminnym zasobie mieszkaniowym znajduje się 10 lokali mieszkalnych. Lokale są 

zamieszkałe na podstawie umowy najmu zawartej z Gminą Godzianów.  

Odpady komunalne z terenu Gminy Godzianów w 2021 roku odbierane  

i zagospodarowane były przez firmę Eko- Region sp. z o.o., ul. Bawełnianej 18, 97-

400 Bełchatów. Przedsiębiorstwo wpisane jest do rejestru działalności regulowanej   

w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Godzianów. Spółka Eko – 

Region w 2021 roku świadczyła usługi na podstawie przetargu nieograniczonego 

ogłoszonego przez gminę w roku 2019. Odpady komunalne z terenu Gminy 

Godzianów odbierane były w systemie pojemnikowym. Właściciele nieruchomości, 

którzy zadeklarowali zbieranie odpadów w sposób selektywny segregują odpady 

 w następujący sposób: szkło, surowce opakowanie suche (tj. plastik, metal, papier 

 i tektura, opakowania wielomateriałowe oraz odpady pozostałe po segregacji inne niż 

niebezpieczne).  

 

W 2021 roku mieszkańcy z terenu Gminy Godzianów mogli oddawać odpady 

komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Julkowie, 96-116 

Julków. W PSZOK odpady komunalne z terenu Gminy Godzianów przyjmowane były 
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nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Mieszkańcy samodzielnie 

dostarczali odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W PSZOK 

zbierane były odpady komunalne wymienione w uchwale w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów tj.: przeterminowane 

leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

 i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, 

zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, papier i tektura, 

opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania 

wielomateriałowe, opakowania z metalu. Na terenie Gminy Godzianów system 

zagospodarowania odpadów komunalnych objęto nieruchomości zamieszkałe  

i niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne. 

W roku 2021 Uchwałą Nr XVI/100/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 grudnia 2019 

roku, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i 

stawki tej opłaty na terenie Gminy Godzianów, ustalono że stawka w przeliczeniu na 

osobę za odpady segregowane wynosi 20 zł., a za niesegregowane 40 zł. 

Na podstawie  Uchwały Nr XVI/101/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 grudnia 2019 

roku, w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady ustalono, że zwalnia się w części z opłaty 

w wysokości 20% za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

posiadania kompostownika. 

W roku 2021 Gmina Godzianów poniosła wydatki związane z funkcjonowaniem 

gospodarki odpadami w łącznej kwocie 489 678,38 zł. 

Liczba mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 

na dzień 31.12.2021 r. na podstawie złożonych deklaracji wynosiła 2345 osób, 

natomiast liczna zameldowanych wynosiła 2609 osób. 

Za 2021 rok wykonano dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych  

w wysokości 480.511,53 zł., wydatki były wyższe i wynosiły 512.828,75 zł., w tym za 

odbiór odpadów komunalnych – 498.276,52 zł. oraz pozostałe koszty 14.552,23 zł. 
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(wynagrodzenie za obsługę, koszty podatkowe, usługi pocztowe, aktualizacja 

oprogramowania). 

Gminna Spółka Wodna w Godzianowie wykonuje roboty melioracyjne na terenie 

Gminy i obejmuje utrzymaniem 23.532 mb rowów melioracyjnych z czego 7.757 mb 

przechodzi w gruntach ornych, natomiast 15.755 mb na użytkach zielonych oraz 1.751 

mb na zmeliorowanych gruntach co stanowi 42,7% całości powierzchni Gminy.  

Podstawowym celem Gminnej Spółki Wodnej jest utrzymywanie, konserwacja i 

eksploatacja melioracji szczegółowej oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na 

terenach zmeliorowanych w obrębie Gminy Godzianów.  

Finanse za 2021 r.  

Wpływy w roku 2021 wynosiły: 69 917,47 zł  

- W tym bilans otwarcia: 13 201,41 zł  

Ze składek: 22 156,06 zł  

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego: 9 186,00 zł  

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego: 25 374,00 zł  

Wydatki w roku 2021 wynosiły: 53 783,90 zł  

- W tym wartość prac konserwacyjnych: 48 852,65 zł  

- W tym diety, prowizje, wyjazd, przesyłki pocztowe, prowizje pobrane przez bank: 

4.931,25 zł 

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 

1. Modernizacja  nawierzchni drogi w Lniśnie – 12.755,00 zł, 

2. Budowa drogi relacji Godzianów – Kawęczyn- Woja Drzewiecka- Płyćwia – etap 

drugi – 2.147.809,58 zł. 

3. Modernizacja chodnika, ul. Klonowa w Godzianowie – 71.340,00 zł., 

4. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w 

budynku przedszkola na oddział przedszkola oraz budowa pochylni dla osób 

niepełnosprawnych – 369.483,12 zł., 

5. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z innowacyjnym systemem 

zarządzania energią oraz zakup i montaż instalacji solarnych w Gminie Godzianów.,- 

1.826.894,36 zł. 
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6. Projekt budowy zbiornika do magazynowania wody na hydroforni w Lniśnie oraz 

projekt przebudowy sieci wodociągowej – 30.750 zł., 

7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn – 34.750 zł., 

8. Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki w Godzianowie – 

493.021,74 zł., 

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego – 117.124 zł., 

10. Przebudowa odcinka drogi ul. Klonowa w Godzianowie – 534.926,26 zł., 

11. Modernizacja pomieszczeń Godzianowskiego Klubu Malucha – 122.477,87 zł. 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem wyniosły 411.749,79 zł.  Wydatki 

bieżące w kwocie 349.249,79 zł. Między innymi przekazano na rzecz izb rolniczych, 

usługi weterynaryjne, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na wynagrodzenie związane z 

obsługą wypłaty podatku akcyzowego. 

W ramach wydatków majątkowych wykazano wydatki  na budowę odcinka 

wodociągu w Kawęczynie – 34.750 zł. oraz dokumentację dotyczącą przebudowy 

hydroforni w Lniśnie.. 

Na terenie naszej gminy działają trzy Koła Łowieckie :  

- Koło Łowieckie nr 34 „Cietrzew”, 

- Koło Łowieckie nr 21 „ Hubertus”, 

- Koło Łowieckie nr 25 „ Bażantaria”. 

 

URZĄD GMINY 

 

Zatrudnienie kształtowało się na podobnym poziomie co w 2020 roku. Zatrudnionych 

było 18 osób, w tym jedna osoba na robotach publicznych: 2 osoby na ½ etatu i 1 
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osoba na ¾ etatu. 5 osób to: robotnicy gospodarczy, sprzątaczka oraz konserwator 

wodociągów.  

Poziom wykształcenia osób pracujących w urzędzie przedstawia się następująco 9 

osób wykształcenie wyższe, 5 osób wykształcenie średnie, 3 osoby wykształcenie 

zawodowe i 1 osoba wykształcenie podstawowe. 

Kadra zarządzająca to Wójt Gminy Andrzej Mozga, sekretarz gminy Renata Klimczyk, 

skarbnik gminy Krystyna Dura, 

Całkowity koszt działalności urzędu to kwota 1.200.435,31 zł. Kwota ta wydatkowana 

została między innymi na wydatki bieżące, wypłatę wynagrodzeń, oprogramowania i 

usługi informatyczne. 

W 2021 roku odbył się Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Wydatki na spis 

wyniosły – 14.835,00 zł.  

Do urzędu wpłynęło 2773 wniosków, z urzędu wysłano 4636 odpowiedzi. 

Zarządzeniem Wójta dniem o wydłużonych godzinach pracy urzędu jest wtorek / godz. 

7.30- 17.00 /  

Wójt Gminy Godzianów wydał 72 Zarządzenia. 

Wydano 161 sztuki dowodów osobistych. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego wykonano 1542 czynności dotyczących aktów stanu 

cywilnego. 

Nie wpłynęła żadna skarga na działalność wójta lub pracowników. 

Wydano 1727 decyzji i 144 zaświadczenia. Wszystkie postępowania zakończyły się 

 w ustawowych terminach. 

Udzielono odpowiedzi na 86  wniosków o udzielenie informacji publicznej. Nie było 

żadnego postępowania w sprawie bezczynności organu. Odbyły się dwie kontrole  

przeprowadzone przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Rodziny i Polityki 

Społecznej  oraz ZUS z wynikiem pozytywnym. 

Przedstawiony raport za względu na bardzo szerokie i różnorodne zadania nałożone 

na gminy zawiera syntetyczny opis najważniejszych elementów działalności gminy. 

Gmina stara się pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych wnioskując  

o dotacje, granty oraz dofinansowanie wnioskując do Ministerstw, Urzędu 
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Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Starostwa Powiatowego oraz 

innych instytucji. 

Szanowni Radni, Sołtysi, Mieszkańcy liczę na współpracę z Państwem. Państwa 

opinie, inicjatywy i pomysły wpłyną na lepsze funkcjonowanie naszej gminy a także 

pracę urzędu gminy i podległych jednostek. 

Razem zadbajmy o naszą gminę, wspólnie możemy więcej. 

 


