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RAPORT  O  STANIE  GMINY  GÓZD 

ZA  2018  ROK 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                        
Wójt Gminy przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Gózd  za 2018 rok. 

Informacje ogólne 
  
Gmina Gózd położona jest w centralnej części Polski, przy drodze krajowej nr 12 Radom-
Lublin. Przez Gminę Gózd przebiega wspomniana wyżej droga krajowa o długości 14 km, dwie 
drogi wojewódzkie i około 30 km dróg powiatowych.  
W skład gminy wchodzi 20 sołectw: Budy Niemianowskie, Czarny Lasek, Drożanki, Gózd, 
Grzmucin, Karszówka, Klwatka Królewska, Kłonów, Kłonówek-Kolonia, Kłonówek-Wieś, 
Kiedrzyn, Kuczki-Kolonia, Kuczki-Wieś, Lipiny, Małęczyn Nowy, Małęczyn Stary, 
Niemianowice, Piskornica, Podgóra, Wojsławice. 
 
Gmina zajmuje powierzchnię ok. 78 km2 tj. 7776 ha. Wg rejestrów podatkowych gospodarstwa 
rolne prowadzone są przez 2411 rolników, zajmują powierzchnię 5817 ha, zaś działki posiada 
1826 osób i zajmują powierzchnie 603 ha. Własnością Gminy są grunty oraz zabudowania 
nabyte na podstawie: decyzji komunalizacyjnych, postanowień sądowych, a także aktów 
notarialnych. Obecnie stan mienia komunalnego wynosi: grunty 25 ha oraz  budynki 
użyteczności publicznej. 
 
Mieszkańcy Gminy 
 
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców zwiększyła się o 41 osób,                      
przez co na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 8906 osób, w tym 4427 kobiet i 4479 mężczyzn. 
W 2018 r. było 125 urodzeń, zaś zgonów 70. Zawarto 52 związki małżeńskie. 
Statystyka mieszkańców wg wieku i płci przedstawia się następująco: 
Dzieci: w wieku 0-7 lat 916, w wieku 8-15 lat 917, w wieku 16-18 lat 328. 
Dorośli: w wieku 19-65 lat  2984 mężczyzn, w wieku 19-60 lat 2609 kobiet, powyżej 65 lat 
373 mężczyzn, powyżej 60 lat 779 kobiet.  
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Gmina należy do następujących  stowarzyszeń:  
 
Podradomska Komunikacja Samochodowa, Dziedzictwo i Rozwój, Związek Samorządów 
Polskich, Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Na rzecz Budowy Drogi  
Ekspresowej S 12, Regionalny Obszar Funkcjonalny (ROF).  
Składki z tytułu przynależności do w/w stowarzyszeń wyniosły 22.293 zł.  
 
Finanse gminy  
 
Za rok 2018 osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 44.215.925 zł, w tym majątkowe                    
w kwocie 2.983.609 zł. Wydatki natomiast stanowiły kwotę 45.204.417,02 zł, w tym 
majątkowe 7.434.688,85 zł. Stan zadłużenia gminy to kwota 2.416.040 zł (tj. 5,46% 
wykonanych dochodów budżetowych). 
 
 
Zrealizowane inwestycje 

1) Małęczyn ul. Szkolna, odcinek o długości 1600 m.b. Środki własne to kwota 361.663 zł, 
środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Programu rozwoju gminnej                    
i powiatowej infrastruktury drogowej to kwota 341.982 zł. Wartość robót 703.645 zł. 

2) Kuczki-Kolonia-Gózd-Karszówka, odcinek o długości 3874 mb. Wartość robót 
2.056.805 zł oraz  fragment drogi w Wojsławicach o długości 795 mb, wartość robót 
279.199 zł. Środki własne to kwota 461.180 zł, zaś dofinansowanie to 1.874.824 zł                            
z budżetu państwa w ramach Rządowego programu na rzecz rozwoju konkurencyjnego 
regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.  

3) Kłonów-Kuczki etap II, odcinek o długości 870 mb. Środki własne to 472.031 zł. 
Dofinansowanie to środki z budżetu województwa mazowieckiego na zadania z zakresu 
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100.000 zł. 

 4) Niemianowice, odcinek o długości 520 mb. Środki własne 42.134 zł. Dofinansowanie 
to kwota 168.200 zł, i są to środki z budżetu wojewody mazowieckiego na zadania związane 
z remontem i odbudową  obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. 

5) Kuczki-Budki, odcinek o długości 540 mb. Środki własne to 78.659 zł, natomiast 
dofinansowanie z budżetu wojewody mazowieckiego na zadania związane z remontem                    
i odbudowa  obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń 
noszących znamiona klęski żywiołowej to kwota 314.200 zł. 

6) Klwatka Królewska, odcinek o długości 250 mb wraz z obiektem mostowym. Środki 
własne to 138.937 zł. Dofinansowanie z budżetu wojewody mazowieckiego na zadania 
związane z remontem i odbudowa  obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w kwocie 554.600 zł. 

7) Budy Niemianowskie, odcinek o długości 675 mb. Środki własne w kwocie 191.025 zł.  

 Remont chodnika w Goździe przy ul. Kościelnej, odcinek o długości 161 mb                                   
i szerokości 3 m, środki własne w kwocie 32.223 zł,  
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 Parking przy drodze Kuczki-Kolonia – Gózd naprzeciwko cmentarza, środki własne             
w kwocie 70.000 zł, 

 Przebudowa drogi powiatowej Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew, odcinek o długości 
917 mb, środki własne to 300.000 zł, środki z budżetu powiatu radomskiego to kwota  
2.598.084 zł.  

 Budowa 29 przydomowych oczyszczalni ścieków, środki własne to 83.875 zł, pożyczka 
umarzalna w 20% z  WFOŚiGW - 362.000 zł,  

 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości na odcinku Gózd: ul. Szkolna,                      
ul. Północna, ul. Osiedlowa, ul. Kościelna (lampy parkowe), Gózd-Budy 
Niemianowskie oraz w miejscowościach: Lipiny, Klwatka Królewska. Śodki własne 
284.818 zł. 

 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe,  wartość robót 
to 92.000 zł. 

 Wybudowano dwie Otwarte Strefy Aktywności w Goździe i Kłonówku-Kolonii  ze  
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach 
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) Edycja 2018. 
Kwota dotacji – 140.000,00 zł, środki własne 192.949 zł. 

 
Organizacje pozarządowe 

1)  Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie gminy Gózd działa 7 jednostek OSP, 6 typu S (samochodowych). Trzy jednostki: 
Gózd, Grzmucin i Kuczki-Kolonia należą do KSRG. W jednostkach w: Goździe, Kuczkach- 
Kolonii, Klwatce Królewskiej, Kłonówku-Wsi, Kiedrzynie funkcjonują Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze. Wszystkie jednostki OSP zarejestrowane są jako stowarzyszenia w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Posiadają nadany NIP i REGON, a więc są jednostkami organizacyjnymi 
posiadającymi osobowość prawną.  
Jednostki posiadają wyposażenie takie jak: motopompy pływające, motopompy szlamowe, piły 
do betonu i stali, agregaty prądotwórcze. Jedna jednostka posiada zestaw sprzętu 
hydraulicznego. 
Doposażenie gminnych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczo-
gaśniczy i umundurowanie bojowe: 
OSP Gózd  - 22 216,64 zł, w tym dofinansowanie: 

Fundusz Sprawiedliwości -  17 314,00 zł 
PKN ORLEN – 10 000,00 zł 

OSP Kiedrzyn - 24 839,97 zł, w tym dofinansowanie: 
FS USR  - 18 000,00 zł 
Fundusz  Sprawiedliwości  - 5 824,00 zł   

OSP Grzmucin - 15 216,00 zł, w tym dofinansowanie: 
     FS USR  - 15 043,00 zł 

OSP Kuczki-Kolonia  - 23 583,56 zł, w tym dofinansowanie:  
FS USR  - 18 000,00 zł 
Fundusz  Sprawiedliwości  - 5 824,00 zł 
PKN ORLEN – 5 000,00 zł 

OSP Klwatka Królewska-16 000,00 zł, w tym dofinansowanie: 
     FS USR - 16 000,00 zł 

OSP Kłonówek-Wieś -18 500,00 zł, w tym dofinansowanie: 
       S USR - 18 500,00 zł 
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Wartość zakupionego sprzętu:  135 356,17 zł 
Środki własne: 6 721,17 zł 
Dofinansowanie: 128 635,00 zł 
2. Remonty 
OSP Gózd (garaż) – 3.220,27 zł  
OSP Kuczki-Kolonia (dach ) –55.550 zł, w tym dofinansowanie: 

Urząd Marszałkowski: 23.742,00 zł 
OSP Klwatka (remont garażu) – 9.500,00 zł, w tym dofinansowanie: 

MSWiA – 9.500,00 zł 
OSP Gózd (samochód marki mercedes WRA 6V70) – remont 3.678 zł  
Razem koszt remontów:  71 948,27 zł 
Środki własne: 38 706,27 zł 
Dofinansowanie: 33 242,00 zł 
3. Badania lekarskie kierowców 
OSP Kiedrzyn – 345 zł 
OSP Kuczki-Kolonia – 690 zł 
Razem koszt badań: 1 035 zł 
RAZEM: 193 339,44 zł 
Środki własne: 46 462,44 zł 
Dofinansowanie: 146 877,00 zł 
Stan wyposażenia w sprzęt bojowy, jego stan techniczny oraz wyposażenie w środki ochrony 
osobistej, jest przedmiotem corocznej inspekcji przeprowadzanej przez przedstawicieli 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Udział w akcjach ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych w 2018r. przedstawia się następująco: 
OSP Gózd – 108 wyjazdów, 
OSP Kuczki-Kolonia – 30 wyjazdów, 
OSP Kiedrzyn – 19 wyjazdów, 
OSP Klwatka Królewska  – 11 wyjazdów, 
OSP Grzmucin – 9 wyjazdów, 
OSP Kłonówek- Wieś – 4 wyjazdy, 
W roku 2018 Jednostka OSP Kłonówek-Wieś obchodziła jubileusz 55-lecia istnienia OSP,                     
a OSP Grzmucin jubileusz 60-lecia. 

2) Koła Gospodyń Wiejskich 

Na terenie gminy działa 15 Kół Gospodyń Wiejskich. Cztery Koła (Kuczki-Kolonia, Lipiny, 
Wojsławice, Kłonówek) zostały wpisane do Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonych 
przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Oddział w Radomiu. Koła te 
otrzymały dofinansowanie swojej działalności w kwocie 3000 zł.  

Świetlice środowiskowe 

Na terenie gminy  w 2018 r. funkcjonowało 11 świetlic wiejskich.  Budynki, w których 
mieszczą się świetlice są parterowe, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.                                       
Ze świetlic korzystają zwłaszcza dzieci, dla których organizowane były warsztaty plastyczne, 
rękodzielnicze,  kulinarne. W 2018 r. zorganizowano dwukrotnie wyjazd do Muzeum Wsi 
Radomskiej na warsztaty pt. „Od ziarenka do bochenka”, trzykrotnie do Parku Trampolin.                     
W tych wyjazdach uczestniczyło ok. 80 dzieci. W sezonie letnim odbywały się wycieczki 
rowerowe oraz piesze do lasu lub na zwiedzanie okolicy. Świetlice współpracowały z Kołami 
Gospodyń Wiejskich oraz z Urzędem Gminy przy organizacji wielu wydarzeń, jak np.:  
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„Wigilia dla seniora”, ”Dzień Kobiet”. Wykonały dekoracje stoiska w Muzeum Wsi 
Radomskiej oraz dekoracje na akademię związaną z rocznicą  100–Lecia Odzyskania  
Niepodległości, dekoracje Wielkanocne i Bożonarodzeniowe w Urzędzie Gminy oraz 
upominki okolicznościowe. Środki finansowe na działalność świetlic środowiskowych 
pochodzą z opłat od 29 podmiotów, które posiadały zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. W 2018 r. wpływy z tzw. korkowego wyniosły 105.652 zł. 

Pomoc społeczna  

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 221 rodzin, w tym 645 osób. 
Pomoc przyznawana była z powodu trudnej sytuacji życiowej spowodowanej: ubóstwem - 89 
rodzin, potrzebą ochrony macierzyństwa - 26 rodzin, bezrobociem - 109 rodzin, 
niepełnosprawnością - 65 rodzin, długotrwałą lub ciężką chorobą - 42 rodziny, bezradnością                                   
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 21 rodzin, 
alkohol -11 rodzin, trudnościami w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego -3 rodziny. 

Z placówek domów pomocy społecznej korzysta 6 osób. Odpłatność za pobyt tych osób 
wyniosła 68.746 zł. Czwórka dzieci przebywała w pieczy zastępczej, co wiązało się                          
z  wydatkowaniem na ten cel kwoty 29.057 zł. 

W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe wypłacił: 

1)  13.518 świadczeń w formie zasiłku rodzinnego na kwotę 1.556.273,88 zł oraz 5.670 
dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 645.454.33 zł.  Obejmowały one m.in.:  
urodzenie dziecka, opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, 
rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej. 

2) 2107 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 333.525 zł, 

3) 541 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 797.700 zł, 

4) 261 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 138.716 zł, 

5) 123 zasiłki dla opiekuna na kwotę 64.631 zł, 

6) 102 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 102.000 zł, 

7) 579 świadczeń rodzicielskich ( tzw. macierzyński ) na kwotę 537.010 zł, 

8) 2 świadczenia z ustawy „Za życiem” na kwotę 8000 zł, 

9) 16.534 świadczenia wychowawcze ( 500+) na kwotę 8.243.386 zł, 

10) 1319 świadczeń „Dobry Start” na kwotę 395.700 zł, 

11) 641 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 255.708 zł, 

12) 107 zasiłków celowych na kwotę 76.906 zł, 

13) 20 zasiłków okresowych na kwotę 20.431 zł, 

14) 36 świadczeniobiorcom zasiłki stałe na kwotę 137.645 zł, 
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15) 232 składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 29 świadczeniobiorców na kwotę             
10.460 zł, 

16) 133 dzieci objęto pomocą w formie posiłku w szkole, wydatkowano na ten cel kwotę 
45.088 zł, 

17) 185 świadczeń dla 80 rodzin na zakup posiłku lub żywności na co wydatkowano 
kwotę 44.920 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej był płatnikiem składek emerytalno-rentowych                  
za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłek 
dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne. Na opłacenie 732 składek 
emerytalno-rentowych wydatkowano kwotę 208.054 zł, zaś na opłacenie 237 składek na 
ubezpieczenia zdrowotne kwotę 17.887 zł.  

Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonuje jeden podmiot leczniczy tj. Gminy Ośrodek Zdrowia. Liczba 
pacjentów i pacjentek w 2018 r. korzystających z Ośrodka Zdrowia wyniosła 7109, w tym            
826 uczniów.  

 Placówka ta świadczyła w 2018 r. usługi medyczne w oparciu o poradnie: 
• Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjęła 27109 pacjentów,  
• Poradnia Ginekologiczno-Położnicza przyjęła 1072 pacjentki, 
• Poradnia Okulistyczna przyjęła 698 pacjentów, 
• Poradnia Zdrowia Psychicznego - odbyła 1613 wizyt lekarskich i udzieliła 778 porad  
psychologów, 
• Poradnia Rehabilitacyjna - wykonała 173 wizyty lekarskie i udzieliła 7353 zabiegi 
fizjoterapeutyczne,  
• Poradnia Stomatologiczna  przyjęła 2696 pacjentów, 
• Poradnia Długoterminowej Opieki Pielęgniarskiej odbyła 2123 wizyty u pacjentów 
leżących. 

Coroczne plany finansowe opracowywane są na podstawie protokołów negocjacyjnych                         
w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami 
medycznymi płatnymi. Na terenie gminy Gózd funkcjonują dwie apteki ogólnodostępne. 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

Jednostką odpowiedzialną za bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy Gózd jest 
Komisariat Policji w Skaryszewie, który swoim zasięgiem obejmuje teren Miasta i Gminy 
Skaryszew oraz  Gminy Gózd.  

Działalność ogniwa prewencji na terenie gminy Gózd w 2018 r.: 

1) Ujawnione wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi - 76,  
2) Ujawnione wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu - 48, 
Interwencje - 988, 
Legitymowani - 4735, 
Ujawnione wykroczenia porządkowe -211, 
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Ujawnione wykroczenia w ruchu drogowym - 200, 
 
Zespół kryminalny: 
Skala przestępczości – liczba przestępstw ogółem - 78,  
liczba przestępstw kryminalnych - 48, 
Skala przestępczości w  wybranych kategoriach: 
bójka i pobicie -1, kradzież - 14, kradzież z włamaniem - 10,  uszkodzenie rzeczy - 4, 
uszczerbek na zdrowiu - 1,  
Wykrywalność przestępstw wyniosła w 2018 r. - 54,17% 
 
Stan bezpieczeństwa na drogach 
Na drogach gminy Gózd służbę pełnią patrole prewencyjne Komisariatu Policji w Skaryszewie 
oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. 

W 2018 r. miały miejsce na drogach gminnych zdarzenia drogowe tj.: kolizje drogowe - 97, 
wypadki -18. W wyniku tych zdarzeń zginęły 4 osoby, a 25 zostało rannych. 

Obsługiwany przez Komisariat Policji w Skaryszewie teren gminy Gózd jest obszarem                    
o charakterze wiejskim z nieliczną zabudową osiedli domów jednorodzinnych na terenie 
Małęczyna i Gozdu. Dominują przestępstwa o charakterze pospolitym, tj.: kradzieże cudzej 
rzeczy, kradzieże z włamaniem i uszkodzeniem cudzej rzeczy.   

Edukacja 

Na terenie naszej gminy w 2018 r. funkcjonowało 6 szkół podstawowych, w tym 3 szkoły                
z klasami gimnazjalnymi oraz jedno przedszkole publiczne przy Zespole Szkół w Goździe oraz 
jedno przedszkole niepubliczne w Małęczynie. Przedszkole niepubliczne finansowane jest od 
2019 r. 

Wydatki na oświatę wyniosły 13.681.195,01 zł, z czego 9.286.396 zł ( 67,88%) pokryte zostały 
z subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa. 

I. Uczniowie 

Na terenie Gminy Gózd w roku szkolnym 2018/2019 do szkół  uczęszcza ogółem 1278 
uczniów, w tym do: 
 Klas gimnazjalnych                           -  104 uczniów 
 Szkół podstawowych klasy I-VIII     -  907 uczniów 
 Przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 267 dzieci. 

Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 w naszych placówkach oświatowych naukę pobierało 
1256 uczniów. Jak widać, jest to wzrost o 22 uczniów. 
Zgodnie z wprowadzoną reformą oświaty na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych 
oraz Zespół Szkół, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Samorządowe 
Przedszkole. Ponadto do Niepublicznego Przedszkola „BAJLANDIA” w Małęczynie 
uczęszcza  42 dzieci. 
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie trzecich klas gimnazjalnych uzyskali średnie wyniki           
z egzaminu gimnazjalnego, które przedstawiają się  następująco: 
- część humanistyczna: 

 historia i WOS   – 55% 
 język polski       - 62 % 

- część matematyczno-przyrodnicza:  
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  matematyka  - 45 %   
 przedmioty przyrodnicze – 50 % 

- język obcy: 
  język angielski - 56 %        
  język niemiecki – 41 % 

W 2018 roku w trzech placówkach szkolnych tj. w Zespole Szkół w Goździe, w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Kuczkach-Kolonii oraz Publicznej Szkole Podstawowej                              
w Małęczynie  został wprowadzony dziennik elektroniczny. Od tego momentu rodzice mogą 
na bieżąco zapoznawać się z ocenami swoich dzieci.                  

II. Nauczyciele 

     Na terenie gminy zatrudnionych jest 170 nauczycieli, w tym : 
- nauczycieli stażystów                 -   8 osób, 
- nauczycieli kontraktowych         - 29 osób, 
- nauczycieli mianowanych           - 33 osoby, 
- nauczycieli dyplomowanych      -  100 osób. 
Nauczyciele na bieżąco  dokształcają się, zdobywając dodatkowe kwalifikacje. 
W związku z wprowadzoną reformą oświatową na terenie naszej gminy w 2018 roku nie 
wystąpiły zwolnienia nauczycieli. Jedynie jedna nauczycielka skorzystała z uprawnienia 
przejścia na emeryturę. Natomiast w stosunku do nauczycieli, którzy w szkole macierzystej nie 
posiadali pełnego etatu, organ prowadzący zaproponował pracę w innych placówkach na 
zasadach dopełnienia godzin do pełnego etatu. 

III. Pomoc materialna dla uczniów 

W roku 2018 - 356 uczniów korzystało ze stypendium szkolnego  o charakterze socjalnym. 
Suma środków wypłaconych na stypendia szkolne o charakterze socjalnym to kwota  
150 417,80 zł. w tym: 

-  z budżetu wojewody - 128 510,00 zł 
- z budżetu gminy         -    21 907,80 zł. 

Wypłacono również sześć jednorazowych zasiłków szkolnych z tytułu trudnej sytuacji 
materialnej na łączną kwotę 3000,00 zł. 
Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne przysługuje uczniom, w rodzinach których 
miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty  – 514 zł.  
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł. 
Otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 
klas od I do VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjalnych  na łączna kwotę 119.165,21 
zł. 
 
IV. Pozyskane środki finansowe 

1. W ramach programu  wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju  Czytelnictwa” w 2018 r.   
Gmina Gózd pozyskała kwotę 12.000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej przy  
Publicznej Szkole Podstawowej w Goździe. Wkład własny z budżetu gminy to 3000,00 zł. 
Zatem łącznie na zakup książek do biblioteki przeznaczono kwotę15.000,00 zł. 

2. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosków przez Fundację Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach projektu  „Lokalny Animator Sportu” od 05.03.2018 r. do 30.11.2018 
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r. zatrudniono 5 animatorów na trzech Orlikach tj.: w Goździe, Klwatce Królewskiej i 
Małęczynie. Dofinansowanie ze środków: 

    Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 29.700,00 zł 
    Środki gminy                                        - 33.537,51 zł 
3. Gmina pozyskała kwotę 68 272,00 zł na zakup dla Publicznej Szkoły Podstawowej                            

w Klwatce Królewskiej pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych. 

4. Z rezerwy 0,4%  Ministerstwa Edukacji Narodowej została przyznana Gminie Gózd  kwota 
    dofinansowania 10.000,00 zł  na zakup  wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne   
    nowych pomieszczeń  do nauki pozyskanych   w wyniku adaptacji pomieszczeń na I piętrze  
    w  Publicznej Szkole  Podstawowej w Klwatce Królewskiej. 
 
5. Pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
SPORTOWA POLSKA - programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA I – 
zadania przyszkolne na realizację zadania inwestycyjnego  pn.: Budowa sali gimnastycznej 
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szkół  w Goździe.  
     Łączna wartość zadań wyniesie -  4.025.670,00 zł, 
    w tym kwota dotacji – 1.948.100,00 zł  (1.765.000,00 zł  dla Klwatki  i  183.100,00 zł dla 

Gozdu) 
 
6. W szkołach realizowany jest program „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół 

publicznych Gminy Gózd”. W związku z realizacją projektu szkoły pozyskały 133 
komputery dla uczniów, 60 komputerów dla nauczycieli oraz 7 tablic interaktywnych na 
łączna kwotę 667.262,00 zł. W ramach tego projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dla 
uczniów z: matematyki, fizyki, przyrody, geografii, języka angielskiego oraz informatyki. 
Razem zrealizowano 4.434 godziny. Dzięki temu programowi uczniowie otrzymują 
znacznie lepsze oceny z przedmiotów, w których się dokształcają. 

7. Gmina zakwalifikowała się do programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 
Program skierowany był do najmłodszych uczniów z klas I-III szkół podstawowych.                   
W projekcie uczestniczy każda szkoła podstawowa, a łącznie uczestniczyło 232 uczniów ze 
wszystkich szkół.  

    Zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowane było 20 godzin kursu 
nauki pływania w grupach po 15 osób. Na basenie zagwarantowano instruktora nauki 
pływania. Gmina zapewniła transport i opiekę dzieci w czasie dowozu  na basen. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki natomiast dofinansowało koszty udziału ucznia w kwocie 
170 zł na ucznia, czyli łącznie 232 uczniów x 170 zł na ucznia daje nam kwotę 39 440,00 zł. 
Program powszechnej nauki pływania realizowano na basenie Delfin w Radomiu. 

 8. Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie rozpatrzyło wniosek o zorganizowanie                         
w szkołach dodatkowych 2 godzin na zajęcia Szkolnego Koła Sportowego. Program ma na 
celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie 
zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia 
wychowania fizycznego w danej szkole. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu               
w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych  w każdej szkole. 
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V. Pracodawcy 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
dokonywane jest na podstawie przekazania Gminie środków finansowych przez Wojewodę 
Mazowieckiego na realizację w/w zadania. 
Dofinansowanie odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy             
Prawo oświatowe. Wysokość kwoty dofinansowania zależy od okresu kształcenia: 
 w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł, przy cyklu kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, 
 w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny 

miesiąc kształcenia. 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 roku otrzymało : 

 6 pracodawców za wyszkolenie 5 uczniów  w formie nauki zawodu lub przyuczenia do 
wykonywania  zawodu na łączną kwotę – 37.912 zł 

 
VI. Sport 
 
 Gmina Gózd zgłosiła 10-ciu wyróżniających się sportowców do konkursu na najlepszego 

sportowca Powiatu Radomskiego w dwóch kategoriach wiekowych oraz najlepszego trenera 
wychowawcę. Dyplomy i upominki wyróżnionym wręczone zostały podczas X Gali Sportu 
Powiatu Radomskiego. 

 Młodzież szkolna aktywnie uczestniczyła w organizowanych pod patronatem Wójta Gminy 
rozgrywkach sportowych oraz biegach przełajowych.  

 
VII. Inwestycje oświatowe w 2018 roku 
 
 Dokonano adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne znajdujące się na piętrze budynku PSP 

w Klwatce Królewskiej. Prace obejmowały gruntowny remont tychże pomieszczeń, 
remont sanitariatów oraz przebudowę klatki schodowej. Wartość zadania wyniosła ogółem 
195.636,01 zł. 

 W Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie wykonano modernizację systemu 
telewizji dozorowej, tj. wymieniono rejestrator analogowy na cyfrowy oraz trzy kamery 
zewnętrzne na cyfrowe za kwotę brutto 7.220,10 zł. 

 Odnowiono nawierzchnię (parkietu) sal lekcyjnych w PSP w Małęczynie i PSP  
w Kuczkach-Kolonii za kwotę ogółem 13.609,95 zł. 

 Renowację przeszły boiska „ORLIK” w: Małęczynie, Klwatce Królewskiej oraz Goździe 
za kwotę ogółem 3.450,00 zł. 

 W Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach-Kolonii systemem gospodarczym 
pomalowano korytarz i sale lekcyjne za kwotę 4.948,64 zł. 

  Zakupiono doposażenie do szkół tj. ławki,  krzesła, biurka i szafy do:    
PSP w Kłonówku-Kolonia za kwotę – 2.488,02 zł  
PSP w Podgórze za kwotę -  4.496,30 zł 
PSP w Małęczynie za kwotę – 2.488,02 zł 
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Biblioteka 

     Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe jest samorządową instytucją kultury wpisaną do 
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu 
potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy                           
w upowszechnianiu wiedzy i kultury.  Obejmuje swą działalnością obszar Gminy Gózd. Sieć 
biblioteczną  tworzą  Biblioteka Główna oraz File Biblioteczne w: Klwatce Królewskiej, 
Kłonowie i Kuczkach-Kolonii. Z usług naszych placówek korzystają sporadycznie również 
mieszkańcy gmin sąsiednich. 

Zbiory                                                                                                                                       

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym prace w bibliotece.                         
Biblioteka posiada zbiory o charakterze uniwersalnym obejmują  beletrystykę polską i obcą, 
literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, 
literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. Księgozbiór biblioteki 
jest dostępny dla wszystkich. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości 
książkowych. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne 
na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy także pod uwagę 
sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby aby w naszym księgozbiorze znalazły się 
książki, które ich najbardziej interesują. Zakupu najczęściej dokonujemy u hurtowników:  
„Edyp” ,”Platon”, „Sprzedaż taniej książki”  z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz 
wygodną formę dostawy. Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja Organizatora. Od tej 
dotacji uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze środków 
własnych Biblioteka Główna wraz z Filiami  zakupiła 367 woluminów za 9000 zł.                                                                                                          

  Biblioteka pozyskała dodatkowo środki finansowe z Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa – w ramach Programu „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Dzięki 
pozyskanej dotacji w kwocie 7500 złotych wzbogacono zbiory o  324 woluminy. W 2018 roku 
ogółem zakupiono  691 pozycji na kwotę 16500 złotych. Zbiory biblioteczne uzupełniają 
czasopisma, które Biblioteka zakupuje ze środków własnych. Zakupiono  pięć tytułów 
czasopism bieżących na kwotę 511 złotych. 

Księgozbiór GBP w Goździe oraz Filii na dzień 31.12.2018 r. wynosił łącznie 30121 
woluminów, w tym: GBP w Goździe – 9990, Filia w Klwatce Królewskiej – 6353,                       
Filia w Kłonowie 7199,  Filia w Kuczkach-Kolonii – 6579. 

Biblioteki udostępniają swoje zbiory w dwóch formach: prezencyjnie  (na miejscu) oraz 
wypożyczenia na zewnątrz, które odbywają się w warunkach wolnego dostępu do półek. 
Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki oraz wyzwala samodzielność 
czytelnika. W 2018 roku w Bibliotece Głównej oraz w Filiach zarejestrowanych było  612 
czytelników, w tym: GBP w Goździe – 267, Filia w Klwatce Królewskiej – 149,                         
Filia w Kłonowie - 110, Filia w Kuczkach-Kolonii - 86.  Wypożyczono ogółem na zewnątrz  
13293 woluminów, w tym: GBP - 6427, Filia w Klwatce Królewskiej - 2893, Filia                           
w Kłonowie - 2189, Filia w Kuczkach Kolonii - 1784. Najwięcej książek wypożyczono                      
z literatury pięknej dla dorosłych – 7712, literatury dla dzieci i młodzieży – 4944                                           
i popularnonaukowej – 637.   Oprócz wypożyczania książek do domu, użytkownicy odwiedzają 
bibliotekę, aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji.  W  2018 roku  w Bibliotece Głównej 
i na Filiach ze zbiorów na miejscu  skorzystało 635  czytelników. Udostępniono 694 pozycje             
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w tym: literatura piękna dla dorosłych – 79, literatura dla dzieci i młodzieży – 397, literatura 
popularnonaukowa – 218.  Biblioteka Główna wraz z Filiami  posiada 13 komputerów,  w tym 
dla użytkowników 8  z bezpłatnym dostępem do Internetu, z którego korzystają czytelnicy                    
i użytkownicy Biblioteki. 

Do prac bibliotecznych wykorzystywany jest program MAK PLUS, który pozwala na 
kompleksowe objęcie wszystkich procesów bibliotecznych. Systematycznie wprowadzane są 
zbiory do bazy bibliotecznej.                                                                                                                                                            

Wydarzenia 

W 2018 roku Biblioteka zorganizowała:                                                                                                 
- lekcje biblioteczne dla dzieci,                                                                                                                         
- czytanie bajek dla przedszkolaków,                                                                                                                        
- warsztaty plastyczne (współpraca ze świetlicą z PSP w Goździe),                                                             
- spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru ”Maska” z Krakowa,                                                               
- montaż słowno-muzyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 
(współpraca ze świetlicą środowiskową w Goździe oraz Klubem Pogodnego Życia „ 
Gozdowianki”),                                                                                                                                      
- spotkanie autorskie dla dzieci z Panią Elżbietą Bednarczyk,                                                                                 
- wieczór poezji dla dorosłych z Panią Elżbietą Bednarczyk,                                                                                                                          
- spotkanie autorskie  z Panią  Marianną Oklejak połączone z warsztatami dla dzieci.      

Przedsiębiorcy  

W 2018 r. zarejestrowano w Gminie w rejestrze REGON 67 nowych przedsiębiorców (osoby 
fizyczne). Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorców było: budownictwo    
i wykończeniówka, auto-naprawa,  sprzedaż–kupno. 

W 2018 r. wyrejestrowano 36 przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych było: sprzedaż różnych 
artykułów i usługi różne. 

Na koniec 2018 r. na terenie w Gminy funkcjonowało 350 podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą.  

Urząd Gminy w Goździe  - sprawy administracyjne  

W 2018 r.: 

 Wydano  923 dowodów osobistych, 
 Wydano 92 decyzji o warunkach zabudowy - 1 decyzje odmowną, 
 Wydano 25 decyzji celu publicznego, 
 Wydano 161 zaświadczeń o położeniu nieruchomości, 
 Wydano 16 wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego, 
 Wydano 301  zaświadczeń  o stanie majątkowym, 
 Wydano 11 zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach zobowiązań pieniężnych, 
 Rozpatrzono 67 wniosków o udostepnienie informacji publicznej, 
 Wydano 3 decyzje stypendialne dla uzdolnionych uczniów  na kwotę 5000 zł, 
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 47 osób fizycznych skorzystało z programu dofinansowanego z WFOŚiGW na 
zadanie: „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest                
z terenu gminy Gózd, 

 Wydano 2 decyzje środowiskowe, 
 Wydano 25 poświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 
 Wydano 3 decyzje zezwalające na świadczenie usług w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych,   
 Przesłuchano świadków dla 19 osób w sprawie doliczenia lat pracy w gospodarstwie 

rolnym rodziców, 
 Wpłynęło 109 zgłoszeń na wycięcie drzew, 
   
 

Rada Gminy Gózd 

W 2018 r. Rada Gminy Gózd odbyła 9 sesji. na których podjęto 70 uchwał. 

Do istotnych i ważnych dla przyszłości gminy należą uchwały w sprawie: 

 Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                                             
i kanalizacyjnych gminy Gózd na lata 2018-2022, 

 Programu ochrony środowiska dla gminy Gózd na lata 2018-2021 z perspektywą do 
2025 r., 

 Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, 

 Ustanowienia sztandaru gminy, 
 Honorowego obywatela gminy Gózd, 
 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, 
 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

W 2018 r. Gmina Gózd realizowała programy, strategie  i regulaminy uchwalone w latach 
ubiegłych, a sprawozdania i raporty z ich realizacji są przedstawiane na sesji Rady Gminy.  

Są to: 

 Gminny Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2032, 
 Wieloletni program współpracy gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi                       

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018,  
 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gózd na lata 2016-2019, 
 Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020, 
 Gminny Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2016-2018, 
 Wieloletni program finansowy na lata 2018-2023, 
 Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie, 
 Strategia rozwoju gminy Gózd na lata 2008-2020, 
 Gminny Program opieki nad zabytkami na lata 2016-2019, 
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Realizacja programów w 2018 r.: 

 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
gminy Gózd na lata 2018-2022. Realizowany on był poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 

 Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. W jego ramach:  odłowiono 4 psy, które przekazano do schroniska PHU 
Jarosław Dudzik, Cedzyna woj. Kieleckie; oddano 4 kotki do adopcji mieszkańcom 
gminy. Gmina posiada umowę z lekarzem weterynarii w zakresie usług 
weterynaryjnych  dla bezdomnych zwierząt. W ramach realizacji umowy dokonano 
kastracji 1 zwierzęcia, sterylizacji 4 zwierząt. Odebrano 5 padłych bezpańskich zwierząt 
przez  Przedsiębiorstwo JASTA Piotrków Trybunalski. Na realizację programu 
wydatkowano 6.887 zł.  

 Realizując Gminny Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2016-
2032,  gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie: „Demontaż, odbiór, 
transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gózd”   w kwocie 
24.223,55 zł. Środki własne stanowiły 27% - 8.763,81 zł, co razem dało kwotę  
32.987,36 zł.  W ramach zadania specjalistyczna firma dokonała demontażu, odbioru               
i transportu wyrobów zawierających azbest z 47 budynków będących własnością osób 
fizycznych.  

 Realizując program ochrony środowiska dla gminy Gózd wydano dwie decyzje 
środowiskowe oraz ponowne rozpatrywano sprawy w związku z wytycznymi 
zawartymi w uzasadnieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego dla 
przedsięwzięcia polegającego na  ,,Rozbudowie fermy drobiu w Kłonowie na działkach 
o nr ew. 137, 170, 171 w  Kłonowie”. Ponownie rozpatrywano sprawy w związku                         
z wytycznymi zawartymi  w uzasadnieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
dla przedsięwzięcia polegającego na  ,,Budowie  fermy drobiu w Kłonowie na działce 
o nr ew.  141/1 w Kłonowie. Wybudowano 29 przydomowych oczyszczalni ścieków, 
dokonano odbioru 51 nowych przyłączeń do sieci wodociągowej (łącznie w gminie jest 
2166 przyłączeń), dokonano odbioru 37 nowych przyłączeń do zbiorczej sieci  
kanalizacyjnej (łącznie w gminie jest  971 przyłączeń). 

 Wykonując postanowienia zawarte w Regulaminie utrzymania porządku i czystości                
w gminie Gózd, objęto systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 2323 
gospodarstw domowych tj.: 7661 osób. Wydano 3 decyzje  zezwalające na świadczenie 
usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych z terenu gminy Gózd.  Wydano jedną decyzję i dwa zaświadczenia dla 
podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
wpisanych do rejestru działalności regulowanej. 

 W programie współpracy gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przewidziano realizację 
zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie 
realizowane jest poprzez: rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych; prowadzenie 
zajęć, treningów; uczestnictwo w rozgrywkach sportowych; organizowanie imprez 
sportowo-rekreacyjnych oraz udział sportowych reprezentacji gminy w imprezach                     
i zawodach sportowych w gminie i poza jej granicami. Zadanie zrealizował Gminny 
Klub Sportowy Iskra, który otrzymał dotacje w kwocie 55 tys. zł.   

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez świetlice środowiskowe oraz 
Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. W 2018 r. do komisji  
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wpłynęło 16 wniosków o objecie skazanych osób leczeniem z choroby alkoholowej. 
Skierowano 9 wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.  W Poradni Leczenia Uzależnień od 
Alkoholu w Ośrodku Zdrowia w Goździe odbyło się 160 sesji  psychoterapii 
indywidualnej, 185 sesji psychoterapii grupowej, 21 porad diagnostycznych dla osób 
które zgłosiły się po raz pierwszy i 2 porady lekarskie terapeutyczne kolejne.  Dla osób 
współuzależnionych odbyło się 68 sesji psychoterapii indywidualnej, 13 sesji 
psychoterapii grupowej, 3 sesje psychoterapii rodzinnej. 

 Gminny Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowany jest przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poprzez przydzielenie asystenta rodziny.                    
W ur. zatrudniony był jeden asystent rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy, który 
udzielał pomocy 9 rodzinom, w których było 21 dzieci. W pieczy zastępczej przebywało 
4 dzieci z terenu naszej gminy. 

 Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020.                         
Jej realizacja odbyła się poprzez działania związane z szeroko pojętą pomocą społeczną. 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gózd na lata 2016-2019 zrealizowano                    
w części dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, tj. budynek 
szkoły podstawowej w Podgórze i budynek szkoły podstawowej w Małęczynie.  

 Gminny Program opieki nad zabytkami na lata 2016-2019. Realizowany on jest 
wyłącznie w nawiązaniu do szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, ponieważ  
na terenie gminy brak jest znaczących zabytków.  

 Realizacja Strategii rozwoju gminy Gózd na lata 2008-2020, odbywa się poprzez 
wnioskowanie o środki zewnętrzne na planowane inwestycje. Cel Strategiczny I 
Ulepszona polityka społeczna gwarancją wysokiego standardu życia mieszkańców 
gminy Program: 2. Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz rozwoju gminy: 
Zadanie: 2.3. Prężne funkcjonowanie świetlic wiejskich realizujących programy 
aktywizacji mieszkańców. Zadanie: 2.5 Aktywny udział władz lokalnych                                        
i mieszkańców w programie LEADER i Lokalnej Grupie Działania.                                               
W ramach powyższych zadań, korzystając z dofinansowania  w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 Gmina Gózd zrealizowała dwie inwestycje: 

1. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd, gmina Gózd”. 
2. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej  z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę 

wiejską w miejscowości Kłonówek, gmina Gózd”. 
    Cel Strategiczny III Unowocześnienie infrastruktury drogowej i technicznej  
    Program: 1. Udoskonalenie układu komunikacyjnego i infrastruktury drogowej. 
    Zadanie: 1.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg gminnych. 
    Zadanie: 1.3. Budowa i modernizacja chodników w ciągu dróg gminnych. 

    W ramach powyższych zadań, korzystając z dofinansowań Gmina Gózd zrealizowała             
następujące inwestycje: 
1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Szkolna w ramach Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.          
2.  Przebudowa drogi gminnej nr 350105W Kuczki-Kolonia–Gózd-Karszówka   

dofinansowanie  z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 
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3. Przebudowa drogi gminnej Kłonów-Kuczki-etap II – dofinansowanie z budżetu 
województwa mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. 

4. Remont drogi nr 350107W w miejscowości Niemianowice; Remont drogi Nr 350113W 
Kuczki – Budki; Remont drogi Nr 350103W w miejscowości Klwatka wraz z obiektem 
mostowym – dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego na zadania 
związane z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. 

5. Przebudowa drogi gminnej Budy Niemianowskie – Piskornica – środki własne. 
6. Remont chodnika w miejscowości Gózd, od zatoki autobusowej do ul. Kościelnej – 

środki własne. 
Program: Rozwój systemów infrastruktury technicznej 
Zadanie: 2.4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie objętych 
siecią kanalizacyjną. 
W ramach powyższego zadania na terenie gminy Gózd zostało zrealizowane w dwóch 
etapach zadanie polegające na wybudowaniu 160 szt. przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków. 
Podsumowując ten okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gózd należy stwierdzić, 
że zostało podjętych wiele cennych inicjatyw oraz zrealizowano wiele ważnych zadań. 
Nie pozwoliły one wprawdzie na pełne rozwiązanie wszystkich problemów, ale na 
pewno przybliżyły do osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii. I chociaż wiele 
jeszcze zostało do zrobienia na rzecz rozwoju naszej gminy, to systematyczne, 
konsekwentne, a przede wszystkim wspólne działanie pozwoli w końcu osiągnąć cele 
nadrzędne i misję postawioną w strategii. 

 

Wykaz Uchwał podjętych przez Radę Gminy Gózd w 2018 r. 

 

Nr uchwały  data Tytuł  Realizacja 
 

XXVIII/183/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie przyjęcia planu 
pracy Komisji Rady Gminy Gózd na 
2018 rok 

 
wykonano 

XXVIII/184/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Gózd w 2018 roku” 

 
wykonano 

XXVIII/185/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Gózd do 
Stowarzyszenia Związek 
Samorządowców Polskich 

 
wykonano 

XXVIII/186/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie podziału gminy Gózd na 
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby wybieranych 
radnych w każdym okręgu 

 
wykonano 

XXVIII/187/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie podziału gminy Gózd na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji 
wyborczych 

 
wykonano 
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XXVIII/188/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie ustanowienia 
sztandaru gminy Gózd 

 
wykonano 

XXVIII/189/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie niewyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki 

 
wykonano 

XXVIII/190/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie podziału środków na 
dofinansowanie form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w roku 2018 

wykonano 

XXVIII/191/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania              
i rozmiaru obniżek nauczycielom, 
którym powierzono stanowisko 
kierownicze oraz szczegółowych zasad 
zwalniania z obowiązku realizacji 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 
określenia tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla pedagoga, psychologa, logopedy, 
doradcy zawodowego, terapeutów 
pedagogicznych zatrudnionych                
w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez gminę Gózd 

wykonano 

XXVIII/192/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie nadania statutu 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Goździe 

wykonano 

XXVIII/193/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 rok 

wykonano 

XXVIII/194/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-
2023 

wykonano 

XXVIII/195/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu 

nie 
wykonano 

XXVIII/196/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany                   
w Uchwale Nr VI/30/2015 z dnia 
09.03.2015r. 

wykonano 

XXVIII/197/2018 26 marca 
2018 r. 

w sprawie wprowadzenia 
zmiany do Uchwały Nr VI/28/2015                    
z dnia 09.03.2015r. w sprawie poboru 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 

wykonano 

XXIX/198/2018 28 maja 
2018r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego z działalności 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe 
za 2017 rok 

wykonano 

XXIX/199/2018 28 maja 
2018r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego z działalności 

wykonano 
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instytucji kultury - Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Goździe za 2017 rok 

XXIX/200/2018 28 maja 
2018r. 

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania wójta z wykonania 
budżetu za 2017r i sprawozdania 
finansowego. 

wykonano 

XXIX/201/2018 28 maja 
2018r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 rok 

wykonano 

XXIX/202/2018 28 maja 
2018r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Gminy Gózd na lata 
2018-2022 

wykonano 

XXIX/203/2018 28 maja 
2018r. 

w sprawie oceny zasobów pomocy 
społecznej 

wykonano 

XXIX/204/2018 28 maja 
2018r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2018 rok 

wykonano 

XXIX/205/2018 28 maja 
2018r. 

w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na 
lata 2018-2023 

wykonano 

XXIX/206/2018 28 maja 
2018r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska                         
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

wykonano 

XXX/207/2018 21 czerwca 
2018r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 rok 

wykonano 

XXX/208/2018 21 czerwca 
2018r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-
2023 

wykonano 

XXXI/209/2018 16 lipca 
2018r. 

w sprawie nadania Honorowego 
Obywatelstwa Gminy Gózd 

wykonano 

XXXI/210/2018 16 lipca 
2018r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie gminy Gózd 

wykonano 

XXXI/211/2018 16 lipca 
2018r. 

 w sprawie przyjęcia projektu 
Regulaminu dostarczania wody                        
i odprowadzania ścieków i przekazania 
go do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu 

wykonano 

XXXI/212/2018 16 lipca 
2018r. 

w sprawie ustalenia miesięcznego 
wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd 

wykonano 

XXXI/213/2018 16 lipca 
2018r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2018 rok 

 

XXXI/214/2018 16 lipca 
2018r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Radomskiego 

wykonano 
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XXXII/215/2018 12 września 
2018r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania                  
i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości pobrania                      
i wykorzystania. 

wykonano 

XXXII/216/2018 12 września 
2018r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w samorządowym 
przedszkolu i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Gózd. 

wykonano 

XXXII/217/2018 12 września 
2018r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 rok. 

wykonano 

XXXII/218/2018 12 września 
2018r. 

w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na 
lata 2018-2023. 

wykonano 

XXXIII/219/2018 18 
października 
2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej 
Biblioteki Publicznej  w Goździe 

wykonano 

XXXIII/220/2018 18 
października 
2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Gózd 

nie 
wykonano  

XXXIII/221/2018 18 
października 
2018 r. 

w sprawie przyjęcia 
"Raportu z wykonania programu 
Ochrony Środowiska 
dla Gminy Gózd w latach 2016-2017" 

wykonano 

XXXIII/222/2018 18 
października 
2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2018 rok 

wykonano 

I/1/2018 19 listopada 
2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy Gózd 

wykonano 

II/2/2018 26 listopada 
2018 r. 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego  
Rady Gminy Gózd 

 

wykonano 

II/3/2018 26 listopada 
2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczących 
stałych Komisji Rady Gminy Gózd 

wykonano 

II/4/2018 26 listopada 
2018 r. 

w sprawie powołania stałych 
Komisji Rady Gminy Gózd 

wykonano 

II/5/2018 26 listopada 
2018 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznego 
wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd 

wykonano 

II/6/2018 26 listopada 
2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu 
dla Przewodniczącego Rady Gminy 
Gózd 

wykonano 

II/7/2018 26 listopada 
2018 r. 

w sprawie wskazania 
wiceprzewodniczącego Rady, który 
dokonuje czynności dotyczących 
polecenia wyjazdu służbowego                       
w stosunku do Przewodniczącego Rady 
Gminy 

wykonano 
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II/8/2018 26 listopada 
2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 
ryczałtu dla radnych 

wykonano 

II/9/2018 26 listopada 
2018 r. 

w sprawie przyznania miesięcznego 
limitu kilometrów na jazdy lokalne 
i określenia stawki za jeden kilometr 
przebiegu pojazdu w jazdach lokalnych              
i podróżach służbowych na obszarze 
kraju 

wykonano 

II/10/2018 26 listopada 
2018 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od 
nieruchomości na 2019 rok 

wykonano 

II/11/2018 26 listopada 
2018 r. 

w sprawie uchwalenia stawek 
podatku od nieruchomości na 2019 rok 

wykonano 

II/12/2018 26 listopada 
2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od środków 
transportowych na 2019 
rok oraz zwolnień w tym podatku 

wykonano 

II/13/2018 26 listopada 
2018 r. 

w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta dla celów wymiaru 
podatku rolnego na 2019 rok 

wykonano 

II/14/2018 26 listopada 
2018 r. 

W sprawie zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania 

wykonano  

II/15/2018 26 listopada 
2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 rok 

wykonano 

III/16/2018 27 grudnia 
2018 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy 
Komisji Rady Gminy na 2019 rok 

realizowany  

III/17/2018 27 grudnia 
2018 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Gózd na 2019 rok 

realizowany 

III/18/2018 27 grudnia 
2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do 
nieodpłatnego przyznania pomocy                  
w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim rządowym 
programem "Posiłek w szkole i w domu" 
na lata 2019-2023 

realizowany 

III/19/2018 27 grudnia 
2018 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia - 
schroniskach dla osób bezdomnych                  
i schroniskach dla osób bezdomnych                 
z usługami opiekuńczymi 

wykonano 
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III/20/2018 27 grudnia 
2018 r. 

w sprawie uchwalenia Rocznego 
programu współpracy gminy Gózd                    
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na 2019 rok 

realizowany 

III/21/2018 27 grudnia 
2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Gózd na lata 
2018-2021 z perspektywą do roku 2025 

realizowany 

III/22/2018 27 grudnia 
2018 r. 

W sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty 

wykonano 

III/23/2018 27 grudnia 
2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego 
pomiędzy Gminą Miasta Radomia                   
a Gminą Gózd w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego 

wykonano 

III/24/2018 27 grudnia 
2018 r. 

w sprawie powołania Rady Społecznej 
przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe 

wykonano 

III/25/2018 27 grudnia 
2018 r. 

w sprawie zmiany w składzie 
Komisji Rady Gminy Gózd 

wykonano 

III/26/2018 27 grudnia 
2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2018r. 

wykonano 

III/27/2018 27 grudnia 
2018 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Gózd na lata 
2018-2023 

wykonano 

III/28/2018 27 grudnia 
2018 r. 

w sprawie WPF gminy Gózd 2019-2024 realizowana 

III/29/2018 27 grudnia 
2018 r. 

Uchwała budżetowa na rok 2019 realizowana 

III/30/2018 27 grudnia 
2018 r. 

W sprawie wyboru osób do składu 
Zgromadzenia Związku Gmin PKS 

wykonano 

 


