
Gmina  Gózd  

Jest  jedną  z  13  gmin  w  powiecie  radomskim .

Historia Gozdu

Pierwsze wzmianki na temat miejscowości Gózd pochodzą z 1827 r . pod nazwa Gozd
/Gozdowa/ w parafii Skaryszew w powiecie radomskim w obwodzie radomskim
województwa sandomierskiego. Wieś ma wówczas 23 domy i 205 mieszkańców. 
1970 r – Gózd – gromada Gózd w powiecie radomskim województwa kieleckiego.
Wieś o zabudowie skupionej w odległości 20 kilometrów od Radomia.
Gmina Gózd przeszła kilka podziałów administracyjnych. W 1955r w wyniku podziału jej
terytorium utworzona została Gromadzka Rada Narodowa, Gromadzka Rada Narodowa
w Kłonowie, Gromadzka Rada Narodowa w Klwatce. Podział ten trwał do 1972r.   

Dnia 01.01.1973r. powstaje Gmina Gózd poprzez połączenie trzech Gromadzkich Rad
Narodowych  Gozdu,  Klwatki  i  Kłonowa.
Siedzibą władz gminnych jest miejscowość Gózd. 

Charakterystyka
 
Gmina Gózd jest położona w centralnej części Polski, przy drodze krajowej Radom –
Lublin.
Przez Gminę Gózd przebiega droga krajowa o długości 14 km, dwie drogi wojewódzkie
i około 30 km dróg powiatowych.

Gmina Gózd jest położona w centralnej części Polski, przy drodze krajowej Radom –
Lublin zajmuje powierzchnię ok. 78 km.kw. tj. 7776 ha z czego 7471 stanowi własność
osób fizycznych w tym grunty orne 5701 ha, łąki 587 ha, lasy 648 ha, pastwiska 287 ha,
sady 95 ha, wody 44 ha, drogi 170 ha, pozostałe 244 ha. Gmina zamieszkiwana jest
przez 7993 mieszkańców, w jej skład wchodzi 20 sołectw. Gęstość zaludnienia 100
osób/km2
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Gmina Gózd jest gminą wiejską, mieszkańcy utrzymują się głównie z dochodów
z rolnictwa: hodowla trzody chlewnej , bydła , uprawa zbóż / głównie żyto i mieszanki /
i ziemniaków, oraz  truskawek.
Ogółem na naszym terenie jest 2100 indywidualnych gospodarstw rolnych, oraz 1300
działek. Na terenie gminy działają zakłady obsługujące rolnictwo : mieszalnia pasz w
Klwatce, masarnia w Niemianowicach, piekarnia w Małęczynie. 
 

Niewielka grupa naszych mieszkańców utrzymuje się z drobnej wytwórczości
rzemieślniczej. Działalność gospodarczą prowadzi ponad 200 przedsiębiorców. Są to
głównie placówki handlowe, zakłady remontowo-budowlane, ślusarskie, naprawy
samochodów, produkcji materiałów budowlanych,

Istnieje zapotrzebowanie na działalność w kierunku obsługi rolników w zakresie: skupu
żywca, dostawy i sprzedaży środków do uprawy i ochrony roślin, zaopatrzenie
w podstawowe narzędzia i sprzęt rolniczy.   
Gmina preferuje inwestycje z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego, skupu płodów
rolnych i owoców leśnych. 
Władze gminy ze swej strony zapewniają łatwy dostęp terenów pod inwestycje
i budownictwo. Z uwagi na walory krajobrazowe, dobry mikroklimat, dużą powierzchnię
lasów bezpośrednia styczność z Puszczą Kozienicką , daje możliwość zagospodarowania
na cele rekreacyjne tereny w miejscowościach: Czarny Lasek Podgóra, Drożanki,
Karszówka . 

Aby przyciągnąć nowych przedsiębiorców Rada Gminy uchwala minimalne stawki
podatku od nieruchomości., ponadto swoje działania kieruje na modernizację i budowę
dróg gminnych, budowę kanalizacji, poprawę oświetlenia ulicznego, remonty placówek
oświatowych oraz estetyczny wygląd Gminy.

Infrastruktura 

Poziom telefonizacji terenu gminy sięga 98 % .Gmina Gózd jest w 100%
zwodociągowana, długość sieci 113,5 km, zaś długość sieci kanalizacyjno - sanitarnej
wynosi tylko 31,7 km, ale w tym zakresie prowadzone są dalsze prace. Działają
oczyszczalnie  ścieków w  Goździe i  Klwatce.
Sieć gazociągowa o długości około 3,8 km średniociśnieniowa, 8 km gazociągu
wysokoprężnego ze strefą bezpieczeństwa.

Oświata 

Na terenie gminy funkcjonuje 6 Publicznych Szkół Podstawowych i Publiczne Gimnazjum
oraz Odział Przedszkolny przy PSP w Goździe. Szkoły zatrudniają 169 pracowników w
tym 118 nauczycieli, którzy nauczają i opiekują się 1348 uczniami
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OSP
Na terenie administrowanym przez Urząd Gminy w Goździe ochronę przeciwpożarową
zabezpiecza 8  jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Działalność jednostek OSP na terenie gminy koordynuje Zarząd Gminny Związku OSP, 
Na wyposażeniu jednostek OSP jest 10 pojazdów specjalnych oraz podstawowy sprzęt
gaśniczy.
W jednostkach zrzeszonych jest ogółem 170 czynnych członków w tym kilka
młodzieżowych drużyn pożarniczych. 

Świetlice środowiskowe
Na terenie gminy działa 12 świetlic środowiskowych w których miejscowe dzieci
i młodzież korzystają z pomocy w nauce oraz mają możliwość bezpiecznego i
spokojnego wypoczynku.

Warto  zobaczyć :
Na terenie naszej gminy znajduje się historyczny obiekt sakralny warty obejrzenia -
kościół zbudowany w roku 1935 pod wezwaniem Św. Józefa w Kuczkach, oraz kościół
pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli   w Małęczynie. 
Atrakcją Gminy Gózd, jest droga asfaltowa wybudowana na bazie traktu królewskiego
biegnąca od Radomia przez Małęczyn  Grzmucin, Wojsławice, Kuczki, Gózd do Karszówki
droga o długości 25 km stanowi doskonałą trasę wycieczek rowerowych gdyż biegnie
przez łąki , lasy i urokliwe miejsca naszej gminy. Przy drodze usytuowane są punkty
handlowo-gastronomiczne.
Teren Gminy zajmuje duża ilość lasów wśród których znajdują się stawy rybne
i niewielkie cieki wodne oraz jeziora wodne nazywane przez miejscową ludność Ługami :
Białym, Czarnym i Żółtym. 

 Urząd Gminy w Goździe  
ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel.fax /+48 48/320-20-97, 384-04-00

W Urzędzie Gminy w Goździe  funkcjonuje:

1. Referat Finansowy

2. Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

3. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

4. samodzielne stanowiska pracy:

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

- ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.

- ds. organizacji kancelarii  i sekretariatu
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- ds. kadr i płac

- ds. obsługi rady gminy

- ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej, archiwum

zakładowego

- ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

 WŁADZE SAMORZADOWE :

Wójt Gminy – Adam Jabłoński -  Wybierany przez społeczeństwo  w wyborach
bezpośrednich   na  4 letnią kadencję.

                       
Sekretarz Gminy -    Tkaczyk Joanna
Powoływany przez Radę Gminy na wniosek Wójta

Skarbnik Gminy  -     Kościelniak  Bogusława
Powoływany przez Radę Gminy na wniosek Wójta 

RADA  GMINY  GÓZD 

Społeczeństwo lokalne wybiera w wyborach bezpośrednich swoich przedstawicieli
w liczbie 15 osób  /w gminach do 20 tys. mieszkańców/ na 4 letnią kadencję.

Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady którego wybierają radni  spośród siebie
również na 4 letnią kadencję. 

Przewodniczącym Rady Gminy obecnej kadencji jest Krzysztof Molendowski
Rada pełni funkcję stanowiącą i kontrolną 

Wewnętrznymi kolegialnymi organami Rady Gminy są komisje tj:
- Komisja rewizyjna
- Komisja budżetu i finansów oraz rozwoju gospodarczego,
- Komisja rolnictwa gospodarki gruntami zaopatrzenia i usług oraz opieki

społecznej,
- Komisja oświaty, kultury i zdrowia, samorządu oraz ładu i porządku

publicznego.

Rada  Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Do właściwości  Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym. 
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I N F O R M A T O R

V  Kadencja Samorządu Gminnego 2006-2010

Wójt Gminy Gózd Adam Jabłoński

Sekretarz Gminy Joanna Tkaczyk

Skarbnik Gminy Bogusława Kościelniak

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof  Molendowski
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław  Węglarz
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy                      Jan Wierzbicki

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Marek  Baran

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
oraz Rozwoju Gospodarczego Paweł  Socha

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Gruntami, Zaopatrzenia i Usług 
oraz Opieki Społecznej Henryk Mosioł

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego Jacek Piwowarczyk

Jednostki Organizacyjne Gminy Gózd :  

1.  Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Goździe 
                                                 tel.fax /+48 48/320-23-57, 384-04-01
2.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe 
                                                  tel.fax /+48 48/ 384-04-05, 320-20-96
3 .  Biblioteka Publiczna w Goździe oraz 3 Filie w Kłonówku, Klwatce, Kuczakch
                                                  tel.fax /+48 48/ 384-04-36
4.   Publiczne Gimnazjum w Goździe  tel. 048/ 384-04-08, 320-21-21, 320-28-03
5.   Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe tel. 048/ 384-04-07, 320-20-15,
320-21-20
6.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach   tel. 048/ 384-42-57, 320-20-79
7.  Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce
tel. 048/ 384-42-55, 320-20-83
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8.  Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Kłonówku
tel. 048/ 384-42-56, 320-20-27
9.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie
tel. 0-48/ 384-42-46, 365-54-54
10.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Podgórze
tel. 048/ 320-20-18
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