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RAPORT O STANIE GMINY 

GODZIANÓW W ROKU 2018. 

 

 

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

o samorządzie gminnym / Dz.U z 2019r. poz. 506 /Wójt Gminy Godzianów – Andrzej 

Mozga  przedstawia raport o stanie Gminy Godzianów w roku 2018. 

 

          Raport o stanie Gminy Godzianów obejmuje rok 2018, który był rokiem wielu 

zmian w sferze przepisów prawa oraz rokiem wyborów samorządowych. 

Zmiany przepisów dotyczyły  min. kadencyjności organów samorządowych oraz  

długości trwania kadencji /kadencja trwa 5 lat/. 

W trakcie roku 2018 zmianie uległ organ wykonawczy gminy , którym jest wójt.  

 Andrzej Mozga od listopada 2018 roku zastąpił na tym stanowisku Zdzisława 

Tuleje. Zmianie uległ też skład Rady Gminy Godzianów, która składa się  z 15 radnych 

wybieranych na czas trwania kadencji. 

W kadencji 2014-2018 skład Rady: 

Przewodnicząca Rady Gminy Godzianów – Halina Karalus 

 z-ca Przewodniczącej Rady – Anna Lesiak, 

Radni: Andrzej Kozłowski, Mirosław Krawczyk, Bożena Mozga, Jan Trojan, Zenon 

Krupa, Stanisława Sobieszek, Edward Lipiński, Józef Pąśko, Grzegorz Klepaczka, 

Marek Białkowski, Jadwiga Świderek, Sławomir Urbanek, Renata Sukiennik. 

Kadencja 2018-2023: 

Przewodnicząca Rady Gminy Godzianów – Halina Karalus, 

z-ca Przewodniczącej Rady – Zenon Krupa, 
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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 2018 roku działa Rada Seniorów Gminy Godzianów , powołana uchwałą z 

dnia 26 listopada 2015 r. Nr XII/47/15 Rady Gminy Godzianów. 

W 2018 roku odbyło się 10 sesji Rady Gminy oraz 17 posiedzeń Komisji Rady Gminy. 

Podjęto 71 uchwał. 

Jedna uchwała  o nr XXXIII/182/18 z dnia 12 marca 2018r. dotycząca odmowy 

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Godzianów 

została zaskarżona  przez KBU Spółkę z o.o z siedzibą w Krakowie. Postanowieniem 

Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2018r. sygn. akt III SA/Łd 433/18 

postępowanie sądowo-administracyjne zostało umorzone. 

 

Tabela: Podjęte uchwały w rozbiciu na 2017 i 2018 rok oraz rodzaj uchwał. 
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Tabela: Ilość odbytych komisji Rady Gminy w  2017 i 2018 rok. 

 

 

 

Wydatki Gminy Godzianów na Radę Gminy w 2018 roku wyniosły 80.557,04 zł. 

w tym wydatki majątkowe na zakup systemu do obsługi i transmisji obrad 24.274,38zł. 

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 2018 roku. 

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

2. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Godzianów w latach 2014-2020.  

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

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

lata 2018-2022. 
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5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Godzianów na lata 2016-2019. 

6. Program Gminny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                 

i Narkomanii. 

7. Program Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Godzianów. 

8. Program współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego. 

9. Program „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. 

10.Program Posiłek w szkole i w domu. 

Gmina Godzianów jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania – „GNIAZDO” z siedzibą w Skierniewicach w okresie programowania 

2014-2020  / składka roczna 20.000 zł/ oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury /składka roczna 1.049,20zł/. 

 

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  571 indywidualnych gospodarstw rolnych 

 

FINANSE GMINY 

Budżet gminy na 2018  rok uchwalony został w wysokości:  

- 10.670.271  zł po stronie dochodów, 

- 13.551.697   zł po stronie wydatków. 

Założono deficyt budżetu w wysokości  2.881.426 zł. 

W 2018 r. w styczniu  przypadały do spłaty raty kredytów i pożyczek długoterminowych 

w kwocie 300.000   zł, które sfinansowane miały zostać przychodami pochodzącymi z 

kredytu w kwocie  300.000    zł . 
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 Na dzień 31 grudnia   2018 roku  plan budżetu po zmianach wynosi: 

- 12.817.177,46  zł po stronie dochodów, 

- 14.144.068,46  zł po stronie wydatków 

 

W trakcie 2018 roku  budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 

2.146.906,46 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 592.371,46 zł. 

Przychody budżetu na początek roku wynosiły 3.181.426  zł natomiast na koniec roku  

planowane przychody budżetu wynosiły 2.692.189,74   zł. 

Rozchody budżetu zaplanowane były na początek roku 2018 w kwocie 300.000 zł 

na koniec 2018 roku planowane rozchody  wyniosły 1.365.298,74 zł. 

Wykonanie dochodów za 2018 rok -  12.910.650,22  zł.                                                          

/w roku 2017 -11.898.363,17 zł/ 

Wykonanie wydatków za 2018  rok - 13.146.293,29  zł.                                                                

/ w roku 2017 - 11.176.041,73/ 

Zaciągnięte w 2018 roku  kredyty i pożyczki 1.615.298,74  zł. 

Spłaty kredytów i pożyczek w  2018 roku  1.297.024,74   zł. 

Zadłużenie na koniec 2018 roku  - 1.736.231    zł. / w roku 2017- 1.417.957/ 

Na dochody gminy w 2018 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. 

 

Stawki podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w latach 2017-2018 były 

jednakowe i wynosiły: 

Podatek rolny 

dla użytków rolnych stanowiących gospodarstwo - 120 zł/ha przeliczeniowy 

podlegający opodatkowaniu 

dla użytków rolnych pozostałych - 240 zł/ha fizyczny podlegający opodatkowaniu 

Podatek leśny - 37,631 zł/ha lasu podlegającego opodatkowaniu  

Podatek od nieruchomości 

od budynków mieszkalnych - 0,55 zł/m2 powierzchni użytkowej 

od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 18 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 - 4,50 zł/m2 

od budowli - 2% wartości budowli 

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,7 zł/m2 

od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego - 0,3 zł/m2, 

 

Stawki podatku od środków transportowych przyjęte są  na podstawie uchwały nr 

XII/53/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od 

środków transportowych opublikowane w DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z dnia 4 grudnia 2015 

roku poz.  4898   

 

Tabela: procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie gminy. 
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W roku 2018 odnotowano wzrost zarówno dochodów jak i wydatków przypadających 

na mieszkańca naszej gminy. 

 

Tabela: zestawienie rok 2017 i 2018 

  

Dochody na 1 
mieszkańca 

2017 rok 4.536,17 2018 rok 4899,68 

Wydatki na 1 
mieszkańca 
 

2017 rok 4.260,79 2018 rok 4.989,11 

 

 

 

 MIESZKAŃCY  GMINY. 

 

W okresie od początku do końca 2018 roku  liczba mieszkańców naszej gminy 

zwiększyła się o 12 osób i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 2635.  

Gęstość zaludnienia 59,8 os/km2. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowej : 

- w wieku przedprodukcyjnym (0-14) wyniosła 436 osób w tym ; 

- w wieku produkcyjnym  dla mieszkanek (15-59 lat) wyniosła 758, dla 

mieszkańców(15-64 lata) 955. 

- w wieku poprodukcyjnym liczba mieszkanek (powyżej 60 lat) wyniosła 301, a dla 

mieszkańców (powyżej 65 lat)  146.  

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem wynosi 28 osób, co stanowi 1,8% 

ludności naszej gminy w wieku produkcyjnym.  

W roku 2018 zarejestrowano 36 nowych indywidualnych  działalności gospodarczych 

( ogólnie w gminie zarejestrowanych podmiotów  jest 217 w tym 9 działających w 

sektorze publicznym). 
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Tabela mieszkańców w rozbiciu na kobiety i mężczyzn. 

 

 

W 2018 roku w gminie urodziło się 35 dzieci, w porównaniu z 2017r. mniej o 3 dzieci, 

zmarło 28 osób wzrost o 5 osób w odniesieniu do 2017r.. 

Wobec tego przyrost naturalny w 2018 roku wyniósł 7 osób, a współczynnik przyrostu 

naturalnego wyniósł 2,65. 
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Tabela: podziału % ze względu na płeć. 

 

Migracja ludności z gminy przebiegała w kierunku miast i związane były najczęściej z 

pracą mieszkańców. Na koniec 2018 roku emigrowały 72 osoby co stanowi wzrost o 8 

osób w stosunku do 2017r. 

Pod względem administracyjnym gmina dzieli się na sześć sołectw: 

-  Byczki z liczbą mieszkańców  428; 

- Godzianów z liczbą mieszkańców  852; 

- Kawęczyn z liczbą mieszkańców 231; 

- Lnisno z liczbą mieszkańców 361; 

- Płyćwia z liczbą mieszkańców 478; 

- Zapady z liczbą mieszkańców 295. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Tabela: procentowy rozkład liczby mieszkańców gminy w odniesieniu do sołectw 

 

 

 

 

 
 

 

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 2018.  

Dla  sołectw wyodrębniony  fundusz sołecki,  w 2018 roku wyniósł 151.273,00 zł                 

i był wyższy o 57.031,00zł niż w 2017 roku. Dla sołectwa Lnisno- 22.285,11 zł; Byczki 

-23.983,42zł; Zapady-42.900,00 zł; dla wsi Zapady- 29.000zł. 

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.  
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Przykładem: 

- Sołectwo Byczki w 2018 roku realizowało projekt „ Działamy razem i uczymy się od 

siebie- międzypokoleniowe integracyjne spotkania młodzieży i seniorów” finansowany 

przy udziale dotacji w wysokości 4.606 zł z budżetu Województwa Łódzkiego na 

podstawie zawartej umowy ( z budżetu gminy -722,00zł). 

-Współorganizacja  projektu ” Integracja i promocja historii Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Godzianowie” pozyskano 50 tys. zł , projekt został rozliczony. 

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 2018 roku na terenie gminy Godzianów odnotowano 3 pożary i 23 miejscowe 

zagrożenia. 

 Jednostki zostały wezwane także do 1 alarmu fałszywego. 

 Miejscowe zdarzenia w 21 przypadkach zakwalifikowano jako lokalne miejscowe 

zagrożenia, natomiast 2 przypadki jako małe  lokalne zagrożenia . 

 

Tabela: Podział zdarzeń na kategorie.

Zdarzenia

27

Pożary

3

Miejscowe 
zagrożenia

23

Alarmy fałszywe

1
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Zaplanowane w budżecie gminy środki na 2018 rok zostały wykonane w  95 %                       

i wyniosły 98.706,69 zł. W kwocie tej zawarte są 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 oraz szkolenia 

W roku 2018 zostało także zakupione z środków zewnętrznych umundurowanie 

ochotników strażaków na kwotę 12.000 zł. środki pochodziły z Funduszu 

Sprawiedliwości. 

 Tabela :Wydatki  Gminy  Godzianów  na ochronę przeciwpożarową w 2018 roku. 

Wydatki na 

jednostkę 

ogółem 

 

Ogółem 

Utrzymanie 

strażnic 

Zakup 

sprzętu 

Wydatki 

inwestycyjne 

Uposażenia  pozostałe 

 

16451,12 

 

98706,69 

 

27977,23 

 

6862,50 

 

0 

 

10886,88 

 

52980,08 
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Bardzo istotnym elementem, który pozawala na ocenę sprawności podejmowanych 

działań jednostek ochrony przeciwpożarowej jest szacowanie strat pożarowych oraz 

uratowanego mienia, co przedstawia tabela poniżej. 

Tabela: Wielkość strat pożarowych 

 ogółem Mienie uratowane 

straty W tym budynki 

 

Godzianów 

 

40 tys. 

 

0 

 

40 tys. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY 

 

Na terenie gminy Godzianów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku 

odnotowano 13 przestępstw, z czego 10 to zdarzenia o charakterze kryminalnym. 

 Dla porównania w okresie analogicznym roku 2017 odnotowano 14 przestępstw z 

czego 10 to zdarzenia o charakterze kryminalnym. 

Do służby patrolowej i obchodowej w 2018 roku na terenie gminy Godzianów 958 razy 

skierowano funkcjonariuszy.  

Na terenie gminy Godzianów w 2018 roku wypełniono 1 formularz „Niebieskiej Karty”.  

Analizie poddano wykrywalność i siedem kategorii przestępstw, które należą do 

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

Mieszkańcy gminy Godzianów 126 razy prosili o interwencję, z czego 98 razy była to 

interwencja w miejscu publicznym, a 28 razy była to interwencja domowa.  
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Tabela nr 1: Wykrywalność 

 

 Przestępstwa 
stwierdzone 

 

% wykrywalności 
Przestępstwa 

stwierdzone w 7 
kategoriach 

 

% wykrywalności 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

Godzianów 14 13 85,71 69.23 3 3 66,67 66,67 

 

 

Tabela nr 2: Przestępstwa kryminalne stwierdzone. 

 

 

Kategorie 
przestępstw 

2017 na terenie 
gminy 

Godzianów 

% zagrożenia na 
terenie gminy 
Godzianów 

2018 na 
terenie gminy 
Godzianów 

% zagrożenia 
na terenie 

gminy 
Godzianów 

 

Kradzież 

 

2 

 

1 

 

2 

 

0,9 

 

Uszczerbek na 
zdrowiu 

 

1 

 

2,9 

 

0 

 

- 

 

Bójki, pobicie 

 

0 

 

- 

 

1 

 

25 

 

Tabela nr 3 przedstawia zestawienie ilości interwencji zaistniałych na terenie gminy 

Godzianów z podziałem na publiczne i domowe.  
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Tabela nr 3: Interwencje  

  
Interwencje ogółem 

 
Interwencje 
publiczne 

 
Interwencje domowe 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

 

Godzianów 

 
109 

 
126 

 
98 

 
98 

 
11 

 
28 

 

W roku 2018 nastąpił drastyczny wzrost interwencji domowych. 

W 2018 roku 11 postępowań wyjaśniających dotyczyło wykroczeń ujawnionych na 

terenie gminy Godzianów. 

Wykroczenia te  dotyczyły bezpieczeństwa i porządku w komunikacji – 6 , a 4 dotyczyły 

mienia.  

Zestawienie osób umieszczonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych w 2018 
roku przedstawia tabela nr 4.  

Tabela nr 4: Zestawienie osób zatrzymanych w PdOZ w 2018 r.  

Zatrzymania 
ogółem 

Podejrzani o 
popełnienie 

przestępstwa 

Na polecenie 
Sądu i 

Prokuratury 

Zatrzymanie 
prewencyjne 

Do 
wytrzeźwieni

a 

W związku z 
popełnionym 

wykroczeniem 

 

4 

 

1 

 

- 

 

1 

 

2 

 

- 

 

Na terenie gminy Godzianów odnotowano 1 wypadek drogowy, 3 osoby ranne, 12 

kolizji drogowych.  Odnotowano wzrost kolizji drogowych i osób rannych  bowiem w 

roku 2017 na terenie gminy Godzianów był 1 wypadek drogowy, 1 osoba ranna, 10 

kolizji drogowych. Zestawienie -tabela nr 5. 
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Tabela nr 5: Zestawienie ilości zdarzeń drogowych na terenie gminy Godzianów  

 

 

Wypadki 

 

Zabici 

 

Ranni 

 

Kolizje 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

 

Godzianów 

 

1 

 

3 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

10 

 

12 

 

 

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA  

Od lutego 2016 roku na terenie powiatu skierniewickiego realizowane są założenia 

Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki niej można zapoznać się                        

z informacjami na temat bezpieczeństwa w danej lokalizacji. Mapa zawiera informacje 

o zagrożeniach zgłaszanych przez społeczeństwo. Mogą to być zagrożenia zgłaszane 

nie tylko z rejonu miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej, ale z każdego miejsca,     

w którym znajduje się zgłaszający. Internauci mogą przy wykorzystaniu platformy 

wymiany informacji zgłaszać przypadki zagrożenia występujące w okolicy. 

 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 2018 roku ze zgłoszeń potwierdzonych 13 zaistniało na terenie gminy Godzianów. 

Opiekę medyczną mieszkańców w 2018 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. 
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POMOC SPOŁECZNA. 

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz innych działań  wynikających z ustawowych zadań zarówno 

własnych gminy jak i zleconych  w 2018 roku tak jak w latach poprzednich  realizował 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie. Zatrudnienie GOPS to Kierownik i  3 

pracowników  socjalnych. 

W okresie całego roku 2018 z różnych form pomocy skorzystało 1117 osób, dla tych 

osób ilość świadczeń wyniosła 17.743. 

Średnia wysokość zasiłku w 2018r.: 

- okresowego wynosiła 0zł; 

- celowego - 0zł; 

- pobyt w schronisku dla bezdomnych 495zł ; 

- stałego 296,18zł. 
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Ogólnie w 2018 roku wydatki na pomoc społeczną wyniosły 3.202 527, 38 zł. 

Tabela poniżej ilustruje wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń. 

   

Nazwa zadania Kwota w zł Ilość 
osób 

Ilość 
świadczeń 

 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

29 782, 16 - - 

 
Domy pomocy społecznej 

36 722, 74 2 14 

 

Świadczenia rodzinne: 

 

882 136, 90 271 4 285 

 
Świadczenia wychowawcze 

 1 850 243, 05 343 3656 

 
Program "Dobry start" 

106 640 344 344 

 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach 
centrum integracji społecznej 

15 265, 04 13 147 

 
Zasiłki stałe 

14 216,90 4 27 

 
Schronienie 

495 1 1 

 
Pozostała działalność 

136 969,88  
- w tym dotacja 
73 096zł 

  

Program wieloletni w zakresie 
dożywiania 

54 062, 80 
(ŁUW) + 13 
515, 70 

115 9 245 

Karta Dużej Rodziny 68,35 5-rodzin -  24 os. (9os. 
dorosłych i 15 
dzieci) 
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Tabela : INFORMACJA FINANSOWA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU W 2018 – ZADANIA 
WŁASNE GMINY 
 

Forma 
pomocy 

Liczba 
osób, 
którym 
przyznano 
decyzją 
świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 
w zł 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinac
h 

Powody 
przyznania 
pomocy 

Zasiłek 
okresowy 

0 0 0 0 0 - 

Zasiłek 
celowy/ 
celowy 
specjalny  
i w naturze 

0 0 0 0 0 - 

Schronienie  1 1 495 1 1 Bezrobocie, 
alkoholizm, 
bezdomność 

Posiłek  86 
 

54 062,80 
(ŁUW) + 13 
515, 70 

 223 Ochrona 
macierzyństwa 

Odpłatność 
gminy za 
pobyt w 
dps 

2 12 36 722,74 2 7 Niepełnosprawno
ść, zaniedbanie, 
alkoholizm 

Praca 
socjalna 
 

- - - 44  148 Monitorowanie, 
wspieranie, 
kierowanie 

 

 

 

Tabela : Zestawienie ilości osób w programach do ilości świadczeń.  
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Przy GOPS funkcjonuje także BANK ŻYWNOŚCI. 

Uprawnieniem do odbierania paczek żywnościowych jest kryterium dochodowe.  
 
Z Banku Żywności skorzystało 375 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. 

 

W tabeli poniżej przedstawione są powody korzystania z pomocy społecznej. 

Powody trudnej sytuacji życiowej Liczba 
rodzin 

Liczba osób w 
rodzinach 

St  Ubóstwo 
 

4 8 

Si Sieroctwo 1 4 

Bezdomność 1 1 

 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 

 
24 

 
103 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 3 12 

Alkoholizm 2 2 

Bezrobocie 4 8 

Niepełnosprawność 4 12 

Długotrwała choroba 4 4 

 

W siedzibie  GOPS funkcjonują także : 

1.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzianowie: 

- w 2018r. wpłynęły 3 wnioski z prośbą o zmotywowanie wskazanych we wnioskach 

osób do podjęcia leczenia odwykowego / w 2017r. wpłynęło 8 wniosków/. 

2. Zespół interdyscyplinarny -wszczęte procedury Niebieskiej Karty – 2,  zakończonych 

procedur Niebieskiej Karty - 1 , liczba interwencji domowych, w tym z powodu 

przemocy w rodzinie – 2, liczba sprawców przemocy domowej – 2, liczba osób 

pokrzywdzonych – 6. 
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EDUKACJA 

W 2018 roku na terenie naszej gminy funkcjonują : 

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

Gimnazjum, Liceum. 

- Szkoła Podstawowa w Lniśnie wraz z oddziałem przedszkolnym. 

- Przedszkole w Godzianowie z oddziałem w Płyćwi. 

Liczba uczniów wynosiła 407 w tym młodzieży gimnazjalnej – 67 i  113 dzieci                   

w przedszkolach. 

Zdawalność uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 100% w  gimnazjum 96%. 

 

 

Tabela :przedstawiająca ilościowy podział uczniów w poszczególnych placówkach

 

 

 

 

Ogółem

407

przedszkola

113

szkoły podstawowe

227

Gimnazja

67
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Tabela :przedstawiająca procentowy podział uczniów w poszczególnych placówkach  

 

 

We wszystkich placówkach pracowało na etatach pedagogicznych - 50 osób,                   

w administracji i obsłudze   16 osób. 

Dowóz dzieci do placówek edukacyjnych zapewniła gmina własnym transportem. 

 Wydatki na edukację w 2018 roku wyniosły 4 477 906,05 zł./ w tym subwencja 

oświatowa – 2 765 542,00 zł/. 

 W tym szkoły podstawowe 2 655 735,08, przedszkola 841 680,00zł, oddziały 

przedszkolne 86 471,61zł, gimnazja 436 350,76zł, dowożenie uczniów 189 925,24 zł, 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 475,00zł. specjalne metody nauki 

196 713,99 zł. 

Wydatek majątkowy w kwocie 181 097,51 zł. to remont dachu i wymiana okien w 

budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie. 
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W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie średnia ilość uczniów    

w klasach wynosiła w Szkole Podstawowej -18, w Gimnazjum 16,7.   

W Szkole Podstawowej w Lniśnie w roku 2017 i 2018 średnia ilość uczniów w 

klasach wynosiła 7,8. 

Tabela: wydatki na edukację % podział wg rodzaju wydatków 

 
 

Uczniowie szkół brali udział w programach : 

„ Pływam jak rybka”, „Jabłko dla każdego ucznia”, Biegnij po zdrowie”, „ Być jak 

Ignacy”, „Aktywna Tablica”, „Bierzemy oddech czystym powietrzem”, „Cyfrowo 

bezpieczni”,. 

W ZSO w Godzianowie odbyły się olimpiady przedmiotowe, Powiatowy Mistrz 

Ortografii. W każdej ze szkół wiele konkursów wśród nich czytelniczy, ortograficzny, 

pożarniczy, matematyczny, fotograficzny recytatorski, na „Najlepszego sportowca” 

oraz organizowane były zawody sportowe i turniej tańca towarzyskiego(ZSO 

Godzianów).  

Nauczyciele oraz uczniowie biorą aktywny udział w obchodach świąt  narodowych, 

uroczystościach gminnych i powiatowych, akcjach charytatywnych. 
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Współpracują z organami bezpieczeństwa- Policja i Straż Pożarowa  / warsztaty 

tematyczne/, GOPS-em, wolontariuszami w ramach projektu AISEC oraz Klubu 

Europejskiego.  

Uczniowie naszej gminy biorą udział w powiatowych i wojewódzkich konkursach,            

a także  mistrzostwach w różnych kategoriach zajmując w nich miejsca na podium oraz 

wyróżnienia. 

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Godzianowie w Ogólnopolskim konkursie                    

„Do Hymnu” zdobyli I miejsce. 

 

 Gminne Centrum Kultury Sportu i Biblioteka w Godzianowie. 

 

W roku 2018 dochody jednostki wyniosły – 261 915,00zł  z czego dotacja z Gminy  to 

kwota 223 000,00zł. 

 

Tabela : procentowy rozkład środków GCKS i Biblioteki w dochodach jednostki 
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Ilość zatrudnionych w jednostce- 2,3 etaty,  oraz umowy zlecenia w tym dla 

prowadzącego orkiestrę dętą, instruktorzy prowadzący dodatkowe zajęcia oraz 

księgowa. W 2018 roku na 1 etat zatrudniony został pracownik gospodarczy /Orlik/, 

umowa z Urzędem Pracy. 

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 41.546,98zł , wykonanie 

remontu w pomieszczeniach – 22.091,00zł. 

Przez cały rok 2018 roku wykonywane były zadania statutowe jednostki  oraz Zajęcia 

podczas ferii zimowych: plastyczne, muzyczne, projekcje bajek. 

Zajęcia wakacyjne  dla dzieci i młodzieży z terenu gminy(lipiec przeprowadzone przez 

pracowników GCKSiB w ramach pracy)tj. 

-zajęcia sportowe na orliku i hali sportowej, 

- zajęcia plenerowe  

-zajęcia plastyczne i manualne 

-zajęcia rozrywkowe. 

 

W ramach projektu „Organizacja cyklu warsztatów i imprezy plenerowej pn:” Wspólna 

integracja gminę Godzianów wzbogaca” lipiec/sierpień 

- w ramach projektu odbyły się zajęcia w trzech cyklach: 

Cykl I –smaki regionu były to 5-dniowe warsztaty kulinarne  

Cykl II- kolorowy folklor 5-dniowe warsztaty z zakresu  rękodzieła artystycznego 

-Cykl III- kuźnia śpiewu 5-dniowe warsztaty artystyczne . 

 

GCKSI B w Godzianowie zorganizowało  dodatkowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych tj. 
-Zumba dla dzieci 1 godz. tygodniowo; 

-Zumba dla dorosłych 1 godz. tygodniowo; 

-Gimnastyka ogólnorozwojowa dla kobiet 1 godz. tygodniowo; 

-Taniec towarzyski dla dzieci 1 godz. tygodniowo 

(I kwartał roku) 

-Zajęcia muzyczne 1 raz w tygodniu; 
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Dane dotyczące działalności bibliotecznej w 2018 roku: 
 
-czytelnicy zarejestrowani-426 

-wypożyczenia na zewnątrz-vol.6097 

-wypożyczenia na miejscu vol.162 

-stan księgozbioru na dzień 31.12.2018r.-10.754 vol.( w 2018r. zakupiono 203 szt. 

książek) 

 

 
GCKSIB zajmowało się obsługą boiska „Orlik”, boisko dostępne było nieodpłatnie dla 

mieszkańców gminy od 1 kwietnia do 31 października od poniedziałku do piątku              

w godzinach od 15.00 do 21.00. w soboty i niedziele, od 17.00 do 21.00. 

 

Kultura fizyczna. 

 

Wydatki na kulturę fizyczną wyniosły w 2018 roku 75.135,17zł. 

W tym opłaty na Orlik i stadion – za energię elektryczną 7.318,99zł oraz  3.167,00zł 

na inne wydatki w tym min. nawóz do trawy, farba lampy;12.423,0zł dokumentacja dla 

otwartych  stref aktywności oraz zakupu kontenerów. 

Dotacja z budżetu gminy  dla  LZS „POGOŃ” Godzianów – 40.000 zł oraz dla klubu 

sportowego „Żak”  -  9.825,98zł w ramach działalności w zakresie kultury fizycznej i 

sportu na rok 2018.  

 W ramach dotacji klub „Żak” realizował „ Bieg Żaka”, „Bieg Niepodległości”, „Sztafetę 

Niepodległości”. 

LZS Pogoń brał udział w Mistrzostwach Seniorów w halowej piłce nożnej, Powiatowych 

Mistrzostwach Powiatu Skierniewickiego w halowej piłce nożnej juniorów, 

Powiatowych Mistrzostwach chłopców i dziewcząt do lat 16 w halowej piłce nożnej, 

Turniejach o Puchar Wójta Gminy Godzianów, Mała Piłkarska Kadra Czeka,                      

Z podwórka na stadion o puchar Tymbarka, Turnieju o Puchar Marszałka 

Województwa Łódzkiego, Skierniewickiej Okręgowej Lidze D2 Młodzik. Większość 

imprez jest organizowana w hali ZSO w Godzianowie przy czynnym udziale 

pracowników szkoły.   
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. 

Na terenie gminy dominuje budownictwo jednorodzinne i zagrodowe. 

Istnieje 9 budynków użyteczności publicznej – budynek: urzędu gminy, GOPS-u, 

GCKSiR, ZSO w Godzianowie, SP w Lniśnie, Przedszkole w Godzianowie i 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 2018 nie uzyskano dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. 

Wartość środków trwałych Gminy Godzianów w 2018 kształtuje się następująco : 

Grunty -2.647.639,76 zł; budynki – 10.601.483,50 zł; budowle – 16.208.624,24zł; 

maszyny i urządzenia – 1.194.152,77zł; środki transportu – 728.509,18 zł. pozostałe  

w użytkowaniu  862.596,80zł. 

Wartość środków trwałych w odniesieniu do 2017 roku wzrosła min. poprzez przyjęcie 

na stan mienia komunalnego przydomowych oczyszczalni ścieków, wodociągów i 

wycenę przejętych gruntów, zakup sprężarek, komputerów itp. 

W gminnym zasobie mieszkaniowym znajduje się podobnie jak i w latach poprzednich 

11 lokali mieszkalnych. Lokale są zamieszkałe na podstawie umowy najmu zawartej z 

Gminą Godzianów. Stawka – netto 4,70 zł/m2 w tym 3,30 CO. 

Wydatki na gospodarkę nieruchomościami i gruntami wynosiły 112.918 zł. 

Gospodarka odpadami kształtuje się na poziomie roku 2017 z zachowaniem tej samej 

stawki w przeliczeniu na osobę, za odpady segregowane -6,50 zł; za niesegregowane  

13 zł. 

Ogólna kwota związana  z gospodarką odpadami w 2018 roku wynosi 208.296,43zł. 

Za odbiór odpadów odpowiadała firma Eko Region / na podstawie zawartej umowy/. 

Oczyszczanie terenu gminy w 2018 roku wyniosło 24.949,04zł / wyroby azbestowe, 

wywóz nieczystości/. Oświetlenie dróg, ulic i placów wyniosło 99.371,20zł  / opłata za 

energię, dzierżawa słupów, naprawy, konserwacja itp./. 
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Pozostałe  wydatki to 91.174 zł w tym min. ochrona powietrza – program, zakup paliw, 

narzędzi itp. 

Ogólna kwota wydatków dot. Ogólnie zakresu gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska  w 2018 roku wyniosła – 536.709,22 zł.  

W 2018 roku wydatki na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

wodę i gaz wyniosły 374.345,60zł . Kwota ta obejmuje min. opłaty za konserwacje 

hydroforni, naprawę i zakup części do hydroforni, opłatę za energię elektryczną, 

usuwanie awarii hydroforni, kontrole jakości wody, opłatę za pobór wód podziemnych 

itp. 

 Przez teren naszej gminy przechodzi 23.532 mb rowów melioracyjnych / 15.755mb  

to użytki zielone i 7.757mb – grunty rolne/. W 2018 roku działała Gminna Spółka 

Wodna w Godzianowie, która zajmuje się utrzymaniem rowów melioracyjnych oraz 

wykonywała roboty melioracyjne na terenie gminy. 

Na naprawę dróg  (równanie, odśnieżanie, łatanie) i przygotowanie dokumentacji na 

przebudowę drogi  wydano kwotę 129.024,81zł. 

 W 2018 roku realizowany był projekt „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie Gminy Godzianów poprzez budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią 

ścieków w centrum wsi Godzianów, budowę wodociągów na ul. Sportowej i ul. Nowej 

w Godzianowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisno i Byczki.” 

Całkowita wartość projektu to kwota 3.200.000 złotych.  

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020 województwa łódzkiego to kwota 1 763 000 

zł.  Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Godzianów. 

Realizacja projektu podzielona była na 3 etapy.  Dwa zakończone w 2018 roku etapy  

to, wybudowanie 139 przydomowych oczyszczalnia na terenie Gminy Godzianów oraz 

wybudowanie wodociągów na ul. Sportowej i ul. Nowej w Godzianowie – wydatki 

majątkowe w kwocie 2.002.910,97zl.. 

Trzeci kończący etap, którego wartość to 750.000 zł  to trwająca budowa dużej 

oczyszczalni ścieków w centrum wsi Godzianów oraz budowa kanalizacji. 
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Oczyszczalnia będzie obsługiwała obiekty użyteczności publicznej wsi Godzianów 

oraz  mieszkańców. Planowane zakończenie to 30 kwietnia 2019r. 

W ramach gospodarowania komunalnego wykonano także modernizację wodociągu 

przy ul. Modrzewiowej w Godzianowie za kwotę 125.333,63 zł.  

Zagospodarowano teren przy ul. Kościuszki w Godzianowie  na otwartą strefę 

aktywności oraz strefa aktywności przy ZSO w Godzianowie oraz przy Szkole 

Podstawowej w Lniśnie na kwotę 6.618,20zł./projekt/. 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

 

Wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem wyniosły 2.394.178,30 zł.  Kwotę 

stanowią wydatki majątkowe – wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków               

/ 2.128.244,60zł./ oraz wydatki bieżące – min.  przekaz na rzecz izb rolniczych, odbiór 

padłych zwierząt, opieka weterynaryjna, zadania wynikające z programu opieki nad 

zwierzętami/22.202,74zł/  i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/ 243.730,96zł/.  

Tabela: procentowy udział w wydatkach 

 

wydatki majątkowe(oczyszczalnie)

Zwrot podatku akcyzowego

Usługi weterynaryjne

wydatki na rzecz izb rolniczych

inne
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W związku z wystąpieniem  zjawiska suszy do urzędu gminy wpłynęło 130 

wniosków o uznanie szkody powstałej w uprawach rolniczych w wyniku suszy. 

 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 tym samym poziomie co w 2017 roku i wynosiło             

18 etatów,    w tym 4 etaty nie urzędnicze .  

Poziom wykształcenia osób pracujących w urzędzie przedstawia się następująco            

8 osób wykształcenie wyższe, 6 osób wykształcenie średnie, 4 osoby wykształcenie 

zawodowe   i 1 osoba wykształcenie podstawowe. 

Całkowity koszt działalności urzędu to kwota 1.174.116,55zł w jego skład wchodzi 

wiele czynników tabela poniżej przedstawia procentowy rozkład kosztów. 
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W odniesieniu do roku 2017 pracownicy uczestniczyli w mniejszej ilości szkoleń                

/ 30 – rok 2018 i 50 – rok 2017/. 

Do urzędu wpłynęło 2101 wniosków, z urzędu wysłano 3699 pism. 

Została złożona jedna petycja dotycząca przedłużenia pracy urzędu w jednym z dni 

tygodnia. 

Zarządzeniem Wójta dniem o wydłużonych godzinach pracy urzędu jest wtorek                 

/ godz.  7.30- 17.00 /  

Wydano dowodów osobistych 204 sztuki co jest znacznym spadkiem                      

w stosunku do roku 2017- 390. 

Nie wpłynęła żadna skarga na działalność wójta lub pracowników. 

Wydano 1620 decyzji i 130 zaświadczeń. Wszystkie postępowania zakończyły 

się   w ustawowych terminach. 

Udzielono odpowiedzi na 58  wniosków o udzielenie informacji publicznej. Nie 

było żadnego postępowania w sprawie bezczynności organu. 

Odbyły się  cztery kontrole  przeprowadzone przez WFOŚiGW w Łodzi i 

Archiwum Państwowe w Łodzi z wynikiem pozytywnym. 

Przedstawiony raport za względu na bardzo szerokie i różnorodne zadania 

nałożone na gminy zawiera syntetyczny opis najważniejszych elementów działalności 

gminy. 

 W roku 2019  będę realizował istniejące programy wieloletnie takie jak: 

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

2. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Godzianów w latach 2014-2020.  

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

lata 2018-2022. 

4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Godzianów na lata 2016-2019. 

5.  Program „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. 

oraz roczne programy min. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                 

i Narkomanii, Program Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Godzianów, Program współpracy Gminy 
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Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do 

prowadzenia działalności pożytku publicznego. 

Gmina stara się pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych wnioskując o 

dotacje, granty oraz dofinansowanie wnioskując do Ministerstw, Urzędu 

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. 

 

 

 

 

 


