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o stanie Gminy Rybno

za rok 2021 

Rybno, maj 2022 



 

Szanowni Państwo, 

 

po raz kolejny mam przyjemność przedłożyć Państwu 

Raport o stanie Gminy Rybno. Tegoroczny dokument 

odnosi się do działań prowadzonych w minionym, 2021 

roku. Obowiązek przedłożenia Raportu wynika 

z zapisów art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym. Źródłem informacji 

zawartych w Raporcie o stanie Gminy Rybno za rok 

2021 są dane przekazane przez o pracowników Urzędu 

Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych. 

Dokument raportuje sytuację gminy na wielu 

płaszczyznach: gospodarki, środowiska, życia 

mieszkańców oraz zarządzania gminą.  

Miniony rok upłynął nam w dalszym ciągu pod znakiem pandemii, jednak wspólnymi siłami 

udało się przeprowadzić wiele inwestycji oraz rozpocząć nowe, kluczowe dla funkcjonowania 

gminy zadania.  

Na rok 2023 stawiamy przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zamierzenia, zadania 

inwestycyjne, społeczne, oświatowe były realizowane w pełnym zakresie. 

 

Życzę Państwu miłej lektury 

Wójt Gminy Rybno  

/-/ Damian Jaworski 
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Informacje ogólne 

 

 

Położenie 

Gmina Rybno położona jest w centralnej części kraju, na południowo-zachodnich 

obrzeżach województwa mazowieckiego. Terytorialnie w obszarze powiatu sochaczewskiego            

i zajmuje powierzchnię 7.274.02 ha, co stanowi 9.96 % powiatu. W skład administracyjny 

gminy wchodzą 24 sołectwa: Aleksandrów, Antosin, Bronisławy, Cypriany, Ćmiszew Parcel, 

Ćmiszew Rybnowski, Erminów, Jasieniec, Józin, Kamieńszczyzna, Karolków Rybnowski, 

Karolków Szwarocki, Konstantynów, Koszajec, Ludwików - Rybionek, Matyldów, Nowa 

Wieś, Nowy Szwarocin, Rybno, Sarnów, Stary Szwarocin, Wesoła, Wężyki, Złota. 

Sąsiaduje z gminami: Iłów, 

Młodzieszyn, Sochaczew, Nowa Sucha, 

Kocierzew. Gmina oddalona jest około 65 

km od Warszawy, około 90 km od Łodzi, 

około 55 km od Płocka.  

 

 

 

 

Teren gminy jest zróżnicowany pod względem jakości gleb. W okolicach wsi Rybno 

występują śladowe ilości kompleksu żytniego bardzo dobrego klasy II. Przeważające ilości to 

kompleksy –żytnie bardzo dobre i dobre klas III b i IV a - gleby brunatne i bielicowe, rzadziej 

czarnoziemy. Miejscami występują niewielkie obszary gleb brunatnych żytnich słabych klasy 

V i zupełnie niewielkie kompleksy gleb słabych wytworzonych z piasków klas VI. 

Warunki klimatyczne  

Cała Nizina Środkowo-Mazowiecka, gdzie leży gmina Rybno charakteryzuje się 

niskimi opadami od 500-600 mm, w poszczególnych latach. Znamiennym jest, że niskie opady 

występują w okresie wegetacji. Średnie temperatury wynoszą w styczniu –4 OC, a w lipcu 

19 OC. Średnia wilgotność wynosi około 80 %. Gmina leży w niedalekiej odległości od Wisły, 
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która stanowi dobry korytarz wentylacyjny, stąd tereny te są dobrze przewietrzane, jednak 

występuje tu mało wiatrów silnych i bardzo silnych. 

Demografia 

Ludność w gminie Rybno zamieszkuje w sołectwach i ma charakter rozproszony. 

Administracyjnie obszar gminy, jak już wcześniej wspomniano, podzielony jest na 24 sołectwa 

i 25 miejscowości. Sołectwem skupiającym największą liczbę ludności jest Rybno, gdzie 

zameldowanych jest na pobyt stały 575 osób, zaś najmniejszą liczbę ludności posiada sołectwo 

Koszajec – 45 osób.  

Średnia gęstość zaludnienia w gminie Rybno wynosiła 48 osób na 1 km2. 

W okresie od początku do końca 2021r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła  się  

o 23 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiła 3409 osób (ok 4% mieszkańców 

powiatu - 84 621) tj. 1665 mężczyzn i 1744 kobiet, co w ujęciu procentowym przedstawia się 

następująco: 

 

wykr. opracowanie własne 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

1. liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 370 osób, 

 a liczba mieszkańców – 362.  

2. liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-60 lat) wynosiła 958 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-65) wynosiła 1093, 

3. liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 416, a liczba mieszkańców:210 

kobiety; 52 %mężczyźni; 48 % kobiety

mężczyźni
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Informacje finansowe 

 

Zakres zadań wykonywanych przez samorząd terytorialny oraz koszty wykonywania 

tych zadań wywierają bezpośredni wpływ na wielkość środków finansowych, jakimi winna 

dysponować gmina, aby zadania te mogły realizować w sposób niezakłócony i na odpowiednim 

do potrzeb mieszkańców poziomie. Stąd gmina w celu realizacji zadań została wyposażona nie 

tylko we własny majątek, ale uzyskała także i prawa podmiotowe do udziału w dochodach 

publicznych odpowiednio do przypadających zadań, do subwencji ogólnych i dotacji celowych 

z budżetu państwa, do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych oraz do kształtowania i 

dokonywania wydatków publicznych.  

Samodzielność finansowa oznacza, najogólniej rzecz ujmując, prawo gminy do 

samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej – pobierania dochodów określonych  

w ustawach oraz dysponowania nimi, w granicach określonych przez ustawy, dla realizacji 

prawnie określonych zadań. Regułą jest, że samodzielność ta jest tym większa, im większy jest 

udział dochodów własnych, a mniejszy dotacji celowych w całości dochodów. Podobnie 

samodzielność w wydatkowaniu środków jest tym większa, im większy jest udział wydatków 

na zadania własne   a mniejszy na zadania zlecone finansowane z dochodów o charakterze 

celowym.  

Gmina działając na podstawie i w granicach ustaw, samodzielnie kształtuje wydatki 

odzwierciedlające koszty realizacji zadań własnych, a także dokonuje ich hierarchizacji 

w procesie zaspokajania potrzeb wspólnoty lokalnej, z tymże wydatki na zadania własne 

o charakterze obligatoryjnym mają pierwszeństwo przed wydatkami na inne zadania własne. 

Wynik budżetu jest odzwierciedleniem wzajemnej relacji dochodów i wydatków ujętych 

w rocznym planie finansowym.  

Założenia budżetu gminy na 2021 rok, według Uchwały Rady Gminy   Nr XXXII.160.2020 

z dnia 30 grudnia 2020 roku wynosiły: 

• po stronie dochodów 19.620.596,26 zł, z tego:                             

• plan dochodów bieżących wynosił 18.184.000,00 zł                 

• plan dochodów majątkowych wynosił    1.436.596,26 zł                      

 

•  po stronie wydatków 24.704.558,53 zł, z tego:  
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• plan wydatków bieżących wynosił 17.870.000,00 zł,  

• plan wydatków majątkowych wynosił 6.834.558,53 zł. 

 W przychodach planowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 4.683.283,16 zł. 

W rozchodach planowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 444.429,89 zł.  

Budżet Gminy Rybno za rok 2021 został wykonany następująco: 

I . Dochody budżetowe na plan 26.258.209,39 zł wykonane zostały w kwocie 25.365.849,05 

zł, co stanowi 96,6 %. 

w tym: 

1. dochody bieżące na plan 20.096.275,08 zł zostały wykonane w kwocie 20.548.791,45 zł co 

stanowi 102,3 %, 

2. dochody majątkowe na plan 6.161.934,31 zł zostały wykonane w kwocie 4.817.057,60 zł co 

stanowi 78,2 %. 

II. Wydatki budżetowe na plan 27.901.226,87 zł wykonane zostały w kwocie 22.823.632,60 zł 

co stanowi 81,8%. 

 w tym:  

•  wydatki bieżące na plan 19.485.217,88 zł - wykonanie wynosi 18.184.493,08 zł 

      co stanowi 93,3 % 

• wydatki majątkowe /inwestycyjne/ na plan 8.416.008,99 zł – wykonanie  

     wynosi 4.639.139,52 zł stanowiąc 55,1 %. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wynik budżetu to planowany deficyt budżetu 1.643.017,48 zł, 

wykonanie stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 2.542.216,45 zł.  

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyniosły 

1.771.084,85 zł. 

III. Rozchody: 

- z tytułu spłaty kredytów wyniosły 110.000,00 zł, 

- z tytułu spłaty pożyczek wyniosły 334.429,89 zł, 
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Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2021r. wynosił łącznie – 3.170.699,89 zł, co stanowi 

12,5 % dochodów wykonanych w 2021 roku.  

W związku z powyższym dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły: 

Dochód na mieszkańca: 7.440,85 zł  

Wydatki na mieszkańca: 6.695,11 zł  

 

IV. W 2021 roku Gmina Rybno realizowała projekty z udziałem środków zewnętrznych, 

na które otrzymała następujące dofinansowania: 

1) 27.058,32 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Rybno w 2021 

roku”, 

2) 9.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze”, 

3) 120.000,00 zł jako dotację przyznaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze 

środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania 

„Przebudowa drogi gminnej nr 380524W Rybno- Jasieniec”, 

4) 261.249,01 zł  w ramach umowy  podpisanej z Wojewodą Mazowieckim. Gmina pozyskała 

środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa 

drogi gminnej nr 380515W w Antosin-Giżyce”,  

5) 331.482,25 zł w ramach umowy  podpisanej z Wojewodą Mazowieckim. Gmina pozyskała 

środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi 

gminnej nr 380514W Sarnów-Wężyki”,  

6) 1.200.000,00 zł z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 

dofinansowanie realizacji przedsięwzięci „Budowa Przedszkola w Rybnie”, 

7) 166.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 

2021”z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja sali gimnastycznej 

w Rybnie”. Gmina Rybno w dniu 13.08.2021r. podpisała umowę Nr W/UMWM-
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UU/UM/ES/4488/2021 z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie powyższego 

przedsięwzięcia. 

 

8)  15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę 

Ochotniczej Straży Pożarnej Rybno w zakresie sanitariatów. Gmina Rybno podpisała w dniu 

14 czerwca 2021r. umowę z Województwem Mazowieckim na powyższe środki, 

9)  3.470,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej Erminów. Gmina Rybno podpisała w dniu 14 czerwca 2021r. umowę  

z Województwem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci: 

Motorolli DP4600 z ładowarkami z reduktorem zasilania, prądnicy dla OSP, 

10)  5.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej Rybno w postaci: 2 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka (2 szt. 

hełmów strażackich z latarką), 2 par butów strażackich, 2 szt. ubrań specjalnych, 2 par rękawic 

specjalnych), zestawu łańcuchów ciągnących do rozpieracza ramieniowego i spornika 

progowego dla OSP. Gmina Rybno podpisała w dniu 14 czerwca 2021r. umowę 

Województwem Mazowieckiem na powyższe środki. 

11) 10.000,00 zł, Gmina Rybno w dniu 14 czerwca 2021 roku podpisała umowę 

z Województwem Mazowieckim, w wyniku której pozyskała dochody z tytułu środków 

finansowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 

2021” na realizację  zadania „Budowa oświetlenia ulicznego  sołectwa Złota”, 

12) 10.000,00 zł, Gmina Rybno w dniu 14 czerwca 2021 roku podpisała umowę 

z Województwem Mazowieckim, w wyniku której pozyskała dochody z tytułu środków 

finansowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 

2021” na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Nowy Szwarocin”, 

13) 10.000,00 zł, Gmina Rybno w dniu 14 czerwca 2021 roku podpisała umowę 

z Województwem Mazowieckim, w wyniku której pozyskała dochody z tytułu środków 

finansowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 

2021” na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Stary Szwarocin”, 

14) 10.000,00 zł, Gmina Rybno w dniu 14 czerwca 2021 roku podpisała umowę 

z Województwem Mazowieckim, w wyniku której pozyskała dochody z tytułu środków 
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finansowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 

2021” na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ludwików-Rybionek”, 

15) 10.000,00 zł, Gmina Rybno w dniu 14 czerwca 2021 roku podpisała umowę 

z Województwem Mazowieckim, w wyniku której pozyskała dochody z tytułu środków 

finansowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 

2021” na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Rybno”, 

16) Gmina Rybno w partnerstwie z trzema gminami realizuje dwa zadania 

pn: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha Rybno i Teresin”, 

„Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha Rybno i Teresin – II etap”  

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Priorytetowej  IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła 

energii (OZE)” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020.  Dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie do 80% kosztów kwalifikowanych 

zadania. Pozostałe 20% kosztów odpowiednio: na budynkach użyteczności publicznej - Gmina 

Rybno, na budynkach indywidualnych – właściciele – mieszkańcy Gminy Rybno.  

W 2021 roku gmina pozyskała środki w kwocie 197.867,43 zł,  

 

17) Gmina Rybno w dniu 24.09.2019r. podpisała umowę na realizację projektu „Obniżenie 

poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych  

w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno” współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście 

na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja Emisji zanieczyszczeń powietrza” 

Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza 

i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Realizacja umowy planowana jest w 2022 roku. 

18). środki finansowe na zadanie z objęciem dopłaty w 2021r. realizacji zadań własnych 

organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez 

dopłatę do ceny usługi w kwocie 323.449,20 zł. Gmina Rybno 26 stycznia 2021r. podpisała 

umowę ze Skarbem Państwa –Wojewodą Mazowieckim.  

 

W ramach wydatków, wskazać należy, iż na promocję gminy Rybno w 2021 roku przeznaczono 

kwotę 24.719,95 zł z czego sfinansowano: 
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- utrzymanie strony internetowej Gminy Rybno, 

- organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, z których ukazywały się reportaże w lokalnej 

prasie, portalach internetowych,  promujące Gminę Rybno, 

-zakup nagród, książek i pucharów na zawody sportowe, z których ukazywały się reportaże 

w lokalnej prasie, portalach internetowych, promujące Gminę Rybno. 

Środki finansowe gminy zostały także wykorzystane na potrzeby pracowników i społeczności 

lokalnej poprzez zakup tytułów prasowych: 

1. Przegląd Komunalny 

2. Wieś Mazowiecka 

3. Gazeta Sołecka 

4. Wspólnota 

5. Pracownik samorządowy 

6. Przegląd podatków lokalnych 

7. Rachunkowość budżetowa i Poradnik rachunkowości budżetowej.  
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Ochrona zdrowia i polityka społeczna 

 

Zakres działania i zadania gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. Zgodnie z art.6 ust.1 tej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  

 Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty - w tym  

w szczególności sprawy ochrony zdrowia (art.7 ust.1 pkt 5 ww. ustawy). Gmina oprócz zadań 

własnych realizuje także zadania zlecone. 

 

I. W zakresie ochrony zdrowia wskazać należy, iż na terenie gminy Rybno funkcjonuje 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w Rybnie lek. med. 

Waldemara Jasińskiego VALMED Waldemar i Maria Jasińscy. W gminie w 2021 r. 

funkcjonowała jedna apteka, w której pracuje magister farmacji. 

Zadaniem własnym gminy jest także prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  

Zadania te obejmują w szczególności:  

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, 

 ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza 

miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami, 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

W tym zakresie posiadamy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2021. Treści 

Gminnego Programu obejmowały konkretne obszary należące do właściwości gminy wskazane 

powyżej.   

Przyjęty do realizacji Program uwzględniał: 

 wszechstronność (szeroki zakres oddziaływań), 

 różnorodność form edukacji, 

 odpowiednia intensywność działań, 
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  adekwatność do potrzeb odbiorców, 

 kompetencje realizatorów, 

 adekwatność kulturowa (dopasowanie programów do lokalnej rzeczywistości 

społeczno- kulturowej, z uwzględnieniem norm obowiązujących w lokalnej 

społeczności, postaw i przekonań odbiorców oraz praktyk.  

 

Wszystkie zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu zostały sfinansowane  

ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Tu nadmienić należy, iż są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy 

alkoholu): 

• do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo (A), 

• powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) (B), 

• powyżej 18% zawartości alkoholu (C). 

 

W 2021 roku opłaty za korzystanie z w/w kategorii zezwoleń dały łącznie kwotę 39.781,33 zł, 

co w rozbiciu na poszczególne kategorie zezwoleń przedstawia się następująco: 

 

 wykr. opracowanie własne 

9 966,55 zł

2 512,50 zł

27 302,28 zł

0,00 zł

5 000,00 zł

10 000,00 zł

15 000,00 zł

20 000,00 zł

25 000,00 zł

30 000,00 zł

Opłaty za korzystanie z zezwoleń   
w 2021 roku

 Zezwolenie A Zezwolenie B Zezwolenie C



  
 Raport o stanie Gminy Rybno za rok 2021  

13 | S t r o n a  
 

 

  wykr. opracowanie własne 

 

Z w/w kwoty z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

sfinansowano m.in. warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej z OP w Rybnie, szkolenia dla 

Rady Pedagogicznej, szkolenia dla rodziców, szkolenie dla członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego, materiały edukacyjno- informacyjne dla Zespołu Interdyscyplinarnego, 

GKRPA oraz mieszkańców gminy, II Gminny Rajd Rowerowy, II Gminny Spływ Kajakowy, 

Profilaktyczne Kino Letnie, programy rekomendowane w ramach ogólnopolskiego systemu 

rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, spektakle 

profilaktyczne „Baśń dla małych łakomczuszków- tajemnica zdrowych brzuszków” oraz 

„Prastara Książnica-Skarb i tajemnica”.  

Z działań profilaktycznych w ramach programu skorzystało ok. 2.000 uczestników. Działania 

skierowane były do całej lokalnej społeczności, do osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz 

rodziców i nauczycieli. 

W roku 2021 odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybnie 

wpłynęło 5 wniosków o podjęcie działań interwencyjnych w stosunku do osób nadużywających 

alkoholu. W 2021 r. komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywacyjne i udzieliła 

stosownych porad łącznie 16 osobom (uzależnieni i członkowie rodzin z problemami 

alkoholowymi).  

W 2021 roku komisja nie wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego. Na dzień 31 grudnia 2021r. na terenie gminy Rybno funkcjonowało 6 punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych, w tym: 

25%

6%
69%

Opłaty za korzystanie z zezwoleń   
w 2021 roku w ujęciu %

 Zezwolenie A Zezwolenie B Zezwolenie C



  
 Raport o stanie Gminy Rybno za rok 2021  

14 | S t r o n a  
 

 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, 

 2 punkty sprzedaży do spożycia napojów w miejscu sprzedaży.  

W roku 2021 do GKRPA w Rybnie wpłynęły 2 wnioski o wydanie zezwolenia: 

- 1 wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży; 

- 1 wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Łącznie dla w/w wniosków wydano 6 zezwoleń. 

Na dzień 31 grudnia 2021r. liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie gminy wynosiła 16.  

W roku 2021 nie było przypadków cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

wydano natomiast 1 decyzję o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

z uwagi na likwidację punktu sprzedaży. 

 

II. Polityka Społeczna jest to działanie państwa, które skierowane jest do wszystkich 

społecznych grup w społeczeństwie. Ma ono na celu zabezpieczenie ich bytu oraz 

podstawowych potrzeb niematerialnych oraz materialnych. szczególną grupą w tej dziedzinie 

jest rodzina, którą uznaje sią za podstawową komórkę polityki społecznej. Na szczeblu 

gminnym polityka realizowana jest m.in. w ramach pomocy społecznej.  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Działania gminy w tym 

zakresie mają umocowanie przede wszystkim w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie 

o pomocy społecznej. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej 

i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnym. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny 

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w 

warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadania pomocy społecznej w gminach 

wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej (GOPS w Rybnie), który to 

opracowuje programy, mające na celu przeciwdziałanie oraz skuteczne rozwiązywanie 

problemów społecznych na terenie Gminy Rybno.   
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Programy realizowane przez GOPS w Rybnie: 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rybno na lata  2016 – 

2025,  

 Gminny Program Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej,  

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie,  

 Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, 

 Program rządowy „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”, 

 Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, 

 Program rządowy „Dobry Start”. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia 

skutecznej polityki społecznej. Strategia ukierunkowana jest na działania lokalne, 

umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców Gminy ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. 

Gminny Program Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej ma na celu wspieranie 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, związanych z opieką, 

wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak i również profilaktyką środowiska lokalnego 

w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. 

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie jest wspieranie osób doświadczających przemocy oraz 

opracowanie skutecznych form pomocy w przełamaniu kryzysu i przywrócenie osobom 

i rodzinom umiejętności prawidłowego funkcjonowania. Na terenie gminy Rybno instytucjami 

zajmującymi się pomocą ofiarom przemocy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Posterunek Policji w Młodzieszynie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Rybnie, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. 
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Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, 

niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach 

znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe w udzieleniu 

pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym 

zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje 

bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są 

posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Gmina Rybno Uchwałą Nr VI.18.2019 Rady 

Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r. przyjęła do realizacji program osłonowy Gminy Rybno 

w zakresie zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023. 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Cel Programu to udzielenie 

wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy 

żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny 

znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający kryteriów 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Osoby potrzebujące 

otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. 

Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących 

m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania 

budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności 

i włączenia społecznego. 

Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” jest adresowany do 

jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, których obowiązkiem jest realizacja 

zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dofinansowaniu w ramach Programu mogą 

podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej. 

 

Celem Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest wprowadzenie usługi 

asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających 

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały 
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możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, 

załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu 

również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych 

poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy 

sportowych. 

 

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do 

ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują 

świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. 

 

W 2021 roku zrealizowano świadczenia z pomocy społecznej według poniższych danych: 

-  zasiłek stały dla 6 osób -  64 świadczenia, 

- zasiłek okresowy dla 13 osób – 50 świadczeń, 

- zasiłek celowy (środki własne gminy)  dla  14 osób – 16 świadczeń, 

- zasiłek celowy program ,, Posiłek w szkole i w domu” dla 26 rodzin – 52 świadczenia, 

- posiłek program ,, Posiłek w szkole i w domu” dla 53 dzieci – 4842 świadczenia, 

- posiłek z decyzji dyrektora szkoły dla 13 dzieci -   1202 świadczenia, 

- pracą socjalną objęto -  119 rodzin,  

W 2021 roku asystent rodziny współpracował z 8 rodzinami, w tym :  

- 2 rodziny z postanowienia sądu, 

- 6 rodzin na wniosek pracownika socjalnego. 

Beneficjentami pomocy społecznej w 2021 r. było 95 osób, w tym 58 rodzin a łączna liczba 

osób w rodzinach wynosiła 155. 

 

Placówki stacjonarnej pomocy społecznej: 

1. Domy pomocy społecznej: 1 osoba 



  
 Raport o stanie Gminy Rybno za rok 2021  

18 | S t r o n a  
 

2. Noclegownie, domy i schroniska dla bezdomnych – 2 osoby (z tego 1 osoba opłacała 

pobyt samodzielnie). 

3. Rodzinne domy pomocy: - nie korzystano.  

4. Środowiskowe domy samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi: 2 osoby. 

5. Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży: nie korzystano. 

 

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzono 8 postępowań w ramach procedury 

Niebieskiej Karty w tym: 

- 7 kart założonych w 2021 r., 

- 1 kontynuacja z 2020 r.   

Pomocy żywnościowej w formie paczek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2019 udzielono 235 osobom, wydając łącznie 

919 paczek żywnościowych o łącznej wadze ponad 10 ton. W ramach realizacji Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2019 wydano skierowania 

o udzielenie tej formy pomocy dla 114 osób i rodzin. 

Pomocy żywnościowej w formie paczek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2020 udzielono 221 osobom, wydając łącznie 

880 paczek żywnościowych o łącznej wadze ponad 18,94854 ton. W ramach realizacji 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2020 wydano 

skierowania o udzielenie tej formy pomocy dla 109 osób i rodzin. 

Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

Od dnia 1 maja 2004 r. świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie.  Prawo do 

świadczeń rodzinnych określone jest  ustawą z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 

rodzinnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 615),  postępowanie w sprawie przyznania świadczenia oraz 

dokumenty wymagane do ich przyznania określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach 

o świadczenia rodzinne  oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, 

zaświadczeniach  i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, Ustawa określa 

warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i 
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wypłacania tych świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2021 r. 93 rodzin otrzymywało zasiłek 

rodzinny w ilości świadczeń 2304. Kwota zasiłków rodzinnych w 2021 r. wyniosła 265 984,40 

zł. 

 

wykr. opracowanie własne 

Świadczenia opiekuńcze: 

1. zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono 815 świadczeń na kwotę 175 132,00 zł dla 68 osób, 

2. świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 276 świadczeń na kwotę 530 954,00 zł. dla 23 

osób, 

3. specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 43 świadczenia na kwotę 26 660,00 zł. dla 4 

osób, 

4. zasiłek dla opiekuna – wypłacono 27 świadczeń na kwotę 16140,00 zł. dla 3 osób 

co na wykresie wygląda następująco: 

11 000,00 zł 480,00 zł

11 580,00 zł

33 572,65 zł

10 929,34 zł

14 499,21 zł

21 506,75 zł

1 808,00 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacone 
w 2021 roku

dodatek z tytułu urodzenia dziecka- 11 osób

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu wychowawczego-
1 osoba

dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka- 5 osób

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej- 28 osoby

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego - 8 osób

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego-
137 osób

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania
(dojazdy)- 28 osób

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania
(internat)- 2 osoby
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wykr. opracowanie własne 

Inne świadczenia realizowane przez GOPS w Rybnie to: 

1. fundusz alimentacyjny – wypłacono 184 świadczenia na kwotę 70 740,64 zł dla 16 osób,

2. świadczenie rodzicielskie – wypłacono 90 świadczenia na kwotę 85 205,00 zł dla 11 osób,

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 30 świadczeń na kwotę

30 000,00 zł dla 30 osób,

4. składki na ubezpieczenie społeczne – wypłacono 325 świadczeń na kwotę 128 847,00 zł

dla 28 osób,

5. składki na ubezpieczenie zdrowotne – wypłacono 138 świadczeń na kwotę 16 626,00 zł

dla 12 osób.

GOPS w Rybnie w 2021r. podejmował następujące działania wobec dłużników 

alimentacyjnych: 

- wzywał dłużników alimentacyjnych do stawienia się w GOPS w Rybnie w celu 

przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia 

majątkowego - 9 wezwań, 

- przeprowadził wywiady alimentacyjne oraz odebrał oświadczenia majątkowe – 5 wywiadów, 

-złożył wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji/przyłączenie się do postępowania 

egzekucyjnego –11 wniosków, 

- poinformował Komendę Powiatową Policji w Sochaczewie o przyznaniu świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego w związku z art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny –7 informacji, 

- poinformował dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz zobowiązał dłużnika do zwrotu- 8 informacji, 

175132

530954

26660 16140

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE W 2021R.

1. zasiłek pielęgnacyjny -68 osób 2. Świadczenia pielęgnacyjne-23 osoby

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy-4 osoby 4. Zasiłek dla opiekuna
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-złożył do organu właściwego dłużnika wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika 

alimentacyjnego- 5 informacji, 

-złożył wniosek do Starosty Sochaczewskiego o uchylenie decyzji o zatrzymanie prawa jazdy 

– 1 wniosek, 

-przekazał informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach 

dłużnika alimentacyjnego – 1 informacja. 

Zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci: 

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Świadczenie 

wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Do 30 

czerwca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko uzależnione 

było od kryteriów dochodowych. Świadczenie wychowawcze pierwsze dziecko przysługiwało, 

jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 

800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze 

na pierwsze dziecko należało się jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę nie przekraczał kwoty 1 200,00 zł. 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku 

świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez 

względu na dochód osiągany przez rodzinę.  Rozszerzona formuła Programu pozwala na 

poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi 

dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin. 

W 2021 r. 419 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze na 720 dzieci. W 2021 roku 

wypłacono 8683 świadczeń na łączną kwotę 4 361 530,72 zł.   

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje 

niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje 

system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania 

z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Od 1 

stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom 

oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 

dzieci. W 2021 roku wydano łącznie 65 kart dla 19 rodzin.  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie, w 2021 r. po raz kolejny był koordynatorem 

prac społecznie-użytecznych. Realizacja prac społecznie użytecznych odbywała się zgodnie  

z Porozumieniem Nr 01/2020 r. zawartym w dniu 2 marca 2020 r. pomiędzy Starostą 

Sochaczewskim, a Gminą Rybno. Prace społecznie użyteczne organizowane były od dnia 3 

marca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. W roku sprawozdawczym do prac społecznie 

użytecznych skierowano 3 osoby bezrobotne, które przepracowały ogółem 888 godziny. 

W ramach prac społecznie użytecznych bezrobotni wykonywali prace na terenie sołectw gminy 

Rybno i polegały między innymi na pracach porządkowych.  

 

  



  
 Raport o stanie Gminy Rybno za rok 2021  

23 | S t r o n a  
 

Ład przestrzenny 

Obowiązkiem każdej gminy jest posiadanie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Planowanie przestrzenne to całokształt działań 

zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju. 

Kształtowanie polityki przestrzennej obciąża m.in. gminy. Polityka ta realizowana jest głównie 

przez uchwalanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

planów zagospodarowania przestrzennego. Plany są prawem miejscowym. Koszty uchwalania 

miejscowych planów zagospodarowania pokrywane są z budżetu gminy. Natomiast z 

perspektywy formalnoprawnej trzeba zauważyć, że wytyczne związane z ochroną ładu 

przestrzennego mają też „drugą stronę medalu” w tezach orzeczniczych, sprowadzaną do 

ochrony praw właścicieli nieruchomości. WSA w Olsztynie w wyroku z 15 lutego 2018 r. (II 

SA/Ol 35/18) zaznaczył, że dokonując ingerencji w sferę prywatnych interesów właścicieli, 

rada gminy powinna bezwzględnie kierować się zasadą proporcjonalności, rozumianą jako 

zakaz nadmiernej, w stosunku do chronionych wartości, ingerencji w sferę praw i wolności 

jednostek. W oczywisty sposób oznacza to konieczność dbania o właściwe ustalenie proporcji 

pomiędzy ochroną interesu publicznego, z jednej strony, a z drugiej ograniczeniem prywatnych 

interesów właścicieli. Z perspektywy całego systemu gospodarki przestrzennej, wskazać 

należy, iż zbyt szeroko rozumiane prawo własności, umożliwiające w wielu wypadkach 

zupełnie swobodną zabudowę, może prowadzić w wielu przypadkach do chaosu 

przestrzennego. 

Dokumentem poprzedzającym wykonanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Studium nie posiada rangi przepisu prawa miejscowego, ale jest zobowiązaniem władzy 

lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Określa w sposób ogólny, planowany 

sposób zagospodarowania całego terenu gminy. Studium zawiera m.in. informację o położeniu 

obszarów przeznaczonych pod zabudowę, o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych 

czy terenów chronionych. Plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z 

ustaleniami studium, pod rygorem nieważności. 

Dla terenu Gminy Rybno obowiązuje - Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rybno (Uchwała Nr XIV.69.2016 Rady Gminy 

Rybno z dnia 7 stycznia 2016 r.). Ostatni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzany był od 1996 do 2017 roku.   
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Na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

realizacja inwestycji odbywa się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

W 2020 r. wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te 

dotyczyły: 

-  budowa budynku gminnego przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 

77/1, 77/3, 75 w obrębie geodezyjnym Rybno w gminie Rybno,  

- zabudowa rowu melioracyjnego odwadniającego na fragmentach działki o nr ewid. 71 

w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś w gminie Rybno, 

W poprzednim roku wydano 35 decyzji o warunkach zabudowy z czego:  

• Nie wydano żadnej decyzji dotyczącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

• 23 decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

• 2 decyzje dotyczące zabudowy usługowej oraz  

• 10 decyzji dotyczących zabudowy innej. 
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Ochrona środowiska  

 

W Polsce podejmuje się szereg działań w walce ze szkodliwym dla środowiska 

i zdrowia człowieka smogiem. Kluczową rolę w działaniach zmierzających do poprawy jakości 

powietrza mają do odegrania zarówno rząd, samorządy, jak i sami mieszkańcy. 

Na terenie gminy Rybno brak jest przemysłu i uciążliwego rzemiosła, ponieważ Rybno jest 

gminą typowo rolniczą. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie gminy 

 są indywidualne źródła niskiej emisji – piece w budynkach mieszkalnych. W związku 

 z rolniczym charakterem gminy na terenie gminy Rybno brak jest istotnych przemysłowych 

źródeł zanieczyszczenia powietrza. Emisja zanieczyszczeń jest głównie spowodowana 

uwalnianiem do atmosfery zanieczyszczeń pochodzenia energetycznego z palenisk domowych. 

Podstawowe zanieczyszczenia to SO2, NO2, pył. W 2021 roku nie wystąpiły przekroczenia 

pyłu PM10 i PM2,5.  

W celu ochrony powietrza i zapobiegania emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Rybno  

prowadzone są kontrole w zakresie przestrzegania wymagań określonych w Uchwale 

antysmogowej  nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 roku. 

W roku 2021 przeprowadzono 25 takich kontroli. Prowadzone kontrole mają na celu 

przestrzeganie zakazu spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych, a także 

pouczono o konieczności wymiany pieca tak zwanego kopciucha do końca 2022 roku, 

 jak również stosowania się do zapisów Uchwały antysmogowej.  

Gmina Rybno jest w trakcie realizacji projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji 

i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie Gminy Rybno” współfinansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” 

Projekt obejmuje swym zakresem montaż źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 

domowych, gdzie wymienione zostaną łącznie 41 źródła ciepła na niskoemisyjne kotły na gaz 

(24 instalacji) i pellet (17 instalacji). Zostaną wymienione także dwa piece olejowe w Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Zygmunta Pruskiego w Rybnie. Dodatkowo w 
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ramach zadania zostanie zamontowanych 12 instalacji fotowoltaicznych, oraz 7 instalacji 

solarnych. 

Należy dodać, że w roku 2021 Gmina Rybno podpisała porozumienie z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z którym 

uruchomiony został punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”, tym samym 

mieszkańcy mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie bezpośrednio w Urzędzie 

Gminy Rybno. W punkcie tym pracownicy Urzędu pomagają przygotować wniosek, 

 co umożliwia łatwiejsze ubieganie się o dofinansowanie między innymi na termomodernizację 

budynków mieszkalnych, wymianę źródła ciepła czy montaż instalacji fotowoltaicznych.   

W Planie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno określono 

zasady i sposoby bezpiecznego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy 

Rybno do końca 2032 roku. Materiały zawierające azbest są usuwane z terenu gminy 

regularnie. Gmina co roku skutecznie wnioskuje o środki na ten cel z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2021 roku usunięto z terenu gminy 

Rybno wyroby zawierające azbest w ilości 72 Mg. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Rybno w 2021 

W budżecie Gminy Rybno w 2021 roku zabezpieczono kwotę 34.000 zł na realizację zadań 

z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opieki weterynaryjnej nad zwierzętami 

uczestniczącymi w wypadkach drogowych.  

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 

638) do kompetencji Rady Gminy Rybno należy coroczne przyjęcie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gmin na podstawie art.11 w/w ustawy. 

Gmina realizuje obowiązki ustawowe, prowadzi szereg działań w zakresie zapobiegania 

bezdomności zwierząt poprzez: 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku. 

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt. 

3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt. 
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6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

7. Usypianie ślepych miotów. 

8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 

9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

 z udziałem zwierząt. 

Zgodnie z w/w ustawą Gmina w 2021 roku miała podpisaną umowę w zakresie usługi 

wyłapywania i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z ternu Gminy Rybno z p. Anną Siemińską 

zarządcą sukcesyjnym przedsiębiorstwa w spadku po przedsiębiorcy prowadzonym działalność 

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński gabinet Weterynaryjny, 

Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo- Adopcyjne w spadku, Wojtyszki 18, 98-

277 Brąszewice.  

W dniu 23 grudnia 2021r. podpisano umowę ze schroniskiem TOMVET-PSIAKOWO s.c. 

Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu przy ul. Chełmońskiego 31, 99-400 

Łowicz na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rybno w 2022 

roku która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. 

Stan zwierząt na dzień 28.12.2021 r. przebywających w schronisku – 1 pies. 

W 2021 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające wysypiska odpadów 

komunalnych.  

W 2021 r. w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych.  

Na dzień 31 grudnia 2021r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 86,78 kg selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych oraz 141,03 kg zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych 

przez mieszkańców zadeklarowanych (zgłoszonych do systemu). W porównaniu do ubiegłego 

roku masa selektywnie zbieranych odpadów komunalnych nieznacznie wzrosła, gdyż było 

86,75 kg na mieszkańca a jest 86,78 kg. W przypadku zmieszanych odpadów komunalnych 

masa ta na jednego mieszkańca również wzrosła  w porównaniu do 2020 roku o 1,42 kg gdyż 

było 139,61 kg a jest obecnie 141,03 kg.. Na terenie gminy Rybno w okresie od 1 stycznia 2021 

roku do 31grudnia 2021 roku odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

realizowany był przez firmę: Eneris Surowce S. A. oddział w Tomaszowie Mazowieckim. 

Nieruchomości niezamieszkałe obsługiwane były przez firmy Eneris Surowce S.A oddział w 

Tomaszowie Mazowieckim oraz Remondis Sp. z o. o. w Sochaczewie.  
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Umowa została zawarta na okres jednego roku. Uchwałą Nr XXXI.155.2020 Rady Gminy 

Rybno z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, wprowadzona 

została wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą od 1 

stycznia 2021 roku w kwocie 36,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady są gromadzone w 

sposób selektywny, 72,00 zł w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Ustalono również 

zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 

8,33% miesięcznie od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Infrastruktura drogowa 

 

 Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym 

m.in. w zakresie dróg gminnych. Wiąże się to przede wszystkim z ich budową, koniecznością 

utrzymania w dobrych stanie technicznym, odśnieżania czy pokrywania kosztów oświetlenia 

(art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym). W wykonywaniu tych zadań mogą 

pomagać gminie wyodrębnione w jej strukturze jednostki organizacyjne, jak i prywatne firmy. 

 O kolejności realizacji poszczególnych zadań, w tym np. budowie drogi, decydują 

przede wszystkim możliwości finansowe gminy. Priorytetową realizacją objęte są inwestycje 

poprawiające bezpieczeństwo, ułatwiające komunikacyjne. Ważne są również uregulowania 

prawne związane z nieruchomościami, na których terenie ma przebiegać inwestycja. Chodzi  

o kwestie właścicielskie gruntu oraz plany zagospodarowania danego terenu. 

 Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2021r.  69,5 km dróg 

publicznych gminnych i ok. 85,5 km dróg lokalnych. Stan ten nie zmienił się w ciągu roku 

sprawozdawczego. Drogi asfaltowe publiczne gminne stanowiły w 2021 r. ok.80 % wszystkich 

dróg publicznych gminnych. Drogi publiczne gminne utwardzone stanowiły w poprzednim 

roku, ok. 20 % na dzień 1 stycznia 2021 r. i ten stan utrzymał się do końca roku. 

Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie 

dróg publicznych, był następujący: 

1. droga gminna 380501W (Skutki) granica gminy Młodzieszyn - dr. wojewódzka nr 577 

(Wężyki) długość 666 m na odcinku od 0-300 zły, od 300-666 m – stan dobry, 

2. droga gminna 380502W (Giżyczki Nastole) - Karolków Rybnowski, długość drogi 

2057 m – stan drogi na odcinku od 0-2057 m – stan zadowalający,  

3. droga gminna 380503W Karolków Rybnowski - Nowa Wieś – Zygmuntówka, długość 

drogi 4193 m – stan drogi na odcinku od 0-4193 niezadowalający,  

4. droga gminna 380504W Zygmuntówka - Zofiówka - granica gminy Sochaczew 

(Żdżarów) długość drogi 1184 m – stan drogi na odcinku 0-1184 m dobry, 

5. droga gminna 380505W (Wężyki Stare) dr. Wojewódzka nr 577 - Nowa Wieś – 

Rybno, długość drogi 4459 m – stan drogi na odcinku od 0-1100 m – stan niezadowalający, 
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1100 m-1800 m –stan zadawalający, 1800 m -2200 m- stan dobry, 2200-4459 m- stan 

zadawalający. 

6. droga gminna 380506W Konstantynów - Rybionek - Ludwików – Rybno długość 

drogi 5431 m – stan drogi na odcinku od 0-650 m , 3800 m- 4500 m stan niezadawalający–650 

m- 3800m –stan dobry, od 4500-5431 m – stan zadawalający,  

7. droga gminna 380507W Rybno - Rybno Parcela - Szwarocin Nowy długość drogi 

3485 m – stan drogi na odcinku od 0-2240m, 3100m- 3485 m  – stan dobry, od 2240-3100 m 

– stan niezadowalający, 

8. droga gminna 380508W Ćmiszew - Józin – Erminów długość drogi 2133 m – stan 

drogi na odcinku od 0-2133 m – dobry 

9. droga gminna 380509W Szwarocin Nowy – Konstantynów - gr. gminy Nowa Sucha 

(Braki) długość drogi 2564 m – stan drogi na odcinku od 0-2564 m – zadowalający, 

10. droga gminna 380510W Erminów - Bronisławy - Konstantynów – Wesoła długość 

drogi 4578 m – stan drogi na odcinku od 0-3100 m – stan zadowalający, od 3100 m- 4000 m – 

stan niezadawalający, od 4000 m-4578 m- stan zadawalający 

11. droga gminna 380511W Szwarocin Stary - Wesoła dr. powiatowa nr 3823W (Braki) 

długość drogi 3800 m – stan drogi na odcinku od 0-3800 m – stan niezadawalający,  

12. droga gminna 380512W Złota - Emilianów - dr. Gminna nr 382803W (Gągolin Płn. 

gm. Kocierzew woj. łódzkie) długość drogi 3193 m – stan drogi na odcinku od 0-1495 m – stan 

niezadawalający, od 1495m—2255 m   – stan dobry, od 2255 m – 2810 m – stan zadawalający, 

od 2810 m – 3193 m – stan zadowalający 

13. droga gminna 380513W Wężyki – Wężyki długość drogi 2212 m – stan drogi na 

odcinku od 0-1400 m – zadowalający, od 1400 m-2212 m   – zadowalający, 

14. droga gminna 380514W Sarnów – Wężyki długość drogi 3583 m – stan drogi na 

odcinku od 0-2045 m – niezadowalający,  od 2045 m -3583 m – stan niezadowalający 

15. droga gminna 380515W Antosin – Giżyce długość drogi 1315 m – stan drogi na 

odcinku od 0-1315 m – zadawalający, 

16. droga gminna 380516W Antosin – Nastole długość drogi 1985 m – stan drogi na 

odcinku od 0-1985 m – zadowalający, 
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17. droga gminna 380517W Wężyki Małe – Sarnów długość drogi 1540 m – stan drogi 

na odcinku od 0-1540 m – stan zadowalający,  

18. droga gminna 380518W Aleksandrów – Cypriany długość drogi 3771 m – stan drogi 

na odcinku od 0-2140 m – stan dobry, od 2140 m – 3771 m –stan zadawalający.  

19. droga gminna 380519W Rybno - Karolków Rybnowski długość drogi 2040 m – stan 

drogi na odcinku od 0-2040m –stan dobry, 

20. droga gminna 380520W Cypriany - Ćmiszew Rybnowski długość drogi 1442 m – stan 

drogi na odcinku od 0-1442 m –zadawalający, 

21. droga gminna 380521W Józin – Ćmiszew długość drogi 1433 m – stan drogi na 

odcinku od 0-1100 m – stan niezadowalający, od 1100 m- 1433 m – stan dobry  

22. droga gminna 380522W Ćmiszew Rybnowski - Ćmiszew Parcel długość drogi 1542 

m – stan drogi na odcinku od 0-1542 – stan zadowalający, 

23. droga gminna 380523W Ćmiszew Parcel – Józin długość drogi 988 m – stan drogi na 

odcinku od 0--988 m - dobry 

24. droga gminna 380524W Rybno – Jasieniec długość drogi 2348 m – stan drogi na 

odcinku od 0-1100 m – stan zadawalający, od 1100 m – 2348 m stan dobry 

25. droga gminna 380526W Jasieniec – Złota długość drogi 2671 m – stan drogi na 

odcinku     od 0-2671 m – dobry,  

26. droga gminna 380527W Konstantynów – Wesoła długość drogi 1694 m – stan drogi 

na odcinku od 0-300 m – stan zadowalający, od 300 m – 1684 m stan  niezadowalający,  

27. droga gminna 380528W Erminów – Dachowa długość drogi 963 m – stan drogi na 

odcinku od 0-200 m – stan niezadowalający,  od 200 m – 800 m – stan zadowalający, od 800 

m – 963 m stan zadowalający. 

28. droga gminna 380529W Matyldów – Ludwików długość drogi 270 m – stan drogi na 

odcinku od 0-270 m – zadowalający, 

29. droga gminna 380530W Rybno - ul. Towarowa długość drogi 1339 m – stan drogi na 

odcinku od 0-898 m – stan zadowalający, od 898-1339 m – stan przejezdny, 

30. droga gminna 380531W Ćmiszew – Żdżarów długość drogi 778 m – stan drogi na 

odcinku od 0-778 m – zadawalający. 
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W 2021 roku w ramach zadań realizowano: 

1) ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380507W Rybno-Rybno Parcela – Szwarocin Nowy- ulica 

w Rybnie” plan  10 000,00zł, wykonanie  5 535,00 zł. 

2) ,, Wzmocnienie drogi na działce o nr ewid. 25 we wsi Ćmiszew Rybnowski’’ plan 

60 500,00zł wydano 54 489,00zł. 

3) ,,Wzmocnienie drogi na działce o nr ewid. 35, 60 we wsi Złota plan  20 000,00zł, 

wykonanie  19 880,00zł.    

4)  „Przebudowa drogi gminnej Nr 380515W Antosin-Giżyce ” - plan 573 749,01 zł  wydano 

3 830,87zł- inwestycja w trakcie realizacji. 

5)  ,,Przebudowa drogi gminnej  nr 380503 W ,,Karolków Rybnowski- Nowa Wieś – 

Zygmuntówka’’ plan 11 000,00 zł wykonanie 7 606,70 zł zakup map do celów 

projektowych. 

Ponadto realizowano przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Rybno na lata 2020-2033 pn.: 

1) „Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce o nr ewid. 110 we wsi Konstantynów” - plan  

91 500,00 zł, wykonanie 89 325,68 zł.  

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 380514 W Sarnów-Wężyki ” - plan 680 482,25 zł,   

wydatkowano 3 830,87 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja w trakcie 

realizacji. 

3) „Przebudowa drogi gminnej Nr 380524W Rybno-Jasieniec” -  Dotacja w kwocie 

120 000,00zł  ze środków finansowych  budżetu Województwa Mazowieckiego.  Pozostała 

kwota 419 917,53 zł finansowana ze środków własnych. 

4) „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 16 we wsi Konstantynów” -  plan  

10.500,00 zł, wykonanie 8 701,60 zł.  
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Oświetlenie 

 

W 2021 roku Gmina Rybno starała się w dalszym ciągu modernizować i przywracać 

oświetlenie w sołectwach gminy. W związku z tym Gmina ubiegała się o dofinansowanie 

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu ''Mazowiecki 

Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021''. 

Złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, a w dniu 14 czerwca 2021r. 

w Żyrardowie odbyło się uroczyste podpisanie umów na łączną kwotę 50 000,00 zł na 

realizację zadań: 

• Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Nowy Szwarocin”, 

• „Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Stary Szwarocin”, 

• „Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Rybno”, 

• „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ludwików – Rybionek”, 

• „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Złota”. 

W wymienionych miejscowościach powstało nowe energooszczędne oświetlenie uliczne które 

poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. 

Ze środków własnych gminy w 2021 roku zostało zmodernizowane oświetlenie przy 

drodze powiatowej nr DP3820W między miejscowościami Cypriany i Ćmiszew Rybnowski, w 

miejscowości Konstantynów przy drodze gminnej nr 380509W, w miejscowości Jasieniec na 

skrzyżowaniu dróg powiatowych nr DP3819W i 3822W.  

Dzięki przeprowadzonym pracom na koniec 2021 roku w 19 sołectwach gminy Rybno zostało 

przywrócone lub zmodernizowane oświetlenie uliczne.  
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Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

 

Do zadań własnych gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, 

zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Szczegółową regulacją prawną w tym 

zakresie jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek i koniec 2021 r. wynosiła 87,7 km.  

W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 4,2 km na początku oraz 

4,2 km na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 89,25 % mieszkań.  

W przypadku sieci kanalizacyjnej, dane przedstawiają się następująco 66,66% mieszkań jest 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy na 

w 2021 r. wynosiła 4,2 km. Na dzień 1 stycznia 2021 r. istniało 66 przyłączy do sieci 

kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2021 r. 66 przyłączy. 
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

 

Istotnych problemem w działalności samorządów lokalnych, a tym samym i naszej 

Gminy, jest kwestia mieszkaniowa. Wynika to stąd, że gminy stały się podstawowym ogniwem 

władzy publicznej realizującej zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej. 

Jednym z głównych zadań własnych gminy jest obowiązek zapewnienia lokali 

socjalnych i zamiennych w określonych przypadkach, a także bezpośredni obowiązek 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych. W tym zakresie gmina, na 

zasadach i w wypadkach przewidzianych w Ustawie o ochronie praw lokatorów 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, 

z 2021 r. poz. 11, 1243.), zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja 

potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach, np. wypłacając im 

dodatki mieszkaniowe. W ramach obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na gminie 

ciąży także obowiązek utrzymania Mieszkaniowego zasobu Gminy w należytym stanie, w tym 

obowiązek przeprowadzania koniecznych napraw i remontów.  

Zasady przyznawania mieszkań z mieszkaniowego zasobu gminy określone są 

w załączniku nr 2 do Uchwały nr XLII.178.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 

roku stanowiącym Zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy w latach 

2018-2023. 

 

Na początku 2021 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

a) jako lokale socjalne: 

- 2 lokale położone w miejscowości Rybno, ul. Długa o ogólnej powierzchni 99,44 m² 

- 1 lokal położony w miejscowości Rybno, ul. Towarowa o powierzchni 39,00 m² 

b) jako lokale mieszkalne: 

- 2 lokale położone w miejscowości Rybno, ul. Towarowa o łącznej powierzchni 134,35 m² 

- 1 lokal położony w miejscowości Rybno, ul. Parkowa o powierzchni 52,74 m² 

- 2 lokale położone w miejscowości Koszajec 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2021 r. 8 lokali.  Liczba 

mieszkań w roku 2021 nie zmieniła się. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań 

 z mieszkaniowego zasobu gminy Rybno wynosiła 66,96 m2, a ogółem, w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca gminy – 0,0192 m2. W 2021 r. nie oddano do użytkowania mieszkań, 
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znajdujących się w zasobie gminy, nie prowadzono sprzedaży lokali stanowiących własność 

Gminy Rybno.  

Stan techniczny budynków gminnych wchodzących w mieszkaniowy zasób Gminy 

Rybno jest zły i zależny jest w dużej mierze od ich wieku. Ogólny stan techniczny budynków 

oraz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w 2021 roku nie uległ poprawie. 

Budynki te, zróżnicowane wiekowo, przedstawiają różny poziom wyeksploatowania. Znaczny 

stopień zużycia budynków przekłada się na wysokie koszty ich remontów i utrzymania. 

Aktualnie, z uwagi na ograniczone środki finansowe, w budynkach stanowiących własność 

Gminy Rybno prowadzone są jedynie doraźne prace remontowe polegające np. na uzupełnieniu 

pokryć dachów czy wymianie źródeł ciepła.  

Zasób gminy Rybno jest niewystarczający, w 2021 roku prowadzony był podnajem 2 

lokali mieszkalnych w celu udostępnienia ich potrzebujący mieszkańcom.  

Na dzień 31.12.2021r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły 

łącznie 15 801,84 zł, a płatności dotyczyły 3 mieszkań. 

W zasobie gminy w 2021 r. znajdowało się 11 budynków komunalnych, które wykorzystano 

w następujący sposób: 

1. Budynek Urzędu Gminy Rybno, Rybno, ul. Długa 20 – budynek biurowy Urzędu 

Gminy Rybno. 

2. Zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Rybnie – w budynku zlokalizowane są 

szatnie i toalety dla korzystających z obiektu. 

3. Budynek szatniowo-socjalny ORLIK, ul. Długa, Rybno – w budynku zlokalizowane są 

szatnie i toalety dla korzystających z obiektu. 

4. Stacja Uzdatniania Wody w Rybnie. 

5. Ośrodek Zdrowia w Rybnie – w budynku na parterze Zlokalizowany Ośrodek zdrowia 

– gabnięty lekarskie i gabinet stomatologiczny, piętro budynku zajmuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie. 

6. Oczyszczalnia ścieżków w Rybnie. 

7. Garaż, ul. Towarowa – Budynek gospodarczy UG Rybno. 

8. Świetlica wiejska w miejscowości Wężyki – obiekt pełni rolę świetlicy dla 

mieszkańców gminy. 

9. Budynek usługowy (sklep) z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości 

Złota – budynek do remontu. 

10. Stacja Uzdatniania Wody w Złotej. 

11. Stacja Uzdatniania Wody w Nowej Wsi. 
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Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

 

Pojęcie bezpieczeństwa wiąże się bezpośrednio z pojęciem porządku publiczne- 

go. „Bezpieczeństwo i porządek publiczny, jakkolwiek są dobrami prawem chronionymi, są 

jednocześnie pojęciami abstrakcyjnymi, gdyż prawo pozytywne tych pojęć 

nie określa. Utrzymanie (ochrona) porządku i bezpieczeństwa jest jednym z najstarszych, jeżeli 

nie najstarszym, zadaniem publicznym, wiążącym się ściśle z samym powstawaniem władzy 

publicznej”1.  

Zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, skupiona są na działaniach 

ochronnych, ponieważ gmina nie dysponuje środkami władczymi (inaczej niż organy 

administracji rządowej), dzięki którym efektywnie mogłaby zwalczać zaistniałem zagrożenia. 

Zadania gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane są 

w ramach zadań własnych, ale także zleconych, które wynikają z ustaw szczególnych. W 

ustawie o samorządzie gminnym, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14, gmina wykonuje zadania m.in. 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciw pożarowej.  

I. Ochotnicza Straż Pożarna 

 

Ochotnicza straż pożarna funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy - Prawo 

o stowarzyszeniach. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich 

związku określa statut. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości 

bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi w głównej mierze gmina.  

Na terenie gminy Rybno istnieje niezmienne 6 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych: Rybno, Erminów, Jasieniec, Cypriany, Matyldów i Wężyki, z których 5 działały 

aktywnie w akcjach ratowniczy w 2021 r. Rybno, Jasieniec , Erminów, Matyldów i Wężyki.  

W gminie Rybno w 2021roku powstało 129 zdarzeń. Porównując ogólną liczbę zdarzeń można 

stwierdzić, że zanotowano wzrost o 18  interwencji w porównaniu z rokiem ubiegłym.  

Na ogólną ilość zdarzeń w gminie składa się m.in: 

 40 pożarów, 

 89 miejscowych zagrożeń w tym 2 fałszywe alarmy, 

                                                 
1 M. Mączyński, Samorząd terytorialny a ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
szczeblu lokalnym, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego– doświadczenia 
i perspektywy, Opole 1998, s. 185. 
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Na terenie gminy Rybno straty pożarowe wyniosły 365  tyś. zł. Natomiast uratowano mienie 

za około 600 tys. zł. 

W zaistniałych na terenie gminy Rybno  zdarzeniach rannych zostało 13  osób (nie było ofiar 

śmiertelnych). 

Udział poszczególnych OSP gminy Rybno w akcjach ratowniczych w 2021 roku został 

przedstawia się następująco: 

Nazwa OSP Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Razem 

T
eren 

gm
iny 

Poza 

terenem
 

T
eren 

G
m

iny 

Poza 

terenem
 

Rybno 25 3 48 2 78 

Jasieniec 2 1 20 2 25 

Erminów 2 0 12 0 14 

Matyldów 5 0 1 0 6 

Cypriany 0 0 4 0 4 

Wężyki 2 0 0 0 2 

Tab. sporządzono za Roman Tomaszewski - Komendant Gminny ZOSP RP 

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej za udział w akcjach ratowniczych 

i szkoleniach strażakom przysługuje ekwiwalent pieniężny od gmin. Akcje ratownicze 

i szkolenia to tylko część działalności OSP. Warte podkreślenia jest to, iż strażacy angażują się 

również w inne przedsięwzięcia, za które ekwiwalent nie przysługuje. Możliwości 

pozyskiwania funduszy na działalność OSP są dużo większe niż w przypadku innych 

stowarzyszeń czy fundacji. Oprócz gminnych źródeł finansowania ustawa o ochronie 

przeciwpożarowej przewiduje bowiem pieniądze dla OSP także ze środków budżetu państwa 

innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z dochodów instytucji ubezpieczeniowych. 

Poza tym OSP, będąc stowarzyszeniami, mogą ubiegać się o małe granty lub startować 



  
 Raport o stanie Gminy Rybno za rok 2021  

39 | S t r o n a  
 

w otwartych konkursach ofert zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

II. Policja  

Policja funkcjonuje w granicach prawa na podstawie przepisów ustawy o policji (Dz.U.2021r,. 

poz. 1882). Działania policji i prawa obywatela reguluje także kodeks postępowania karnego 

w sprawach dotyczących zastosowania środków przymusu i prowadzenia postępowania 

przygotowawczego. Policję obowiązują przepisy kodeksu cywilnego w takim znaczeniu, że 

wyrządzona przez funkcjonariusz policji osobie trzeciej musi być naprawiona. Przepisy 

kodeksu postępowania administracyjnego będą miały zastosowanie przede wszystkim w 

sprawach skarg i wniosków, które mają miejsce przed organami państwa, samorządu 

terytorialnego, organizacji społecznych. Komendant jest bowiem organem administracji 

rządowej. Celem tej formacji jest służenie społeczeństwu poprzez ochronę bezpieczeństwa 

ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja jest instytucją 

zaufania publicznego, Na zaufaniu społecznym opiera się zatem m.in. status Policji, a charakter 

zadań Policji z oczywistych względów wymaga, by cieszyła się ona autorytetem i zaufaniem 

w społeczeństwie. Ogólnie rzecz ujmując do podstawowych zadań Policji należy ochrona życia 

i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.  Policja 

realizuje także zadania, do których należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu 

i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym. Ponadto inicjuje i organizowanie działania 

mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 

kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i 

organizacjami społecznymi.  

Gmina Rybno z ramienia Policji obsługiwana była przez posterunek Policji  

w Młodzieszynie, w którym to w 2021 roku służbę pełniło 10 policjantów korzystających z 4 

pojazdów oznakowanych. Kierownikiem posterunku jest asp. Szt. Marcin Kiełbasiński, 

natomiast dzielnicowym naszego rewiru w 2021 roku był st. sierż. Adrian Rząp.  Dzielnicowy 

brał udział w spotkaniach z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i samorządem 

lokalnym. W trakcie tych spotkań promował bezpieczeństwo w miejscach pracy w związku      

 z pandemią Covid 19, przypominał o korzystaniu z aplikacji Moja Komenda, a także 

o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzielnicowy brał udział w promowaniu 

szczepień przeciwko COVID-19 podczas zabezpieczenia festynów rodzinnych. 
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Od początku roku dzielnicowy codziennie dokonywał kontroli osób przebywających 

na kwarantannie i izolacji nie tylko na terenie gm. Rybno. 

W 2021 roku w gminie Rybno zostały zamknięte procedury Niebieskich Kart w ilości 10 

sztuk w związku z poprawą sytuacji w rodzinach. Ponadto realizowano założenia planu 

priorytetowego dla poprawy bezpieczeństwa w gminie, którym były: eliminacja żebractwa oraz 

spożywania alkoholu w miejscach publicznych.   
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Edukacja publiczna 

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, których celem jest zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb członków wspólnoty samorządowej. Z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy 

o samorządzie gminnym wynika, że jednym z takich zadań jest edukacja publiczna.

Źródłem finansowania zadań publicznych są dochody publiczne, tj.: dochody własne, 

subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Edukacja rozumiana jako ogół czynności 

i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie określonych cech 

i umiejętności, może być realizowana zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne 

jednak obowiązek wykonywania tych zadań spoczywa właśnie na gminach. Wysokość i rodzaj 

nakładów na bieżące utrzymanie obiektów, w których funkcjonują placówki oświatowe, jak i 

wydatki na ich rozbudowę czy modernizację, zależą od wielu czynników, wśród których 

wymienić z pewnością należy sytuację finansową gminy, jak i hierarchię ważności 

realizowanych przez nią zadań. Zgodnie z art. 34a ustawy o systemie oświaty gmina jako organ 

prowadzący szkołę zobowiązana została również do sprawowania nadzoru nad jej działalnością 

w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi przebiega poprzez kontrolę: 

 prawidłowość dysponowania przyznanymi tym placówkom środkami budżetowymi

oraz pozyskanymi przez nie środkami pochodzącymi z innych źródeł,

 gospodarowania majątkiem,

 przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

pracowników i uczniów,

 przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji ich pracy.

W gminie w 2021 r. funkcjonowała jedna szkoła - Szkoła Podstawowej z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego.  We wrześniu 2021 r. naukę w szkole  

rozpoczęło, odpowiednio 319 uczniów ( 168 dziewczynki i 151 chłopców) a w oddziałach 

przedszkolnych 130 dzieci  ( 69 dziewczynek i 61 chłopców) . Dla dzieci z orzeczeniami

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej

zajęcia organizowano zgodnie z zaleceniami.  

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka 

obcego – niemieckiego – uczyło się 195 uczennic i uczniów. 
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Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało od września 2021 r. średnio 23 osoby.  

 

W szkole zatrudniono 40 nauczycielek i nauczycieli w tym dwie osoby o statusie awansu 

zawodowego nauczyciela stażysty, osiem nauczycieli kontraktowych, czterech nauczycieli 

mianowanych, dwadzieścia sześć nauczycieli dyplomowanych. Na jedną nauczycielkę/jednego 

nauczyciela przypada średnio osiem uczennic i uczniów. 

W 2021 r. szkołę ukończyło 25 absolwentów szkoły podstawowej. Wszyscy pozostali 

uczniowie otrzymali promocję do klasy wyższej.  

Zdawalność egzaminów kończących szkoły wynosiła: 100 % przystępujących do egzaminu. 

Wójt w 2021 r. przyznał stypendia dla uczennic i uczniów szkoły. Wynosiły one łącznie 14.090 

zł. Przyznano je za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.  

W kwestiach statystycznych wskazać należy, iż 186 uczennic i uczniów, stanowiących 58 % 

wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę 

środków transportu. Pozostała część uczennic i uczniów było dowożonych przez rodziców lub 

też docierało do szkół za sprawą innych prywatnych form transportu.  

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki z budżetu gminy w roku 2021 kształtowały się 

następująco: 

Wydatki ogółem – 5.584.538,62 zł, w tym z subwencji oświatowej 3.519.563,00 zł, co 

stanowi 63,03 % wydatków.  

W szkole podstawowej wydatkowano na jednego ucznia: 4.132.431,14 : 300 uczniów =     

13.774,77 zł 

• 80101   3.690.853,78 zł 

• 80146    19.854,16  zł 

• 80150     421.723,20 zł 

W oddziałach „0” : 268.718,62  : 43 dzieci  = 6.249,27 zł 

• 80103   224.154,12 zł 

• 80149     44.564,50 zł 

W pozostałych oddziałach przedszkolnych : 486.275,21: 97 dzieci = 5.013,15 zł 
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• 80106   486.275,21 zł 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 

programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Szkolny 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań 

wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając 

kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania 

wychowawcze i profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych 

pracowników szkoły.  

Do realizacji zadań Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego poza 

pracownikami szkoły angażowano osoby z zewnątrz: trenerów edukacyjnych, psychologów, 

przedstawicieli Policji oraz innych instytucji współpracujących ze szkołą.  

Program Wychowawczo- Profilaktyczny zawiera wszystkie niezbędne treści do realizacji 

zadań wychowawczych i profilaktycznych szkoły i powinny być realizowane w roku szkolnym 

2021/2022. Działania profilaktyczno - wychowawcze szkoły wspomagają psychiczny, 

fizyczny, społeczny i duchowy rozwój uczniów. Działania podjęte w ramach programu 

wychowawczo-profilaktycznego wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia i pobudzają go 

do refleksyjnego samorozwoju.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta 

Pruskiego w roku 2021 odnosili sukcesy podczas zawodów sportowych, zwyciężali 

w konkursach plastycznych (m. in. I i II miejsce w międzyszkolnym konkursie ortograficznym, 

II miejsce w konkursie na ozdobę bożonarodzeniową, II miejsce w konkursie literackim, III 

miejsce w konkursie na laurkę dla biblioteki). Były to jednak nieliczne konkursy i zawody, ich 

ograniczenie spowodowała pandemia Covid-19.Również regularnie odbywające się apele 

organizowane z uwagi na wydarzenia historyczne i święta narodowe musiały zostać 

ograniczone ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.  
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Kultura 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją 

kultury i działa na podstawie: 

1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019r. poz. 1479), 

2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) 

Do podstawowego zakresu zadań bibliotek zalicza się: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, 

2) obsługę użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, 

muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. 

Gmina Rybno organizuje i prowadzi jedną samorządową bibliotekę publiczną.  

Biblioteki publiczne zostały zorganizowane w formie instytucji kultury, w sposób 

zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. 

Według ustawy o bibliotekach mają do nich również zastosowanie przepisy ustawy 

o prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział drugi tej ustawy określa zasady 

funkcjonowania instytucji kultury. Wynika z niego, że biblioteki jednostek samorządu 

terytorialnego są samorządowymi instytucjami kultury. Instytucje kultury uzyskują osobowość 

prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez 

organizatora.  

Gminna Biblioteka Publiczna otwarta jest w następujące dni i godziny: 

Poniedziałek – Czwartek: 8.00 – 16.00 

Piątek: 11.00 – 19.00 

Pierwsza sobota miesiąca 9.00 – 13.00. 
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Rok do roku Gminna Bibliotek Publiczna w Rybnie znajduje się w czołówce Gminnych 

Bibliotek w Powiecie Sochaczewskim, które są zaopatrzone w większość nowości 

wydawniczych, co sprowadza do nas gro czytelników spoza gminy. Posiadamy i prowadzimy 

również katalog internetowy, w którym dostępne są już wszystkie woluminy znajdujące się 

w zasobach Biblioteki. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 17 262 woluminów, zaś na koniec roku – 

18010. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 4,98 na dzień 1 

stycznia 2021 r. oraz 5,25 na dzień 31 grudnia 2021 r. W 2021 r., co stanowi wzrost o 0,27% 

co przy wielkości Naszej Gminy stanowi dobry wynik. Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie 

zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, z czego skorzystało 95 mieszkanek i 

mieszkańców. Zbiory audiowizualne w 2021 r. zostały wzbogacone o 21 pozycji i liczą 847 

pozycji. 

W roku 2021 zapisanych było 629 czytelników. Zarejestrowanych, czyli tych którzy odwiedzili 

fizycznie bibliotekę 384, w tym 371 aktywnie wypożyczających. Zauważalna jest rok do roku 

tendencja wzrostowa liczby czytelników. W ciągu roku łącznie wypożyczono 12 478 

woluminów. W roku 2021 wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: 

- 148 woluminów z literaturą niebeletrystyczną, 

- 600 woluminów z literaturą piękną, w tym: 135 dla dzieci i 605 dla dorosłych (w tym lektury 

szkolne), 

- 21 audiobooków. 

Biblioteka w Rybnie zatrudniała 6 pracowników w różnym wymiarze czasu pracy.  

W ciągu roku struktura zatrudnienia zmniejszyła się o 3 z powodu zakończenia umowy 

zawartej na czas określony. 

W bibliotece użytkowano 13 komputerów, w tym 12 komputerów z dostępem do 

szerokopasmowego Internetu. Biblioteka zapewnia katalog on-line, do którego dostęp 

możliwy jest poprzez stronę internetową biblioteki lub poprzez portal szukamksiazki.pl 

Choć był to okres trudny ze względu na panującą pandemię to i tak w 2021 r. Gminna Biblioteka 

Publiczna zorganizowała wiele wydarzeń (w tym spotkań koncertów, cyklicznych zajęć 

tematycznych, warsztatów).   

Najważniejsze z nich to:  

 



  
 Raport o stanie Gminy Rybno za rok 2021  

46 | S t r o n a  
 

1. Styczeń 2021 – konkurs literacki „Wiersz na temat 2020 roku” 

2. Luty 2021 – uruchomienie Bibliomatu 

3. Luty 2021 – Nagrodzenie najlepszych czytelników 

4. Marzec 2021 – konkurs fotograficzny 

5. Marzec 2021 – konkurs wiosenno-wielkanocna praca artystyczna 

6. Kwiecień 2021 – Przepiśnik naszych czytelników reaktywacja 

7. Kwiecień 2021 – podziel się zdjęciem ze sprzątania swojego świata 

8. Maj 2021 – Tydzień bibliotek – rozdawanie zakładek wykonanych metodą decoupage, 

rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Biblioteka” 

9. Maj 2021 Konkurs plastyczny Laurka dla biblioteki 

10. Mała Książka Wielki Człowiek – program trwający cały rok 

11. Maj 2021 – pomoc w organizacji Koncertu w kościele 

12. Czerwiec 2021 – rodzinne czytanie – konkurs fotograficzny 

13. Czerwiec 2021 – lekcja biblioteczna dla grupy Przyjaciół Kubusia Puchatka 

14. Czerwiec 2021 – przyłączenie do akcji „Różowa skrzyneczka” 

15. Czerwiec 2021 - lekcja biblioteczna dla grupy Przyjaciół Kubusia Puchatka 

16. Czerwiec 2021 - lekcja biblioteczna dla grupy Misie 

17. Czerwiec 2021 - lekcja biblioteczna dla grupy Sówki 

18. Czerwiec 2021 – warsztaty plastyczne z okazji Dnia Taty 

19. Lipiec 2021 – warsztaty dla młodzieży i dorosłych „Makrama” – 2 spotkania 

20. Lipiec 2021 – spektakl Pinokio  

21. Lipiec 2021 – zajęcia dla dzieci – plastyczne, czytanie książek, gry i zabawy – 2 grupy 

22. Lipiec 2021 – wyjazd do kina Odeon 

23. Lipiec 2021 – Spektakl „Żoną Niemca być nie chciała, bo się chyba zakochała” 

24. Sierpień 2021- konkurs fotograficzny „Żywe obrazy” 

25. Sierpień 2021- zajęcia dla dzieci – warsztaty plastyczne, czytanie książek, gry i zabawy 

– 2 grupy 

26. Sierpień 2021- spektakl „Prastara książnica skarb i tajemnica” 

27. Sierpień 2021 – zajęcia plastyczne dla dzieci – 2 grupy 

28. Sierpień 2021 – wyjazd do kina dla dzieci 

29. Sierpień 2021 – zakończenie wakacji – spektakl i animacje dla dzieci 

30. Sierpień 2021 – współorganizacja Gminnego Festynu 

31. Wrzesień 2021 – reaktywacja cotygodniowych spotkań Biblioteczki Niedźwiadka 

32. Wrzesień 2021 – reaktywacja cotygodniowych zajęć wokalnych dla dzieci i dorosłych 
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33. Październik 2021 – marsz nordic walking w Kampinosie 

34. Październik 2021 – Noc Bibliotek – zajęcia dla dzieci 

35. Październik 2021 – Pokaz iluzjonisty – magia w bibliotece  

36. Październik 2021 – spotkanie autorskie z Panem Poetą dla dzieci z klasy 3a i 3b 

37. Listopad 2021 – wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi 

38. Listopad 2021 – współorganizacja koncertu z okazji 11 listopada 

39. Listopad 2021 – Konkurs Bożonarodzeniowy, prace przekazane na kiermasz dla 

Gabrysi 

40. Grudzień 2021 – warsztaty świąteczne dla dzieci 

41. Grudzień 2021 – lekcje biblioteczne dla dzieci 

42. Grudzień 2021 – spektakl dla dzieci z okazji Mikołajek 

43. Grudzień 2021 – współorganizacja Bożonarodzeniowego spotkania z Mikołajem 

To najważniejsze wydarzenia mające na celu promocję czytelnictwa oraz zaspokojenie 

potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Rybno. W wydarzeniach tych wzięło udział 4540 

uczestników. Wydarzenia były organizowane uwzględniając panującą sytuację 

epidemiologiczną oraz reżim sanitarny. Ponadto systematycznie promowane były zakupy 

nowości wydawniczych. 

W 2021 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

218 941,77 zł. 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

Zlecanie zadań publicznych i przekazywanie dotacji przez organy administracji 

publicznej na rzecz organizacji pozarządowych przewidują różne ustawy, m.in. Ustawa                  

o pomocy społecznej, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych, Ustawa o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednakże tryb zlecania 

zadań publicznych jest zawsze ten sam określony Ustawą o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021r. został uchwalony                          

26 listopada 2020r. Uchwałą Nr XXIX.148.2020 Rady Gminy Rybno, określając cele, zasady, 

zakres i formy współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu 

działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie. 

Program obowiązywał w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

Projekt Programu został poddany pod konsultacje w trybie określonym Uchwałą                             

Nr XLIV/215/10 Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego   w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. Do projektu Programu nie wniesiono uwag. 

Celem głównym Programu było budowanie, rozwijanie i kształtowanie partnerstwa pomiędzy 

gminą, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, dla współpracy działań 

służących definiowaniu i zaspokajaniu społecznych potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu 

roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.  

Zakresem przedmiotowym Programu była realizacja zadań publicznych gminy we współpracy 

z podmiotami, odpowiednio do ustawowego i terytorialnego zakresu działania gminy. 

Współpraca z podmiotami dotyczyła realizacji zadań z zakresu:  

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  
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Współpraca gminy Rybno z podmiotem Programu w roku 2021 obejmowała zarówno 

finansową, jak i pozafinansową formę współpracy. Współpraca ta dotyczyła w szczególności: 

1. zlecenie organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 

Ustawy, zadań publicznych, poprzez wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w 

celu zharmonizowania tych kierunków; 

3. informowanie w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń i publikacji dla 

organizacji pozarządowych; 

4. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawnych; 

5. udzielanie wsparcia merytorycznego i lokalowego organizacjom pozarządowym          i 

innym podmiotom wymienionym w Ustawie; 

6. promowanie działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej oraz przy 

okazji wszelkich sposobności. 

7. na wniosek organizacji obejmowano patronatem realizowane przedsięwzięcia; 

8. zapraszania organizacji do pomocy w organizacji wydarzeń gminnych. 

Podstawowym trybem powierzenia zadań jest tryb otwartego konkursu ofert, w wyniku którego 

samorząd wybiera organizacje, którym zleca zadania publiczne i przekazuje dotację na jego 

realizację.  

W dniu 1 marca 2021r. Wójt Gminy Rybno ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań 

publicznych w 2021 roku. 

Zadania z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

1.Zadanie 1 ,,Organizacja zajęć szkoleniowo-treningowych, turniejów i imprez sportowych       

w różnych dyscyplinach sportu” – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania : 

20.000,00 zł . 

2. Zadanie 2 ,,Organizacja turniejów i zajęć szkoleniowo-treningowych w dyscyplinie piłka 

nożna” wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania : 20.000,00 zł . 

Zadania zostały wykonane zgodnie z zakresem rzeczowym i w terminie określonym umowami. 
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Zleceniobiorcy realizując zlecone zadania przekazali sprawozdania końcowe wraz

z kserokopiami faktur i rachunków wraz z dowodami poniesionych wydatków. W rozliczeniu 

nie ujęto faktur i rachunków wystawionych przed dniem zawarcia umowy ze środków z dotacji. 

Zadanie z zakresu  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

1.Zadanie ,,Realizacja zadań w zakresie rozwoju i promocji kultury, organizacja imprez

i wydarzeń kulturalnych” – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 

10.000,00 zł . Z uwagi na brak złożonych ofert nie wyłoniono wykonawcy na realizację zadania. 

Potencjał organizacji oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 

sprzyja rozwojowi Gminy Rybno. 

Na koniec należy wskazać, iż na terenie gminy Rybno w 2021 roku działały następujące 

stowarzyszenia:  

1. Uczniowski Klub Sportowy ,,FENIKS” Rybno,

2. Klub Sportowy Centrum Szkolenia Piłkarskiego w Rybnie,

3. Stowarzyszenie Seniorów Gminy Rybno,

4. Stowarzyszenie Świętego Bartłomieja w Rybnie,

5. Futbolowy Klub Rybno,

6. OSP Rybno,

7. OSP   Matyldów,

8. OSP Wężyki,

9. OSP Jasieniec,

10. OSP Erminów,

11.
12. 

OSP Cypriany,
Koło Gospodyń Wiejskich "Babeczki z Rybna".
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Otoczenie gospodarcze 

  

Obowiązkiem gminy jest dokonywanie wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, którą to prowadzi w systemie teleinformatycznym minister 

właściwy do spraw gospodarki. Gminy mają także możliwości promocji i reklamy lokalnych 

przedsiębiorstw oraz prowadzenia kampanii informacyjnej, np. w zakresie pozyskiwania 

środków unijnych. 

Podstawą prawną podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w tym 

funkcjonowania CEIDG są ustawy zawarte w „Konstytucji biznesu” t.j.: 

- Prawo przedsiębiorców  

- Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

- Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zakresu działania 

gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na 

rzecz innych podmiotów. Uprzywilejowanie pod tym względem zarezerwowane jest 

w szczególności dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Ilość wpisów przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej działających na terenie Gminy Rybno: 134 

W 2021r w Urzędzie Gminy Rybno przyjęto i przetworzono w systemie Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej następujące rodzaje wniosków: 

- o wpis przedsiębiorcy – 7 

- o zmianę wpisu – 24 

- o zmianę z zawieszeniem – 5 

- o zmianę ze wznowieniem – 2 

- o wykreślenie przedsiębiorcy – 3 
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Zakończenie

Podsumowując zawarte w raporcie dane należy podkreślić, że w 2021 roku tak jak 

i w poprzednich latach rozpoczęliśmy szereg inwestycji i projektów, które są w trakcie 

realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Po raz kolejny należy wskazać, iż rok 

2021 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych wysiłków dla polepszenia 

komfortu życia naszych mieszkańców. Jednakże nie można zapomnieć, iż trwająca w 2021 

roku pandemia wirusa Sars-CoV-2 dalej miała przemożny wpływ nie tylko na 

funkcjonowanie każdego mieszkańca naszej gminy, ale wywarła mocne piętno na bieżącą 

działalność Gminy Rybno.  

Pomimo licznych problemów organizacyjnych związanych właśnie we wspomnianej wyżej 

pandemii pracownicy Urzędu Gminy Rybno i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

należycie wypełniali swoje obowiązki. Wszystkie sprawy załatwiane z zaangażowaniem 

 i w miarę możliwości na bieżąco.  

Bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy Rybno w dalszym ciągu było dla nas 

priorytetem.  Mieszkańcy, którzy przebywali w domu na kwarantannie, mieli zapewnianą 

wszechstronną pomoc szczególne za to należą się podziękowania dla pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Nie można też pominąć, iż Rada Gminy Rybno, wójt gminy Rybno, sekretarz, skarbnik, 

pracownicy Urzędu Gminy Rybno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie, Gminna 

Biblioteka Publiczna w Rybnie, Zespół Szkół w Rybnie oraz anonimowi darczyńcy 

zaangażowani byli we wszelkiego typu działania związane ze zwalczaniem pandemii.  

Kontynuowane były działania, w których zaangażowane były Gminne jednostki OSP, wpisane 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj. OSP Rybno i OSP Jasieniec. W ramach 

otrzymanych środków od Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowały działania 

związane z likwidacją zagrożenia spowodowanego pandemii koronawirusa.  

Walka z pandemią koronawirusa na pewno utrudniała należytą realizację wielu inwestycji. 

Jednak ten czas spowodował, iż staliśmy się wrażliwsi i skłonni do większych kompromisów. 

  Zaprezentowane w raporcie dane pokazują, że mimo ciężkiego okresu wybrany kierunek 

rozwoju jest dalej kontynuowany. Doświadczenia z poprzednich lat są nadzieją na dalsze 

efektywne działania na rzecz lokalnej społeczności. 
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Kalendarium Najważniejszych Wydarzeń w Gminie Rybno w 2021 roku 

• 31 stycznia 2021r. -  29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

• 11 luty 2021r. – Tłusty Czwartek w Urzędzie Gminy Rybno 

• 19 marca 2021r. - Ekstremalna Droga Krzyżowa 

• 26 marca 2021r.- akcja „Paczki Wielkanocne dla potrzebujących” 

• 2 maja 2021r. – msza św. z okazji obchodów Dnia Strażaka w Gminie Rybno 

• 31 maja-2 czerwca 2021r. – wycieczka „Przygoda z Kolejką Wąskotorową” 

• 13 czerwca 2021r. -I Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Rybno  

• 23 maja 2021r.-  koncert Alicji Węgorzewskiej, Roberta Grudnia, Macieja 

Miecznikowskiego, Bogdana Kierejsza w kościele św. Bartłomieja Ap. 

• 7 czerwca 2021r.- uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

• 28 czerwca 2021r.- wycieczka „Śladami historii” do Warszawy 

• 11 lipca 2021r. -Wielka Wakacyjna Potańcówka 

• 24 lipca 2021r.- Profilaktyczne kino letnie 2021 

• 15 sierpnia 2021r. - II Gminny Rajd Rowerowy 

• 22 sierpnia 2021r.- II Festyn Odpustowy św. Bartłomieja w Rybnie 

• 29 sierpnia 2021r. –II Gminny Spływ Kajakowy 

• 2 września 2021r.- uroczyste rozpoczęcie budowy przedszkola 

• 5 września 2021r.- II Wielkie Mazurskie Grzybobranie w Nadleśnictwie Wielbark 

• 12 września 2021r. – msza święta w związku z 82. rocznicą Bitwy nad Bzurą  

• 19 września 2021r.- Dożynki Powiatu Sochaczewskiego 

•  3 października 2021r. - Wielki Mecz Strażacki 

• 8 października 2021r. uroczyste rozpoczęcie budowy nowoczesnego ośrodka zdrowia- 

centrum medyczno- rehabilitacyjnego 



  
 Raport o stanie Gminy Rybno za rok 2021  

54 | S t r o n a  
 

• 10 października 2021r. – Wycieczka do Krakowa 

• 14 października 2021r.- pasowanie pierwszoklasistów na ucznia 

• 17 października 2021r. – marsz nordic walking w Puszczy Kampinoskiej 

• 7 listopada 2021r. – wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi na sztukę „Wykapany 

zięć” 

• 11 listopada 2021r.- II Gminny Niepodległościowy Bieg i Marsz Nordic Walking 

• 11 listopada 2021r. – koncert „Ku Niepodległej” 

• 14 listopada 2021r. – wycieczka do Warszawy- Zamek Królewski, Stare Miasto 

• 28 listopada 2021r.- wycieczka do Warszawy- Łazienki Królewskie, Wilanów 

• 9 grudnia 2021r. – V Wieczorek Wigilijny dla seniorów, starszych, 

niepełnosprawnych 

• 19 grudnia 2021r. - Bożonarodzeniowe spotkanie ze Świętym Mikołajem 

• 22 grudnia 2021r. – finał akcji „Podziel się na święta” 
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 26 marca 2021r. przy pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rybnie wręczono najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy paczki wielkanocne. Dzięki anonimowym 
darczyńcom, Panu Franciszkowi Kiszelewskiemu, Państwu Bożenie i Adamowi Papierowskim oraz Pani Wiolecie 
Rześnej, którzy przekazali artykuły pierwszej potrzeby- żywność, środki higieniczne, chemię gospodarczą etc. 
najbardziej potrzebujący mieszkańcy z gminy Rybno mogli przygotować tradycyjne, wielkanocne potrawy. 
Również dzięki zaangażowaniu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie,  koordynujących 
akcję paczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańcy mogli cieszyć się spokojnymi świętami.  

  

23 maja 2021r. w pw. św. Bartłomieja w Rybnie  odbył się koncert Alicji Węgorzewskiej, Roberta Grudnia, 
Macieja Miecznikowskiego, Bogdana Kierejsza. Wszystkie pieśni, kompozycje organowe, fortepianowe 
i skrzypcowe stanowiły arcydzieło muzyki sakralnej i klasycznej. Bogdan Kierejsza pokazał się jako zjawiskowy 
skrzypek i kompozytor, Robert Grudzień pokazał na co stać kościelne organy. Maciej Miecznikowski również 
zachwycił swoim basem i swobodną narracją.  
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13 czerwca 2021r. w Jasieńcu na stawie „dzikim” niehodowlanym, odbyły się pierwsze zawody wędkarskie 
o Puchar Wójta Gminy Rybno. Do rywalizacji zgłosiło się 20 zawodników, wśród których były również kobiety i 
dzieci. Zawody rozegrano w jednej trzygodzinnej turze. O zwycięstwie zdecydowała łączna waga wszystkich 
złowionych ryb przez zawodnika. Trzy najlepsze wyniki zostały nagrodzone pucharami i medalami. Pierwsze 
zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Rybno zwyciężył Mariusz Szewczyk, łowiąc ryby o łącznej wadze 3 
kg 600g. Najdłuższą rybą zawodów był lin, o długości 40 cm, złowiony również przez Mariusza Szewczyka. 

 

11 lipca 2021 r. po raz pierwszy odbyła się Wielka Wakacyjna Potańcówka przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Matyldowie. Tego dnia dopisała nie tylko pogoda, ale również przybyli goście. Wydarzenie spotkało się 
z gorącym odbiorem mieszkańców gminy Rybno, jak i sąsiednich miejscowości. Potrawy przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich Babeczki z Rybna i Kuchareczki z Gminy Rybno cieszyły się dużym zainteresowaniem 
przybyłych gości. W przygotowanych konkurencjach sportowych i zawodach brało udział wiele osób. 
Z zainteresowaniem można było posłuchać utworów w wykonaniu m.in.  zespołu Nasz Czas z GOK w Iłowie, 
oraz zespołu ludowego im. Cecylii Milczarek Grzybowianki i Grzybowiacy.  
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15 sierpnia 2021 r. blisko 150 osób wzięło udział w II Gminnym Rajdzie Rowerowym w gminie Rybno. 
W słoneczne popołudnie mieszkańcy wyruszyli w 30-kilometrową trasę, zwieńczoną wspólnym poczęstunkiem 
przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich Kuchareczki z Gminy Rybno. Trasa rajdu biegła drogami 
gminnymi i powiatowymi. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwała straż oraz policja. 

 

II Festyn Odpustowy św. Bartłomieja w Rybnie odbył się w niedzielę, 22 sierpnia 2021r. Mieszkańcy gminy 
i sąsiednich powiatów przybyli bardzo tłumnie.  Wystąpiły zespoły – Chór Vivace, Księżanki i Dens Babki 
z Młodzieszyna. Potem pojawiła się miejscowa kapela – zespół Surael, który wszystkich zachwycił bogactwem 
repertuaru. Bardzo duże zainteresowanie było dwugodzinnym Festiwalem Debiutów Disco Polo. Wystartowało w 
rywalizacji wiele zespołów i solistów. Najlepsi otrzymali statuetki, nagrody i dyplomy. Potem na scenie pojawili 
się znani uznani muzycy – Formacja Na Plus, E-Mail, Arek Kopaczewski, zespoły Soleo i Toledo. Repertuar był 
tak różny i tak zachęcający do tańca, że zabawa zakończyła się po północy wielką potańcówką przy zespole 
Chaber’s. Nie zabrakło przysmaków, o które zadbały Koła Gospodyń Wiejskich  –  Babeczki z Rybna oraz 
Kuchareczki z gminy Rybno. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie buziek, warkoczyki, gry i zabawy. 
Całą imprezę prowadził Daniel Janiak. 
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 29 sierpnia 2021r. odbył się II gminny spływ kajakowy, w którym mieszkańcy gminy Rybno aktywnie zakończyli 
sezon wakacyjny. Bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem potwierdziło, że tego typu wydarzenia 
organizowane przez gminę są potrzebne. Pogoda tego dnia była udana, a brak upału zdecydowanie dział na korzyść 
uczestników. Mieszkańcy zmierzyli się z trasą Kozłów Biskupi-Plecewice, a uśmiech nie odstępował uczestników 
od samego początku. Nastroje uczestników były bardzo dobre. Każdy ukończył spływ. Przez całą trasę 
towarzyszyli im ratownicy i opiekunowie, zatem każdy czuł się bezpiecznie. Pokonano dystans około 15 km. Po 
zakończonym spływie na wszystkich uczestników czekał przygotowany poczęstunek. 

 

2 września 2021 r. miało miejsce uroczyste rozpoczęcie budowy nowoczesnego przedszkola w gminie Rybno. Na 
miejscu inwestycji w obecności zgromadzonych gości podpisano akt erekcyjny, który w kapsule czasu będzie 
pamiątką dla kolejnych pokoleń tego ważnego dla lokalnej społeczności wydarzenia. Dziękujemy wszystkim, 
którzy uczestniczyli w tej ważnej dla gminy uroczystości. 



  
 Raport o stanie Gminy Rybno za rok 2021  

59 | S t r o n a  
 

 

5 września 2021r. odbył się wyjazd na II Wielkie Mazurskie Grzybobranie do Nadleśnictwa Wielbark. Mieszkańcy 
stawili się przed urzędem w Rybnie już przed godziną 4:30 i by wyjechać do nadleśnictwa Wielbark. Mieszkańcy 
gminy Rybno mogli miło spędzić czas, przy czym znaleźć nowe, niespotykane okazy grzybów. Pogoda dopisała, 
co przełożyło się również na pełne kosze podczas grzybobrania.  

 

19 września 2021 r. w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Rybnie odbyły się Dożynki Powiatu 
Sochaczewskiego, współorganizowane przez Powiat Sochaczewski i Gminę Rybno, która była gospodarzem 
tegorocznego Święta Plonów. Uroczystą msze dziękczynną odprawił Dziekan Dekanatu Sochaczewskiego ks. 
Piotr Żądło. Koło Gospodyń Wiejskich Babeczki z Rybna wykonało powiatowy wieniec dożynkowy, a Państwo 
Edyta i Dariusz Czapliccy przygotowali chleb, do którego użyto mąki z bieżących zbiorów. 
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3 października 2021r. na stadionie gminnym w Rybnie odbył się Wielki Mecz Strażacki gmin: Rybno i Kocierzew 
Południowy. Pogoda tego dnia dopisała, kibice zgromadzeni na stadionie przy ulicy Wyszogrodzkiej w Rybnie 
zagrzewali strażackie drużyny w boju o bramki. Finalnie zwycięstwo w spotkaniu odniosła drużyna z gminy 
Rybno, pokonując strażaków z gminy Kocierzew Południowy 2:1. Dla gminy Rybno bramki zdobyli-Radosław 
Jaworski oraz Sebastian Szafraniec. Po ostatnim gwizdku sędziego obie drużyny otrzymały pamiątkowe medale 
oraz puchary. Organizatorzy dla wszystkich przybyłych gości przygotowali poczęstunek. 

 

 

8 października 2021 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy nowoczesnego ośrodka zdrowia- centrum 
medyczno- rehabilitacyjnego. Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, a gabinety, będą spełniać 
wszystkie wymagane standardy. Budynek będzie posiadał m.in. gabinet dla lekarza POZ, lekarza pediatry, gabinet 
zabiegowy, gabinet stomatologiczny oraz gabinet dla lekarzy specjalistów. Obiekt będzie posiadał też miejsce do 
realizacji usług rehabilitacyjnych. Przed budynkiem będzie znajdował się tam również przestronny parking dla 
lekarzy, pracowników oraz pacjentów. 
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10 października 2021r. mieszkańcy gminy Rybno udali się na wycieczkę do pięknego Krakowa. Wycieczka odbyła 
się pod hasłem "Gród Kraka- historia dawnej stolicy Polski". Uczestnicy wycieczki spotkali się pod Urzędem 
Gminy Rybno o godz. 04:30. W programie wycieczki organizatorzy zapewnili m.in. zwiedzanie Zamku 
Królewskiego na Wawelu, Rynku Głównego w Krakowie, Bazyliki Mariackiej. Była również możliwość spaceru 
krakowskimi Plantami. Mieszkańcy dotarli także pod Okno Papieskie w związku z przypadającym tego dnia  XXI 
Dniem Papieskim przebiegającym pod hasłem "Nie lękajcie się". W trakcie wyjazdu był przewidziany również 
czas wolny, według potrzeb uczestników. Wycieczka – chociaż jednodniowa – dała wiele radości. 

 

14 października w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie odbyło się uroczyste pasowanie 
pierwszaków na uczniów. Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali 
swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Po części artystycznej dzieci złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar 
szkoły. Pasowania dokonała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rybnie Aleksandra Wolanin. W ten sposób 
pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi 
w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego. Wszyscy w ciepłych słowach powitali w gronie uczniów klasy pierwsze 
i życzyli im wielu sukcesów na rozpoczynającej się właśnie ścieżce edukacyjnej. Na zakończenie wszyscy 
uczniowie otrzymali upominki od wójta. 
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 17 października 2021r. odbyła się wycieczka do Puszczy Kampinoskiej, gdzie miał miejsce marsz nordic walking. 
Mieszkańcy zebrali się pod budynkiem biblioteki, aby autokarem przejechać do Granicy. Na miejscu czekał na 
uczestników Pan Artur Kazimierski, który przeprowadził rozgrzewkę, instruktaż oraz rozciąganie. Pan Łukasz 
Wróblewski — przewodnik, przekazał wszystkim wiele ciekawostek na temat KPN i Puszczy Kampinoskiej oraz 
poprowadził trasą pełną pięknych widoków. Droga, jaka została pokonana to 8 km. Po intensywnym spacerze 
mieszkańcy dotarli do Domu Pracy Twórczej w Józefowie, gdzie czekało przygotowane ognisko, ciepła herbata 
oraz słodki poczęstunek. Było to aktywnie spędzone popołudnie, pełne miłych rozmów i integracji uczestników. 

 

 7 listopada 2021 r. obyła się wycieczka mieszkańców gminy Rybno do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl 
pt. "Wykapany zięć". Wyjazd do teatru zaplanowano na godz. 13:45 spod budynku Urzędu Gminy Rybno, skąd 
udano się w podróż do Teatru Powszechnego w Łodzi. Spektakl rozpoczął się o godz. 16.00. Wycieczka ta 
pozwoliła wszystkim uczestnikom miło spędzić niedzielne popołudnie w ciekawy i niecodzienny sposób. 
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11 listopada na terenie Gminy Rybno odbył się II Gminny Niepodległościowy Bieg i Marsz Nordic Walking 
o Puchar Wójta Gminy Rybno. Uczestnicy biegu oraz marszu zebrali się o godzinie 14:00 na stadionie gminnym 
w Rybnie, skąd wyruszyli w trasę liczącą 2,5 km do mety, która mieściła się przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Cyprianach. Zainteresowanie wydarzeniem było bardzo duże. Przed startem biegu i marszu każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkową koszulkę, wykonaną specjalnie na tę okazję. Na uczestników tego sportowego wydarzenia 
czekały również, na mecie, pamiątkowe puchary dla najlepszych zawodników, najstarszego i najmłodszego oraz 
pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników. Po zakończonym biegu organizatorzy przewidzieli dla 
wszystkich ciepły posiłek. Celem tego wydarzenia było upamiętnienie odzyskania niepodległości przez Polskę 
oraz upowszechnianie masowej aktywności fizycznej poprzez bieganie, oraz maszerowanie. 

 

11 listopada 2021r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rybno odbył się koncert pieśni 
patriotycznych ,,Ku Niepodległej''. Organizatorem tego wydarzenia był Wójt Gminy Rybno Damian Jaworski 
wraz z Gminną Biblioteką Publiczną. W trakcie koncertu wystąpili dzieci, dorośli i seniorzy zajęć wokalnych 
organizowanych w Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie oraz odbył się koncert zespołu Dens Babki. 
Organizatorzy tego dnia przewidzieli również wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz słodki poczęstunek 
dla uczestników wydarzenia. Wydarzenie miało charakter patriotyczny, wszystkie pieśni przypominały obecnym 
na sali o poświęceniu w walce o naszą niepodległość oraz radość z faktu odzyskania jej. Celem nadrzędnym 
uroczystości była  pielęgnacja pamięci o tych ważnych wydarzeniach. 
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14 listopada 2021r. mieszkańcy gminy Rybno udali się na kolejną wycieczkę-tym razem do stolicy Polski- 
Warszawy. Uczestnicy wycieczki spotkali się pod Urzędem Gminy Rybno o godz. 09:00, skąd wyruszyli 
w podróż. W programie wycieczki organizatorzy zapewnili uczestnikom zwiedzanie z przewodnikiem Zamku 
Królewskiego, spacer uliczkami Starego Miasta, podziwianie architektury staromiejskiej. W trakcie wyjazdu był 
również przewidziany czas wolny, zależny od potrzeb uczestników. Wycieczka pozwoliła uzupełnić wiedzę na 
temat dawnego centrum stolicy-Starego Miasta oraz dawnej siedziby królów polskich, jaką jest Zamek Królewski. 

 

28 listopada 2021r. mieszkańcy gminy Rybno udali się z wójtem Damianem Jaworskim na kolejną wycieczkę do 
stolicy Polski - Warszawy. W programie wycieczki organizatorzy zapewnili uczestnikom zwiedzanie 
z przewodnikiem Ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, zwiedzanie z audioprzewodnikiem Pałacu 
na Wyspie. Na sam koniec wycieczki, po zapadnięciu zmroku, uczestnicy udali się do Wilanowa, gdzie mogli 
zobaczyć i zwiedzić Królewski Ogród Światła mieszczący się w ogrodach Pałacu w Wilanowie - czyli jesienno-
zimową wystawę. Oprócz spacerów po rozświetlonych ogrodach wiele osób zachwycił Muzyczny Ogród Marzeń, 
gdzie przy dźwiękach muzyki klasycznej można było podziwiać barwną inscenizację.  
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Do 30 listopada 2021r. w gminie Rybno trwała akcja wsparcia służb mundurowych w formie zbiórki 
najpotrzebniejszych artykułów dla żołnierzy broniących wschodniej granicy naszego kraju. Na apel wójta 
Damiana Jaworskiego odpowiedzieli bardzo licznie mieszkańcy gminy. W organizację zbiórki prócz mieszkańców 
gminy Rybno włączyli się uczniowie i przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w 
Rybnie. Do Urzędu Gminy Rybno zostało dostarczonych bardzo wiele różnych produktów m.in. konserwy, 
słodycze, powidła, makarony, napoje. Wszystkie zebrane produkty zostały podzielone i spakowane, a następnie 
wysłane do stacjonujących na wschodniej granicy służb mundurowych. 

 

9 grudnia 2021 r. w Ochotniczej straży Pożarnej w Rybnie odbył się Wieczorek wigilijny dla seniorów, osób 
samotnych, niepełnosprawnych z terenu gminy, którego organizatorem był Wójt Gminy Rybno wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybnie. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00. Podczas wydarzenia odbyła 
się część artystyczna z licznymi występami, następnie miało miejsce symboliczne łamanie się opłatkiem, 
poczęstunek, a także był czas na rozmowy i dyskusje. Dla osób mających trudności z przybyciem oraz powrotem 
z Wieczorku wigilijnego był przewidziany transport. Spotkanie wigilijne było urozmaicone programem 
artystycznym, w którym wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie, 
harcerze z 55 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej w Rybnie oraz uczestnicy zajęć wokalnych w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Rybnie (dzieci i seniorzy).  
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19 grudnia 2021r. przed budynkiem Urzędu Gminy Rybno po raz kolejny odbyło się Bożonarodzeniowe spotkanie 
ze Świętym Mikołajem. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Rybno Damian Jaworski wraz z Gminną 
Biblioteką Publiczną w Rybnie. W trakcie wydarzenia była również prowadzona zbiórka na leczenie chorej 
Gabrysi, w której organizację zaangażowało się bardzo wiele osób: wójt gminy Rybno,  Stowarzyszenie "Od 
Juniora do Seniora", KGW "Babeczki z Rybna", KGW "Kuchareczki z Gminy Rybno", sponsorzy, darczyńcy, 
mieszkańcy, GBP w Rybnie, GOPS w Rybnie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie,  55 
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska z Rybna. 

 

22 grudnia 2021r. odbył się finał akcji „Podziel się na święta”. Święty Mikołaj, który pojawił się w urzędzie 
gminy, razem z wójtem Damianem Jaworskim odwiedził osoby potrzebujące z terenu gminy Rybno. Około 
godziny 9.00 spod budynku Urzędu Gminy Rybno wyruszyła drużyna św. Mikołaja- Wójt Gminy Rybno, 
pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie, druh z OSP Rybno. Oprócz podarunków były 
serdeczne życzenia na święta Bożego Narodzenia i 2022 rok. 
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