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I. Uwagi ogólne 

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 

gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu 

wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację: 

− polityk,  

− programów, 

− strategii, 

− uchwał rady gminy, 

− budżetu obywatelskiego. 

Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana 

jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport 

rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy 

przeprowadza się debatę. 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy 

oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla wójta 

z tego tytułu (art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie gminnym). 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące 

raportu, w związku z tym, iż w odniesieniu do raportu za 2020 roku, rada gminy nie skorzystała 

z powyższego uprawnienia, raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne zawarte 

w ustawie. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w raporcie zamieszcza się wyłącznie 

informacje dotyczące działalności wójta w roku poprzedzającym rok, w którym dokument ten 

jest przedstawiany. Raport powinien zawierać trzy kategorie informacji, które muszą znaleźć 

się w każdym dokumencie tego rodzaju: 

1. Informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, 

do których wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był organ 

wykonawczy (polityk, strategii, programów i innych). 

2. Informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego. 

3. Informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego. 

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym Wójt Gminy Godziesze Wielkie przedstawia Radzie Gminy Godziesze Wielkie 

raport o stanie Gminy Godziesze Wielkie za rok 2020. 
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II. Podstawowe dane dotyczące gminy 

Gmina Godziesze Wielkie w obecnych granicach powstała w dniu 01.01.1973 roku 

na mocy Uchwały Nr XVIII/98/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu 

z dnia 5.12.1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie poznańskim. 

Gmina położona jest w południowej części powiatu kaliskiego. Jej powierzchnia wynosi 

105,4 km2. Gmina graniczy z sześcioma jednostkami samorządu gminnego. Od północnego-

zachodu na niewielkim odcinku z miastem Kalisz, od północy z gminą Opatówek, od wschodu 

z gminą Szczytniki, od południowego-wschodu i południa z gminą Brzeziny, a od zachodu 

z gminami Sieroszewice i Nowe Skalmierzyce. Zachodnia granica biegnie wzdłuż rzeki Prosny. 
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Teren gminy Godziesze Wielkie obejmuje część południową Wzgórz Opatowsko-

Malanowskich (zlodowacenie środkowopolskie) i na południu część Kotliny Grabowskiej. 

Wzgórza Opatowsko-Malanowskie tworzą przebiegający południkowo Wał Chełmce- 

Godziesze wznoszący się na wysokość 60 - 70 m powyżej otaczających go dolin i stanowiący 

dział wodny pomiędzy rzeką Prosną a Pokrzywnicą.  

Gmina Godziesze Wielkie położona jest w dorzeczu Prosny, która wraz z Pokrzywnicą 

i Kiełbaśnicą (prawy dopływ Prosny) tworzy główną sieć hydrograficzną. Długość cieków 

podstawowych wynosi 48,8 km, z czego na Prosnę przypada 23,5 km. Generalnie cały system 

hydrograficzny skierowany jest w kierunku północnym.  

Stosunkowo niedaleki dystans od tak dużej aglomeracji miejskiej, jaką jest Kalisz 

pozytywnie wpływa na sferę społeczną gminy. Kalisz zaspakaja wszystkie najważniejsze 

potrzeby mieszkańców gminy, których nie są oni w stanie zrealizować na swym terenie. 

Najważniejszą z nich obok rozrywki, szkolnictwa, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, jest 

praca. Kalisz to miejsce pracy wielu setek mieszkańców gminy. Ma to istotny wpływ na stan 

zatrudnienia i zmniejszenie stanu bezrobocia na terenie gminy. 

Gmina Godziesze Wielkie ma typowo rolniczy charakter – na koniec 2020 roku 

w gminie było 1557 gospodarstw rolnych (na koniec 2019 roku było 1560) o średniej 

powierzchni 3,95 ha i dość silnie rozwiniętych działach specjalnych produkcji rolnej, w tym 

przede wszystkim ogrodnictwa i sadownictwa. Stąd sąsiedztwo dużego 100-tysięcznego miasta, 

jakim jest Kalisz, stwarza dla gminy bardzo korzystne położenie, stanowiąc bardzo dobry rynek 

zbytu dla płodów wyprodukowanych na terenie gminy. 

Nazwa: Gmina Godziesze Wielkie 

Siedziba: Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10; 62-872 Godziesze Małe 

Liczba mieszkańców: 
01.01.2020 – 9649 osób 

31.12.2020 – 9735 osób 

Powierzchnia: 105,40 km2 

Jednostki pomocnicze: 

Gmina składa się z 25 sołectw: 

− Bałdoń, 

− Biała, 

− Borek, 

− Godziesze Małe I, 

− Godziesze Małe II, 

− Godziesze Wielkie, 

− Godzieszki, 

− Józefów; 

− Kakawa-Kolonia, 
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− Kąpie, 

− Końska Wieś, 

− Krzemionka, 

− Nowa Kakawa, 

− Rafałów; 

− Saczyn, 

− Skrzatki, 

− Stara Kakawa, 

− Stobno, 

− Stobno Siódme; 

− Takomyśle, 

− Wola Droszewska, 

− Wolica, 

− Zadowice, 

− Zajączki Bankowe, 

− Żydów. 

Budżet obywatelski: Nie został wprowadzony. 
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III. Dane finansowe 

Sytuacja Finansowa Gminy Godziesze Wielkie: 

L.p. Wyszczególnienie 

 

Wykonanie na dzień 

31.12.2019 r. (w zł) 

Wykonanie na dzień 

31.12.2020 r. (w zł) 

1. Dochody 

 

54.570.537,47 55.821.801,07 

2. Wydatki 

 

53.389.897,30 54.111.712,45 

3. Przychody 

 

4.766.336,90 19.996,00 

4. Rozchody 

 

1.063.424,00 6.011.275,00 

5. Wynik budżetu 

 

1.180.640,17 1.710.088,62 

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku nasza gmina otrzymała środki finansowe 

w wysokości 3.224.275,00 złotych na dofinansowanie różnych zadań inwestycyjnych, 

m. in. przebudowę drogi gminnej Godziesze Wielkie - Końska Wieś, Godziesze Wielkie – 

Biała, a także na przyszłą rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Saczynie. 

Wysokość tego dofinansowania umieściła nas w ścisłej czołówce gmin Powiatu Kaliskiego. 

Podobny wynik (wśród 24 jednostek administracyjnych Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej) 

uzyskaliśmy w zakresie wielkości pozyskanych środków finansowych przypadających 

na 1 mieszkańca, przekraczając kwotę 1.000,00 złotych. 

 

Poziom zadłużenia: 

Wyszczególnienie Wykonanie na dzień 

31.12.2019 r. (w zł) 

Wykonanie na dzień 

31.12.2020 r. (w zł) 

Wysokość zadłużenia 

 

5.702.797,00 5.448.797,00 

 

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 roku wynosiło 5.448.797,00 zł i obejmowało: 

− kredyt zaciągnięty w 2019 roku na realizacje zadań inwestycyjnych 

realizowanych w 2019 roku wysokości 4.480.000,00 zł zaciągnięty w BGK – umowa 

nr 19/5468, 

− pożyczkę w kwocie 105.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni 

ścieków w Godzieszach Małych – umowa nr 230/U/400/129/2013, 
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− pożyczkę w kwocie 200.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji 

w miejscowości Wolica – umowa nr 44/U/400/439/2015, 

− pożyczkę w kwocie 90.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica – umowa nr 307/U/400/776/2017, 

− pożyczkę w kwocie 220.854,00 zł z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Wolica – umowa nr 461/U/400/298/2018, 

− pożyczkę w kwocie 352.943,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy 

kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Żydów, Borek i Wolica – Etap II - umowa 

nr 725/U/400/301/2018. 

 W ramach działań mających na celu wzmocnienie partycypacji społecznej w zakresie 

kształtowania wydatków budżetowych – Gmina Godziesze Wielkie w 2020 r. realizowała 

zadania polegające na funkcjonowaniu Funduszy Sołeckich jako gminnego odpowiednika 

Funduszu Obywatelskiego. 

Zgodnie z uchwałami (i wnioskami) zebrań wiejskich z budżetu gminy wydzielona 

została kwota 459.420,97 zł, która została przeznaczona na realizację zadań określonych 

w uchwałach. 

Poszczególne wsie sołeckie rozdysponowały następujące środki finansowe: 

LP. SOŁECTWO PLAN WYKONANIE 

% 

REALIZACJI 

1 Bałdoń 19 147,32 17 146,92 89,55% 

2 Biała 21 236,12 19 236,12 90,58% 

3 Borek 42 167,62 42 079,22 99,79% 

4 Godziesze Małe, ul. Zadowicka 26 327,57 25 370,56 96,36% 

5 Godziesze Małe, ul. Ostrowska 2 000,00 1 750,30 87,52% 

6 Godziesze Wielkie 38 990,91 29 450,91 75,53% 

7 Godzieszki 13 359,61 12 694,71 95,02% 

8 Józefów 22 106,45 19 941,89 90,21% 

9 Kakawa - Kolonia 20 191,72 20 099,89 99,55% 

10 Końska Wieś 17 450,17 6 455,68 36,99% 

11 Nowa Kakawa 18 146,44 14 771,41 81,40% 

12 Stara Kakawa 24 848,00 24 788,00 99,76% 

13 Kąpie 14 055,87 14 054,21 99,99% 

14 Krzemionka 14 621,59 14 621,59 100,00% 

15 Rafałów 1 665,99 1 665,99 100,00% 

16 Saczyn 33 507,81 33 441,86 99,80% 

17 Stobno 26 371,08 26 370,51 100,00% 

18 Stobno Siódme 24 151,73 24 063,79 99,64% 

19 Skrzatki 3 700,00 3 699,72 99,99% 
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20 Takomyśle 12 706,86 12 706,83 100,00% 

21 Wola Droszewska 1 000,00 1 000,00 100,00% 

22 Wolica 8 516,64 8 515,63 99,99% 

23 Zadowice 24 369,32 24 311,31 99,76% 

24 Zajączki Bankowe 16 710,39 16 693,01 99,90% 

25 Żydów 12 071,76 10 040,40 83,17% 

  RAZEM 459 420,97 424 970,46 92,50% 
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IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie za 2020 roku 

Wprowadzony na terenie Polski w marcu 2020 roku stan epidemii spowodowany 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 odcisnął swoje piętno również w funkcjonowaniu 

gminy Godziesze Wielkie. Na samorząd gminny spadło wiele dodatkowych zadań związanych 

z próbami ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Należały do nich zadania związane 

z reorganizacją pracy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy umożliwiającą 

zapewnienie ciągłości pracy oraz zapewnienie możliwości obsługi interesantów w przypadku 

konieczności poddania kwarantannie znacznej części pracowników, ale również – a może 

przede wszystkim – zadania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa wśród 

mieszkańców. 

Wójt Gminy aktywnie uczestniczył w pracach związanych z dwukrotnym 

przekształcaniem Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w szpital jednoimienny min. organizując zakup sprzętu 

medycznego przez gminy powiatu kaliskiego czy też wspierając szpital poprzez doposażenie 

go m. in. w koncentratory i dozowniki tlenu, które zostały zakupione przez gminę i przekazane 

na podstawie umowy darowizny na rzecz szpitala. 

W pracach związanych z dostosowaniem placówki do nowych wymagań brali także 

udział druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Godziesze Wielkie, 

pracownicy urzędu gminy i Spółdzielni Socjalnej „Nasza Firma”. Z inicjatywy naszych 

strażaków – ochotników Szpital wspierany był w różnorakich formach darów rzeczowych 

i finansowych. 

Mieszkańcy gminy, którzy zostali poddani izolacji domowej oraz zamieszkujący z nimi 

domownicy, którzy poddani zostali kwarantannie zaopatrzeni zostali w maseczki 

oraz poinformowani o możliwości skorzystania z posiłków oraz pomocy w zrobieniu zakupów 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich. 

Jednym z przedsięwzięć mającym na cele zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-CoV-2 był odbiór odpadów komunalnych z terenu posesji objętych izolacją domową 

w specjalnie przeznaczonych do tego workach, odrębnym transportem. 

Mimo występowania wyjątkowo trudnej sytuacji organizacyjnej spowodowanej stanem 

epidemii – stosując się do obowiązujących obostrzeń – Wójt Gminy realizował zadania 

związane z funkcjonowaniem Gminy i jej Urzędu, a także, zadania zewnętrzne wynikające 

z pełnionych funkcji w organizacjach na szczeblu gminnym, powiatowym i regionalnym: 

a) wykonywanie obowiązków członka Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja 

Kalisko – Ostrowska polegało na udziale w pracach organów statutowych Stowarzyszenia 

(Zarządu i Rady Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej) związanych z bieżącą działalnością 
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organizacji, a także rozwiązywaniu priorytetowych problemów dotyczących obszaru AKO, 

w tym kształtowania sieci drogowej i kolejowej. 

W 2020 roku Zarząd Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej podejmował w swoich pracach szereg 

działań o charakterze programowym: 

− przygotowanie do prezentacji „Polityki Senioralnej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej 

na lata 2020-2027”, 

− udział w pracach nad stworzeniem „Strategii mobilności na terenie AKO na czas 

przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej”, 

− opracowanie „Programu poprawy bezpieczeństwa i funkcjonowania systemu 

przeciwdziałania i ograniczenia zjawisk katastrofalnych oraz awarii na obszarze Aglomeracji 

Kalisko - Ostrowskiej na lata 2021-2027”, 

− opracowanie zasad i kierunków przygotowań do opracowania „Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na 

lata 2021-2027”, 

b) wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania „LGD7 

– Kraina Nocy i Dni” polegało na udziale w pracach organu statutowego organizacji (Zarząd 

Lokalnej Grupy Działania) związanych z bieżącą pracą organizacji wynikającą z przyjętej 

„Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia 

na lata 2014-2020” obejmujących m. in. kształtowanie zasad i terminów ogłaszania naborów 

wniosków o dofinansowanie. Oprócz tych operacji Lokalna Grupa Działania realizowała także 

założone wcześniej zadania w zakresie współpracy międzynarodowej (z Lokalną Grupą 

Działania na Litwie) i krajowej (LGD KOLD z Lwówka) a także zadania w zakresie współpracy 

z 9 gminami (i funkcjonującymi tam organizacjami społecznymi) na terenie działania „LGD7 

– Kraina Nocy i Dni”, przyczyniając się do powstania wielu ciekawych inicjatyw społecznych 

takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej dla dzieci o ograniczonej sprawności, czy też programu 

skierowanego do seniorów „Edukacja dla Seniora w krainie Nocy i Dni” – dofinansowanego 

przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 

c) wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Aglomeracyjnej Rady Seniorów 

polegało na udziale w działalności statutowej Rady, powołanej w 2020 roku, obejmującej 

opracowanie podstawowego dokumentu strategicznego – „Polityka Senioralna Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej na lata 2020-2027” oraz koordynacji funkcjonowania Rad Seniorów 

w miastach i części gmin na terenie Aglomeracji, 

d) w dniu 15 września 2020 roku Wójt Gminy został powołany do składu Rady 

ds. Polityki Senioralnej, na okres kadencji 2020-2024, przy Ministrze Rodziny i Polityki 

Społecznej przygotowującej i konsultującej dokumenty programowe dotyczące polityki 

senioralnej na terenie kraju, 

e) wykonywanie obowiązków członka Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaliszu związane było z realizacją przez organ zadań 

statutowych w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na szczeblu powiatu, 
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f) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami na szczeblu powiatowym 

polegała na udziale w pracach Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

w zakresie problematyki związanej z gospodarką  odpadami oraz współdziałaniu ze Starostą 

Kaliskim przy realizacji programów ponadgminnych m. in. w zakresie modernizacji sieci dróg 

powiatowych (w tym budowy ścieżek rowerowych), rozwoju życia kulturalnego na terenie 

Powiatu Kaliskiego i pomocy w realizacji zadań związanych z pandemią COVID-19 przez 

Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. 

Oprócz realizacji zadań zewnętrznych (ponadgminnych) – Wójt Gminy czynnie 

uczestniczy w działalności organizacji społecznych funkcjonujących w gminie Godziesze 

Wielkie poprzez: 

a) pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych polegającej na bieżącej realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

na terenie gminy m. in. w zakresie modernizacji wyposażenia jednostek OSP w sprzęt 

i poprawę warunków funkcjonowania 13 jednostek OSP działających na terenie gminy, 

b) pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Zefir” w Woli Droszewskiej – organizatora życia sportowego (w zakresie kolarstwa) na terenie 

gminy. Klub Sportowy „Zefir” w 2020 roku był m. in. organizatorem wielu kolarskich imprez 

sportowych – zawodów regionalnych „Poszukujemy następców Olimpijczyków” a także – 

Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Kolarskim, 

c) współpracę z innymi, działającymi na terenie gminy, organizacjami społecznymi 

– w szczególności Stowarzyszeniem „Jak w Rodzinie”, funkcjonującym w zakresie życia 

społecznego i kulturalnego, Ludowym Zespołem Sportowym Godziesze – w zakresie rozwoju 

piłkarstwa, klubami sportowymi działającymi w szkołach a także licznymi w naszej gminie 

Kołami Gospodyń Wiejskich. Współpraca ta przynosi obu stronom wiele satysfakcji. 
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V. Działania społeczno-gospodarcze podjęte przez Gminę 

Godziesze Wielkie w 2020 roku 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Godziesze 

Wielkie realizowała zadania związane z objęciem odbioru odpadów z posesji zamieszkałych 

i częściowo posesji niezamieszkałych.  

W 2020 r. odbiorem odpadów zajmowała się firma PUK S.A. a zagospodarowaniem 

ZUOK „Orli Staw”, za wyjątkiem lipca i sierpnia, kiedy odpady częściowo były 

zagospodarowane były w innych instalacjach. 

W 2020 r. odebrano i dostarczono do zagospodarowania w Orlim Stawie 

od mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie następującą ilość odpadów: 

a) zmieszane odpady – 1092,1 Mg, 

b) papier i tektura – 13,12 Mg, 

c) tworzywa sztuczne - 316,44 Mg, 

d) szkło – 214,14 Mg, 

e) odpady biodegradowalne - 138,28 Mg, 

f) odpady z PSZOK - 159,02 Mg. 

Łączna ilość odpadów za 2020 r. to 1933,18 Mg, jest to porównywalna ilość odpadów 

do 2019 r. 

W 2020 r. poniesiono następujące koszty za odbiór i zagospodarowanie odpadów: 

a) odbiór odpadów przez PUK S.A. w Kaliszu – 873 003,49 zł, 

b) zagospodarowanie odpadów w ZUOK „Orli Staw” – 536 260,95 zł, 

c) zagospodarowanie odpadów w ZGO Spółka z.o.o. w Jarocinie - 82 087,34 zł  

(lipiec i sierpień), 

d) zagospodarowanie odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania 

Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim – 36 480,39 zł (lipiec). 

Łączne koszty wyniosły 1 527 832,17 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2019 roku 

o 60%. 

Na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 r. miała wpływ 

zmiana cennika na Orlim Stawie - głównie wzrost cen zagospodarowania zmieszanych 

odpadów z 291,43 zł /Mg do 380,00 zł/Mg oraz brak upustów cenowych od maja 2020 r. za ilość 

dostarczanych odpadów surowcowych. 

Z uwagi na modernizację i czasowe zamknięcie ZUOK „Orli Staw” w okresie lipiec 

i sierpień 2020 r. zmieszane odpady komunalne i  odpady selektywnie zbierane transportowane 



14 

 

były do Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego, co wpłynęło również na wzrost kosztów 

za transport i zagospodarowanie odpadów. 

W lipcu 2020 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na „Odbiór 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie” na okres od 01 sierpnia 2020 r. 

do 30 czerwca 2021 r. Ofertę złożyło tylko Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kaliszu 

podnosząc znacząco ceny jednostkowe odbioru poszczególnych rodzajów odpadów 

komunalnych. 

Wzrost cen jednostkowych za odbiór odpadów komunalnych w porównaniu z cenami 

jakie obowiązywały do czerwca 2020 r. przestawiał się następująco: 

a) zmieszane odpady komunalne - wzrost o 86%, 

b) papier, tworzywa sztuczne, szkło – wzrost o 106%, 

c) odpady ulegające biodegradacji – wzrost o 103%, 

d) odpady z PSZOK – wzrost o 118%. 

Mając na względzie tendencję ograniczenia odbioru i zagospodarowania strumienia 

odpadów „BIO”, od stycznia 2020 r. ponowienie wprowadzone zostało częściowe zwolnienie 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z tytułu kompostowania 

bioodpadów w przydomowym kompostowniku. W 2020 r. ze zwolnienia skorzystało 78 % 

mieszkańców. 

Pomimo gwałtownego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, 

wysokość opłat uiszczanych przez naszych mieszkańców mieściła się w rzędzie niższych 

na terenie Powiatu Kaliskiego. 

Na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2020 r. 1 mieszkaniec wytwarzał rocznie 212 kg 

odpadów. Zgodnie z danymi GUS za 2019 rok masa wytworzonych odpadów przez 

1 mieszkańca w Województwie Wielkopolskim w 2019 r. wyniosła 355 kg. 

Wniosek - współpraca z mieszkańcami i prowadzona edukacja przynosi pozytywne efekty. 

02 stycznia 2020 r. otwarty został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

na terenie Oczyszczalni Ścieków w Saczynie. Punkt ten cieszy się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców. W 2020 r. mieszkańcy Gminy Godziesze Wielkie oddali 159,02 tony odpadów. 

Przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie zrealizowany został, w formie dotacji, projekt na usuwanie folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na kwotę 31 887,00 zł. Odebrane 

zostały od rolników odpady o łącznej masie 63,744 Mg w tym: 

a) folia rolnicza  - 50,8345 Mg, 

b) siatka i sznurek do owijania balotów – 9,5745 Mg, 

c) opakowania po nawozach i typu Big Bag – 3,3650 Mg. 
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Ochrona środowiska, ochrona przyrody i rolnictwo 

Gmina posiada „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 

2019-2021” z perspektywą na lata 2022-2023. Program obejmuje najważniejsze zadania 

w zakresie ochrony środowiska na terenie naszej gminy i może stać się podstawą do ubiegania 

się o dodatkowe środki pomocowe będące w dyspozycji NFOŚiGW m. in. w zakresie ochrony 

powietrza i gospodarki wodnej. 

Gmina posiada plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034. 

W 2020 roku w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i rolnictwa podjęto 

następujące działania: 

1. Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

na stanowisku wszczęto 9 postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, z tego 3 zakończono decyzją, 3 postępowania nadal się toczą, 

3 postępowania zakończono odmową wszczęcia. 

2. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody wydano 5 decyzji na wycięcie drzew, 

sporządzono 67 szt. protokołów po zgłoszeniach osób fizycznych o zamiarze wycięcia drzew, 

wydano 4 zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby 

fizyczne. 

3. Na podstawie wytycznych dla komisji szacujących straty w gospodarstwach 

rolnych z dnia  29 maja 2020 r sporządzono 1 protokół klęskowy – oszacowano straty 

spowodowane przez huragan w tunelach foliowych. 

Od 2020 roku Gmina Godziesze Wielkie podpisała porozumienie z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczące obsługi 

Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach tej współpracy do dnia 31 grudnia 

2020 r. 32 mieszkańców gminy skorzystało z możliwości złożenia wniosku o udzielenie 

dofinansowania za pośrednictwem gminny. Wnioski o płatność po zakończonej inwestycji 

za pośrednictwem gminy złożyło 13 wnioskodawców. 

W ramach utrzymania zieleni na terenie gminy Godziesze Wielkie nasadzono 

1600 sztuk kwiatów rabatowych. Dokonano nasadzeń drzew z gatunków miododajnych 

i ozdobnych w ilości 30 sztuk. 

W 2020 r. zapewniono opiekę w schronisku w Niedźwiedziu 10 bezdomnym psom, 

kolejne 5 sztuk przejęło stowarzyszenie Help Animals Kalisz, 2 bezdomne psy oraz 3 bezdomne 

koty zostały adoptowane przez mieszkańców naszej gminy bez udziału schroniska. W 2020 r. 

poddano sterylizacji 7 kotów wolnożyjących w celu zapobiegania niekontrolowanemu 

rozmnażaniu. 
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W 2020 r. udzielono 29 osobom fizycznym dofinansowania do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 43.500,00 zł. 

W 2020 r. kontynuowano współpracę z firmą udostępniającą dane dotyczące jakości 

powietrza z  czujnika, który na bieżąco monitoruje ilość pyłów PM10 i PM2,5 zamontowanego 

na budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich. Pomiary dostępne są na stronie Urzędu 

Gminy w Godzieszach Wielkich, w zakładce „Ochrona środowiska”.  

Na podstawie danych z całego roku jakość powietrza w okresie zimowym była 

na średnim poziomie, natomiast w okresie letnim na bardzo dobrym poziomie. W okresie 

wiosennym i jesiennym w zależności od temperatury jakość powietrza była dobra lub średnia.  

Dzięki temu możemy stwierdzić, że emisja ze spalania paliw w piecach stanowi 

największy problem i najbardziej wpływa na jakość powietrza ta terenie Godziesz Wielkich. 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Godziesze Wielkie 

oraz gospodarka nieruchomościami 

Gmina Godziesze Wielkie w 2020 roku posiadała cztery lokale mieszkalne, dwa małe 

lokale mieszkalne w Białej z przeznaczeniem dla osób wymagających opieki GOPS, cztery 

mieszkania tymczasowe w Wiejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji 

w Kakawie-Kolonii. Gmina nie posiadała wyodrębnionych lokali socjalnych.  

Gmina posiada aktualny „Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2023”. Program zawiera informacje dotyczące 

planowania remontów i modernizacji budynku wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy. Uchwała określała również zasady sprzedaży lokalu mieszkaniowego, polityki 

czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu.  

Aktualnie z gminnego zasobu lokalowego korzysta jedna, samotna osoba. 

W ramach remontu i rozbudowy obiektów będących własnością Gminy Godziesze 

Wielkie wykonano w 2020 r.: 

1. Rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  o budynek sali gimnastycznej. 

Roboty rozpoczęto 26 czerwca 2020 r. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Planowane zakończenie robót przewidziano na 19 lipca 2021 r. Całkowita wartość 

inwestycji wyniesie 2 593 210,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w ramach programu 

Ministerstwa Sportu pn. „Sportowa Polska”. Wysokość dofinansowania wyniesie 

1 296 600,00 zł. 

2. Remont budynku w Godzieszach Wielkich przy ul. 11 Listopada 8. Prace 

rozpoczęto 1 grudnia 2020 r. Wartość inwestycji poniesiona w 2020 r. wyniosła 394 022,53 zł. 
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Inwestycja zostanie zakończona w 2021 r. Zadanie jest finansowane w całości ze środków 

własnych Gminy. 

3. Zamontowano windę pionową w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach 

Wielkich, w ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 71 635,71 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków 

PFRON w wysokości 18 375,00 zł. 

4. Odmalowano szczyty budynku „Starej Gminy” w Godzieszach Wielkich, 

ul. Rynek 7. Zadanie wykonano ze środków własnych Gminy. 

W 2020 r. w zakresie wymiany źródeł ciepła zrealizowano następujące zadania: 

1. Wymieniono kocioł C.O. w budynku Ośrodka Zdrowia w Godzieszach 

Wielkich, ul. Kaliska 2. Ponadto dokonano remontu części komina w/w obiekcie. Wartość 

wykonanych prac wyniosła 26 719,01 zł. Zadanie wykonano ze środków własnych Gminy. 

2. Wymieniono kocioł C.O. oraz wyremontowano instalację C.O. w budynku 

Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10. Wartość wykonanych prac 

wyniosła 56 672,56. Zadanie wykonano ze środków własnych Gminy. 

W 2020 r. przeprowadzono bieżące przeglądy wszystkich placów zabaw 

w miejscowościach: Godziesze Wielkie, Józefów, Wolica, Żydów, Kakawa-Kolonia, Stara 

Kakawa, Borek, Biała, Krzemionka, a także przeprowadzono drobne prace remontowe. 

Ogrodzono plac zabaw w miejscowościach Krzemionka. Doposażono place zabaw 

w miejscowości: Biała, Kakawa-Kolonia, Saczyn, Zajączki Bankowe, Żydów. 

W ubiegłym roku w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, zamontowano 

siedem lamp solarno-hybrydowych w następujących miejscowościach: Kąpie – 2 lampy, Stara 

Kakawa – 5 lamp. Koszt inwestycji wyniósł 45 500,00 zł. Zadanie wykonano ze środków 

własnych Gminy. 

W wyniku współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu zrealizowano program 

„Deszczówka” w ramach, którego zamontowano zbiorniki na deszczówkę przy: 

1. Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich (12 zbiorników 1 600 l); 

2. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Kakawie (2 zbiorniki 1 600 l 

+ 1 zbiornik 500 l); 

3. Budynku Tradycji w Godzieszach Wielkich (3 zbiorniki 500 l). 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 34 944,32 zł. Zadanie zostało dofinansowane 

z programu „Deszczówka” w wysokości 22 231,00 zł. 

W 2020 r. wyposażono i oddano do użytku miejscowej społeczności obiekt Inkubatora 

Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w Kakawie-Kolonii 39. Inwestycja została 

dofinansowana z Funduszy Europejskich (środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, 

Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych 

i powojskowych”, Poddziałanie 9.2.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 
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poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”) w wysokości 85% 

kosztów kwalifikowanych. 

W ramach Projektu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 zakupiono niezbędne 

wyposażenie Klubu Seniora mieszczącego się w tym budynku: stoły, krzesła, meble 

do pomieszczeń, drabinki gimnastyczne oraz wykładzinę podłogową. Wartość projektu 

37 875,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 25 000,00 zł. 

W 2020 roku kontynuowany był proces komunalizacyjny nieruchomości oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 458/1, obręb 0020 Żydów. 

Zakończyły się cztery postępowania stwierdzające nabycie z mocy prawa 

nieruchomości (dróg) w obrębie: 

- Godzieszki – 6 działek o łącznej powierzchni 5,6800 ha, 

- Sobocin – 16 działek o łącznej powierzchni 7,0510 ha, 

-  Wola Droszewska – 38 działek o łącznej powierzchni 8,6311 ha, 

- Wola Droszewska – 1 działka o powierzchni 0,5100 ha. 

Gmina Godziesze Wielkie wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Kaliszu 

o zasiedzenie działki nr 403 w miejscowości Józefów. 

Gminna infrastruktura drogowa 

W 2020 roku Gmina Godziesze Wielkie zrealizowała następujące zadania w zakresie 

infrastruktury drogowej: 

I. Drogi asfaltowe: 

1) Z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych: 

a) Godziesze Wielkie, ul. Kosmowa - nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 

4,0 m i długości 0,980 km, z elementami bezpieczeństwa typu chodnik o szerokości 2,0 m, 

radarowy pomiar prędkości, bezpieczne przejście dla pieszych. Koszt robót brutto 597 840,73 zł 

(dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 358 704,00 zł). 

2) Z dofinansowaniem z FOGR: 

a) Biała – podbudowa i nawierzchnia asfaltowa na długości 0,804 km. Koszt robót 

brutto 597 840,73 zł (dofinansowanie z FOGR w kwocie 110 000,00 zł). 

3) Z udziałem Funduszu Sołeckiego: 

a) Godziesze Wielkie, ul. Cmentarna – podbudowa i nowa nawierzchnia 

o szerokości 4 m o długości 0,178 km; 

b) Bałdoń – podbudowa i nowa nawierzchnia asfaltowa śr. o szerokości 3 m 

i długości 0,245 km; 

c) Borek, ul. Wspólna – podbudowa i nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 

3 m i długości 0, 100 km; 
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d) Saczyn - nowa nawierzchnia asfaltowa szerokości 3 m i długości 0,630 km; 

e) Stara Kakawa - nowa nawierzchnia asfaltowa szerokości 3 m i długości 

0,450 km; 

f) Stobno Siódme – nowa nawierzchnia asfaltowa szerokości 3 m i długości 

0,248 km; 

g) Takomyśle – nowa nawierzchnia asfaltowa szerokości 3 m i długości 0,188 km. 

II. Drogi tłuczniowe: 

1) Z udziałem Funduszu Sołeckiego: 

a) Józefów – o długości 0,180 km; 

b) Zadowice – o długości 0,500 km; 

c) Żydów – o długości 0,250 km. 

III. Pozostałe inwestycje drogowe: 

1) Pobocze utwardzone z nawierzchni asfaltowej w Godzieszach Małych 

ul. Zadowicka o długości 0,550 km oraz o nawierzchni tłuczniowej w Józefowie o długości 

0,700 mb. 

2) Chodnik w Krzemionce z kostki brukowej o długości 557 mb. 

3) Zakup krawężników w ilości 540 szt. z Funduszu Sołeckiego wsi Godzieszki. 

4) Przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 675901P Wola 

Droszewska – Zadowice. 

IV. Inwestycje drogowe realizowane z Powiatem Kaliskim: 

1) Udzielono pomocy finansowej w kwocie 498 604,00 zł na wykonanie 

bezpiecznego pobocza w pasie dróg powiatowych w miejscowościach Godziesze Małe 

ul. Ostrowska, Wola Droszewska, Wolica, Skrzatki, Żydów. 

Ogółem na drogi gminne w 2020 roku wydano kwotę 1 614 629,36 zł. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie 

W 2020 r. Gmina Godziesze Wielkie realizowała Wieloletni plan rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy 

Godziesze Wielkie, celem objęcia możliwością korzystania z usług przez jak największą liczbę 

mieszkańców gminy. 

Zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, które Gmina Godziesze Wielkie wykonywała w 2020 r.: 

I. Budowa i rozbudowa wodociągów: 

1) W 2020 roku włączono 83 nowych odbiorców do gminnej sieci wodociągowej. 



20 

 

2) W 2020 roku w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej 

na terenie Gminy Godziesze Wielkie”, zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019 - 2022  z budżetu Gminy 

Godziesze Wielkie wykonano: 

a) sieć wodociągową w miejscowości Borek o długości 542,00 mb za łączną kwotę 

143 502,99 zł; 

b) sieć wodociągową w miejscowości Saczyn o długości 211,9 mb za łączną kwotę 

23 739,00 zł. 

3) W 2020 r. dla potrzeb boiska sportowego w Godzieszach Wielkich wybudowano 

studnię na łączną kwotę 15 957,58 zł, w ramach inwestycji wykonano: 

a) odwiert pierwszy o głębokości 30 m, odwiert drugi o głębokości 26 m, montaż 

obudowy studni wraz zawieszeniem pompy 1.5kW/230V; 

b) wykop w gruncie na długości 70 mb wraz z rurociągiem wodociągowym; 

c) prace elektryczne związane z uruchomieniem studni. 

II. W ramach działań poprawiających funkcjonowanie wodociągów złożony został 

w 2019 r. wniosek pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze 

Wielkie poprzez budowę wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis 

do miejscowości Borek oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki" 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który pierwotnie 

nie zakwalifikował się do dofinansowania z uwagi na zbyt odległe miejsce na liście 

rankingowej – obecnie trafił do oceny merytorycznej. W grudniu 2020 r. złożono II wyjaśnienia 

do wniosku. Wartość projektu 1 979 999,78 zł, wnioskowana kwota pomocy 1 024 286,00 zł. 

III. Kanalizacja sanitarna: 

1) W 2020 r. wybudowano ogółem 9 135,70 mb sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 

a) kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną wraz z odgałęzieniami od kanału 

głównego do granic posesji prywatnych w miejscowościach: 

− Zadowice i część Woli Droszewskiej – 8 069,50 mb, 

− Skrzatki – 233, 70 mb, 

− Wolica – 832,50 mb, 

b) 1 przepompownię ścieków w miejscowości Wolica; 

c) 4 przepompownie ścieków w miejscowości Zadowice. 

4) Gmina Godziesze Wielkie w porozumieniu z mieszkańcami miejscowości: 

Biała, Godziesze Małe ul. Ostrowska, Zadowice, część Woli Droszewskiej i Wolica wykonała 

163 szt. przyłączy kanalizacyjnych do prywatnych posesji o łącznej długości 3 911,50 mb w tym:  

a) Biała i Godziesze Małe ul. Ostrowska 44 szt. o długości 1 410,83 mb; 

b) Zadowice i część Woli Droszewskiej 74 szt. o długości 1 742,77 mb; 

c) Wolica 45 szt. o długości: 757,90 mb. 

5) Mieszkańcy wykonali indywidualnie 24 przyłącza kanalizacyjne do istniejącej 

sieci kanalizacji sanitarnej. 
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6) Całkowity koszt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w 2020 roku wyniósł 

3 047 256,90 zł w tym: 

a) środki budżetu Gminy - 1 348 835,78 zł, 

b) środki unijne - 1 397 686,12 zł, 

c) wkład mieszkańców - 300 735,00 zł. 

IV. W ramach realizacji zadań bieżących: 

1. dostarczano mieszkańcom wodę zdatną do spożycia pobieraną ze stacji 

uzdatniania wody z Białej i Wolicy oraz od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Kaliszu dla mieszkańców wsi Żydów oraz części miejscowości Wolica, 

2. ścieki powstające na terenie gminy Godziesze Wielkie oczyszczane były 

w dwóch gminnych oczyszczalniach ścieków w miejscowości Saczyn i Godziesze Małe 

oraz odprowadzane do kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Kaliszu z miejscowości Żydów oraz części miejscowości Borek i Wolica. 

Budownictwo, urbanistyka i architektura 

Na terenie Gminy Godziesze Wielkie obowiązują ustalenia 15 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego uchwalone w okresie od 2001-2003 roku oraz „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godziesze Wielkie” 

uchwalone w 1999 roku, a następnie zmienione w 2010 roku. Obszar objęty miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego obejmuje części następujących miejscowości: 

Stobno, Borek, Kolonia Kakawa, Wolica, Stobno Wieś, Godziesze Małe, Saczyn, Krzemionka, 

Końska Wieś, Józefów, szczegółowo określone w poszczególnych uchwałach. 

W 2020 roku wydanych zostało 164 decyzji o warunkach zabudowy oraz 18 decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano również 330 zaświadczeń 

o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

co świadczy o dużym – jak na naszą niewielką gminę – zainteresowaniu obrotem 

nieruchomościami. 

Ilość decyzji o warunkach zabudowy w poszczególnych obrębach ewidencyjnych: 

a) Biała   2 szt., 

b) Borek   32 szt., 

c) Godziesze Małe 14 szt., 

d) Godziesze Wielkie 19 szt., 

e) Józefów  1 szt., 

f) Kakawa Kolonia 1 szt., 

g) Kąpie   2 szt., 

h) Kakawa Nowa 4 szt., 

i) Kakawa Stara  3 szt., 
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j) Krzemionka  0 szt., 

k) Rafałów  1 szt., 

l) Saczyn   1 szt., 

m) Sobocin  3 szt., 

n) Stobno VI VII  19 szt., 

o) Stobno Wieś  11 szt., 

p) Zajączki Bankowe 3 szt., 

q) Wola Droszewska 4 szt., 

r) Zadowice  3 szt., 

s) Wolica   30 szt. 

Oświata 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do zadań własnych 

gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. 

Realizując zadania oświatowe Gmina Godziesze Wielkie jest organem prowadzącym 

dla 5 placówek oświatowych. 

W roku 2020 r. sieć szkół składała się z: 

1. Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich, w którego skład wchodzi szkoła 

podstawowa i przedszkole. Zespół posiada również oddział zamiejscowy przedszkola 

w miejscowości Saczyn. 

2. Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej, w którego skład wchodzi przedszkole 

i szkoła podstawowa. 

3. Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym, w skład którego wchodzi 

przedszkole oraz szkoła podstawowa. 

4. Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła II w Starej Kakawie wraz z oddziałami 

przedszkolnymi działającymi przy szkole. 

5. Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Żydowie wraz 

z oddziałami przedszkolnymi działającymi przy szkole. 

Na terenie gminy Godziesze Wielkie działa również Centrum Edukacyjno-

Rehabilitacyjne Tęcza w Wolicy. Jest to ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy utworzony 

w 2012 r., który jest niepubliczną specjalistyczną placówką oświatową. 

Od 06.02.2019 r. na terenie Gminy Godziesze Wielkie w miejscowości Stobno Siódme 

rozpoczęła działalność jako „Opiekun dzienny” pani Emilia Grześ. 

Od 30.04.2020 r. swoją działalność rozpoczął Niepubliczny Żłobek - Słodziaki mający 

swoją siedzibę na Borku. 
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W roku 2020 liczba uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina 

Godziesze Wielkie zmieniała się. W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 liczba uczniów 

w poszczególnych szkołach kształtowała się następująco: 
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Nazwa szkoły Liczba 

oddziałów 

w placówce 

(stan na 

30 września 

2019 r.) 

Liczba uczniów 

rok szkolny 

2019/2020 (stan 

na 30 września 

2019 r.) 

Liczba 

oddziałów 

w placówce 

(stan na 

30 września 

2020 r.) 

Liczba uczniów 

rok szkolny 

2020/2021 (stan 

na 30 września 

2020 r.) 

Zespół Szkół 

Nr 1 

w Godzieszach 

Wielkich 

Przedszkole:7 

„0”*:2 

SP**:18 

 

Przedszkole:155 

„0”*:42 

SP**:332 

 

Przedszkole:7 

„0”*:2 

SP**:18 

 

Przedszkole:141 

„0”*:62 

SP**:338+2zaj.r

ew.wych. 

 

Zespół Szkół 

w Woli 

Droszewskiej 

Przedszkole:2 

„0”*:1 

SP**:8 

 

Przedszkole:26 

„0”*:17 

SP**:131 

 

Przedszkole:2 

„0”*:1 

SP**:8 

 

Przedszkole:31 

(+4 dzieci 2,5 

lat) 

„0”*:3 

SP**:128 

 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

w Stobnie 

Siódmym 

Przedszkole :3  

„0”*:1 

SP**:10 

 

Przedszkole:63 

„0”*:16 

SP**:161 

Przedszkole :3  

„0”*:1 

SP**:11 

 

Przedszkole:69 

„0”*:18 

SP**: 170 

Szkoła 

Podstawowa 

w Starej 

Kakawie 

Oddziały 

przedszkole:3 

„0”*:1 

SP**:5 

Oddziały 

przedszkole:33 

„0”*:11 

SP**:54 

Oddziały 

przedszkole:2 

„0”*:1 

SP**:5 (3+2 

łączone) 

 Oddziały 

przedszkole:34 

„0”*:13 

SP**:57 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Ks. Jana 

Twardowskiego 

w Żydowie 

Oddziały 

przedszkole:1 

„0”*:1 

SP**:4 

Oddziały 

przedszkole:11 

„0”*:9 

SP**:34 

Oddziały 

przedszkole:1 

„0”*:1 

SP**:5 (2+3 

łączone) 

Oddziały 

przedszkole:14 

„0”*:4 

SP**:44 

* „0” - obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

** SP – szkoła podstawowa 
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Struktura zatrudnienia w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 

oraz 2020/2021 kształtowała się w następujący sposób: 

Nazwa szkoły Liczba zatrudnionych 

pracowników 

administracji i obsługi 

Liczba nauczycieli 

rok szkolny 

2019/2020 (stan na 

30 września 2019r.) 

Liczba nauczycieli rok 

szkolny 2020/2021 

(stan na 30 września 

2020r.) 

Zespół Szkół 

Nr 1 

w Godzieszach 

Wielkich 

Rok szkolny 

2019/2020:31,62etatów 

2020/2021:33,13etatów 

Pełny etat:49osób 

Niepełny etat:12osób 

Razem etaty:53,74 

Pełny etat:51osób 

Niepełny etat:10osób 

Razem etaty:50,26 

Zespół Szkół 

w Woli 

Droszewskiej 

Rok szkolny: 

2019/2020:8etatów 

2020/2021:8 etatów 

Pełny etat:19osób 

Niepełny 

Etat:1osoba 

Razem etaty: 19,78 

Pełny etat:21osób 

Niepełny Etat:2osoby 

Razem etaty: 21,78 

 

Zespół 

Szkolno-

Przedszkolny 

w Stobnie 

Siódmym 

Rok szkolny: 

2019/2020:5,5etatów 

2020/2021:6,5 etatów 

Pełny etat:27osób 

Niepełny Etat:6osób 

Razem etaty: 28,72 

 

Pełny etat:27osób 

NiepełnyEtat:4,38osoby 

Razem etaty: 31,36 

 

Szkoła 

Podstawowa 

w Starej 

Kakawie 

Rok szkolny: 

2019/2020:3etaty 

2020/2021:3,5etatów 

Pełny etat:11osób 

Niepełny Etat:6osób 

Razem etaty: 13,71 

 

Pełny etat:11osób 

Niepełny Etat:11osób 

Razem etaty: 16,29 

 

Szkoła 

Podstawowa 

im. Ks. Jana 

Twardowskiego 

w Żydowie 

Rok szkolny: 

2019/2020:1,5etatu 

2020/2021:1,93 etatu 

Pełny etat:7osób 

Niepełny Etat:4osób 

Razem etaty: 8,38 

 

Pełny etat:7osób 

Niepełny Etat:1,5osób 

Razem etaty: 8,5 

 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne odnoszą się do tej grupy uczniów, która nie może 

podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego. Mają 

oni bowiem znacznie większe trudności w uczeniu się niż ich rówieśnicy. Są w stanie 

kontynuować naukę, ale potrzebują pomocy pedagogicznej w formie specjalnego programu 

nauczania i wychowania, specjalnych metod, dostosowanych do ich potrzeb, możliwości 



26 

 

i ograniczeń. Dostosowanie następuje na podstawie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno 

– pedagogicznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły 

lub przedszkola. W szkołach pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem oraz w formie klas terapeutycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia, 

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 

W przedszkolu pomoc jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem 

oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym, porad i konsultacji. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostki samorządu terytorialnego na realizację 

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży, są zobowiązane przeznaczyć środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca 

z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Wydatki na realizację zadań wymagających 

specjalnych form nauki klasyfikuje się w rozdziałach 80149, 80150 oraz 85404 (rozdział 

obejmujący wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) 

Nazwa 

szkoły 

Zespół Szkół 

nr 1 

w Godzieszach 

Wielkich 

Zespół 

Szkolno-

Przedszkolny 

w Stobnie 

Siódmym 

Zespół Szkół 

w Woli 

Droszewskiej 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Jana Pawła II 

w Starej 

Kakawie 

Szkoła 

Podstawowa im. 

ks. Jana 

Twardowskiego 

w Żydowie 

Liczba 

orzeczeń, 

które 

posiadają 

dzieci 

5 w 

przedszkolu 

13 w szkole 

podstawowej 

2 w 

przedszkolu+

1 WWR 

11 w szkole 

podstawowej 

1 w 

przedszkolu  

4 w szkole 

podstawowej 

0 w oddziale 

przedszkolnym 

1 szkole 

podstawowej 

0 w oddziale 

przedszkolnym 

2 w  szkole 

podstawowej 

 

Nazwa placówki Kwota wydatkowana w rozdziale w 2020 

roku 

Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich 80180149: 287.348,70zł 

80180150: 320.886,35zł 

Zespół Szkół w Woli Droszewskiej 80180149:5.910,25zł 

80180150: 88.835,96zł 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie 

Siódmym 

80180149: 5.063,17zł 

80180150: 652.045,27zł 

85485404: 3.435,46zł 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

wStarej Kakawie 

80180150: 21.202,34zł 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Żydowie 

80180150: 5.795,31zł 

RAZEM: 1.390.522,81zł 

 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o prace w celu 

przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie. Jest ono przyznawane na wniosek 

pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika 

egzaminu zgodnie z przepisami ustawowymi. 

W roku 2020 w gminie Godziesze Wielkie: 

1. Liczba młodocianych, za których pracodawcy otrzymali dofinansowanie 

kosztów kształcenia wyniosła 13 młodocianych. 

2. Liczba pracodawców, którzy w 2020 roku otrzymali dofinansowanie kosztów 

przygotowania zawodowego młodocianych pracowników to 13 pracodawców. 

3. Wysokość środków, pochodzących z Funduszu Pracy wypłacanych 

pracodawcom w 2020 roku to 99.878,39 zł. 

Sieć publicznych szkół na terenie Gminy Godziesze Wielkie została zorganizowana 

w taki sposób, aby umożliwić wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2020r. poz. 910, z późn zm.) droga dziecka z domu do szkoły w przypadku uczniów 

klas I-IV szkół podstawowych nie może przekraczać 3 km, a w przypadku uczniów klas V-VIII 

szkół podstawowych nie może przekroczyć 4 km. Zgodnie z art. 39 ust. 5, jeżeli droga dziecka 

z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza powyżej podanej odległości, 

to obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

dziecka albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli 

dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów 

przejazdu dziennego opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka 

z domu do szkoły nie przekracza powyższych odległości, to gmina może zapewnić 

i zorganizować bezpłatny transport. 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020r poz. 910, z późn. zm.) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne 
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jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz innych ramach wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 32 ust.5 powyższej ustawy, 

jeżeli droga dziecka 6-letniego i 5-letniego z domu do publicznego przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w której gmina zapewnia tym dzieciom 

warunki spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji prawa 

do wychowania przedszkolnego przekracza 3 km., obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu 

dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

W 2020 r. koszt poniesiony z tytułu dowozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli wyniósł 

133.796,80 złotych. 

Poniższy koszt w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: 

1. Zespół Szkół w Woli Droszewskiej 25.662,30zł, 

2. Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich wspólnie z Zespołem Szkolno-

Przedszkolnym w Stobnie Siódmym 108.134,50zł. 

Zostały również wypłacone zwroty za dowóz uczniów niepełnosprawnych, rodzicom 

dowożących swe dzieci do szkół, przedszkoli oraz ośrodków specjalistycznych. W roku 

szkolnym 2020/2021 w naszej gminie było ich dziewięcioro. Kwota na powyższe zadanie 

w 2020 roku wyniosła 32.531,13zł. Dodatkowo jedna osoba - mężczyzna z niepełnoprawnością 

był dowożony do ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Kaliszu przez firmę Echo Taxi, 

gdzie koszt dowozu wyniósł 10.732,00zł. 

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych z 0,4% rezerwy 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymała Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego 

w Żydowie. Wystąpiła ona z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej i uzyskała 

z Ministerstwa Finansów dofinansowanie na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne 

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Łączna kwota 

dofinansowania na powyższe zadanie wyniosła 48.172,00zł. 

Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 

poz. 2029, z późn. zm.) gwarantuje uczniom szkół podstawowych prawo do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Zmiany 

wprowadzane są sukcesywnie, począwszy od klasy I szkoły podstawowej. W związku 

z przyjętym harmonogramem wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników złożony 

został wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2020 roku na wyposażenie szkół podstawowych 

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wysokość 

udokumentowanych wydatków poniesionych w 2020 roku pokrytych z dotacji celowej 

wyniosła 87.140,78zł. 

W dniu 27 kwietnia 2020r. Gmina Godziesze Wielkie podpisała umowę powierzenia 

grantu w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 
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nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „ Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach” dot. realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 

Projekt był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. 

Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć 

edukacyjnych - nauczania zdalnego za pomocą łączy internetowych. Gmina uzyskała grant, 

dzięki któremu pozyskała fundusze na zakup wysokiej klasy laptopów. Do szkół przekazano 

31 laptopów  zakupionych z granu tj. z kwoty 59.710,05zł i z środków własnych gminy 

tj. 7.642,78zł. 

W czerwcu 2020 r. Gmina Godziesze Wielkie po raz drugi uzyskała dofinansowanie 

na wsparcie zdalnej nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”. 

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, 

a głównym kryterium podziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych 

kategorii była liczba rodzin wielodzietnych mieszkających  na terenie danej gminy 

i korzystających z gminnego wsparcia. Gmina Godziesze Wielkie otrzymała grant w ramach 

projektu  „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w wysokości 

95.000,00 zł. Z uzyskanych środków oraz wkładu własnego finansowego w kwocie 940,00 zł, 

zakupiono 40 laptopów wraz z oprogramowaniem, które trafiły do szkół z terenu naszej gminy. 

Sprzęt został użyczony uczniom, w tym 36 uczniom z rodzin wielodzietnych oraz 4 uczniom 

z rodzin pozostałych, którzy nie mieli warunków technicznych do kształcenia zdalnego. 

Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania sprzęt będzie 

wykorzystany przez szkoły w celach edukacyjnych. 

Programy i strategie realizowane w Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich 

w roku 2020: 

I. Realizacja strategii wynikających z kierunków realizacji  oświatowej polityki 

państwa: 

1) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych. Szkoła udzielała pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

poprzez dostosowanie metod i form pracy dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach 

edukacyjnych  w bieżącej pracy z uczniem a także realizację zaleceń z poradni psychologiczno 

- pedagogicznej zawartych w opiniach i orzeczeniach: zajęcia  wyrównawcze, zajęcia 

korekcyjno - kompensacyjne, kształtujące kompetencje emocjonalno- społeczne, 

logopedyczne, rewalidacyjne, wychowawczo- rewalidacyjne oraz inne wynikające 

z zagrożenia ucznia niedostosowaniem społecznym, ale  także rozwijania talentów 

i zainteresowań – indywidualny tok nauczania. W tym procesie ogromną role odgrywa 
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psycholog i pedagog, którzy w czasie pandemii udzielają wsparcia wszystkim szkolnym 

podmiotom, metody pracy  dostosowując do potrzeb - konsultacje onlin-e, telefoniczne oraz na 

terenie szkoły. Dla zapewnienia wsparcia rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej 

sytuacji zaproponowano udział ucznia w edukacji zdalnej na terenie szkoły. Z takiej formy 

pomocy skorzystało 6 uczniów. Szkoła zorganizowała także konsultacje dla uczniów klas VIII, 

aby umożliwić im doskonalenie wiedzy i umiejętności przed egzaminem zewnętrznym. 

2) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 

cyfrowych. Strategia  od III do XII 2020 skupiała się na   doskonaleniu wewnątrzszkolnym 

i zewnętrznym kadry pedagogicznej, której celem było przygotowanie nauczycieli 

do prowadzenia zdalnej edukacji. Działania były prowadzone równolegle z rozpoznawaniem 

potrzeb szkoły w narzędzia i zasoby cyfrowe oraz z doposażaniem placówki. 

3) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie norm społecznych – odbywało się poprzez realizacje zadań 

zaplanowanych w szkolnym programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły oraz poprzez 

doskonalenie zewnętrzne, którego celem było wyposażenie nauczycieli w narzędzia i wiedzę 

umożliwiającą realizacje tych trudnych  zadań onlin-e. 

II. Przygotowanie Zespołu Szkół nr 1 do funkcjonowanie w stanie zagrożenia 

epidemicznego: 

1) Opracowanie i wdrożenie procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

w czasie pandemii. 

2) Dostosowanie regulaminów i dokumentów wewnętrznych do zmian prawnych 

wynikających z zagrożenia epidemicznego. 

3) Doposażenie placówki w urządzenia i środki dezynfekcyjne. 

4) Wdrożenia zasad nauki zdalnej oraz organizacji zajęć i konsultacji stacjonarnych 

przy zachowaniu reżimu sanitarnego w szkole i przedszkolu. 

5) Organizacja wsparcia dla rodziców i zajęć dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi na terenie szkoły. 

III. Programy szkolne: 

1) Szkolny Program wychowawczo - profilaktyczny dla uczniów Szkole 

Podstawowej w Godzieszach Wielkich. Celem jest realizacja działań wychowawczo –

profilaktycznych. Wychowanie do wartości oraz szeroko rozumiana profilaktyka 

współczesnych zagrożeń: narkotyki, dopalacze, agresja i zaburzenia emocji, nikotynizm. 

2) Realizacja programu „ Ja w Internecie”- działania wdrażające do bezpiecznych 

zachowań w Internecie, skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Bezpieczeństwo 

w cyberprzestrzeni. Bezpieczne korzystanie z zasobów w Internecie. 

3) Współpraca z  „Centrum Mistrzostwa Informatycznego CMI”- kontynuacja 

projektu z ubiegłego roku skutkująca organizacją w szkole Koła Mistrzostwa Informatycznego 

finansowanego ze środków CMI. 
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4) „Tydzień Konstytucyjny” - edukacja na rzecz zwiększenia świadomości 

dotyczącej praw dziecka i zasad prawnych. 

5) „Piękna nasza Polska Cała” - projekt kształcący postawy patriotyczne 

u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie 

tożsamości narodowej dzieci i młodzieży. 

6) Czytam z klasą - lekturki spod chmurki - projekt zakłada rozbudzenie wśród 

całych rodzin zaangażowania czytelniczego. 

7) Wolontariat - realizacja programu szkolnego wolontariatu, podejmowanie 

działań, których celem jest wychowanie do powszechnie uznawanych wartości, wrażliwości 

na drugiego człowieka, altruizmu, niesienia pomocy innym ludziom. 

8) Harcerstwo - działalność drużyny harcerskiej i zuchowej jako jeden z ważnych 

elementów procesu wychowania, (szczególnie w dobie kryzysu rodziny). Kształcenie 

patriotyzmu, samodzielności, zaradności, odpowiedzialności. 

9) Programy i inicjatywy europejskie – realizacja współpracy metodą  projektu e- 

Twinnig School  w celu wyrównania szans. Szkoła z certyfikatem e-Twinnig. 

10) „Czyste Powietrze Wokół Nas” adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich 

uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz ich rodziców i opiekunów. Celem 

programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją 

na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie 

w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich 

tytoń. 

11) „Nie pal przy mnie proszę” skierowany do uczniów klas I-III szkół 

podstawowych, którego celem głównym jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie 

tytoniu. 

12) „Bieg po zdrowie” adresowany do dzieci z IV klasy szkoły podstawowej, 

którego głównym celem jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia 

w kontekście szkodliwości palenia papierosów. 

13) „Znajdź właściwe rozwiązanie”, którego adresatami są uczniowie IV-VII klas 

szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum. Jego celem głównym jest zapobieganie 

paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. 

14) „Trzymaj formę”- Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie 

trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez 

promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność 

indywidualną i wolny wybór jednostki. Program realizowany jest metodą projektu dzięki 

czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. 

15) „Mamo, tato, co ty na to: - Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi 

rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, 

których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy. 

16) Mały miś w świecie emocji - program wdrażający dzieci przedszkolne 

do radzenia sobie z emocjami. 
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17) Kubusiowi przyjaciele natury, w tym realizacja projektu „ święto lasu”-program 

kształcący zachowania ekologiczne. 

18) Cała Polska czyta dzieciom - program wdrażający uczniów i rodziców 

do czytania. 

19) Przyjaciele Zippiego - program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci 

w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy 

różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności 

w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on 

na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne 

wszystkich małych dzieci. 

Programy i polityki realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie 

Siódmym w roku 2020: 

I. Opis realizowanych polityk: 

1) Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych 

ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie 

samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

2) Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem 

kształcenia osób dorosłych. 

3) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych. 

4) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 

cyfrowych. 

5) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie norm społecznych. 

6) Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych 

dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w  roku 2021. 

II. Opis realizowanych programów: 

1) „Program dla szkół – owoce i mleko w szkole” – cel programu: propagowanie 

zdrowego odżywiania, zapewnianie dzieciom z klas I – III codziennej porcji owoców i warzyw 

oraz produktów mlecznych. 

2) Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele 

Zippiego” – cel programu: kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych 

u małych dzieci w wieku 5-8 lat, poznawanie różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami 

i wykorzystywanie nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz  w  relacjach dzieci 

z innymi ludźmi. 
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3) „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” – cel programu:  rozwijanie 

w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie 

do radzenia sobie z trudnościami. 

4) „Przystań w sieci” – program został stworzony dla uczniów, nauczycieli, 

psychologów, pedagogów i bibliotekarzy, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące 

odpowiedzialnego korzystania z Internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci 

i bezpieczeństwa online. 

5) „Golden Five” – cel programu: wspieranie osiągnięć szkolnych i rozwoju 

osobistego uczniów w wieku 11-15 r.ż. , zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem. 

6) „Moje dziecko idzie do szkoły” - celem programu jest ukształtowanie 

prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych, podniesienie poziomu wiedzy 

rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, uświadomienie rodzicom ich 

roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych, przekonanie ich o słuszności 

podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym 

oraz zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego 

zachowanie. 

7) „Trzymaj formę” i  „Bieg po zdrowie” – cele programu propagowanie zdrowego 

styl życia o  dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone 

z regularną aktywnością fizyczną. 

8) „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę” – cel programu: 

zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu 

tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących 

ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. 

Polityki i programy realizowane w Zespole Szkół w Woli Droszewskiej w roku 

2020: 

1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa rok szkolny 2020/2021: 

a) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych: 

− szkoła i przedszkole zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz wsparcia 

psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania 

ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych; 

− w szkole i przedszkolu zgodnie z potrzebami udzielana jest uczniom pomoc 

psychologiczno – pedagogiczna; 

− działa zespół nauczycieli do spraw udzielania pomocy  psychologiczno – 

pedagogicznej; 

− dokonywana jest ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej oraz wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, wyciągane są wnioski 

i formułowane zalecenia do dalszej pracy; 
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− odbywają się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, zajęcia 

terapeutyczne, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej, zajęcia 

rewalidacyjne, zajęcia realizowane indywidualnie z uczniem. 

b) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 

cyfrowych: 

− nauczyciele wykorzystują narzędzia i zasoby cyfrowe i metody kształcenia 

na odległość oraz doskonalą swoje umiejętności i wiadomości w tym zakresie; 

− szkoła podstawowa korzysta z dziennika elektronicznego i narzędzi OFFICE 

365, w szczególności z aplikacji TEAMS – prowadzenie zajęć online; 

− porusza się tematykę higieny cyfrowej obejmującej bezpieczne i efektywne 

korzystanie z narzędzi cyfrowych takich, jak komputery, telefony komórkowe, itp. 

c) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie norm społecznych: 

− nauczyciele realizują działania wychowawcze szkoły – wychowanie 

do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych uzgodnionych w planach 

pracy szkoły, wychowawców, nauczycieli itp.; 

− nauczyciele podczas zajęć realizują cele: rozwijanie w uczniach wartości 

patriotycznych, wychowywanie w duchu patriotyzmu lokalnego i miłości do Ojczyzny, 

umacnianie wiedzy na temat przynależności narodowej: mała i duża Ojczyzna, kultywowanie 

tradycji narodowych i regionalnych, wpajanie szacunku do symboli narodowych, budowanie 

społeczeństwa demokratycznego, wskazanie uczniom istniejących w demokracji 

mechanizmów umożliwiających aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie demokratycznym, 

kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innego, pomoc słabszym, dobro 

drugiego człowieka, szanowanie odmienności, tolerancji, kształtowanie kultury i przyjaznego 

modelu komunikacji, umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych; 

− udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. 

d) Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych 

dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021: 

− nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach dotyczących wymagań 

egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty; 

− uwzględnienie wymagań egzaminacyjnych w pracy dydaktycznej 

i przygotowaniach do egzaminu. 

2. Opis realizowanych programów w 2020 roku: 

1) Programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów szkolnych – zgodne 

z obowiązującymi podstawami programowymi. 

2) Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły – został opracowany przez 

nauczycieli we współpracy z rodzicami na podstawie wyników diagnozy w zakresie 
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występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników 

chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych 

z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych. Diagnoza dotyczyła uczniów, rodziców i nauczycieli. Program 

wychowawczo – profilaktyczny zawiera treści i działania o charakterze wychowawczym 

skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest realizowany podczas zajęć przedmiotowych, zajęć 

z wychowawcą, okolicznościowych imprez szkolnych i klasowych, zawodów sportowych, 

wyjazdów i wycieczek oraz poprzez uczestnictwo w różnych programach. 

3) Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne – dla uczniów 

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowane dla poszczególnych uczniów, 

uwzględniające wskazania zawarte w orzeczeniu i dostosowane do indywidualnych potrzeb 

ucznia. 

4) „Program dla szkół” dla uczniów klas I-V szkoły podstawowej, celem jest trwała 

zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw 

oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się 

ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost 

świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców, program ma również na celu 

propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze 

edukacyjnym realizowane w szkole. Dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw 

oraz mleka i produktów mlecznych, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych, 

informujących o zaletach spożywania tych produktów. 

5) Program Ministerstwa Sportu i Turystyki – Szkolny Klub Sportowy 

upowszechniający sport wśród dzieci i młodzieży – systematyczne i ogólnodostępne zajęcia 

sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, celem SKS jest kształtowanie nawyku 

podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież szkolną ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów mniej aktywnych. 

6) Program profilaktyczny „Mamo, tato - co wy na to?” dla przedszkolaków – 

dzieci 5 – 6 letnich, celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat wybranych 

elementów zdrowego stylu życia oraz ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków 

prozdrowotnych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole. 

7) „Czyste Powietrze Wokół Nas” – program profilaktyczny dla przedszkolaków – 

dzieci 5 – 6 letnich, ich rodziców i opiekunów, głównym celem programu jest zwiększenie 

świadomości dzieci i dorosłych na temat szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy 

oraz wykształcenie w dzieciach postawy asertywnej w stosunku do osób palących w ich 

otoczeniu. 

8) Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę" – program profilaktyczny 

adresowany do uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej, głównym celem programu jest 

edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży 
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szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, 

w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. 

9) „Nie pal przy mnie proszę” – program edukacji antynikotynowej dla uczniów 

klas I – III szkoły podstawowej, którego głównym celem jest zmniejszenie narażenia dzieci 

na bierne palenie tytoniu. 

Polityki i programy realizowane w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej 

Kakawie w roku 2020: 

1. Opis realizowanych polityk: 

1) Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych 

ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie 

samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

2) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych. 

3) Wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 

cyfrowych. 

4) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie norm społecznych. 

5) Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych 

dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021. 

2. Opisu realizowanych programów: 

1) „Program dla szkół – owoce i mleko w szkole”. W roku 2020 w programie 

wzięło udział 34 uczniów. Program miał  na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez 

działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane przez szkołę. W ramach 

programu dzieci otrzymywały zdrowe porcje żywnościowe warzyw, owoców i przetworów 

mlecznych. 

2) „Mamo, tato, co Wy na to?”. W programie wzięło udział 27 przedszkolaków. 

W ramach programu kształtowano prawidłowe nawyki i umiejętności prozdrowotne, 

organizowano zajęcia z wykorzystaniem TIK, pogadanki z pielęgniarką szkolną i wychowawcą 

na temat zdrowego stylu życia. 

3) Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele 

Zippiego”. W programie wzięło udział 19 uczniów. Program uczył dzieci jak radzić sobie 

ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. 

Odbywało to się poprzez analizę sytuacji życiowych i zastanawiania się  nad możliwościami 

postępowania w tych sytuacjach. Dzieci w czasie zabawy, ćwiczeń, rozmów o sprawach 

ważnych, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nich i wokół nich, o sukcesach i porażkach, 

dowiadują się, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym. 
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4) „Kubusiowi przyjaciele natury”. W programie wzięło udział 52 przedszkolaków. 

W ramach programu organizowano zajęcia z wykorzystaniem TIK, prezentacje filmów 

edukacyjnych, pogadanki nt. segregacji śmieci, oszczędzania energii i wody, troski o rośliny 

i zwierzęta, zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania czasu. 

5) „Akademia bezpiecznego Puchatka”. W programie wzięło udział 11 uczniów 

klasy I. W ramach programu prowadzono zajęcia z wykorzystaniem TIK nt. bezpieczeństwa 

na drodze, w szkole, w domu i Internecie. Celem zajęć było wytworzenie u dzieci naturalnych 

sposobów unikania i reagowania na zagrożenia. Ostatnim etapem udziału w programie było 

przeprowadzenie Testu Bezpieczeństwa, który sprawdzał wiedzę pierwszoklasistów. 

6) „Z kulturą mi do twarzy”. Program wprowadzał uczniów w świat wartości, 

w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, 

wskazywał wzorce postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających 

bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele), wzmacniał poczucie tożsamości 

indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, formował u uczniów poczucie 

godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Działania, które realizowała 

szkoła w ramach programu ukierunkowywały uczniów ku ważnym wartościom życiowych. 

Strategie i programy realizowane w  Szkole Podstawowej im. księdza Jana 

Twardowskiego w Żydowie w roku 2020: 

1. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji. 

3. Rodzice są partnerami szkoły. 

W szkole została przeprowadzona wewnętrzna ewaluacja obejmującą następujące 

obszary działań szkoły: 

1. Efektywny i skutecznie zorganizowany proces edukacyjny uwzględniający 

celowe wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 

2. W szkole  kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

Strategia rozwoju Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Żydowie: 

1. Rozwijanie umiejętności funkcjonowania uczniów w otaczającym świecie – 

kształtowanie postaw młodego obywatela, szacunku wobec symboli narodowych, pojęcia 

patriotyzm małej i dużej ojczyzny zgodnie z mottem szkoły: 

„W nas - mądrość przeszłości, 

W nas - pomyślność dnia, 

W nas - ster przyszłości.” 

2. Szkoła jako źródło pozytywnych inspiracji dla wszechstronnego  rozwoju 

postaw uczniów. 

3. Znajomość kultury, obyczajów i historii Żydowa, regionu i kraju. 
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4. Celowe i właściwe korzystanie z technologii informacyjno - komunikacyjnej 

w realizacji zadań szkoły i kształcenia uczniów (z uwzględnieniem nauczania zdalnego). 

5. Aktywne współdziałanie z rodzicami uczniów i lokalnym środowiskiem. 

6. Wykorzystywanie i wzbogacanie zaplecza szkoły w sprzęt informatyczny 

(laptopy). 

7. Modernizowanie infrastruktury szkoły (budynek szkoły i przedszkola). 

8. Podnoszenie efektów kształcenia poprzez monitorowanie podstawy 

programowej, zajęcia dodatkowe dla uczniów, stały udział nauczycieli w szkoleniach, udział 

uczniów w projektach, programach i konkursach edukacyjnych. 

Programy edukacyjne realizowane w Szkole Podstawowej im. księdza Jana 

Twardowskiego w Żydowie w 2020 r.: 

1. Wprowadzenie dzieci w świat programowania poprzez wykorzystanie aplikacji 

stworzonej przez specjalistów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „PixBlocks”. 

Zajęcia w tym zakresie odbywały się zarówno stacjonarnie w szkole, jak i w czasie nauki 

zdalnej. 

2. Realizowane były projekty i programy edukacyjne:  

1) „Ratujemy i uczymy ratować”, 

2) „Kaliska przygoda z odpadami”, 

3) „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 

4) „ Trzymaj formę”, 

5) „Nie pal przy mnie proszę”, 

6) „ Akademia Bezpiecznego Puchatka”, 

7) „Koło młodych przyrodników”, 

8) „Zdrowo jem więcej wiem”, 

9) „Dzieci uczą rodziców”, 

10) Ogólnopolski Program Aktywizacji Społeczeństwa Obywatelskiego –„  Dumni 

z Polski”, projekt „Strażnik Pamięci”. 

3. W szkole został wdrożony program rozwoju wolontariatu, obejmujący między 

innymi udział w akcjach charytatywnych np.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Paczka 

dla pupila w schronisku dla zwierząt w Kaliszu, akcja sprzedaży kartek bożonarodzeniowych, 

baranków wielkanocnych dla ogólnopolskiej akcji Caritasu. 

4. W szkole kontynuowane są programy „Warzywa i owoce w szkole”, „Pij 

mleko”. 

Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie 

Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie została utworzona w roku 1950, o czym 

świadczy pierwszy wpis do Księgi Inwentarzowej Księgozbioru z datą 13 stycznia 1950 roku. 

W roku 1955 utworzono Filię biblioteczną w miejscowości Wola Droszewska. Od roku 2004 
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Biblioteka jest samorządową instytucją kultury zaspokajającą potrzeby edukacyjne, kulturalne 

i informacyjne społeczeństwa. Gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, 

promuje czytelnictwo, upowszechnia wiedzę, kulturę i naukę, prowadzi działalność 

informacyjną. 

Sieć biblioteczną na terenie gminy tworzą: 

- Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2A; 

- Filia Biblioteczna w Woli Droszewskiej. 

Biblioteka użytkuje lokal z odrębnym wejściem w budynku Przedszkola Publicznego 

w Godzieszach Wielkich o powierzchni użytkowej 120 m2. Lokal biblioteki składa się 

z wypożyczalni, sali komputerowej oraz węzła sanitarnego. Przestronne i estetyczne wnętrze 

umożliwia wygodne korzystanie z biblioteki różnym grupom użytkowników, w tym osobom 

niepełnosprawnym (główne wejście bez barier architektonicznych, toaleta 

dla niepełnosprawnych). Najmłodsi czytelnicy dysponują wydzielonym kącikiem 

czytelniczym. 

Filia biblioteczna użytkuje lokal w budynku Przedszkola Publicznego w Woli 

Droszewskiej o powierzchni użytkowej 80 m2. 

W bibliotece zatrudnionych jest 2 pracowników (1,5 etatu). 

Placówki biblioteczne wg stanu na dzień 31.12.2020 roku dysponowały księgozbiorem 

liczącym 29 636 jednostek inwentarzowych (woluminów), w tym: 

- w bibliotece 18 937 wol., 

- w filii  10 699 wol. 

Księgozbiór w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi ogółem 306,4 wolumina. 

Struktura woluminów wg rodzaju literatury przedstawia się następująco: 

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 291, 

- literatura piękna dla dorosłych  12699, 

- literatura niebeletrystyczna   7676. 

 Podstawowym źródłem powiększania księgozbioru w placówkach bibliotecznych jest 

zakup książek z dotacji podmiotowej organizatora - Gminy Godziesze Wielkie oraz ze środków 

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wieloletniego 

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek publicznych. W roku 2020 zakupiono ogółem: 1 402 wol., w tym: 

- w bibliotece 821 wol., 

- w filii  581 wol. 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców wyniosła 14,50 wolumina. 

 Wydatki na zakup nowości wydawniczych instytucji kultury kształtowały się 

następująco: 
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- w ramach dotacji podmiotowej organizatora: kwota 14 000,00 zł, liczba zakupionych 

woluminów 716, 

- w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej: kwota 14 000,00 zł, liczba zakupionych woluminów 

686. 

Łącznie wydatki na zakup nowości wydawniczych wyniosły 28 000,00 zł. 

Użytkownikami biblioteki są zarejestrowani czytelnicy oraz inne osoby odwiedzające, 

m.in. korzystający z czytelni, pracowni komputerowej, uczniowie biorący udział w lekcjach 

bibliotecznych, uczestnicy organizowanych zajęć i imprez. W ciągu roku 2020 zarejestrowano 

546 czytelników (aktywnie korzystających ze zbiorów bibliotecznych), w tym: 

- w bibliotece 431, 

- w filii 115. 

Kategorie czytelników wg wieku: 

Ogółem do 5 6-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-60 powyżej 60 

546 73 190 50 20 17 100 75 21 

 

Czytelnicy wg zajęcia: 

Ogółem Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali 

546 283 151 112 

 

Wypożyczenia książek na zewnątrz w ciągu roku: 

- ogółem 9 590 wol., 

- w bibliotece 6 226 wol., 

- w filii  3 364 wol. 

Wypożyczenia zbiorów na 100 mieszkańców: 100,73 wol. 

Struktura wypożyczeń na zewnątrz: 

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży 3 927 wol., 

- literatura piękna dla dorosłych  4 550 wol., 

- literatura niebeletrystyczna   1 113 wol. 

Wypożyczenia książek na miejscu:   152 wol. 

Ilość odwiedzin w bibliotece:   2 536. 

 Biblioteki wyposażone są w pięć stanowisk komputerowych dla czytelników 

(3 stanowiska w bibliotece i 2 w filii bibliotecznej). Użytkownikom biblioteki umożliwia się 

bezpłatne korzystanie z zasobów cyfrowych sieci Internet oraz możliwość wydruku materiałów 

informacyjnych. Ponadto czytelnicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego 

za pomocą bezprzewodowej sieci Wi – Fi. Wyposażenie placówek bibliotecznych 

w nowoczesny sprzęt komputerowy było możliwe dzięki wsparciu finansowemu z programu 
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MKiDN „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Zbiory biblioteczne w bibliotece głównej 

opracowywane są komputerowo w systemie bibliotecznym SOWA (moduł katalogowania). 

Biblioteka posiada stronę internetową www.godzieszewielkie.naszabiblioteka.com. 

 Biblioteka poza udostępnianiem zbiorów bibliotecznych podejmuje również inne 

działania mające na celu promocję książki i czytelnictwa. Współpracuje w tym celu 

z instytucjami oświatowymi z terenu gminy Godziesze Wielkie. Biblioteka organizuje m.in. 

lekcje biblioteczne, warsztaty czytelnicze, spotkania z bajką dla dzieci przedszkolnych, 

spotkania autorskie. Placówki biblioteczne promują czytelnictwo i wydarzenia kulturalne 

poprzez wystawy nowości książkowych a także wystawy okolicznościowe. 

W 2020 roku w związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusem SARS-CoV-2 

działalność i funkcjonowanie bibliotek uległy zmianie i ograniczeniu.  Decyzja o czasowym 

zamknięciu bibliotek, podyktowana zarządzeniami ministerialnymi oraz obowiązujące 

obostrzenia sanitarne spowodowały rezygnację z wcześniej zaplanowanych działań kulturalno-

edukacyjnych. Do czasu ogłoszenia epidemii zorganizowano 3 lekcje biblioteczne, w których 

wzięło udział 49 uczestników. 

 Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie od września 2020 roku przystąpiła 

po raz kolejny do drugiej edycji projektu realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii 

społecznej "Mała książka - wielki człowiek". Projekt "Z książką na start" skierowany jest 

dla dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 6 lat z roczników 2014-2017). Powyższa akcja ma 

na celu zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. 

Każde dziecko, które odwiedzi naszą bibliotekę otrzymuje w prezencie wyjątkową Wyprawkę 

Czytelniczą na dobry czytelniczy start. 

 Wyprawka zawiera książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb 

przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 

wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 

otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 

potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki takiej akcji dziecko pozna ciekawe 

miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 

życia kulturalnego. W Wyprawce znajdą również coś dla siebie rodzice, czyli poradnik 

informacyjny, który wyjaśnia nieocenioną rolę czytania w rozwoju dziecka oraz o wielorakich 

korzyściach wynikających z korzystania z biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie 

bezpłatny.  

 Do końca 2020 roku placówki biblioteczne wydały 146 wyprawek czytelniczych 

i 34 dyplomy. 

http://www.godzieszewielkie.naszabiblioteka.com/
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Współpraca z organizacjami społecznymi na terenie Gminy Godziesze 

Wielkie 

Ważnym elementem realizacji zadań Gminy jest współpraca z organizacjami 

pozarządowymi wynikająca z założeń corocznego Programu, ale także ze „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017 – 2020”. 

Na wykonanie zadań w tym zakresie nasza Gmina wydatkowała w 2020 roku pokaźne 

kwoty. W zakresie wspierania najliczniejszych naszych stowarzyszeń, jakimi są Ochotnicze 

Straże Pożarne (przypomnę tylko, że jest ich na terenie Gminy – 13) rozdysponowaliśmy kwotę 

113.217,65 zł na wydatki bieżące, które obejmowały m.in. zakup energii, zakup paliwa, zakup 

materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych. Na zakupy inwestycyjne dla OSP 

przekazaliśmy kwotę  79.556,80 zł, obejmowały one: 

1. wymianę pokrycia dachowego budynku OSP w Borek w wysokości 

43 596,40 zł, (w tym 10.000,00 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego); 

2. rozbudowę budynku strażnicy OSP w Zajączkach Bankowych w wysokości 

35 970,40 zł. 

Ponadto dotacje z budżetu gminy w łącznej wysokości 58.000,00 zł otrzymało 

11 jednostek, m. in.: 

1. OSP w Józefowie otrzymała kwotę 8.000,00 zł na kontynuację adaptacji 

pomieszczeń po sklepie spożywczym do części operacyjnej garażu; 

2. OSP w Zadowicach otrzymała kwotę 7.000,00 zł na zakup sprzętu 

przeciwpożarowego i narzędzi niezbędnych do przeprowadzania akcji ratowniczo – 

gaśniczych; 

3. OSP w Godzieszach Wielkich otrzymała kwotę 8.000,00 zł na zakup sprzętu 

przeciwpożarowego i narzędzi niezbędnych do przeprowadzania akcji ratowniczo – 

gaśniczych; 

4. OSP Stobno otrzymała kwotę 9.000,00zł, na zakup 2 kompletów aparatów 

powietrznych; 

5. OSP Stara Kakawa otrzymała kwotę 6.000,00 zł na zakup 2 kompletów 

aparatów powietrznych. 

Wspieraliśmy funkcjonowanie stowarzyszeń prowadzących działalność sportową, 

wydatkując na ich potrzeby łączną kwotę 96.000,00 złotych. Stowarzyszenia te „zrewanżowały 

się” Gminie za udzielone wsparcie rozszerzając zainteresowanie młodzieży uprawianiem 

sportu (tak było w przypadku piłki nożnej, karate i wioślarstwa) lub bardzo wysokimi, na miarę 

krajową, sukcesami sportowymi w przypadku kolarstwa w wydaniu UKS „Zefir” 

oraz organizacją „Gminnego Święta Sportu” – przez UKS „Zefir” 

Należy podkreślić, iż w ubiegłym roku kontynuowany był nowy trend w życiu 

społecznym naszej Gminy polegający na zwiększeniu stanu organizacji społecznych. Miało 
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na to wpływ powstanie nowych Kół Gospodyń Wiejskich (do końca 2020 roku utworzono 

13 KGW). Można mieć nadzieję, iż w kolejnych latach organizacje pozarządowe (tradycyjne 

i nowopowstające) będą odgrywały coraz większa rolę w życiu społecznym Gminy. 

Szczegółowe dane dotyczące tychże zagadnień zawarte są w „Sprawozdaniu z realizacji 

programu współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020” 

przedstawionym Radzie Gminy Godziesze Wielkie w kwietniu 2021 roku. 

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna i polityka prorodzinna 

Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy 

Godziesze Wielkie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem działalności 

jest organizowanie i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności 

poprzez doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia potrzebujących osób i rodzin 

i zintegrowanie ich ze środowiskiem. Do zadań pomocy społecznej należy przyznawanie 

i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej, rozwój i prowadzenie niezbędnej 

infrastruktury socjalnej czy rozwijanie nowych form pomocy. 

Świadczenia społeczne 

I. Zadania własne gminy obejmują: 

1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób, które nie posiadają 

własnych źródeł dochodu , są w wieku emerytalnym lub są osobami niepełnosprawnymi. Z tej 

formy pomocy skorzystały 24 osoby na kwotę 139.608,15 zł w całości dotowaną z budżetu 

państwa. 

2) Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały za 21 osób 

w kwocie 11.437,43 zł (dotowana z budżetu państwa). 

3) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych zarówno w formie pieniężnej jak 

i w naturze z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, odzieży, pokrycie kosztów leczenia, 

przybory szkolne, sprawienie pogrzebu, itd. dla 69  rodzin na kwotę 68 269,70 zł. 

4) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, które przysługują 

w szczególności ze względu na  długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Okres 

na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie 

okoliczności sprawy. Wysokości zasiłku  ustala się jako wysokość różnicy między kryterium 

dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. W 2020 r. minimalna wysokość zasiłku 

wynosiła w przypadku  rodziny lub osoby samotnie gospodarującej 50 % różnicy między 

kryterium dochodowym a  posiadanym dochodem  tej rodziny lub osoby.  Wypłacano 

dla 24 rodzin kwotę 56.195,21 zł w 119 świadczeniach, dotowaną z budżetu państwa 

w wys. 56.000,00 zł, pozostała kwota 195,21 zł to budżet gminy. 
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5) Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach. Kwota przeznaczona na tą formę 

pomocy wyniosła 46.823,89 zł z tego – 35.274,00 zł pochodzi z  dofinansowania z budżetu 

wojewody, pozostała kwota stanowiąca 20% ogólnego kosztu w wysokości 11.549,89 zł to 

wkład własny gminy. W ramach programu Posiłek w szkole i w domu objęto dożywianiem 

104 osoby w 52 rodzinach. 

6) Kierowanie do domu pomocy społecznej osób, którym nie można zapewnić 

opieki w miejscu zamieszkania. Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje 

ośrodek pomocy społecznej, ośrodek ponosi również koszty związane z pobytem  osoby 

kierowanej do domu pomocy społecznej w przypadku kiedy dochód tej osoby jest niższych 

o kosztów utrzymania mieszkańca. Odpłatność za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej 

w 2020 r. wyniosła 120.384,84 zł. 

7) Usługi opiekuńcze realizują opiekunki domowe zatrudniane w zależności 

od potrzeb na umowę zlecenie. W ubiegłym roku sprawowały opiekę u 13 osób wymagających 

tej pomocy. Koszt gminy to 100.400,45 zł. 

8) Praca socjalna – to działalność pracowników socjalnych mająca na celu pomoc 

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania 

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi. Praca socjalna to praca z ludźmi nie mająca wymiaru finansowego. 

W praktyce polega ona między innymi na pomocy w uzyskaniu świadczeń rentowo - 

emerytalnych, ustalenia grupy inwalidzkiej, świadczeń alimentacyjnych, pomocy w łagodzeniu 

konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich, stwarzanie warunków dla rozwoju lokalnych społeczności. 

Taką pomocą otoczono 15 rodzin. Przeprowadzamy również wywiady na rzecz innych 

jednostek, współpracujemy z zakładami pracy, policją, instytucjami, ZUS, KRUS, służbą 

zdrowia, szkolnictwem, sądami, itp. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu 

powoduje zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. 

9) Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych. W 2020 r. asystent rodziny pomagał 4 rodzinom. Koszt zadania 

wyniósł 41.182,12 zł. 

10) Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej. W 2020 r. 

pokrywaliśmy wydatki na opiekę i wychowanie 4 dzieci, które wyrokiem sądu zostało 

umieszczone w rodzinie zastępczej. Koszt zadania wyniósł 18 460,05 zł. 

11) Dodatek dla opiekuna prawnego 1 dziecka, na podstawie wyroku Sądu wyniósł 

2.843,00 zł. 

12) Opłata za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosła 

4.116,06 zł. 

13) Pomoc w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla osób 

przebywających w izolacji i kwarantannie domowej, w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS CoV 2 w 2020 r. w kwocie 10.451,91 zł – w tym 2.451,91 zł to środki z budżetu 

gminy, pozostała kwota 8.000,00 zł dotowana z budżetu państwa. Pomocą zostało objętych 

78 osób. 
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II. Zadania zlecone gminie obejmują: 

1) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 

6 dzieci korzystało z terapii specjalistycznej zleconej przez lekarza. Koszt 74.945,00 zł. 

2) Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych dla rodzin lub osób samotnie 

gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk 

żywiołowych, która miała miejsce w miesiącu VIII 2020 r. Nawałnica zniszczyła budynki 

mieszkalne i gospodarcze, a gminna komisja oszacowała poważne straty w 9 gospodarstwach. 

Rodziny te otrzymały pomoc w wysokości 60.000,00 zł. 

Kryterium dochodowe osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2020 r. 

i obecnie wynosi dla osób samotnie gospodarujących 701,00zł, a dla rodzin 528,00zł na osobę 

w rodzinie. 

W 2020 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 314 wniosków z prośbą 

o udzielenie pomocy w różnej formie. Pracownicy socjalni przeprowadzili 338 wywiadów 

środowiskowych. Ogółem wydano 358 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia 

w ramach zadań zleconych i zadań własnych.  

Ponadto GOPS realizuje wnioski o Kartę Dużej Rodziny dla rodzin z 3 i więcej dzieci 

uczących się w szkołach oraz dla rodziców, którzy wychowali 3 i więcej dzieci będących 

obecnie osobami dorosłymi. Karta uprawnia  do zniżek na niektóre zakupy i usługi w całym 

kraju. Wnioski o taką Kartę w 2020 r. złożyły 33 rodziny. Koszt budżetu państwa wyniósł 

249,19 zł. 

Świadczenia rodzinne 

Świadczeniami rodzinnymi są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami takimi jak dodatek 

z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, samotnego 

wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia 

roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

oraz świadczenia opiekuńcze, do których należą zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, 

specjalne zasiłki opiekuńcze oraz świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia 

w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami bezpośredniej stałej opieki i rehabilitacji 

lub opieki nad dorosłą osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Odprowadzane 

są również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS i KRUS za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub specjalistyczny zasiłek opiekuńczy, które 

nie mają udokumentowanych lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury. 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na jednego członka rodziny nie przekracza 674,00zł., w przypadku gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dochód 

rodziny na jednego członka nie może  przekroczyć 764,00 zł. Dochód obliczany był za rok 
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2019. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od listopada 

do października następnego  roku kalendarzowego.  

GOPS wypłaca również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 

tzw. becikowe – jeżeli dochód na osobę nie przekracza 1.922,00zł. 

Realizowana jest także wypłata świadczenia rodzicielskiego niezależnie od dochodu 

rodziny. Świadczenie to przysługuje jednemu z rodziców, jeżeli rodzinie nie przysługuje 

zasiłek macierzyński z innego źródła.  

Świadczenie „Dobry start” to jednorazowe zasiłki dla dzieci uczących się w szkołach 

podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Przyznawane niezależnie od dochodu rodziny. 

Wypłacana jest także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ze środków 

własnych gminy. Świadczenie to jest niezależne od dochodu i przysługuje w przypadku 

urodzenia w czasie 1 porodu więcej niż 1 żywego dziecka. Przysługuje, jeśli co najmniej jedno 

z rodziców dzieci zamieszkuje na terenie Gminy Godziesze Wielkie, bez przerwy przez okres 

12 miesięcy przed urodzeniem dzieci oraz w dniu składania wniosku o jednorazową zapomogę. 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 

dzieci. 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, reguluje podstawowe zasady 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którymi są osoby zobowiązane 

do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja 

prowadzona przez komornika sadowego jest bezskuteczna oraz zasady przyznawania 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych tj. osób  wychowujących dzieci, 

uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego 

egzekucja jest bezskuteczna jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł. 

Od 1 października 2020 r. kryterium dochodowe wynosi 900,00 zł na osobę. 

Na świadczenia rodzinne, opiekuńcze, rodzicielskie, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki emerytalno-rentowe w 2020 r. wydano kwotę 4.118.863,47 zł, 

w tym 50.536,27 zł to środki własne. 

Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek 

opiekuńczy a niepodlegające ubezpieczeniom zdrowotnym z innego tytułu opłacono za 19 osób 

w kwocie 26.274,60 zł 

Natomiast  świadczenie „Dobry start” w 2020r. otrzymało 1 351 dzieci. Kwota 

wydatkowana z tego tytułu wynosi 418.810,00 zł 

Świadczenia wychowawcze 

Świadczenie wychowawcze 500+ którego celem jest częściowe pokrycie wydatków 

związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 

życiowych wypłacane jest od kwietnia 2016 r. Świadczenie wychowawcze przysługiwało 
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matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia 

przez dziecko osiemnastego roku życia. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko 

w rodzinie (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia osiemnastego roku życia) 

przysługiwało, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekraczał 800,00 

zł. W przypadku gdy członkiem rodziny było dziecko legitymujące się orzeczeniem 

o niepełnosprawności dochód rodziny na jednego członka nie mógł  przekroczyć kryterium 

1200 zł. Świadczenie wychowawcze na kolejne dziecko/dzieci w wieku poniżej osiemnastego 

roku życia, inne niż pierwsze dziecko przysługiwał niezależnie od osiąganego dochodu. 

Dochód obliczany był  za rok 2017. Od dnia 01 lipca 2019 r. prawo do świadczeń 

wychowawczych ustala się na wszystkie dzieci niezależnie od dochodu rodziny. Przysługują 

do końca maja 2021 r. Na świadczenia wychowawcze w 2020 r. wydano kwotę 12.249.607,67 zł  

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny 

Stypendium szkolne jest formą pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących 

na terenie Gminy Godziesze Wielkie i ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, 

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia, na którą wpływ mają niskie dochody na osobę w rodzinie 

oraz występowanie takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 

lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli 

miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528,00 zł. 

Dochód obliczany był z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Stypendium 

szkolne przyznawane jest na rok szkolny, a jego wysokość zależy od sytuacji materialnej 

rodziny ucznia oraz od skali występowania w/w okoliczności. 

Zasiłek szkolny przysługuje uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej wynikającej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny ma charakter 

jednorazowy w stosunku do jednego zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego ustala 

się na podstawie oceny skutków zdarzenia losowego i sytuacji materialnej ucznia. Nie ma 

kryterium dochodowego. 

Na stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny w 2020 r. wydano kwotę 127.936,23 zł, 

w tym 26.083,25  zł to środki własne. 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii 

Program określa działania realizowane w ramach zadań własnych gminy w obszarze 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 
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Gmina prowadzi szereg inicjatyw mających na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom 

alkoholizmu i narkomanii adresowanych do całej społeczności, a przede wszystkim: 

1. Profilaktykę uzależnień oraz promocję zdrowego stylu życia bez używek. 

2. Zmniejszenie rozmiarów istniejącego problemu uzależnienia od alkoholu. 

3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami. 

4. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych. 

5. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem, 

przemocą w rodzinie i środowisku szkolnym. 

6. Wdrażanie nowych form profilaktyki szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

7. Poszukiwanie skuteczniejszych form kontroli prawnych i społecznych 

nad szkodliwością postępowania osób uzależnionych. 

8. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych 

strategii i metod przeciwdziałania uzależnieniem. 

9. Upowszechnienie wiedzy o chorobie alkoholowej i jej negatywnych skutkach 

wśród dzieci i młodzieży. 

Na realizację programu zaplanowane zostało w 2020 r. 125.707,59 zł, m. in. na: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i ich rodzin. Z porad terapeuty w punkcie konsultacyjnym (czynny w każdy 

piątek w godz. 1800-2100) skorzystały w ciągu całego 2020 roku - 63 osoby, w tym po raz 

pierwszy. - 27 osób. Przy punkcie konsultacyjnym działa grupa wsparcia dla uzależnionych – 

17 osób oraz grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych - 8 osób. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. W ramach działania dofinansowano wypoczynek letni - kolonie 

profilaktyczne dla 15 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży. Najlepszy obszarem pracy profilaktycznej są szkoły 

i dlatego właśnie wśród nich należy prowadzić zajęcia edukacyjne. Jednym z profilaktycznych 

priorytetów było zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie 

alternatywnych form spędzania przez nich wolnego czasu. W związku z pandemią COVID – 

19 ograniczone zostały wyjazdy dzieci i młodzieży do kina, teatru oraz muzeum, więc starano 

się zorganizować inne formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych poprzez zakup sprzętu sportowego. Prowadzone były również pozalekcyjne 

zajęcia sportowe w szkołach w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Wybudowane 

i zmodernizowane zostały place gdzie odbywają się między innymi pozalekcyjne zajęcia 

sportowe dla dzieci. Wyposażone zostały mieszkania kryzysowe w Wiejskim Inkubatorze, 

Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w Kakawie Kolonii. 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Godziesze 

Wielkie działająca w składzie 6 osób – koordynuje i ocenia działalność w zakresie 

przeciwdziałania wszelkim patologiom, na swoich spotkaniach ustala program działania 
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na dany rok budżetowy, przeprowadza rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami 

uzależnionymi, opiniuje i typuje dzieci na kolonie profilaktyczne, opiniuje wnioski o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, członkowie GKRPA biorą także udział 

w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnej. Komisja w 2020 r. odbyła 4 spotkania. 

Zorganizowano również szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego.  

5. W roku 2020 r. nauczyciele ze Szkoły w Stobnie Siódmym brali udział 

w szkoleniu w ramach programu profilaktycznego Golden Five.  

6. W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki na zlecenie GKRPA 

wykonano diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Godziesze Wielkie.  

Działalność GKRPA opiera się na współpracy z GOPS w Godzieszach Wielkich, 

szkołami gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi, policją i parafią. Ma ona na celu 

zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów uzależnień i zapobieganiu powstawaniu 

nowych problemów związanych z uzależnieniami. Gminny program profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowany był we wszystkich szkołach na terenie 

naszej gminy. 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie 

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie koncentruje się wokół obszarów: 

profilaktyka, edukacja społeczna, ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

oddziaływanie na osoby stosujące przemoc.  

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz.U. z  2020 r.  poz. 218,  póżn. zm.) oraz uchwały nr V/21/2011 Rady Gminy 

Godziesze Wielkie z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Godzieszach Wielkich 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Wójt Gminy zarządzeniem nr 16a/11 

z dnia 12 maja 2011 roku, powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 

Zespół Interdyscyplinarny lub Przewodniczący Zespołu tworzy grupy robocze , których prace 

przeprowadzane są w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikających z problemów 

występujących w indywidualnych przypadkach. Członkami grupy roboczej mogą być 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub inni pracownicy instytucji z którymi podpisane 

jest porozumienie o współpracy .  

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w szczególności należy: 

1. Ocena sytuacji problemowej osoby, rodziny, grup problemowych 

lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, 
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który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź środowiska 

oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu 

przewidzianych przepisami prawa. 

2. Udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, 

prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które 

mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. 

3. Podejmowanie interwencji w środowisku przemocy domowej i uruchamianie 

procedur mających na celu jej powstrzymanie. 

4. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami 

przemocy w rodzinie. 

5. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”. 

6. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, 

a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi. 

7. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, 

w których występuje zjawisko przemocy. 

8. Występowanie z zawiadomieniem do Sądu Rodzinnego o istnieniu zagrożenia 

dobra małoletnich dzieci. 

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2020r.: 

lp WYSZCZEGÓLNIENIE  

1 Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 4 

2 Liczba powołanych grup roboczych 4 

3 Liczba Niebieskich Kart założonych  w 2011 r. 

Liczba Niebieskich Kart założonych  w 2012 r 

Liczba Niebieskich Kart założonych w 2013 r 

Liczba Niebieskich Kart założonych w 2014 r 

Liczba  Niebieskich  Kart założonych w 2015 r. 

Liczba Niebieskich Kart założonych w 2016 r. 

Liczba Niebieskich Kart założonych w 2017 r. 

Liczba Niebieskich Kart założonych w 2018 r. 

Liczba Niebieskich Kart założonych w 2019 r. 

Liczba Niebieskich Kart założonych w 2020 r. 

1 

3 

4 

3 

6 

4 

9 

6 

10 

12 
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  4 Liczba rodzin objętych działaniem Zespołu 

Interdyscyplinarnego i monitorowanych 

5 

5 Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

0 

6 Środki finansowe wydatkowane w 2020 r 0 
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V. Realizacja uchwał Rady Gminy Godziesze Wielkie z 2020 roku 

Rada Gminy Godziesze Wielkie w 2020 r. podjęła 64 uchwały, zostały one zrealizowane w 87,5%. Pozostała część uchwał dotyczy głownie 

działań lub programów, które mają być realizowane w latach następnych. Organy nadzorujące prawidłowość uchwał stwierdziły w 1 uchwale 

nieważność w części. 

Wykaz uchwał Rady Gminy Godziesze Wielkie podjętych w 2020 r.: 

Lp. 
Numer 

uchwały 
z dnia w sprawie 

Realizacja uchwał w 2020 r. 

TAK NIE 

1. XV/118/2020 
28.02.2020r

. 

określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 

2019/2020 
✓   

2. XV/119/2020 
28.02.2020r

. 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenia nauczycieli w 2020 r., 

✓   

3. XV/120/2020 
28.02.2020r

. 
pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, ✓   

4. XV/121/2020 
28.02.2020r

. 

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie na 

lata 2020-2023 

✓   

5. XV/122/2020 
28.02.2020r

. 
zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok ✓   

6. XV/123/2020 
28.02.2020r

. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020–2034 
✓   
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7. XVI/124/2020 
30.03.2020r

. 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 

rok 

✓   

8. XVI/125/2020 
30.03.2020r

. 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Godziesze Wielkie 
✓   

9. XVI/126/2020 
30.03.2020r

. 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy 

Godziesze Wielkie 

✓   

10. XVI/127/2020 
30.03.2020r

. 

zmiany uchwały nr IX/67/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 

25 czerwca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

✓   

11. XVI/128/2020 
30.03.2020r

. 

zmiany uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 

28 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

✓   

12. XVI/129/2020 
30.03.2020r

. 
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stobno Siódme ✓   

13. XVI/130/2020 
30.03.2020r

. 
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica ✓   
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14. XVI/131/2020 
30.03.2020r

. 
zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok ✓   

15. XVI/132/2020 
30.03.2020r

. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020–2034 
✓   

16. XVII/133/2020 
28.05.2020r

. 

wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości położonej w miejscowości Godziesze Małe oraz 

obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu oraz służebnością 

gruntową 

✓   

17. XVII/134/2020 
28.05.2020r

. 
pozostawienia petycji bez rozpatrzenia ✓   

18. XVII/135/2020 
28.05.2020r

. 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Godziesze Wielkie umowy 

na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i 

utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura 

Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej 

✓   

19. XVII/136/2020 
28.05.2020r

. 

zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program 

profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – 

Ostrowskiej” 

✓   

20. XVII/137/2020 
28.05.2020r

. 
zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok ✓   

21. XVII/138/2020 
28.05.2020r

. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020–2034 
✓   

22. XVIII/139/2020 
25.06.2020r

. 
udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Godziesze Wielkie ✓   
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23. XVIII/140/2020 
25.06.2020r

. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok 
✓   

24. XVIII/141/2020 
25.06.2020r

. 

udzielenia Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok 
✓   

25. XVIII/142/2020 
25.06.2020r

. 

niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających Gminie Godziesze Wielkie lub jej jednostkom 

organizacyjnym 

✓   

26. XVIII/143/2020 
25.06.2020r

. 
określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021 ✓   

27. XVIII/144/2020 
25.06.2020r

. 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu ✓   

28. XVIII/145/2020 
25.06.2020r

. 
zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok ✓   

29. XIX/146/2020 16.07.2020r. zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok ✓   

30. XIX/147/2020 16.07.2020r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020–2034 
✓   

31. XX/148/2020 
30.07.2020r

. 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty 
✓   

32. XX/149/2020 
30.07.2020r

. 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

✓   

33. XX/150/2020 
30.07.2020r

. 
zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok ✓   
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34. XXI/151/2020 
10.09.2020r

. 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w ramach programu Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2020-2023 

✓   

35. XXI/152/2020 
10.09.2020r

. 

podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w 

ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

✓   

36. XXI/153/2020 
10.09.2020r

. 
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Borek ✓   

37. XXI/154/2020 
10.09.2020r

. 
zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok ✓   

38. XXI/155/2020 
10.09.2020r

. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034 
✓   

39. XXI/156/2020 
10.09.2020r

. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kaliskiemu 
✓   

40. XXII/157/2020 
29.09.2020r

. 

zmiany uchwały określającej warunki przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub 

całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania 

✓   

41. XXII/158/2020 
29.09.2020r

. 

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz 

warunków i sposobu ich przyznawania 

✓   

42. XXII/159/2020 
29.09.2020r

. 

uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej 

 ✓  

43. XXII/160/2020 
29.09.2020r

. 
zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok ✓   
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44. XXII/161/2020 
29.09.2020r

. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034 
✓   

45. XXII/162/2020 
29.09.2020r

. 
odwołania Skarbnika Gminy Godziesze Wielkie ✓   

46. XXII/163/2020 
29.09.2020r

. 
powołania Skarbnika Gminy Godziesze Wielkie ✓   

47. XXII/164/2020 
29.09.2020r

. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kaliskiemu 
✓   

48. XXIII/165/2020 30.10.2020r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 ✓   

49. XXIII/166/2020 30.10.2020r. 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

rok 2021 na terenie Gminy Godziesze Wielkie 
✓   

50. XXIII/167/2020 30.10.2020r. 
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą 

Godziesze Wielkie, a osobą fizyczną 
 ✓  

51. XXIII/168/2020 30.10.2020r. zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok ✓   

52. XXIV/169/2020 24.11.2020r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program 

edukacji zdrowotnej, wykrywania, zakażeń HBV i HCV oraz 

szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – 

Ostrowskiej” 

✓   

53. XXIV/170/2020 24.11.2020r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie, a osobą fizyczną 
 ✓  
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54. XXIV/171/2020 24.11.2020r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kaliskiemu 
✓   

55. XXIV/172/2020 24.11.2020r. zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok ✓   

56. XXV/173/2020 21.12.2020r. 
przyjęcia planów pracy Rady Gminy Godziesze Wielkie i stałych 

Komisji na rok 2021 
 ✓  

57. XXV/174/2020 21.12.2020r. 

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie, a osobą fizyczną 

oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie, a osobą 

fizyczną 

✓   

58. XXV/175/2020 21.12.2020r. 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na 

rzecz Gminy Godziesze Wielkie do gminnego zasobu nieruchomości 
✓   

59. XXV/176/2020 21.12.2020r. 

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie na 

lata 2021-2024 

 ✓  

60. XXV/177/2020 21.12.2020r. zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok ✓   

61. XXV/178/2020 21.12.2020r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034 
✓   

62. XXV/179/2020 21.12.2020r. 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 

2021-2035 
 

✓  
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63. XXV/180/2020 21.12.2020r. 
ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 
 

✓  

64. XXV/181/2020 21.12.2020r. uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok  
✓  

 

Wykaz rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Wielkopolskiego podjętych w 2020 r.: 

Lp. 
Nr rozstrzygnięcia 

nadzorczego 
z dnia dot. uchwały 

1. 
KN-

I.4131.1.614.2020.2 
08.10.2020 r. 

nieważność §3 uchwały nr XXI/151/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 września 

2020 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Pomoc gminy w ramach programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2020-2023 w zakresie 

wyrazów: „po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego”. – 

ze względu na istotne naruszenie prawa. 

 

 

              Wójt Gminy 

                     /-/ 

                      Józef Podłużny 


