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I . Słowo wstępne   

Szanowni Państwo!  

Już po raz czwarty spełniam ustawowy obowiązek, który nałożyła na organ wykonawczy 

nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym,  przedłożenia organowi stanowiącemu Raportu o 

Stanie Gminy Rzgów.  

Dokument ten jest podsumowaniem działalności Wójta w roku 2021, w szczególności realizacji 

programów, polityk, strategii i uchwał Rady Gminy. 

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem gminy, który jest 

rozpatrywany przez Radę Gminy na sesji absolutoryjnej, mogą brać udział mieszkańcy gminy. 

Dlatego też dokument ten jest skierowany również do Mieszkańców Gminy Rzgów. 

Rok 2021 to kolejny rok obarczony problemami związanymi  z trwającą pandemią koronawirusa, 

co w dużym stopniu zdominowało i ograniczyło w pewien sposób działalność organów gminy. 

Jednak mimo to zadania bieżące gminy oraz zaplanowane  inwestycje  zrealizowane zostały w 

całości.  

Zachęcam Państwa do analizy raportu, w którym starałem się przedstawić całokształt mojej 

działalności  jako organu wykonawczego gminy - realizację zadań gminy zgodnie z kompetencjami 

określonymi przez ustawę o samorządzie gminnym oraz  zapraszam do  konstruktywnej debaty nad 

nim na sesji.  

Wyrażam nadzieję, że dokument ten stanie się narzędziem do włączenia się mieszkańców gminy 

w sprawy publiczne i dyskusji o tym, jak rozwiązywać problemy, z którymi na co dzień  zmierza 

się samorząd Gminy Rzgów.  

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Rzgów 

                                                                                                 Grzegorz Matuszak 
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II.   Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku programów i strategii gminnych. 

1. Sprawozdanie    z    realizacji    Gminnej     Strategii    Rozwiązywania 

Problemów   Społecznych w Gminie Rzgów. 

       Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rzgów jest 

dokumentem opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki społecznej, poprzez 

wyznaczenie celów strategicznych, celów szczegółowych i działań do realizacji, 

ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców Gminy Rzgów w oparciu o rzetelną diagnozę 

stanu problemów społecznych      i potrzeb. Strategia została przyjęta Uchwałą  Nr 151/16 

Rady Gminy Rzgów z dnia    29.12.2016 r. zgodnie z art. 17 ust. l pkt. l ustawy  z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej. 

Realizację strategii przewidziano na okres 6 lat tj. na lata 2017- 2022. Głównymi adresatami       

i podmiotami strategii są mieszkańcy Gminy Rzgów. W realizację działań ujętych w strategii 

zaangażowane są w szczególności: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie. 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. 

4. Komisariat Policji w Rychwale. 

5. Placówki Szkolne. 

6. Urząd Gminy w Rzgowie 

7. Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe. 

Realizacja działań strategii w 2021 r. 

W 2021 roku  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie objął: 

 -     pracą socjalną 167 rodzin ( 151 w 2020 r, 149 w 2019 r.); 

  -  wydał  dla  252 osób ( 300 w 2020 r.)  skierowania  do  otrzymania  pomocy żywnościowej  

w  ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny GOPS w Rzgowie dla rodzin 

wielodzietnych posiadających przynajmniej 3 dzieci wydaje Kartę Dużej Rodziny. Ponadto GOPS  

rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej udzielił wsparcia w postaci 

stypendium szkolnego dla 39 uczniów, (z zasiłku szkolnego skorzystał 1 uczeń), na łączną kwotę 

27 000 zł (dotacja -  24 000 zł, środki własne – 3 000 zł).  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie realizował wieloletni program „Posiłek w domu  

i w szkole” W 2021 r. z formy pomocy w postaci posiłku skorzystało 33 dzieci. Łączna kwota 

udzielonej pomocy to 15 109 zł. Łączny koszt realizacji rządowego programu „Posiłek w domu      

i w szkole” za rok 2021 wyniósł 78 741 zł ( 52 068,00 zł w 2020 r.). Kwota dotacji z budżetu 

Wojewody wyniosła 60 000 zł, środki własne to kwota 18 741 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie  w 2021 roku realizował Resortowy Program 

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - Asystent Rodziny.                                

Wsparciem objęto 10 rodzin. 



 
 

5 
 

2.   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy           

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.   

         Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy             

w Rodzinie na lata 2021-2025 został przyjęty Uchwałą Nr 164/21 Rady Gminy Rzgowie z dnia 

12.02.2021 r.  

Założeniem Programu jest udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływanie                 

na sprawców przemocy, a także podnoszenie świadomości społecznej  na temat przyczyn          

i skutków przemocy w rodzinie w oparciu o cele szczegółowe: 

- zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinach na terenie gminy Rzgów, 

- zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc, 

- zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Rzgów, w tym do: 

1. Społeczności lokalnej. 

2. Osób zagrożonych przemocą w rodzinie. 

3. Osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

4. Świadków przemocy w rodzinie. 

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar na terenie 

gminy został powołany przez Wójta Gminy Zespół Interdyscyplinarny, którego koordynatorem jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Rzgów tworzą następujące podmioty: 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie (GOPS), 

- Komenda Policji w Rychwale (KPP), 

- Sąd Rejonowy w Koninie III Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

- Prokuratura Rejonowa w Koninie, 

- Placówki oświatowe (Oświata), 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzgowie (GKRPA), 

- Psycholog. 

Działania Zespołu zmierzają do udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich 

najbliższemu otoczeniu, poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowania 

procedur oraz standardów. 

Celem Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, 

profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych   

w przemoc. 

W 2021 roku wszczęto 12 procedur ( 6 procedur w 2020 r.) Niebieskiej karty. Wszystkie karty 

zostały założone przez Funkcjonariuszy Policji, powołane zostały grupy robocze, które prowadziły 

działania. Założono Karty z pracy z ofiarą. Sprawcy przemocy byli wzywani na posterunek Policji 

lub do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej . W stosunku do tych rodzin prowadzone 

były działania ze strony policji jak również pracowników socjalnych.  
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3.  Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Programu Wspierania Rodziny w  Gminie    

Rzgów. 

     W 2020 roku Uchwałą Nr 95/20 Rady Gminy Rzgów  z  dnia 14.02.2020 r.  został 

uchwalony Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.  

Wspieranie rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

to zespól planowych działań, mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania 

tych funkcji. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej  w zakresie ustalonym ustawą, 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem l stycznia 2012 

roku, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. 

Katalog zadań zawarty w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pozwala              

na stworzenie w gminie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie. Do zadań gminy zgodnie               

z ustawą należy: 

1. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. 

2. Tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego              

oraz pracę z rodziną  przeżywającą   trudności  w   wypełnianiu  funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

poprzez: 

- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

- organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci. 

3. Współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

4. Prowadzenie  monitoringu   sytuacji   dziecka  z   rodziny  zagrożonej   kryzysem lub 

przeżywającej     trudności     w    wypełnianiu     funkcji     opiekuńczo-wychowawczej zamieszkałego 

na terenie gminy. 

5. Realizacja zadań wynikających z programów z zakresu wspierania rodziny. 

Głównym celem programu jest stworzenie spójnego kompleksowego systemu wsparcia 

dla rodzin z terenu Gminy Rzgów pozwalającego na zapewnienie dzieciom i młodzieży 

bezpiecznych warunków rozwoju i wychowania w środowisku rodzinnym.  

Cele szczegółowe programu: 

1. Wsparcie rodzin z dziećmi w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny. 

3. Zapobieganie   powstaniu   sytuacji   kryzysowych   wymagających   interwencji  oraz 

rozwiązywanie już istniejących. 

Realizacja celów w 2021 roku: 

1. Zapewnienie rodzinom z dziećmi  będących w trudnej  sytuacji życiowej pomocy              

w formie materialnej i rzeczowej: 

-  Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Rzgowie wypłacił świadczenia rodzinne                  

w postaci zasiłku rodzinnego na dzieci dla 600 rodzin (650 rodzin w 2020 r.)                                   
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W 2021 roku na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wydano kwotę 4 115 266,00 zł                               

( 3 256 437,00 zł w 2020 r.). 

-   tutejszy Ośrodek wypłacił 20 osobom (22 osoby w 2020 r.) świadczenia z Funduszu 

Alimentacyjnego na  dziecko na łączną wysokość 94 266,00 zł (130 967,00 zł w 2020 r.), 

-   rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej otrzymały pomoc w formie 

zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz okresowych. Powyższą pomocą zostało objętych 

167 rodzin (149 rodzin w 2020 r.) na kwotę 126 927,00 zł (110 303,00 zł w 2020 r.), 

2. Udzielenie dzieciom i młodzieży stypendium o charakterze socjalnym.  

Pomocą w formie stypendiów socjalnych w 2021 roku objętych było 39 uczniów (49 uczniów w 

2020 r.),a zasiłkiem szkolnym 1 uczeń ( 2 uczniów w 2020 r.).  

3. Zabezpieczenie środków finansowych na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

W 2021 roku w pieczy zastępczej przebywało 10 dzieci, koszt wyniósł 27 288,00 zł. 

W październiku w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Sławsku odbyło się wigilijne 

spotkanie dzieci z Mikołajem zorganizowane przez TPD w Koninie oddział w Rzgowie oraz GOPS 

w  Rzgowie. Podczas uroczystości wręczono prezenty dla 37 dzieci w ramach Akcji „Gwiazdor”.  

      

4.  Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania    Problemów 

Alkoholowych. 

       Program został przyjęty Uchwałą nr 158/2020 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 grudnia       

2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021.   

W ramach realizacji w/w programu w roku 2021 prowadzono następujące działania: 

1. W zakresie podejmowania działań mających na celu zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych funkcjonował 

Punkt Konsultacyjny czynny w każdą środę miesiąca  w godz. 17.00-18.00. Podpisano umowę 

z terapeutą uzależnień. 
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2. W zakresie udzielania osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

dofinansowano działalność Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w 

Ślesinie. 

    3. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

    w szkołach z terenu gminy Rzgów realizowano następujące programy profilaktyczny: 

• „Postaw na rodzinę”, 

• ,,Dopalacze- powiedz stop” 

•  „Reaguj na przemoc”,  

We wszystkich szkołach z terenu Gminy Rzgów, w czasie ferii zimowych oraz podczas wakacji 

zorganizowane półkolonie. Program półkolonii miał na celu wskazanie dzieciom właściwego 

sposobu organizowania czasu wolnego, bez alkoholu, narkotyków i przemocy, prowadzenie 

zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień oraz ukazanie sposoby nawiązania właściwych relacji 

interpersonalnych. W półkoloniach uczestniczyło 187 dzieci ze wszystkich szkół.  

        

    Zorganizowano szkolenia:  

• Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych szkoleniem objęto 

21 punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Szkolenie przeprowadzone zostało przez 

Fundację Centrum Działań Profilaktycznych współfinansowane przez Województwo 

Wielkopolskie. W szkoleniu brały udział 52 osoby. Wszystkie punkty sprzedaży w 

ramach przeprowadzonego szkolenia otrzymały materiały szkoleniowe oraz 

profilaktyczne. 

• Przeprowadzono Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Rzgów. 

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Nowe Horyzonty z Wrocławia. 

• Zorganizowano szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oparte o strategię ,, dobrych praktyk’’. 

• Zorganizowano szkolenie dla pedagoga szkolnego ,, Teczka Pedagoga Szkolnego’’ z 

zakresu profilaktyki uzależnień oraz zapobiegania agresji i przemocy zorganizowano 

warsztaty dla pedagoga szkolnego ,,Przyjaciele Zippiego’’ pozwalające na zdobycie 

wiedzy oraz umiejętności diagnozowania problemów uczniowskich oraz wspierania 

pracy nauczycieli i wychowawców. 
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• Przeprowadzono 3 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

• Zakupiono kampanie Depresja, Odpowiedzialny Kierowca, Rodzina na tak do realizacji 

w szkołach w ramach programów profilaktycznych. 

5.    Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Program został przyjęty Uchwałą nr 232/17 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2017 r.   

Realizację przewidziano na okres 5 lat tj. na lata 2018- 2022. 

W ramach realizacji Programu przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 podjęto następujące 

działania: 

1. Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci  

i młodzieży w  szkołach na terenie gminy Rzgów. Zakupiono i przekazano do dyspozycji 

pedagogów szkolnych materiały informacyjno- edukacyjne 

2. Udostępniono w Punkcie Konsultacyjnym informacje na temat możliwości uzyskania           

pomocy  w zakresie problemów związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy. 

6.   Sprawozdanie z realizacji Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Rzgów w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015 -2030. 

Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Rzgów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe        

na lata 2015 -2030 zostały przyjęte Uchwałą nr 61/15 Rady Gminy Rzgów z dnia 23 października 

2015 r. 

Opracowany ,,plan” uwzględnia rozwiązania zgodne z podstawowymi kierunkami polityki 

energetycznej zawartymi w dokumencie Polityka Energetyczna polski do 2030 w szczególności: 

1)  Poprawę efektywności energetycznej gminy poprzez: 

- modernizację i rozbudowę systemu elektroenergetycznego, 

- modernizację i rozbudowę systemu elektroenergetycznego, 

- działania termomodernizacyjne; 

2)   Wzrost bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie dostaw energii elektrycznej; 

3)   Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Realizacja zadań wynikających z założeń planu w 2021 r. 

1) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzgów poprzez montaż i wymianę            

101 opraw na energooszczędne typu LED. 

2) Poszukiwanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na terenie Gminy Rzgów. 

Na początku czerwca 2021 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. rozpoczęło prace 

wiertnicze przy otworze badawczym Lisiniec-1, w oparciu o koncesję łączną na poszukiwanie 

i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz na wydobywanie ropy naftowej i gazu 

ziemnego Malanów 5/2017/Ł, wydanej przez ministra środowiska w dn. 14 czerwca 2017 

r.  Otwór Lisiniec-1 wiercony jest na gruncie rolnym w okolicy miejscowości Dąbrowica i 

Lisiniec. Bezpośrednim celem prac jest odkrycie złoża ropy naftowej w utworach dolomitu 
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głównego oraz złoża gazu ziemnego w piaskowcach czerwonego spągowca. Odwiercenie 

głębokiego otworu badawczego Lisiniec-1 (planowana gł. to ok. 5500m) pozwoli ocenić 

perspektywiczność tego rejonu dla poszukiwań węglowodorów oraz ukierunkowanie dalszych 

prac poszukiwawczych na obszarze koncesji Malanów. W przypadku pozytywnych wyników 

wiercenia w ciągu najbliższych lat przewiduje się wykonanie badań sejsmiki trójwymiarowej, 

wiercenie kolejnych otworów oraz ich zagospodarowanie i eksploatację. 

7.   Sprawozdanie z realizacji  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów. 

       Program został przyjęty Uchwałą nr 90/16 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 marca.2016 r.                   

i jest niezbędnym dokumentem do pozyskiwania funduszy europejskich, dlatego wielokrotnie jest 

aktualizowany. Ostatniej aktualizacji dokonano Uchwałą nr 133/20 Rady Gminy Rzgów                            

z 21 sierpnia 2020 r. 

 Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu     

w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Rzgów, działań 

zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności. 

Opracowany plan oraz zaplanowane działania przyczynią się do poprawy stanu środowiska                  

i jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Rzgów. 

W 2021 r. zrealizowano następujące inwestycje związane z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej: 

    -     przebudowę dróg ul. W. Szymborskiej i Cz. Miłosza w Rzgowie, 

    -     budowę ciągu pieszo-rowerowego Babia-Osiecza, 

-     budowę drogi gminnej nr G9029P w miejscowości Kurów, 

-     przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mądroszki na działce ewid. nr 19,    

-     przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rzgów, 

-     przebudowę mostu na strudze Zarzewskiej w ciągu drogi gminnej G9007 w miejscowości 

Barłogi, 

-      przebudowę ul. Kasztanowej w m. Sławsk – etap II, 

-      przebudowę drogi gminnej w Osieczy Drugiej, 

-      wyremontowano drogę w miejscowości Branno, 

-      wykonano przepusty w miejscowości Kurów pod drogą powiatową nr 3097P, 

-      wykonano remont drogi powiatowej na ul. Targowej w Rzgowie oraz budowę chodnika 

przy drodze powiatowej w Kowalewku, 

-      wykonanie 60 sztuk studzienek przykanalikowych ø 315 w m. Branno, Sławsk, Rzgów 

Drugi i Dąbrowica, 

-      wykonano 10 sztuk studzienek kanalizacyjnych w miejscowościach Rzgów i Dąbrowica,  

-      rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grabienice, Rzgów Drugi. 

W ramach inwestycji powstanie sieć o długości 7,281 km składająca się ze 130 przyłączy, 

- rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiecza Pierwsza, Osiecza 

Druga i Sławsk. W ramach inwestycji powstanie sieć o długości 5,178 km składająca                    

się ze 160 przyłączy.  
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8. Sprawozdanie z realizacji  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzgów w 2021 r. 

        W 2021 r przystąpiono do uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi          

oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzgów. Program został przyjęty 

Uchwałą nr 177/21  Rady Gminy Rzgów z dnia 25 marca 2021 r. 

W 2021r Gmina Rzgów podpisała umowę z OTOZ „Animals” z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 

2, 84-207 Bojano, określającą zasady i warunki przyjmowania bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy Rzgów i zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt w Sompolnie ul. Leśna 53.            

W ramach umowy  OTOZ „Animals” zobowiązał się zapewnić zwierzętom pełną opiekę 

weterynaryjną oraz przeprowadzanie akcji adopcyjnych. 

W 2021 r. zapewniliśmy opiekę na koszt gminy 29 psom (w tym 20 psów zabranych z Ośrodka 

Szkolenia Psów „Szary Wilk”. Koszt realizacji całego zadania w 2021 roku 

(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne) wyniósł  52 899,72 zł ( 89 979,41 zł  w 

2020 r., 50 690,01 w 2019 r.), czyli o 58,79 mniej niż w 2020 r.      

 

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami   

pozarządowymi oraz z  podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.  

     Program został przyjęty Uchwałą nr 143/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 09.10.2020 r. 

Zarządzeniem Nr 117/21 Wójta Gminy Rzgów z dnia 15.02.2021 r. został ogłoszony konkurs          

na wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie Rzgów. Złożona 

została jedna oferta w trybie konkursowym tj.:  

- Gminny Klub Sportowy Rzgów - „Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dla mieszkańców 

gminy Rzgów” na okres 20.03..2021 r. do 30.11.2021 r. Kwota przyznanej dotacji to 25 000,00 zł.  

50 690,01 zł

89 979,41 zł

52 899,72 zł

Wydatki na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi

2019

2020

2021



 
 

12 
 

Wymienione wyżej zadania zostały wykonane zgodnie z celami i złożonymi ofertami. 

Szczegółowe zajęcia były dostosowywane do potrzeb, zainteresowań adresatów zadań  

i możliwości organizacyjnych. Zadania zostały rozliczone w formie sprawozdań. 

Współpraca Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi opierała się na ustawowych zasadach: 

1. Pomocniczości: oznacza to, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych,  

a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny                           

i terminowy, 

2. Suwerenności: oznacza to, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą 

 z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej, 

3. Partnerstwa: oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów  

w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych 

celów, 

4. Efektywności: oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów 

realizacji zadań publicznych, 

5. Uczciwej konkurencji: oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie 

wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne, a także 

obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań  

i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania, 

6. Jawności: oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami               

są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych 

procedur i kryteriów podejmowania decyzji. 

10.  Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 

2021-2024.  

        Program został przyjęty Uchwałą nr 172/21 Rady Gminy Rzgów z dnia 25 marca 2021 r. 

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących  się na obszarze Gminy Rzgów przyjęto 

w Uchwale 128/16 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 października 2016 r. 

W 2021 roku w ramach realizacji programu udzielono dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej           

p.w. Św. Wawrzyńca w Sławsku  na dotacji w kwocie 12.300 zł brutto na malowanie pokrycia 

dachowego na budynku plebanii w Sławsku. 

11. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rzgów na lata 2020-2025.  

       Program został przyjęty chwałą nr 121/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 19 czerwca 2020 r.  

W skład mieszkaniowego zasobu gminy, według stanu na dzień 31.12.2021 r. wchodzi                          

5 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 7 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale socjalne 

o łącznej powierzchni 556,28 m2.    

W 2021 r. Gmina Rzgów sprzedała 1  budynek mieszkalny zlokalizowany w Sławsku ( Dom 

nauczyciela), w którym znajdowało się 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 420,90  m2 .     
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L.p. Miejscowość Adres Rodzaj lokalu Powierzchnia m2 

1 

Rzgów  (Ośrodek Zdrowia) 

Ul. Konińska 12/1 mieszkalny 63,00 

2 Ul. Konińska 12/2 mieszkalny 43,70 

3 Ul. Konińska 12/3 mieszkalny 62,80 

4 
Zarzew 

Zarzew 23/1 mieszkalny 33,24 

5 Zarzew 23/2 mieszkalny 33,24 

6 
Bobrowo     (budynek 

mieszkalno-usługowy) 
Bobrowo 3/1 mieszkalny 43,90 

7 
Bobrowo     (budynek 

mieszkalno-usługowy) 
Bobrowo 3/2 mieszkalny 38,70 

8 Osiecza Druga 

(budynek murowany) 

Osiecza Druga 15/1 socjalny 82,88 

9 Osiecza Druga 15/2 socjalny 99,70 

10 
Osiecza Druga 

(budynek drewniany) 
Osiecza Druga 15A socjalny 55,12 

 

III.  Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Rzgów podjętych w 2021 roku. 

W 2021 roku Rada Gminy Rzgów odbyła 9 sesji.  

Podczas sesji RG podjęła łącznie 64 uchwały, w tym 18 uchwał zawierających  przepisy prawa 

miejscowego, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.  

W roku 2021 realizowane były uchwały podjęte w tym roku jak również w latach poprzednich, w 

tym uchwały podjęte  na dwóch ostatnich sesjach 2020  roku – w listopadzie (uchwały podatkowe) 

i w  grudni dotyczące uchwalenia budżetu gminy na 2021r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rzgów na lata 2021-2036. 

Budżet gminy stanowiący podstawę gospodarki finansowej w roku 2021 został  przyjęty uchwałą 

nr  153/20  w dniu 30 grudnia 2020r -. uchwalono dochody budżetowe w wysokości   

34.229.000,00 zł i wydatki budżetu w wysokości 38.149.000,00  zł.  

W ciągu roku 2021 dokonano zmian w budżecie 9  uchwałami Rady Gminy  (budżet był zmieniany 

na każdej sesji) oraz 12  zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów.  

Po dokonanych zmianach planowane wielkości budżetowe na dzień 31.12.2021 r. przedstawiały 

się następująco :  dochody budżetu  - 44.393.988,17 zł, wydatki budżetu  -- 42.925.817,19 zł.                 

Szczegółowa informacja o realizacji uchwały budżetowej i uchwał zmieniających budżet w ciągu 

roku 2021 zawarta jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2021. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2021-2036  została przyjęta Uchwałą Nr 

152/20  Rady Gminy Rzgów w dniu 30 grudnia 2020r., zmieniona w ciągu roku 9 uchwałami  Rady 

Gminy.  

Ponadto w zakresie finansów gminy podjęte i zrealizowane zostały  następujące uchwały: 
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-  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu: nr 163/21  z dnia  

12.02.2021r.. – gmina udzieliła pomocy finansowej na utrzymanie Ośrodka Poradnictwa 

Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w kwocie  2790,00 zł.  

- nr 173/21 z dnia 25.03.2021r. zmieniona uchwałą nr 201/21 z dnia 30.09.2021r. i  nr 193/21         

z dnia 14.06.2021r. . – na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie 

Gminy Rzgów.. Na podstawie tych uchwał przekazano powiatowi 230 tys. zł  

 na budowę chodnika w Kowalewku 200 tys. zł na przebudowę drogi w Rzgowie – ul. Targowa       

i 30 tys. zł na przebudowę przepustu pod drogą powiatową w Kurowie.  

- w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sławsku  – uchwała nr 176/21    

z dnia 25.03.2021r.   Na podstawie tej uchwały gmina udzieliła  dotacji w kwocie 12.300,00 zł 

brutto na malowanie pokrycia dachowego na budynku plebanii.   

- w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 

zadania realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  

PROW na lata 2014-2020 uchwała nr 162/21 z dnia 12.02.2021r. zmieniona uchwałą nr 209/21    

z dnia 30.11.2021r. Na podstawie tych uchwał zaciągnięto pożyczkę  w Banku Gospodarstwa 

Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego, objętego dofinansowaniem 

PROW , pn. „Przebudowa dróg: ul. W. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie”                                 

w kwocie 610036,00 zł.   

W dniu 27.11.2020r.  Rada Gminy przyjęła trzy  uchwały ( nr 147, 148 i 140) określające 

wysokość stawek  podatków, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021r. i realizowane były 

w ciągu 2021 roku.  

Ponadto na bieżąco realizowana była uchwała nr 159/21 z dnia 12.02.2021r. w sprawie 

szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów  i akcji w spółkach prawa 

handlowego przez Gminę Rzgów. Na podstawie przepisów tej uchwały Gmina Rzgów nabyła 

udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe za kwotę 90 tys. zł.  

W trakcie roku 2021 realizowane były również inne następujące uchwały Rady Gminy Rzgów:  

- nr 143/20 z dnia 09.10.2020r.. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy 

Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok  - uchwała 

była realizowana w ciągu 2021 roku. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji programu, jak co 

roku, Wójt złoży do końca maja 2022r, 

- nr 158/20 z dnia 30.12.2020r.  . w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki                     

i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok – uchwała była realizowana na bieżąco       

w ciągu 2021 roku,  

- nr 95/20 z dnia 14.02.2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny         

w Gminie Rzgów na lata 2020-2022.  Uchwała realizowana była na bieżąco  w roku 2021 i będzie 

realizowana do końca 2022 roku przez GOPS przy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, które zajmują się sprawami rodziny,  
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- nr 97/20 z dnia 14.02.2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania            

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. Uchwała 

realizowana była na bieżąco w roku 2020 i 2021. Jej przepisy stosowane są wobec osób 

spełniających kryteria określone w uchwale,    

- nr 164/21 z dnia 12.02.2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rzgów                                 

na lata 2021 – 2025.  Uchwała realizowana była przez GOPS w 2021 roku i będzie realizowana     

do końca 2025 roku, 

- nr 166/21 z dnia 12.02.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz 

przyznania pierwszeństwa w jej nabyciu najemcy. Uchwała została zrealizowana do końca          

2021 roku. Na jej mocy sprzedano lokale mieszkalne w domu nauczyciela w Sławsku.                

Cztery lokale nabyli dotychczasowi najemcy, a pozostałe dwa sprzedano w drodze przetargu, 

-- nr 167/21 z dnia 12.02.2021r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Na mocy tej uchwały 

status  pomnika przyrody uzyskało drzewo z gatunku wiąz szypułkowy rosnące na nieruchomości 

w obrębie Bożatki Gmina Rzgów. Nadzór nad pomnikiem przyrody na bieżąco sprawuje Wójt 

zgodnie z określonymi w uchwale zasadami, 

- nr 172/21 z dnia 25.03.2021r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami na  lata 

2021-2024. Uchwała realizowana jest na bieżąco. Na jej podstawie m.in. udzielane są dotacje                       

na dofinansowanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych, 

- nr 174/21 z dnia 25.03.2021r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na 

okres dłuższy niż 3 lata. Uchwała jest realizowana na bieżąco. Zgodnie z jej przepisami 

zaktualizowano zawarte wcześniej umowy poprzez sporządzenie aneksów, a umowy bieżące 

zawierane są zgodnie z zasadami określonymi w uchwale,  

- nr 175/21 z dnia 25.03.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Sławsk. Uchwała została zrealizowana. Na jej podstawie 

gmina nabyła dwie nieruchomości gruntowe, które przeznaczyła na rozbudowę infrastruktury 

drogowej w Sławsku, 

- nr 183/21 z dnia 07.05.2021r. z dnia 07 maja .2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie      

w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych na czas nieoznaczony 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów. Uchwała jest w trakcie realizacji. Na jej 

podstawie w trwały zarząd oddano szkoły: w Grabienicach, Osieczy i Sławsku,  

- nr 184/21 z dnia 07.05.2021r.  w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami 

Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rzgów na rok 2021. 

Uchwała została zrealizowana. Na mocy jej przepisów gmina zapewniła opiekę bezdomnym 

zwierzętom poprzez umieszczanie ich w schronisku oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej,  
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- nr 192/21 z dnia 18.06.2021r.  w sprawie przystąpienia Gminy Rzgów do Stowarzyszenia 

Aglomeracja Konińska. Uchwała  została zrealizowana. Głównym celem Stowarzyszenia jest 

wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów Członków 

Stowarzyszenia, a w szczególności wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego, 

infrastrukturalno-środowiskowego i kulturowego jednostek samorządu terytorialnego tworzących 

Aglomerację Konińską oraz współpraca gmin i powiatów w tym zakresie,  

- nr 196/21 z dnia 06.08.2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rzgów lub jej podległym jednostkom 

organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby 

uprawnionej do udzielania tych ulg.  Uchwała jest realizowana na bieżąco wobec wnioskodawców 

zwracających się o pomoc publiczną, 

- 142/20 z dnia 09.10.2020r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji                        

dla niepublicznych przedszkoli  i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych  na terenie Gminy Rzgów przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Realizacja 

uchwały rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku, kontynuowana była w 2021 roku  i trwa nadal.    

Z przepisów uchwały korzystają podmioty wpisane do gminnego rejestru szkół i przedszkoli 

niepublicznych.  

Pozostałe  uchwały  podjęte w 2021r. . to uchwały proceduralne i organizacyjne, które                        

nie podlegały bezpośredniemu wykonaniu przez Wójta. Uchwały te dotyczyły: planów pracy Rady 

i jej komisji, zmiany składu komisji, wotum zaufania i absolutorium dla Wójta, uchwały 

proceduralne  związane z członkostwem Gminy Rzgów w  MZGOK w Koninie, dotyczące 

rozpatrzenia skargi  na Wójta oraz rozpatrzenia petycji. . 

Na bieżąco były realizowane uchwały podjęte w latach poprzednich, dotyczące organizacji 

placówek oświatowych  i pracy nauczycieli 

Ponadto na bieżąco były realizowane uchwały  dotyczące zagadnień pomocy społecznej  które 

realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie.     

IV .  Budżet obywatelski. 

 Zgodnie z ustawą z 11 stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów  

W Gminie Rzgów nie uchwalano dotąd budżetu obywatelskiego, ponieważ przepisy prawa nie 

nakładają na gminy takiego obowiązku, natomiast uchwalono fundusz sołecki. 

W 2021 roku na zadania w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 454 985,54 zł 

441 400,74 zł w 2020 r., 391 812,95 zł. 2019 r.).  
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Do największych wykonanych w 2021 roku przedsięwzięć należą: 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 102 w Błonicach     

Całkowity koszt zadania:        22 999,99 zł 

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     13 434,43 zł 

2. Remont świetlicy wiejskiej w Bobrowie        

Całkowity koszt zadania:        24 790,95 zł 

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     17 010,83 zł 

3. Zakup materiałów do wymiany dachu na Domu Kultury w Bożatkach     

Całkowity koszt zadania:        69 667,20 zł 

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     20 495,53 zł 

4. Remont świetlicy wiejskiej w Brannie        

Całkowity koszt zadania:        20 585,02 zł 

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     20 585,02 zł 

5. Przebudowa drogi nr 221 w Goździkowie      

Całkowity koszt zadania:        23 000,00 zł  

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     13 668,48 zł 

6. Przebudowa drogi w Mądroszkach, dz. nr 19      

Całkowity koszt zadania:                 399 401,01 zł  

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     29 700,00 zł 

7. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Kultury w Kowalewku    

Całkowity koszt zadania:        35 550,00 zł  

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     21 550,11 zł  

8. Zakup i montaż lamp solarnych w Kurowie, Świątnikach i Zarzewie - 5 sztuk  

Całkowity koszt zadania:        43 960,00 zł  

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     34 285,94 zł  

9. Przebudowa drogi nr 853 w Modle  

Całkowity koszt zadania:        40 000,00 zł  

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     22 359,70 zł  

10. Wykonanie zaplecza sanitarnego w garażu OSP w Osieczy Pierwszej 

Całkowity koszt zadania:        31 502,67 zł  

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     31 502,67 zł 

11. Przebudowa drogi nr 117 w Osieczy Drugiej 

Całkowity koszt zadania:        44 224,40 zł  

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     14 626,56 zł  

12. Dokończenie chodnika ul. Sienkiewicza w Rzgowie  

Całkowity koszt zadania:        17 550,00 zł  

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     17 550,00 zł  

13. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rzgów, Rzgów Drugi, 

Dąbrowica, Modła, Babia 

Całkowity koszt zadania:        38 289,00 zł  

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     37 301,29 zł  
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14. Przedłużenie ul. Kasztanowej w Sławsku – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej  

Całkowity koszt zadania:                 155 757,11 zł  

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     45 851,29 zł  

15. Remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Witnicy – dach  

Całkowity koszt zadania:        23 767,29 zł  

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     13 480,28 zł  

16. Utwardzenie drogi gminnej Józefowo/Krępa  

Całkowity koszt zadania:        19 700,00 zł  

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     10 000,00 zł  

17. Przebudowa drogi nr 28 w Zarzewku 

Całkowity koszt zadania:        29 000,00 zł  

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     16 368,91 zł  

18. Termomodernizacja budynku remizy OSP (część bojowa i świetlica) w Zastrużu 

Całkowity koszt zadania:        17 600,00 zł  

Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego:     17 600,00 zł  

V.   Sprawozdanie z działań Gminy Rzgów w 2021 roku. 

 1.   Finanse Gminy 

Budżet Gminy Rzgów na rok 2021 został przyjęty  uchwałą Nr 153/20 Rady Gminy  Rzgów                 

z dnia    30 grudnia 2020 r. w wysokości: 

-  dochody budżetu  34 229 000,00 zł   ( 34.149.571,80 zł -2020 r., 34.747.932,00 zł w 2019 r.) 

-  wydatki budżetu   38 149 000,00 zł   (35.734.054,80 zł – 2020, 36.626.155,00 zł w 2019 r.) 

Po dokonanych w trakcie roku zmianach planowane wielkości budżetowe na dzień 31.12.2021 r. 

przedstawiały się następująco : 

-  dochody budżetu            44 393 988,17 zł     (41.958.023,61 zł , 42.686.937,88 zł ) 

 - wydatki budżetu             42 925 817,19 zł     (44.855.553,44 zł , 42.751.588,37 zł ) 

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w roku 2021  przedstawia się następująco: 

 -  dochody budżetu     44 637 199,38 zł  ( 42.002.881,14 zł , 44.494.682,77 zł w 2019 r.)  

  - wydatki budżetu      41 330 822,52 zł  (43.575.285,95 zł ,40.405.416,43 zł w 2019 r.)  

 

Zestawienie niektórych dochodów własnych Gminy zawiera poniższa tabela 

Wyszczególnienie 2019 (zł) 2020 (zł) 2021 (zł) 

Wpływy z podatku od nieruchomości 1 160 523,37 1 268 160,17 2 319549,97 

Wpływy z podatku rolnego 290 331,90 329 079,81 331 700,57 

Wpływy z podatku leśnego 68 154,00 68 394,80 70 677,00 
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Wpływy z podatku od środków 

transportowych 

77 641,64 134 092,00 100 143,76 

Wpływy z podatku od spadków i 

darowizn 

24 391,00 63 980,00 12 306,00 

Udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 
3 922 950,00 4 035 614,00 4 294 713,00 

Wpływy z podatku od działalności 

gospodarczej osób fizycznych 

opłacanej w formie karty podatkowej 

11,60 2 792,09 
                    

3 068,61 

 
Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych 

143 469,18 138 883,15 245 791,77 

Wpływy z opłaty skarbowej 19 575,00 20 648,00 25 060,00 

Wpływy za zajęcie pasa drogowego 96 001,89 100 771,88 109 519,41 

Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych 
104 814,36 101 807,35 

105 657,43 

Dochody z najmu i dzierżawy 131 882,78 129 383,04 124 502,58 

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6 201,33 zł  5 832,11 zł, natomiast wydatki                                 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5 741,99 zł  6 050,44 zł. Dla porównania dochody na 1 

mieszkańca wyniosły w 2020 roku 5 832,11 zł, a wydatki 6 050,44 zł. Dochody w 2021 r. w 

stosunku do 2020 r. zwiększyły się o 6,27 %.   

Wydatki majątkowe w 2021 r wyniosły 5 486 163,12 zł (10 845 139,67 zł. w 2020 r,         

10 596 042, 47 zł. w 2019 r.)  Wydatki majątkowe w 2021 r. zmniejszyły się o 50,59% w stosunku 

do roku poprzedniego ze względu na przeniesienie znaczącej inwestycji pn.,, Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Osieczy Pierwszej, Osieczy Drugiej i Sławsku”, na 2022 r. 

2.    Mieszkańcy Gminy. 

Liczba mieszkańców gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r wynosiła 7198 osób ( 7 202 

w 2020 r., w tym 3 569 ( 3 648 w 2020, 3 666 w 2019 r.) kobiet i 3629 (3 554 w 2020, 3 576 w 

2019 r.) mężczyzn i zmniejszyła się o 4 osoby w stosunku do roku poprzedzającego. 

Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci: 

W poszczególnych kategoriach wiekowych kształtowała się w następujący sposób: 

-   liczba osób płci żeńskiej w wieku przedprodukcyjnym ( 18 lat i mniej ) wynosiła 679         

(692 w 2020 r. ,713 w 2019 r.), a liczba osób płci męskiej – 791 ( 784 w 2020 r., 799 w 2019 r.), 

- liczba kobiet w wieku produkcyjnym ( 19-60 lat) wynosiła – 2114                                                 

(2 125 w 2020 r., 2 148 w 2019 r.), a liczba mężczyzn  w wieku produkcyjnym ( 19-65) wynosiła 

2377 (2 384 w 2020 r., 2 397 w 2019 r.), 

-     liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wyniosła 836 (831 w 2020 r., 805 w 2019 r.),           

a liczba mężczyzn 401 (386 w 2020 r., 380 w 2019 r.).   

W 2021 r urodziło się  24 dzieci więcej niż w roku poprzednim. 
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Zameldowano na pobyt stały i czasowy osób 157 (256 w 2020 r.) 

Przyjęto wniosków na dowody  osobiste 376 (330 w 2020 r.) 

 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzgowie sporządzono łącznie 66 (93 w 2020 r.) akty stanu 

cywilnego, w tym: 8 (5 w 2020 r.) aktów urodzenia, 31 (38 w 2020 r.) aktów małżeńskich                   

i 27 (50 w 2020 r.) aktów zgonu. 
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Wydano łącznie 533 (543 w 2020 r.) odpisów stanu cywilnego oraz 32 zapewnienia o braku 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, dokonano 349 (395 w 2020 r.) potwierdzeń 

profilu zaufanego. 

3.   Oświata i wychowanie 

       Oświata jest jednym z trudniejszych i kosztownych zadań publicznych realizowanych   przez  

rzgowski samorząd. 

W ustawie Prawo Oświatowe ustawodawca określił, iż do zadań gminy należy m.in.:  

1. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, żłobków 

oraz szkół podstawowych,  

2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności,  

3. zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej.  

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania:  

1. zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu  

zawodowego,  

2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

3. zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe z uwzględnieniem 

doradztwa zawodowego. 

Ponadto zadania oświatowe Gminy Rzgów związane są z obowiązkiem:  

1. Kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki.  

2. Realizacji zadań wspierających uczniów w nauce.  

3. Zapewnienia warunków umożliwiających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,  

4. Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki.  

5. Dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych.  

6. Dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników.  

7. Zapewnienia dowozu uczniów do szkół.  

8. Wykonania zadań związanych z postepowaniem kwalifikacyjnym dla nauczycieli 

ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 

9. Organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek.  

10. Prowadzenia rejestrów niepublicznych placówek oświatowych, nadzoru nad ich 

działalnością, udzielanie dotacji tym placówkom i kontrola jej wykorzystania. 

11. Innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa.  

Jak wynika z powyższego na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa ogrom zadań    

obowiązków związanych z funkcjonowaniem edukacji na ich terenie. 

Szczególnie istotną rolę w polskim systemie oświaty stanowią jednostki samorządu terytorialnego, 

będące organami prowadzącymi dla przedszkoli i szkół podstawowych, na które na mocy 

obowiązującego prawa nałożony został szeroki zakres zadań. Sposób ich realizacji przez 

poszczególne gminy ma istotne znaczenie dla jakości edukacji.  

Jednym z istotniejszych czynników warunkujących odpowiedni poziom jest wielkość nakładów. 

Należy jednak zaznaczyć iż ciągły niedobór „subwencji oświatowej” w kolejnych ustawach 
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budżetowych nie sprzyja powstaniu wspomnianej jakości oświaty, jednocześnie pociągając za sobą 

konieczność dopłacania przez samorząd do zadań oświatowych, niejednokrotnie kosztem 

rezygnacji z realizacji innych zadań publicznych. 

Dlatego też w dziedzinie finansowania edukacji stale narasta napięcie wokół algorytmu podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej, która wśród przedstawicieli samorządów wywołuje 

poczucie, iż subwencja jest zbyt niska w stosunku do zakresu zadań oświatowych przez nich 

wykonywanych, zatem bardzo trudne jest osiągnięcie pożądanego efektu przy bardzo 

ograniczonych możliwościach finansowych.  

Uwarunkowania Gminy Rzgów mają bardzo istotny wpływ tak na sieć, jak i strukturę 

organizacyjną gminnych jednostek oświatowych, a tym samym na wielkość nakładów 

finansowych. Pogodzenie istniejących realiów z możliwościami tworzy określoną strategię 

polityki oświatowej w gminie. 

Demografia stanowi zasadniczy element, warunkujący kształt sieci placówek oświatowych na 

terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, tym samym podejmując działania związane              

z ustaleniem kształtu sieci szkół, przedszkoli nieodzownym jest precyzyjna analiza sytuacji 

demograficznej na terenie gmin. 

   Tab. 1. Prognoza demograficzna według obwodów szkół . 

   
Rok urodzenia  - ilość dzieci 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ZSP Rzgów  25 27 29 20 23 12 25 

SP   Sławsk    28 22 15 32 16 21 22 

SP  Grabienice  8 16 16 26 15 9 10 

SP  Osiecza   13 25 11 16 13 10 12 

Razem  74 90 71 94 67 52 69 

 

3.1     Placówki oświatowe. 

          W roku szkolnym 2020/2021 r. sieć przedszkoli, szkół podstawowych, dla których Gmina 

Rzgów jest organem prowadzącym zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby mieszkańców gminy,           

a przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach stwarzały możliwość korzystania  z opieki 

przedszkolnej dla wszystkich chętnych dzieci w wieku przedszkolnym. Gmina Rzgów jest obecnie 

organem prowadzącym dla 4 placówek oświatowych:  

    -      Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie, 

   -      Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku, 

    -      Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabienicach, 

    -      Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Osieczy . 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie tworzą : Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza       

oraz Przedszkole Gminne „Gromadka Misia Uszatka”. Zespół  funkcjonuje w 2 budynkach 

szkolnych. 
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W roku szkolnym 2020/2021 w  budynku przy ul. Konińskiej 6 mieściło się 4-oddziałowe 

przedszkole natomiast w budynku przy ul. Plac Stuczyńskich 5, naukę pobierali uczniowie            

klas I-VIII Szkoły Podstawowej. 

Tab. 2. Stan organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021  wg. SIO z 31.05.2021./   

Stan organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021/ wg.  SIO z 30.09.2021./   

 

 

Lp.  
Szkoły  

Rok  
Szkolny  

 

Liczba   

Oddziałów 
Liczba 

uczniów 

Średnia  

uczniów w  

oddziale  

Etaty  
Nauczycieli  

Średnia  
uczniów na 

1 etat / 

nauczyciela  

Etaty prac. 

adm.-obsł.  

1. 

 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Rzgowie 

2020/2021 14 287 20,50 33,52 8,56 16,25 

2021/2022 14 275 19,64 30,23 9,10 16,75 

2. 

Szkoła  

Podstawowa 

w Grabienicach 

2020/2021 10 115 12,70 13,78 8,35 5,00 

2021/2022 10 120 12 13,39 8,96 5,00 

3. 
Szkoła 

Podstawowa  

w Osieczy 

2020/2021 10 115 11,50 16,86 6,82 5,00 

2021/2022 10 115 11,50 18,37 6,26 5,00 

4. 
Szkoła 

Podstawowa w 

Sławsku 

2020/2021 15 292 19,47 27,19 10,74 12,00 

2021/2022 16 298 18,63 27,00 11,04 12,00 

 
Razem 

2020/2021 49 809 16,51 -- -- 38,25 

2021/2022 50 808 16,16 -- -- 38,75 

         

W roku szkolnym 2020/2021 naukę pobierało 809 uczniów, którzy uczyli się w 49 oddziałach 

(łącznie z przedszkolem i oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych). 

Najliczniejszą grupę  stanowili uczniowie szkół podstawowych - 575, którzy uczyli się w 37 

oddziałach. 

Gminne Przedszkole prowadziło 4 oddziały, do których uczęszczało łącznie 89 dzieci.  

Poza tym w każdej szkole podstawowej funkcjonowały oddziały przedszkolne - łącznie było ich 8, 

do których uczęszczało 145 dzieci. 

Od 1 września roku szkolnego  2021/2022 rozpoczęło naukę i wychowanie przedszkolne   

808 uczniów i wychowanków  w 50 oddziałach, w tym : 561 w szkołach podstawowych ,  

247 w 4-oddziałowym przedszkolu gminnym i w 8 oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych.   

Od 1 października 2020 r.  rozpoczęła swoją działalność Fundacja Przedszkolaki otwierając 

Niepubliczne Przedszkole „ Ranne Ptaszki” w Sławsku , ul. Konińska 25, 62-586 Rzgów. Do 

placówki w roku 2020/2021  uczęszczały dzieci w wieku od 2,5 roku do 5 lat. Fundacja 

Przedszkolaki na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola otrzymuje dotację co miesiąc z Gminy 

Rzgów , na podstawie składanej informacji o ilości dzieci w danym miesiącu (  podstawa prawna  

Uchwała Nr 142/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 09.10.2020r.). 
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Jak wynika z powyższych danych, istniejąca sieć przedszkoli i szkół podstawowych, dla których 

Gmina Rzgów jest organem prowadzącym, zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkańców 

gminy, a przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach stwarzały możliwość korzystania                 

z opieki przedszkolnej dla wszystkich chętnych dzieci w wieku przedszkolnym.  

Bardzo istotnym czynnikiem w realizacji procesu nauczania jest dbałość o ciągłe wzbogacanie 

placówek w nowoczesny sprzęt,  pomoce dydaktyczne i nowoczesne technologie.  

W roku 2021 z takim przedsięwzięciem pod nazwą Laboratoria Przyszłości wystąpiło 

Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach przedsięwzięcia Laboratoria Przyszłości Gmina Rzgów 

jako organ prowadzący szkoły otrzymała od państwa wsparcie finansowe w wysokości                     

190 tysięcy  złotych , bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Poszczególne szkoły 

otrzymały następujące kwoty : 

ZSP Rzgów-60 tys. zł ; SP Sławsk-70 tys. Zł ; SP Grabienice-30 tys. zł ; SP Osiecza-30 tys. zł. 

 Wszystkie  szkoły w gminie posiadają sale gimnastyczne, w tym jedną halę sportową  

z trybunami i pełnym zapleczem sportowym. Oprócz wymienionych sal i hali sportowej , szkoły  

i przedszkola wykorzystywały  do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej, 

inne urządzenia rekreacyjno-sportowe.  Stan techniczny i funkcjonalność  budynków oświatowych  

oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za ogólnie dobry , ale wymaga ciągłej 

modernizacji i drobnych remontów. 

 3.2.   Kadra pedagogiczna. 

        W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich 

wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia. 

Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek oświatowych.   

        Poziom zatrudnienia  i wykształcenia nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę  

Rzgów  kształtował się  w sposób następujący:  

Tab. 3. Poziom wykształcenia nauczycieli w 2021 r. / wg. SIO  31.05.2021/  

 

 

Szkoła  

Poziom wykształcenia     (w osobach) 

WMzPP *  LICENCJAT  SN**  INNE  Razem  

2021 %ogółu  2021 %ogółu 2021   %ogółu 2021 %ogółu 2021 

1 ZSP   Rzgów  32 94,12 2 5,88 - - - - 34 

2 SP  Grabienice 18 100 - - - - - - 18 

3 SP  Osiecza 22 91,67 2 8,33 - - - - 24 

4 SP Sławsk  29 100 - - - - - - 29 

*Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, **Studium nauczycielskie 

 

W roku budżetowym 2021 środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały  

naliczone w wysokości  0,8 %  wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

Dofinansowanie dokształcania i doskonalenia odbywa się  zgodnie z postanowieniami zawartymi          
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w Regulaminie przyznawania  środków  na  dofinansowanie   doskonalenia  zawodowego 

nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolu   prowadzonych przez Gminę Rzgów.     

Plan finansowy w rozdziale 80146 na rok budżetowy 2021 wyniósł – 49 500  złotych.                    

         Wykorzystanie środków na  dofinansowanie   doskonalenia  zawodowego nauczycieli                      

w roku budżetowym  2021 wyniosło ogółem  15 785,60 złotych 

3.3.  Wyniki  uzyskiwane  przez  uczniów  na  zakończenie  nauki  w  poszczególnych   

etapach.  

    Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy 

szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany                       

na systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie  

egzaminowi. Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po 

zakończeniu każdego etapu edukacyjnego.  

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia wyniki uzyskane przez uczniów klas VIII  

w placówkach  oświatowych gminy w zestawieniu z wynikami na poziomie gminy, powiatu i 

województwa.        

 

Tab. 5. Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 

Przedmiot Szkoła 
Liczba 

uczniów 

Wynik 

szkoły 

Wynik 

gminy 

Wynik 

powiatu 

Wynik 

województwa 

Język polski 

Rzgów 26 54 

59 57 58 
Sławsk  26 60 

Grabienice 13 56 

Osiecza 13 68 

Matematyka 

Rzgów 26 40 

39 41 45 
Sławsk  26 37 

Grabienice 13 41 

Osiecza 13 41 

Język angielski 

Rzgów 26 50 

58 57 63 
Sławsk  26 68 

Grabienice 13 65 

Osiecza 13 52 

 

Rok szkolny 2020/2021, podobnie jak  II semestr poprzedniego roku szkolnego był szczególny i 

trudny zarówno dla pedagogów i uczniów .  

W związku z epidemią Covid-19  od dnia 26 października 2020 r.  na podstawie   

rozporządzenia MEiN  nauczanie zdalne odbywało się w  klasach IV-VIII, natomiast klasy I – III 

oraz przedszkole i oddziały przedszkolne w  większości czasu pracowały stacjonarnie.  

Praca zdalna ograniczyła bezpośrednią komunikację z uczniami. W ocenie nauczycieli, nauczanie 

zdalne jest  sposobem na zachowanie względnej ciągłości procesu dydaktycznego, ale o 

zdecydowanie mniejszej efektywności, ograniczającym również  dobór metod i form pracy. 
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Aby sprostać wymaganiom nauczania zdalnego nauczyciele uczestniczyli w różnych 

szkolenia on-line doskonaląc swoje umiejętności informatyczne. Poprzez komunikatory 

wymieniali swoje doświadczenia i pomysły.  

Przejście w  połowie maja 2021r.  na nauczanie hybrydowe, a  potem w czerwcu – na 

stacjonarne, wywołało w środowisku szkolnym ogromne zadowolenie. 

Wszystkie  placówki oświatowe w gminie  funkcjonowały w reżimie sanitarnym. 

3.4     Projekty i programy  oświatowe. 

        Pomimo pandemii , wszystkie szkoły w roku szkolnym 2020/2021 starały się brać udział w 

wielu programach i projektach rządowych, Sanepidu i innych rozwijających zdolności uczniów, 

wzbogacających ich wiedzę i umiejętności.   

         Uczniowie Szkół brali udział w realizacji projektu  „Szkolny Klub portowy”  współfinansowanego 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,  Samorząd Województwa  i Samorządy Terytorialne. 

Główny cel programu to:  zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności 

fizycznej w szkole i poza nią, zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży, podejmowanie dodatkowych 

działań sportowych i rekreacyjnych.  

Szkoły realizowały również program „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020”. 

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne to propozycja zajęć edukacyjnych w czasie, których „młodzi 

inżynierowie”, uczyli się jak budować roboty, zapoznawali się z prawami fizyki oraz pojęciami związanymi 

z robotyką, a przede wszystkim byli wprowadzani w fascynujący świat nauki i zabawy. Uczniowie klasy 

rozwijali swoje umiejętności i wiedzę z zakresu konstruowania i programowania robotów w oparciu 

o zestawy edukacyjne. 

        W II półroczu roku szkolnego 2020/21 wszystkie szkoły w gminie rozpoczęły realizację projektu 

,,Mistrzowie kompetencji” . Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Edukacji 

Małego Inżyniera.  

W ramach projektu do czerwca 2023 roku będą prowadzone zajęcia dodatkowe dla uczniów; odbędą się 

także wycieczki edukacyjne i półkolonie letnie oraz szkolenia dla nauczycieli.  

        Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Grabienicach uczestniczyli w ogólnopolskim 

konkursie leksykalnym z języka angielskiego   „Memory Master”, w którym zdobyli tytuł laureata II stopnia 

oraz dwa wyróżnienia.  

        Z kolei uczniowie klasy VII brali udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym - 

lekcja języka angielskiego z Pearson i BBC. Za pośrednictwem platformy Zoom oraz aplikacji 

Padlet uczniowie komunikowali się w języku angielskim z prowadzącym zajęcia oraz uczestnikami 

z innych krajów, rozwijając w ten sposób swoje kompetencje językowe i przełamując strach przed 

komunikacją w języku obcym. 

W szkołach wprowadzano projekty i innowacje szkolne, np.:  

- Trzymaj Formę, 

- Czyste powietrze wokół nas, 

- Mały kleszcz-duży problem, 

- Z kulturą mi do twarzy, 

- Wesoła ortografia, 

- Podróż w czasy starożytnej Grecji, 

- Kubusiowi Przyjaciele Natury, 

- Dzień Bezpiecznego Internetu , 
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- Światowy Dzień Rzucania Palenia i wielu innych. 

Szkoły organizują liczne akcje charytatywne (np. gminny finał WOŚP), w celu budowania 

odpowiednich postaw uczniów oraz uwrażliwiania  na potrzeby drugiego człowieka. 

  3.4   Dożywianie dzieci. 

Na  terenie Gminy Rzgów  , tylko w ZSP  w Rzgowie  funkcjonuje  kuchnia przygotowująca od 

podstaw posiłki, natomiast w pozostałych szkołach istnieją punkty wydawania posiłków.   

W roku szkolnym 2020/2021 w okresie nauki stacjonarnej w kuchni  w ZSP w Rzgowie 

przygotowywane były posiłki dla: 

a) Przedszkole w Rzgowie – wyżywienie całodzienne   ( 3 posiłki )  dla 86  dzieci, 

b) Szkoła podstawowa w Rzgowie – dla 97 uczniów (1 posiłek dziennie) 

c) Poza tym w formie cateringu posiłki były dowożone do Szkoły Podstawowej   

 w Osieczy - ok. 37 uczniów i dzieci w oddz. przedszkolnych ( jeden posiłek dziennie ). 

Ogółem kuchnia w ZSP w Rzgowie przygotowywała ok. 154 posiłki jednodaniowe dziennie +  86 

posiłków  dla przedszkola - wyżywienie całodzienne (3 posiłki  dziennie ).  

W pozostałych szkołach w Sławsku i Grabienicach uczniowie spożywali posiłki dostarczane przez 

firmę zewnętrzną zajmującą się cateringiem „Gastronom”. Firma ta dostarczała obiady     dla 

uczniów oraz dla przedszkolaków. 

3.6    Wydatki na oświatę i utrzymanie szkół gminnych. 

Kwota przeznaczona na oświatę i funkcjonowanie szkół w 2021 roku wyniosła 13 039 670,56 zł.. 

 

Są to wydatki na utrzymanie szkół, wynagrodzenie dla nauczycieli, pomoce naukowe, 

dokształcanie  i doskonalenie nauczycieli ,itp. 

 

Wydatki

2017 10 457 103,70

2018 11 403 515,84

2019 11 854 414,93

2020 11 981 264,38

2021 13 039 670,56
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Tab.6. Struktura bieżących wydatków oświatowych w  2020 i  2021 r. 

 
 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – realizacja wydatków w 2020 i 2021 

Rozdz.                            Nazwa  Wydatki  2020  Wydatki 2021 

80101  Szkoły Podstawowe  8 932 329,02 9 030 433,96 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  849 515,94 1 219 548,71 

80104  Przedszkole   1.146 864,14 1 197 742,43 

80113  Dowożenie uczniów do szkół  217 631,47 304 089,99 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  20 294,16 15 785,60 

80148  Stołówki szkolne  343 514,20 432 735,76 

80149  
Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organiz. 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach  
7 092,18 46 813,71 

80150  
Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podstawowych 
59 221,64          202 740,72 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych  

67 510,69         76 919,09 

80195 Pozostała działalność 209 394,89        376 648,26 

85401  Świetlice szkolne  99 256,05        109 212,33 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 28 640,00          27 000,00 

 Wydatki ogółem    11.981 264,38      13 039 670,56 

 Otrzymana subwencja oświatowa     6 645 268,00        6 809 959,00 

 Otrzymane dotacje       583 795,03       680 007,60 

 Pozostałe dochody gminy z majątku szkół oraz usług 

prowadzonych przez szkoły 

         

333 630,70 
       1 084 507,67 

 Dochody ogółem     7 562 693,73         8 574 474,27 

 Różnica między wydatkami na oświatę , a dochodami  
oświatowymi  

4 418 570,65      4 465 196,29 

 

4.  Pomoc społeczna. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną Gminy  

Rzgów działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy akt prawny działalności GOPS-u stanowi ustawa 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz ustawa  o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 447). 

 GOPS udziela wsparcia rodzinom oraz pojedynczym osobom, które znalazły się                               

w trudnej sytuacji życiowej i pomimo wykorzystania własnych środków,                                       

możliwości oraz uprawnień nie potrafią jej pokonać. Zatrudnieni pracownicy socjalni rozpoznają 

sytuację swoich podopiecznych w terenie i doradzają jak rozwiązywać pojawiające się problemy. 

Pomoc jest udzielana na wniosek strony, rodziny lub z urzędu i przybiera następujące formy: 

-  pomoc finansowa, 

-  pomoc w formie usług opiekuńczych, 

-  pomoc rzeczowa, 

-  praca socjalna. 

       Ogólna liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej w ramach zadań 

zleconych i własnych w 2021 r. wynosiła 184, liczba osób w tych rodzinach to 378. 
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Główne przyczyny przyznawania pomocy na terenie naszej Gminy to: 

Ubóstwo  21 

Bezdomność  2 

Potrzeba ochrony macierzyństwa   9 

Bezrobocie    25 

Niepełnosprawność  51 

Długotrwała lub ciężka choroba             38 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych 3 

Alkoholizm 13 

Trudności w przystosowaniu się do życia po wyjściu z zakładu karnego 3 

Zdarzenie losowe 0 

Sytuacja kryzysowa  0 

     Klęska żywiołowa lub ekologiczna      0 

 

W 2021 r. z zasiłku stałego w naszej Gminie korzystały 30 osób, na łączną kwotę 146.470,00 zł.  

Zasiłek okresowy wypłacano 14 osobom, na łączną kwotę 13.350,00 zł co oznaczało wzrost w 

stosunku do 2020 r o 2 osoby.  

       Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów 

zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów 

użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

W 2021 r. wypłacano zasiłki celowe dla 76 rodzin. Z tego zasiłki celowe specjalne dla 42 osób  na  

kwotę 31 140,00 zł.           

W ramach programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” w 2021 r. z formy pomocy w 

postaci posiłku skorzystało 33 dzieci. Łączna kwota udzielonej pomocy to 15 109 zł. Łączny koszt 

realizacji rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” za rok 2021 wyniósł 78 741 zł. Kwota 

dotacji z budżetu Wojewody wyniosła 60 000 zł, środki własne to kwota 18 741 zł. 

Gmina Rzgów na swoim terenie nie posiada Domów Pomocy Społecznej. Za Dom Pomocy 

Społecznej w Ślesinie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. GOPS ponosił częściową lub 

całkowita odpłatność za pobyt 3 osób - ze środków własnych wydatkowano kwotę 120.727,00 zł.  

 Do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. 

„becikowe”, świadczenie rodzicielskie, „za życiem”) w 2021 r. uprawnionych było 600 rodzin. 

Łączna kwota wydatków  to 4 115.266 zł. 

Do zasiłku dla opiekuna uprawnionych było 9 osób, na łączną kwotę 54 560,00 zł. 

Do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w 2021 r. uprawnionych było 20 osób  na kwotę            

94 266,00 zł. 

GOPS w Rzgowie w 2020 r. realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

„Usprawnienia organizacyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie – oddzielenie 

pracy administracyjnej od pracy socjalnej”. Głównym celem projektu jest usprawnienie pracy w 

GOPS w Rzgowie polegające na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług 
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socjalnych. Czas realizacji projektu 1 marca 2020 – 30 czerwca 2021 r. Wartość projektu                    

to 172.522,50 zł. W ramach projektu m. in. został zatrudniony pracownik ds. świadczeń 

przyznawanych decyzją, pozyskano środki na remont pomieszczeń, doposażono stanowiska pracy, 

odbyły się liczne szkolenia.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie pozyskał środki finansowe w wysokości                

97 100 zł  na realizację Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV. Celem 

Programu było zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek 

działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program finansowany był ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Mieszkańcy Gminy Rzgów korzystali z następujących form wsparcia: 

- pomocy psychologicznej  dla 13 osób z niepełnosprawnością lub dla rodziny osoby 

niepełnosprawnej, 

- opieki domowej dla 6 osób w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w dni wolne od 

pracy tj. w soboty i w niedziele w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 

- paczek żywnościowych o wartości 500,00 zł każda dla 68 osób legitymujących się orzeczeniem 

o niepełnosprawności oraz osób, które korzystają ze wsparcia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Koninie, 

- 68 paczek ze środkami ochrony (zawierające m.in. płyn do dezynfekcji, rękawice jednorazowe, 

maseczki jednorazowe) o wartości 500,00 zł każda. 

Czas realizacji Programu: 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 

GOPS w Rzgowie realizował również programy rządowe: asystent rodziny, Opieka 75+, POPŻ 

oraz Posiłek w szkole i w domu.  

5. Ochrona zdrowia. 

Na terenie Gminy Rzgów w 2021 r. działały następujące placówki medyczne: Centrum 

Medyczne Vital  w Sławsku, Gabinet Lekarski Beata Żelek – Siepka w Rzgowie, Gabinet 

Fizjoterapii ACTIV-MED Agnieszka Fabiszak w Sławsku, Gabinety Stomatologiczne w Sławsku 

oraz dwa punkty apteczne. 

W 2021 r. we współpracy z instytucjami zajmującymi się organizacją bezpłatnych badań 

profilaktycznych dla mieszkańców, zorganizowano bezpłatne badania mammograficzne 

organizowane kilka razy do roku, skierowane dla Pań w wieku 50-67 lat, ale jest również 

możliwość skorzystania z badań przez osoby młodsze. Z badań skorzystało ok. 40 mieszkanek 

gminy. Odbyły się także badania profilaktyczne jelita grubego. W badaniach mogły uczestniczyć 

osoby w przedziale wiekowym od 50 do 74 lat. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ponad 

60 osób zdecydowało się na wykonanie testu na obecność krwi utajonej w kale. 
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6.    Bezpieczeństwo publiczne. 

6.1.   Straż pożarna 

         Na terenie Gminy Rzgów działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,                             

w tym 2 jednostki należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (OSP Rzgów                       

i OSP Osiecza Pierwsza). Bardzo dużym wyzwaniem dla budżetu gminy jest zapewnienie 

odpowiedniego wyposażenia, sprzętu, wyszkolenia oraz utrzymania w gotowości bojowej 

wszystkich jednostek. 

W okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. odbyły się wszystkie zebrania sprawozdawcze.                

Ze względu na panującą pandemię w 2020 r. nie odbyły się: turniej wiedzy pożarniczej (chętne 

osoby przystąpiły do turnieju w systemie online), zawody sportowo-pożarnicze oraz gminne 

obchody Dnia Strażaka. 

 Rok 2021 obfitował w wiele dotacji zewnętrznych dla Jednostek z terenu Gminy Rzgów. 

Wysokość wszystkich dotacji z zewnątrz wyniosła ok. 533 620 zł. Wśród tych dotacji znacząca 

kwota to 400 000 zł (dotacja MSWiA)) otrzymana przez Jednostkę OSP Barłogi na zakup 

fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo FLD GBA-Rt 4,2/16 4x4. 

Samochód został kupiony za kwotę 755 958 zł, z czego 310 958 zł stanowiła dotacja Gminy 

Rzgów. Inne większe dotacje to 24 000 zł dla OSP Barłogi i 17 000 zł dla OSP Rzgów. 

Obie dotacje otrzymano z WFOŚiGW w Poznaniu. 

Z dotacji MSWiA na łączną kwotę 10 700 zł , Jednostka OSP Zastruże zakupiła umundurowanie 

specjalne za kwotę 5 700 zł a OSP Sławsk zakupiła agregat prądotwórczy za kwotę 5 000 zł. 

Ponadto jak co roku,  Starostwo Powiatowe w Koninie przekazało kwotę 10 000,00 zł. na 

termomodernizację budynków: OSP Rzgów ( 5 000,00 zł) i OSP Osiecza Pierwsza (5 000 zł). 

Pozostałe dotacje, to po 5 000 zł dla każdej jednostki OSP z terenu Gminy Rzgów  z różnych 

środków zewnętrznych (dotacja KSRG w ramach Covid-19 oraz  KRUS). 

W roku 2020 jednostki uczestniczyły w 73 (101 w 2020 r,  90 w 2019 r.) akcjach    

ratowniczo – gaśniczych. Jednostkami, które najczęściej brały udział w działaniach ratowniczo-

gaśniczych były jednostki należące do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, w tym 

najwięcej Jednostka OSP Rzgów. 

6.2.     Policja 

          Bezpieczeństwem publicznym na terenie na terenie Gminy Rzgów zajmuje się Komisariat  

Policji w Rychwale.  Swoim zasięgiem działania obejmuje rejony trzech gmin, a mianowicie: 

Rychwała, Grodźca oraz Rzgowa. 

          Na podstawie analizy zdarzeń drogowych na terenie Gminy Rzgów w 2021 r. odnotowano             

1 wypadek drogowy w wyniku którego 1 osoba poniosła śmierć oraz 65 kolizji drogowych                

( łącznie 10 osób rannych). W analogicznym okresie roku ubiegłego doszło do takiej samej liczby 

wypadków drogowych, jednak bez ofiar śmiertelnych, natomiast kolizji drogowych było o 12 

więcej. 

 Na terenie Gminy Rzgów odnotowano 44 przestępstwa w analogicznym okresie roku 

ubiegłego, stwierdzono taką samą ilość przestępstw. Przy czym należy podkreślić, iż najwięcej 

przestępstw odnotowano w przestępstwach znęcania i groźbach karalnych. 
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 Podczas prac prewencyjnych funkcjonariusze policji z Komisariatu Policji w Rychwale 

ujawnili 393 wykroczeń na terenie Gminy Rzgów. Z analizy wynika, że 70% wykroczeń 

popełniana jest w porze wieczorowo- nocnej. 

 W poczuciu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo Gmina Rzgów udzieliła w 2021 r. 

finansowego wsparcia dla Komisariatu Policji w Rychwale na zakup samochodu osobowego. 

Kwota wsparcia wyniosła 18 316,64 zł. 

W dniu 30.12.2021 roku odbyło się uroczyste przekazanie oznakowanego radiowozu dla 

Komisariatu Policji w Rychwale. 

 

 

7.  Komunikacja. 

Na terenie Gminy Rzgów w 2021 r. usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego 

ogólnodostępnego w ramach linii regularnych zostały zlecone Przedsiębiorstwu Komunikacji 

Samochodowej w Koninie S.A. 

Środki z budżetu gminy przeznaczone na realizację zadań transportowych przedstawiały się 

następująco: 

-    publiczny transport zbiorowy w ramach 12 linii regularnych Gminy Rzgów - 539 945,36 zł 

(623 489,02 w 2020 r., 419 695,22 zł. w 2019 r.). 

W roku 2021 Gmina Rzgów po raz kolejny otrzymała dopłatę Wojewody Wielkopolskiego na 

zadania własne organizatora publicznego transportu zbiorowego (tj. Gminy Rzgów) dla 12 linii 

autobusowych w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej” w łącznej kwocie 453 735,00 zł. (373 786,20 zł. w 2020 r.) 

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych zapewnia dofinansowanie mające na celu 

przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Program, służy likwidacji problemu wykluczenia 

społecznego i redukcji tzw. białych plam komunikacyjnych. 
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- dowóz uczniów do placówek oświatowych     -                            304 089,99 zł                                                            

(217 631,47 zł w 2020 r., 378 292,81 zł. w 2019 r.) 

Łącznie w 2021 r. na komunikację wydano kwotę  844 035,35 zł (841 120,49 w 2020 r. , 

797 988,03 zł. w 2019 r. ) 

8.     Promocja, kultura, sport i rekreacja. 

         Do najważniejszych imprez kulturalnych w 2021 r. mimo przeszkód związanych z COVID -

19 należałoby wymienić: 

8.1. Obchody rocznicy śmierci pisarki Zofii Urbanowskiej. 

Dnia 1 stycznia 2021 minęła 82. rocznica śmierci Zofii Urbanowskiej. Pisarka urodziła się 

w Kowalewku i pamięć o niej  jest aktywnie kultywowana. Jak co roku przedstawiciele władz 

samorządowych, organizacji pozarządowych i instytucji kulturalnych złożyli kwiaty i zapalili 

znicze przed grobem pisarki na cmentarzu przy ulicy Kolskiej w Koninie, by upamiętnić to 

wydarzenie. Gminę Rzgów reprezentowali Wójt Grzegorz Matuszak oraz prezes OSP w 

Kowalewku Marek Pieniecki. 

 

                              

8.2. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzgowie i w Sławsku. 

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w dniu 12 stycznia 2020 r.  

Mimo trwającej pandemii Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Szkole Podstawowej im. K. 

Makuszyńskiego w Sławsku zagrała po raz kolejny. W tym roku kwestowało 23 wolontariuszy:  

Do eSkarbonek i podczas kwesty ulicznej, zebrano – 27 443,09 zł.  

W sumie zebrano w tym roku 33 184,09 zł, a w ciągu 20 lat, na konto WOŚP wpłynęło 433 

804,65zł.          
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8.3. Obchody 76 rocznicy zamordowania przez Hitlerowców rodziny Stuczyńskich. 

W dniu 15.01.2021r. uczczono pamięć Rodziny Stuczyńskich zamordowanej 

przez  Hitlerowców. Tego dnia w miejscowości Kowalewek-Struga  oraz  na cmentarzu  w 

Sławsku Przewodniczący Rady Gminy Rzgów Roman Jakubowicz, Sekretarz Gminy Alicja Zimna 

oraz delegacja z OSP Kowalewek i OSP Sławsk złożyli kwiaty i zapalili znicze. W tym samym 

dniu w Rzgowie Przewodniczący Rady Gminy oraz Sekretarz Gminy złożyli kwiaty i 

zapalili  znicze pod pomnikiem  przy Placu Stuczyńskich oraz na cmentarzu w Rzgowie. 

     

          

8.3   BUS do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Gmina Rzgów otrzymała wsparcie finansowe ze środków PFRON w kwocie                              

82 200,00 zł,  w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III", którego 

przedmiotem było dofinansowanie zakupu nowego 9-osobowego samochodu marki Ranault Trafic 

Grand Pack Clim, dostosowanego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich 

z terenu gminy. Całkowita wartość zakupu samochodu to 137 000,00 zł, z czego wkład własny 

gminy wyniósł  54 800,00 zł. 

W dniu 25.03.2021 r. Grzegorz Matuszak -  Wójt Gminy Rzgów oficjalnie odebrał klucze do busa 

z rąk Ryszarda Nowickiego – prezesa  firmy  Nowicki Spółka z o.o. Bus będzie służył do przewozu 

uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków specjalnych oraz uczestników zajęć 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koninie. Pojazd może być również wykorzystywany do 
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przewozu osób, które mają utrudniony dostęp dojazdu do punktów szczepień przeciwko SARS-

Cov-2. 

       

8.4  Wielkanocne Inspiracje - Dekoracja Stołu Wielkanocnego 

       W dniu 26.03.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie  odbył się konkurs na 

prezentacje dekoracji stołów wielkanocnych, który był skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich 

Celem wystawy było kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami 

Wielkanocnymi. Każda kompozycja stołu miała swój wyjątkowy urok, była niepowtarzalna i 

różnorodna. Oprócz tradycyjnych elementów takich jak: jajko, baba wielkanocna, zajączki i palmy, 

pojawiły się także nowoczesne trendy i pomysły w aranżacji świątecznej. Panie z Kół Gospodyń 

wystąpiły w przepięknych, odświętnych strojach regionalnych, nadając świąteczny klimat temu 

pokazowi. 
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8.5  Sprzątanie ziemi na terenie gminy Rzgów 

        W dniach 1 i 6 maja 2021 r. na terenie naszej gminy odbyły się akcje sprzątania ziemi. W dniu 

1 maja porządkowany był las przy stadionie gminnym w Rzgowie. W akcji udział wzięło ponad 

20 wolontariuszy. Natomiast 6 maja mieszkańcy Sławska porządkowali brzeg rzeki Warty i 

zbiornika małej retencji tzw. "Parówki". W tej akcji wzięło udział około 40 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6  Rajd rowerowy. 

Jak co roku w czerwcu odbył się Rajd Rowerowy, w którym udział wzięło ponad 100 osób 

12 kilometrowa trasa rajdu przebiegała przez miejscowości Rzgów – Dąbrowica – Barłogi – Babia 

– Zastruże i  związana była z nowymi przedsięwzięciami na terenie gminy.  

Pierwszy postój nastąpił w miejscowości Dąbrowica, gdzie cykliści zobaczyli postęp prac 

związanych z przygotowaniem terenu do poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Następnie w miejscowości Barłogi wszyscy mogli zobaczyć nowo wybudowaną przepompownię 

- inwestycję, która ma na celu wzmocnić ochronę przeciwpowodziową na tym terenie,  odprowadzi 

nadmiar wód z terenu polderu Barłogi w kierunku odwadniającego kanału, a następnie do rzeki 
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Warty. Kolejny przystanek nastąpił w remizie OSP Barłogi, która została zmodernizowana. 

Uczestnicy rajdu zostali poczęstowani słodkimi smakołykami. Czwarty ostatni etap rajdu - meta 

miała miejsce w miejscowości Zastruże, gdzie na wszystkich czekał ciepły posiłek. Na zakończenie 

rozlosowano nagrody w postaci upominków rowerowych i nagrody głównej, którą był rower.  

Na mecie rajdu znalazł się również punkt informacyjny dotyczący szczepień przeciw 

COVID - 19. Nad bezpieczeństwem podczas całego Rajdu czuwali Strażacy z OSP Kurów, OSP 

Branno oraz OSP Zastruże. Rajd przebiegał w miłej i pogodnej atmosferze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5  Pokaz żniw. 

W dniu 3 sierpnia 2021 r. w Sławsku odbył się pokaz żniw zorganizowany dla mieszkańców  

pt. "KOSĄ I SIERPEM". Starsi uczestnicy wrócili pamięcią do minionych czasów, natomiast 

dzieci mogły zobaczyć namiastkę ciężkiej pracy na wsi. Najmłodsi poznali narzędzia rolnicze, 

którymi posługiwali się gospodarze w ówczesnych czasach.  

Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się cep. Po zakończonych żniwach, 

żniwiarze oraz wszyscy uczestnicy mogli posilić się staropolskim jadłem. 
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8.6.  Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Skulsku. 

       Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne odbyły się w Skulsku. Zainaugurowała je msza 

święta dziękczynna w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP. Część oficjalna uroczystości 

kontynuowana była na plaży nad jeziorem Skulska Wieś. Rozpoczęło ją wręczenie aktów 

nominacji do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku". Spośród 10 nominowanych wybrano 5 najlepszych  

gospodarstw w tym gospodarstwo Moniki i Tomasza Jakubowiczów z Goździkowa, gm. Rzgów. 

Laureaci otrzymali Statuetki Żniwiarza. Docenił ich także Wójt Gminy Rzgów Grzegorz Matuszak 

oraz przedstawiciele instytucji i firm.  

        W konkursie „Na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” Gminę Rzgów reprezentowało Koło 

Gospodyń Wiejskich ze Rzgowa, które otrzymało zaszczytne wyróżnienie za pięknie wypleciony 

wieniec dożynkowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 Gminne Obchody Święta Niepodległości. 

W dniu 11 listopada 2021 r. Gminne Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się od złożenia 

wiązanek pod Pomnikiem Bohaterom Poległym w Walce o Wolność w Rzgowie przez 

przedstawicieli władz samorządowych: Wójta Gminy Rzgów Grzegorza Matuszaka, 

Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów Romana Jakubowicza, Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Rzgów Wiktora Nawrockiego i Radnego Grzegorza Gorzelańczyka. Następnie poczty 

sztandarowe OSP i szkół, Orkiestra Dęta OSP Rzgów, wszyscy zaproszeni goście oraz 

Mieszkańcy zebrali się przy Domu Kultury w Sławsku i uroczystym przemarszem udali się do 
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kościoła p.w. św. Wawrzyńca, gdzie odbyła się Msza św. Po uroczystościach kościelnych 

wszyscy udali się do Domu Kultury w Sławsku, gdzie nastąpiła część artystyczna. Zebranych 

gości przywitał Wójt Gminy Rzgów Grzegorz Matuszak, który w swoim przemówieniu 

podkreślił jak ważny w historii Polski jest dla nas Dzień Odzyskania Niepodległości. 

 

      

9.  Gospodarka odpadami komunalnymi. 

Realizacją zadań z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  

z terenu gminy Rzgów w roku 2021 zajmowała się „Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów”, 

wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. 

W roku 2020 na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach przedmiotów odbierających 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz danych z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych zebrano następujące ilości odpadów ( wykres)  
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- 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1084,84 Mg (1.003,47 Mg w 2020r. 

857,890 Mg w 2019 r.) 

- 20 01 39  tworzywa sztuczne – 181,54 Mg, (165,64 Mg w 2020 r. 138,50 Mg w 2019 r.) 

- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 1,600 Mg, (1,400 Mg - 2020 r.,10,520 Mg - 2019 r.) 

- 15 01 07 opakowania ze szkła – 146,30 Mg, (141,86 Mg – 2020 r., 117,016 Mg w 2019 r.) 

- 15 01 01 opakowania z papieru – 62,22 Mg, (25,00 Mg- 2020 r., 20,310 Mg w 2019 r.) 

- 20 01 01 opakowania z papieru – 26,46 Mg, (30,60 Mg – 2020 r., 12,640 Mg w 2019 r.) 

- 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji – 517,76 Mg, (275,98 Mg- 2020 r. 72,28 Mg w 2019 r.) 

- 20 01 99 popiół –  408,80 Mg, (345,65 Mg – 2020 r., 396,95 Mg w 2019 r.) 

- 20 03 99 odpady nie wymienione w innych podgrupach – 244,73 Mg 

- 20 03 07 odpady wielkogabarytowe – 40,39 Mg , (31,58 Mg w 2020 r.,13,02 Mg w 2019 r.) 

- 16 01 03 opony -  18,88 Mg ( 8,90 Mg w 2020 r., 5,54 Mg w 2019 r.) 

Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zmieszane odpady komunalne, odpady 

zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

kierowane były do instalacji ujętych w Planie gospodarki odpadami komunalnymi                                

dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym. 

W 2021 r. koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wyniosły: 

  -     usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu    

        Gminy Rzgów 1 411 686,18 zł         (1.085683,00 zł  w 2020 r., 756.687,96 zł w 2019 r.), 

  -     tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych -   0 zł, 

  -     obsługa administracyjna systemu - 43 010,95 zł  ( 69 120,28 zł w 2020 r.). 

10.     Gospodarka mieszkaniowa i komunalna. 

W skład mieszkaniowego zasobu gminy, według stanu na dzień 31.12.2021 r. wchodzi                          

5 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 7 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale socjalne 

o łącznej powierzchni 556,28 m2 oraz 9 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1025,47 m². 

W 2021 r. Gmina Rzgów  zbyła 1 budynek mieszkalny zlokalizowany w Sławsku ( Dom 

nauczyciela), w którym znajdowało się 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 420,90  m2 .    

Wszystkie lokale znajdują w budynkach w których gmina jest jedynym właścicielem.             

11.     Gospodarka nieruchomościami.  

11.1. Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste. 

Gmina Rzgów w całym 2021 r.  sprzedała ze swojego zasobu nieruchomość położoną  

w Sławsku (Dom Nauczyciela) i  uzyskała z tego tytułu  dochód  613.300,00 zł. W roku tym             

nie oddała żadnej nieruchomości  w użytkowanie wieczyste. Osiągnęła jednak dochód z tytułu 

opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości:  11 722,62 zł. .Opłaty 

dotyczące aktualizacji   użytkowania wieczystego  są aktualizowane co cztery lata.  

Kolejna aktualizacja będzie wykonywana w 2025 roku. 
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11.2. Przekształcenia użytkowania wieczystego na prawo własności. 

 W 2021 roku nie przekształcono w prawo własności  żadnych nieruchomości użytkowania 

wieczystego.  

11.3. Dzierżawa gruntów i budynków oraz majątku oddanego w administrowanie. 

Z tytułu wydzierżawionych w 2021 r  gruntów Gmina Rzgów osiągnęła dochód w wysokości           

22 530,21 zł  ( 20.577,70 zł w 2020 r., 23 044,67 zł w 2019 r.), a z będących w administrowaniu 

budynków gmina osiągnęła dochód w wysokości: 101 972,37 zł  (156.670,07 zł w 2020 r., 

164 439,65 zł w 2019 r.).  

 Dochód zmniejszył się ze względu na wypowiedzenie umowy dzierżawy na górną część pawilonu 

handlowego w Rzgowie. 

Ponadto osiągnięto dochód w kwocie 2 698,34 zł ( 2 694,20  zł. w 2020 r.) z dzierżawy obwodów 

łowieckich. 

11.4. Użytkowanie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

W roku 2020 wpływy z tego tytułu wyniosły 22 471,56 zł,  (22 415,97 zł w 2020 r., 

10 471,56 zł w 2019 r.) Dzierżawcą tych urządzeń jest Zakład Usług Wodnych w Koninie.  

11.5. Zakup i nabycie nieruchomości do zasobu gminnego. 

W 2021 r. zwiększyła się powierzchnia nieruchomości gruntowych o 0,1672 ha w związku 

z przejęciem gruntów na poszerzenie dróg gminnych i budowę nowej drogi w Sławsku. 

11.6. Udziały w spółkach i spółdzielniach. 

 Gmina Rzgów w 2020 r. posiadała udziały w następujących spółkach: 

-   Spółdzielnia Socjalna ,, Komunalka Rzgów”  na kwotę : 1 000 zł 

-    MZGOK w Koninie na kwotę: 5 000 zł 

-    Oświetlenie Uliczne i Drogowe  z Kalisza na kwotę: 71 000 zł 

12.    Planowanie przestrzenne. 

          Na koniec 2021 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

0,64%  powierzchni gminy.   

W 2021 r. wydano  5 ( 5 w 2020 r.,3 w 2019 r.) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  

W roku 2021 wydano 109 (97 w 2020 r., 117 w 2019 r.) decyzji o warunkach zabudowy, w tym 79 

(16 w 2020 r., 81 w 2019 r.) decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,                

1 ( 2 w 2020 r., 1 w 2019 r.)  decyzję dotyczącą zabudowy usługowej, oraz 29   (79 w 2020 r.,         

35 w 2019 r.) innych. 
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13.   Działalność inwestycyjna. 

W 2021 roku zrealizowano wiele różnorodnych inwestycji. Najważniejsze opisane są poniżej: 

13.1. „Przebudowa dróg ul. W. Szymborskiej i Cz. Miłosza w Rzgowie”. 

W lipcu 2021 roku zakończono „Przebudowę dróg ul. W. Szymborskiej i Cz. Miłosza  

w Rzgowie”.  W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejących nawierzchni na 

nawierzchnię z betonowej kostki brukowej (ul. W. Szymborskiej) o długości 325,83 m oraz 

nawierzchnię z betonu asfaltowego (ul. Cz. Miłosza) o długości 269 m. Inwestycja obejmowała 

również wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, zjazdów, terenów zielonych i 

oznakowania pionowego. Projekt został dofinansowany w ramach działania: Podstawowe Usługi i 

Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Gmina Rzgów otrzymała na tę inwestycję dofinansowanie w kwocie 627 179,92 zł. 

Całkowita wartość inwestycji: 1 163 764,64 zł. Odbioru inwestycji dokonano w dniu 2.07.2021 r. 

 

 

13.2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Babia-Osiecza” 

W ramach inwestycji wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o długości 0,64 

km. Ciąg pieszo-rowerowy usytuowany jest przy drodze powiatowej nr 3096P. Powierzchnia 

nawierzchni z betonu asfaltowego – 1 965 m², nawierzchnia z kostki betonowej – 7,02 m², 

powierzchnia terenów zielonych – 940 m². Wybudowany ciąg zapewni komfort  

i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz komfort jazdy po drodze powiatowej. Jest to kolejny 

odcinek ciągu pieszo-rowerowego wybudowanego w ostatnich latach, łącznie wybudowanych 

zostało ponad 8 km ciągów pieszo-rowerowych. Zadanie zostało zrealizowane jest w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, projekt pod nazwą 

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III”. Koszt 

wybudowania ciągu pieszo-rowerowego opiewa na kwotę 512 910,00 zł, z czego dofinansowanie 

stanowi kwota 215 000,00 zł. Odbioru inwestycji dokonano w dniu 26.11.2021 r. 
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13.3.  „Budowa drogi gminnej nr G9029P w miejscowości Kurów” 

W 2021 roku przebudowano drogę gminną w miejscowości Kurów. Nawierzchnię asfaltową 

położono na długości 656,75 m i szerokości 4,50 m. Projektowany odcinek jest kontynuacją drogi 

gminnej do skrzyżowania z drogą leśną w miejscowości Kurów – w kierunku Witnicy. Inwestycja 

dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Rzgów otrzymała 

na tą inwestycję dofinansowanie w kwocie 309 559,64 zł. Całkowita wartość inwestycji to   

389 982,25 zł.  

 

 

  

 

13.4. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mądroszki na działce ewid. nr 19” 

W 2021 roku trwały również prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Mądroszki, 

którą zrealizowano dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 

ramach zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 

Wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej o długości 998,00 m i szerokości 4,5m. Droga 

wykonana została z nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami wzmocnionymi 

kruszywem łamanym. Gmina Rzgów otrzymała na tę inwestycję dofinansowanie w kwocie 132 

750,00 zł. Całkowita wartość inwestycji: 399 401,01 zł.  
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13.5. „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rzgów”  

Zakończono również przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rzgów (tzw. droga przy 

oczyszczalni ścieków). Podobnie jak w przypadku drogi w Mądroszkach, drogę w Rzgowie 

przebudowę tego odcinka również wykonano dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych. Wykonany odcinek drogi o długości 362,00 m i szerokości 4,5 m 

został dofinansowany w kwocie 113 500,00 zł. Całkowita wartość inwestycji: 158 156,35 zł.  

          

    

13.6. „Przebudowa mostu na strudze Zarzewskiej w ciągu drogi gminnej G9007 w miejscowości 

Barłogi” 

Zakończono prace związane z przebudową mostu na Strudze Zarzewskiej w miejscowości Barłogi. 

Prace nakierowane były głównie na naprawę płyt pomostu, naprawę konstrukcji betonowej, 

balustrad oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o powierzchni 92,40 m². Zadanie 

dofinansowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  

w kwocie 100 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji: 144 884,41 zł. 
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13.7. „Zagospodarowaniem i oczyszczeniem zbiornika wodnego w Rzgowie” 

Rok 2021 obejmował również inwestycję związaną z „Zagospodarowaniem i oczyszczeniem 

zbiornika wodnego w Rzgowie”, współfinansowaną ze środków Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2020+. Projekt polegał na 

oczyszczeniu zbiornika wodnego, wyprofilowaniu skarp, obsianiu trawą, nasadzeniu krzewów, 

oraz montażu obiektów małej architektury (tj. ławek i koszy). Mieszkańcy zaangażowali się w 

realizację zadania i wnieśli wkład własny do projektu w formie robocizny. Całkowita wartość 

projektu: 63 600,00 zł, kwota dofinansowania: 43 627,00 zł. 

  

13.8. „Przebudowa ul. Kasztanowej w m. Sławsk – etap II” 

Przedmiotem robót była zmiana nawierzchni odcinka drogi o nawierzchni gruntowej na 

nawierzchnię ulepszoną – z kostki betonowej o powierzchni 498,9 m². zrealizowano dzięki 

środkom funduszu sołeckiego sołectwa Sławsk w kwocie 45 851,29 zł oraz ze środków własnych. 

Całkowita wartość robót: 155 757,11 zł.  
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13.9. Remont drogi w miejscowości Branno  

Na podstawie zawartej umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe        

na odcinku 400 m wykonano remont drogi gminnej o nr 479016P w miejscowości Branno. 

Wykonano nawierzchnię  z przekruszu betonowego o gr. ok 18 cm i zamiałowano 

przekruszem betonowym o gr. 5 cm. Całkowita wartość robót: 102 245,00 zł z czego         

kwota 100 000,00 zł pochodzi ze środków Lasów państwowych.  

13.10. Inwestycje zrealizowane w porozumieniu z Powiatem Konińskim 

Na podstawie porozumienia z Powiatem Konińskim zostały wykonane przepusty w miejscowości 

Kurów pod drogą powiatową nr 3097P. w ramach porozumienia z Powiatem wykonano również 

remont drogi powiatowej na ul. Targowej w Rzgowie oraz budowę chodnika przy drodze 

powiatowej w Kowalewku.  

 

13.11. Budowa pompowni w Barłogach 

Na terenie Gminy Rzgów, w miejscowości Barłogi zakończono długo oczekiwane zadanie, tj. 

„Odprowadzenie wody z Polderu Barłogi do rzeki Warty”. Została wybudowana pompownia, 

której zadaniem jest mechaniczne odprowadzanie nadmiaru wód z okolicznych gruntów rolnych. 

Podstawowym celem jest likwidowanie zagrożeń powodziowych pojawiających się w okresach 

dużych wezbrań wód w rzece Warcie. Gmina Rzgów w ramach wkładu własnego przekazała 

działki pod inwestycję. Zadanie zostało zrealizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uroczyste otwarcie 

przepompowni w barłogach nastąpiło 7 czerwca 2021 roku.  
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13.12.  Inwestycje rozpoczęte – niezakończone  

W lipcu 2021 roku podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 

Grabienice, Rzgów Drugi. W ramach inwestycji powstanie sieć o długości 7,281 km składająca się 

ze 130 przyłączy. Termin wykonania zadania: wrzesień 2023 roku. Inwestycja zostanie 

sfinansowana z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu.  

Z kolei we wrześniu 2021 roku podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej  

w miejscowościach: Osiecza Pierwsza, Osiecza Druga i Sławsk. W ramach inwestycji powstanie 

sieć o długości 5,178 km składająca się ze 160 przyłączy. Termin wykonania zadania: grudzień 

2022 r. Inwestycja zostanie również sfinansowana z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

14.  Infrastruktura drogowa, wodociągowa i kanalizacyjna. 

 Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała w 2021 roku 136,36 km dróg, w tym: 

         Drogi asfaltowe                                    50,77 km 

         Droga z kostki                                               1,50 km 

         Drogi tłuczniowe                21,99 km 

         Drogi żwirowo- żużlowe                    11,94 km 

         Drogi gruntowe                    50,16 km 
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Długość ścieżek rowerowych na początku 2021 roku wynosiła 7,4 km, natomiast na koniec 2021 

roku 8,0 km.  

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2021 roku wynosiła 132,69 km, a na koniec 

133,65 km. Gmina Rzgów posiada 1 stację uzdatniania wody. Dostęp do sieci wodociągowej w 

gminie posiada 99 % mieszkańców. 

Na początku 2021 roku gmina posiadała 41,76 km sieci kanalizacyjnej. Pod koniec 2021 r. 

liczba nie uległa zmianie. Ilość indywidualnych oczyszczalni ścieków w roku 2021 wynosiła 

201 szt. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest  ok. 55% mieszkańców.  

Gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminie Rzgów w 2021 r. realizuje Zakład Usług Wodnych 

w Koninie. 

 Na wykonanie inwestycji infrastrukturalnych oraz wydatków majątkowych Gmina Rzgów 

przeznaczyła w 2021 roku  5 486 163,12 z 

15.   Biblioteki. 

W gminie w 2021 r. funkcjonowały 2 biblioteki. Główna biblioteka w Rzgowie oraz Filia                            

w Sławsku.           

Księgozbiór na koniec 2021 r wynosił  27898  woluminów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, 

łączna liczba woluminów na dzień 31.12. 2021 r. wyniosła 3,84  . 

Na początku roku 2021 stan czytelników wynosił  1082  a na koniec 1074.  

W ciągu roku wypożyczono łącznie w obu placówkach bibliotecznych (Rzgów+ Sławsk) 17061 

ks iążek .  W 2021 roku zakupiono 888 woluminów, w tym: 

-  literatury pięknej dla dorosłych     438 książek, 

-  dla dzieci i młodzieży                    352 książek, 

-  literatury niebeletrystycznej             98 książek. 

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi wypożyczanie książek  komputerowo przy wykorzystaniu 

zintegrowanego systemu bibliotecznego  MAK+ , którego  rozwojem                           i  

administrowaniem zajmuje się  Instytut Książki.  

 Dużym zainteresowaniem cieszy się strona internetowa biblioteki co przekłada się  na ilość 

odwiedzin. W ciągu roku liczba odsłon naszej strony internetowej wynosiła  266161 odsłon. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie współpracuje jak co roku ze wszystkimi placówkami 

oświatowymi w gminie Rzgów. Efektem tej współpracy jest liczny udział dzieci w konkursach , 

spotkaniach i imprezach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną. 

W związku z zaistniałą trudną sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi ograniczeniami   

zrealizowaliśmy zaplanowane  działania z utrudnieniami dostosowując się do obowiązujących 

przepisów.  

Rzgowska książnica po raz czwarty przystąpiła do projektu „Mała książka – Wielki Człowiek 

organizowanego przez Instytut Książki, którego głównym celem jest promocja czytelnictwa 

wśród najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym.  
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Kolejnym działaniem było przygotowanie prezentacji stołów wielkanocnych, które wykonały 

członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Rzgów. Celem tej wystawy było przypomnienie                      

i kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych.  

Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki  i naszej gminy była również  uroczystość                              

z okazji  urodzin i imienin Zofii Urbanowskiej regionalnej pisarki urodzonej w Kowalewku, 

która odbyła się  w dniu   15 maja w Domu Kultury w Kowalewku. Podczas  skromnego spotkania 

złożono  kwiaty pod tablicą pamiątkową. Następnie po krótkim przemówieniu okolicznościowym 

Wójta Gminy Rzgów –Grzegorza Matuszaka , bibliotekarze wraz z dziećmi –mieszkańcami wsi 

Kowalewek  zaprezentowali  fragmenty utworów  pisarki w formie on-line.  

W miesiącach od  kwietnia do czerwca   mieliśmy okazję  podziwiać wystawę obrazów 

Zofii Kurpiewskiej zaprzyjaźnionej z naszą biblioteką malarki ze Starego Miasta.  

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także listopadowa i wakacyjna wystawa fotografii 

autorstwa p .Marianny Matuszewskiej. Pierwsza z nich pt. „Ocalić od zapomnienia „ 

prezentowała  najstarsze nagrobki znajdujące się na cmentarzu parafialnym w Rzgowie. 

Inspiracją do powstania kolejnej galerii zdjęć ukazujących zachody słońca fotografowane z 

własnego podwórka był czas pandemii.      W naszej placówce prezentowane  są również wszystkie  

prace plastyczne uczniów biorących udział w  konkursach organizowanych przez bibliotekę oraz 

lekcjach bibliotecznych. 

  Od 2013  roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie przejęła opiekę nad Izbą Pamięci  

Zofii Urbanowskiej w Kowalewku wraz z znajdującymi się tam eksponatami. 

Od stycznia  roku sprawozdawczego zwiedziły  Izbę  Pamięci w Kowalewku 3  grupy szkolne 

wycieczki  z powiatu konińskiego. 

 Prowadzącymi lekcje muzealną byli pracownicy biblioteki w Rzgowie. Zwiedzający mieli 

możliwość zapoznania się z życiem i twórczością  Z. Urbanowskiej poprzez obejrzenie  Izby  oraz 

znajdujących się tam  eksponatów  i pamiątek z  epoki , w której pisarka żyła.  

           Do głównych zadań Biblioteki Publicznej należy  promocja książki i czytelnictwa oraz 

edukacja dzieci, dorosłych i seniorów. Staramy się realizować te zadania poprzez  spotkania 

autorskie   z  pisarzami i ciekawymi ludźmi.          

W ramach projektu „Książki nie gryzą.....”dzieci przedszkolne ze Rzgowa  1 czerwca 

br. spotkały się z Panem Poetą  autorem bajek edukacyjnych i wierszy z morałem ,które uczą 

przez zabawę, przekazują dzieciom prawdę   o świecie  i uniwersalne wartości. 

 Uczestnikami spotkania były maluchy z grupy „Zajączki” z miejscowego przedszkola „Gromadka 

Misia Uszatka” .    Natomiast kolejne  spotkanie 8 czerwca  dla dzieci kl. II ze Szkoły Podstawowej  

w Rzgowie poprowadziła p.  Zofia Stanecka autorka serii książeczek o małej Basi.                                        

 Pod hasłem „Jesienne spotkania z autorami literatury dziecięcej” w bibliotece odbyły 

się kolejne 3 spotkania autorskie w dniach 16 i 30 września oraz 8 października br.                                                                                      

Przygodę z Prudencją, Pomponem i Miziołkami przeżyły dzieci z klasy V Szkoły Podstawowej w 

Sławsku , które spotkały się z autorem tejże lektury – Joanną Olech. Uczestnikami drugiego 

wrześniowego spotkania były dzieci klasy I-II ze Szkoły Podstawowej w Osieczy. Młodzi 

czytelnicy spotkali się z Ewą Chotomską natomiast z Małgorzatą Strękowską- Zarembą                         

o przygodach Detektywa Kefirka rozmawiały dzieci Szkoły Podstawowej w Grabienicach .  
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           W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom  oraz Dnia Dziecka odbyło  się 

w bibliotece kilka  spotkań    z dziećmi ze Szkoły Podstawowej  w Rzgowie , Osieczy   i Grabienic 

oraz dziećmi z grup przedszkolnych. W trakcie tych spotkań dzieci wysłuchały    m.in. fragmentów  

książek, wykonały prace plastyczne, uczestniczyły w zabawie. Zapoznały się z regulaminem                         

i księgozbiorem Biblioteki Publicznej  oraz poznały zasady zachowania się w bibliotece.  

Staramy się aby tematyczne spotkania w bibliotece kończyły się wesołą zabawą a dzieci                            

z przyjemnością wspominały  ciekawą lekcję biblioteczną. Odwiedziny w Bibliotece Publicznej 

poprzedzone były wizytą w Kinie za Rogiem. Dzieci obejrzały tam wybrany –wskazany przez 

siebie wcześniej film. Jednym z ciekawszych spotkań bibliotecznych jest obchodzony pod koniec 

listopada Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej to okazji przeprowadzono lekcję 

biblioteczną nawiązującą do w/w święta. Uczestnikami spotkania byli mali czytelnicy ze Szkoły 

Podstawowej w Grabienicach, którzy na wesoło celebrowali święto Misia. Dzieci wykonały  

piękne laurki  a w Kinie za Rogiem obejrzały filmy o niedźwiadkach. 

Wielkim wydarzeniem w życiu biblioteki był jak co roku udział naszej instytucji                                        

w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, która przebiegała pod patronatem Pary 

Prezydenckiej. Wydarzenie miało miejsce w dniu 4 września w auli Kina za Rogiem                                 

w Rzgowie. Fragmenty utworu „Moralność Pani Dulskiej” – Gabrieli Zapolskiej zinterpretowali 

zaproszeni goście. Uroczystego charakteru oraz nastroju spotkania dodały aranżacja salonu 

nawiązującego do tamtej epoki oraz ubiór  czytających lektorów. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, Kół Gospodyń 

Wiejskich, bibliotekarze, uczniowie, mieszkańcy gminy. Spotkanie zakończono emisją filmu 

„Panie Dulskie”. 

              Do ważniejszych celów, które biblioteka realizuje należy również edukacja dorosłych                                           

i seniorów. W bibliotece odbywają się cykliczne spotkania dla wszystkich zainteresowanych,  

chcących  kontynuować naukę języka angielskiego. 

W dniu 20 października br. gościem Uniwersytetu Trzeciego Wieku był kapitan jachtowy Jacek 

Podgórski, który wygłosił  ciekawy wykład inauguracyjny pn. „Normandia. Wspomnienia                     

z podróży”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa obrazów pt. „Kolory świata „ pani Aleksandry 

Hanaj-Podgórskiej. Seniorzy równie licznie przybyli na Wieczorek Poetycki                     

„Pamiętasz była jesień” z okazji Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Spotkanie 

zorganizowano przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Rzgowie. 

Świąteczny klimat udzielił się uczestnikom spotkania w dniu 16 grudnia , na którym nastąpiło 

uroczyste podsumowanie dwóch świątecznych konkursów literackiego na opowiadanie 

inspirowane lekturą „Opowieść Wigilijna” oraz plastycznego pt.„ Magiczna kartka 

świąteczna.” W skromnej uroczystości udział wzięli przedstawiciele urzędu gminy Rzgów,  Domu 

Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewku ,dyrektorzy Szkół Podstawowych, 

nauczyciele poloniści, bibliotekarze, laureaci nagród oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, 

które przygotowały świąteczne nakrycie i dekorację stołu wigilijnego. 

W bibliotece jest udostępniana na miejscu i wypożyczana na zewnątrz prasa. Prenumerata 

czasopism jest na bieżąco korygowana w zależności od potrzeb mieszkańców. Obecnie mamy 

dostępnych w placówce  głównej   5 tytułów natomiast  we filii w Sławsku 8.   

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie dostrzega i odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. 

Wspiera i angażuje się w działania i inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie.            
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W razie potrzeby świadczymy drobne usługi ksero i skanowania. Pomagamy mieszkańcom 

szczególnie osobom starszym wypełnić dokumenty dotyczące  różnych spraw osobistych  np.  

ZUS, Urząd Skarbowy, profil zaufany itp.. Udostępniamy  darmowy Internet. Włączyliśmy się po 

raz kolejny w organizację gminnych dożynek przypadających na koniec sierpnia. 

Przygotowaliśmy dekoracje, stroje oraz część obrzędową - artystyczną dożynek.                                                                                                                                                                                                                                              

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku zarejestrowano  

1074 czytelników .  Odnotowaliśmy 17061 wypożyczeń  na zewnątrz. Zakupiono natomiast 888 

książek. Odwiedziło naszą placówkę razem z Filią w Sławsku   9785 osób.  Udzielono 1112  

różnego rodzaju informacji a z Internetu skorzystały w tym czasie 604 osoby .  

Od 2021 r. Biblioteka Publiczna w Rzgowie jest administratorem Kina za Rogiem należącego do 

krajowej sieci kin społecznościowych. Z prowadzonej statystyki i raportów wynika, że Kino nasze 

odwiedziło 1831 osób uczestnicząc łącznie w 156 seansach filmowych . Przeważającą liczbę 

widzów stanowiły dzieci i młodzież szkolna – 119 projekcji.  

Inne wydarzenia kulturalne to koncerty - 2, operetki- 1 oraz Narodowe Czytanie podczas, którego 

wyemitowano  film  pt. „ Panie Dulskie”.                                                                

Biblioteka Publiczna w Rzgowie współpracuje także z bibliotekami sąsiednich gmin jako 

biblioteka  partnerska w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.  

16.      Przedsiębiorcy.  

Według danych rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej                

w 2020 r. na terenie Gminy Rzgów zarejestrowano 34 nowych (40 w 2020 r., 58 w 2019 r.) 

podmiotów gospodarczych i były to  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Aktywnych wpisów na koniec 2020 r. było 362 ( 362 w 2020 r.,  350 w 2019 r.). Ze względu na 

klasyfikację wykonywanej działalności gospodarczej dominują roboty budowlane. 

W 2020 r złożono 165 wniosków ( 204 w 2020 r. 247 w 2019 r.) dotyczących działalności 

gospodarczej  w tym: 

• wnioski o założenie działalności – 34 (50 w 2020 r.) , 

• wnioski o dokonanie zmiany – 58 (76 w 2020 r.) , 

• wnioski o dokonanie zmiany, zmiana z zawieszeniem – 36 (41 w 2020 r.) , 

• wnioski o dokonanie zmiany ,zmiana ze wznowieniem – 12 ( 20 w 2020 r.), 

• wnioski o zakończenie działalności – 25 (17 w 2020 r.) . 
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