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ZA ROK 2019 

 

 

 

 

 

 



 

Szanowni Państwo,  

 

Niniejszym mam przyjemność przedłożyć przygotowany po raz drugi raport o naszej gminie. Jego 

umocowanie wynika z zapisów art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

Według zapisów tam wskazanych raport przygotowywany jest przez organ wykonawczy, czyli wójta i 

przedstawia się go radzie gminy do 31 maja br. za rok poprzedni.  

Wskazane w dokumencie informację pochodzące od pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek 

organizacyjnych są źródłem informacji o stanie naszej gminy. Dokument raportuje sytuację gminy pod względem 

gospodarki, środowiska, życia mieszkańców oraz zarządzania gminą.   

 

 
 
 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 
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wilgotność wynosi około 80 %. Gmina leży w niedalekiej odległości od Wisły, 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 591 osób, zaś najmniejszą liczbę ludności posiada sołectwo 

Koszajec – 53 osoby. 

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

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 14 

osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 3462 osób (ok 4% mieszkańców powiatu). 

 

 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

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

 a liczba mieszkańców – 359, 

2. liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-60 lat) wynosiła 983 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-65) wynosiła 1136, 

3. liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 410, a liczba mieszkańców: 204. 

 

kobiety; 1763; 
51% 

mężczyźni; 1699; 
49% 
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W 2019 r. urodziło się w gminie 38 osób, w tym 18 dziewczynek i 20 chłopców, a zmarło 48 

osób, w tym 24 kobiety i 24 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r. był dodatni  i 

wyniósł + 2.  

Bezrobocie 

 

W ciągu ostatniego roku zanotowano wzrost bezrobocia wśród mieszkańców gminy.           

Z końcem roku 2019 mieliśmy 48 mieszkańców bez pracy zarejestrowanych w PUP w 

Sochaczewie z czego 20 osób to kobiety. 6 osobom przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych. 

Pośród 48 osób bezrobotnych mieliśmy 1 osobę niepełnosprawną, 10 osób długotrwale 

bezrobotnych. Niestety wzrósł odsetek bezrobotnych wśród absolwentów szkół (8 osób).    
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Informacje finansowe 
 

Tytułem wstępu wskazać należy, iż 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.  

Budżet pierwotny Gminy na 2019 rok, wg Uchwały Rady Gminy   Nr V.15.2018 z dnia 20 

grudnia 2018 roku wynosił 

- po stronie dochodów 16.245.724,85 zł, z tego:  

- po stronie wydatków 16.969.671,26 zł, z tego: 

W przychodach planowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 543.946,41 zł. 

W rozchodach planowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 326.773,10 

zł.  
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Budżet Gminy Rybno za rok 2019 został wykonany następująco: 

I. Dochody budżetowe na plan 18.498.522,76 zł wykonane zostały w kwocie 19.866.958,69 zł, 
co stanowi 107,4 % planu; 

w tym: 

1. dochody bieżące na plan 17.308.111,25 zł zostały wykonane w kwocie 17.547.308,86 zł co 
stanowi 101,4%, 

2. dochody majątkowe na plan 1.190.411,51 zł zostały wykonane w kwocie 2.319.649,83 zł co 
stanowi 194,9 %. 

 

II. Wydatki budżetowe na plan 19.655.375,52 zł wykonane zostały w kwocie 17.727.077,47 zł co 
stanowi 90,2% ; 

 w tym:  

  wydatki bieżące na plan 16.308.676,12 zł - wykonanie wynosi 14.977.711,21 zł 
      co stanowi 91,8 % 

 wydatki majątkowe /inwestycyjne/ na plan 3.346.699,40 zł – wykonanie  
     wynosi 2.749.366,26 zł stanowiąc   82,2 %. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wynik budżetu to planowany deficyt budżetu 1.156.852,76 
zł, wykonanie stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.139.881,22 zł.  

 

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 
wyniosły 1.749.266,50 zł. 

 
Rozchody: 

- z tytułu spłaty kredytów wyniosły 166.000,00 zł, 

- z tytułu spłaty pożyczek wyniosły 160.773,10 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym gmina dokonała spłat rat kredytowych i pożyczek w kwocie 

326.773,10 zł. 

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019r. wynosi łącznie - 1.908.813,00 zł, co stanowi 9,6 % 

dochodów wykonanych w 2019 roku, w tym z tytułu: 
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W związku z powyższym dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły: 

 

Dochód na mieszkańca: 5738, 58 zł 

Wydatki na mieszkańca: 5120,  47 zł 

 

W 2019 roku Gmina Rybno realizowała projekty z udziałem środków zewnętrznych, na 

które otrzymała następujące dofinansowania: 

 Dotację w kwocie 10.650,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu na 

terenie Gminy Rybno w 2019 roku”, wkład własny w realizacji zadania wynosił 

10.752,76 zł. 

  Dotację przyznaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków 

związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania 

„Przebudowa drogi gminnej nr 380518W Aleksandrów-Cypriany – Etap II” w kwocie 

100.000,00 zł, wkład własny w realizacji projektu 418.422,05 zł. 

 Gmina Rybno w dniu 23 sierpnia 2019 roku podpisała umowę z Wojewodą 

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

Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 

380504W w Zofiówce” - środki w kwocie 285.791,00 zł, wkład własny w realizacji 

projektu 291.572,78 zł. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

zł1.164.000,00  zł 744.813,00  

pożyczek w WFOŚiGW kredyt BS Iłów
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 Gmina Rybno w dniu 23 grudnia 2019 roku podpisała umowę z Wojewodą 

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

Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ulic w 

miejscowości Rybno”, środki w kwocie 1.292.789,00 zł wpłynęły 27 grudnia 2019 roku 

na wyodrębniony rachunek dla realizacji zadania, które realizowane będzie w 2020 

roku. 

 Gmina Rybno podpisała umowę z Fundacją Promocji Gmin Polskich 3.09.2018r. na 

realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa mazowieckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje 

społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych, który realizowany będzie w latach 2018-2019. Środki w kwocie 61.800,00zł 

wpłynęły w 2018 roku na wyodrębniony rachunek na realizację tego projektu. 

Natomiast sam projekt został zrealizowany w 2019 roku. 

  Dotację przyznaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego   na realizację zadania 

dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Matyldów w zakresie 

remontu dachu strażnicy w kwocie 12.400,00 zł, wkład własny gminy 9.974,80 zł. 

 Dotację przyznaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu 

specjalistycznego dla OSP Rybno w kwocie 4.000,00 zł, wkład własny gminy 2.949,96 

zł. 

 Dotację przyznaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu 

specjalistycznego dla OSP Erminów w kwocie 4.000,00 zł, wkład własny gminy 644,00 

zł. 

 Dotację przyznaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu 

specjalistycznego dla OSP Jasieniec w kwocie 4.000,00 zł, wkład własny gminy 945,83 

zł. 

  Gmina otrzymała dotacje celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” 

na dofinansowanie przedsięwzięcia „Utworzenie laboratorium Językowego w Szkole 

Podstawowej z Oddziałami przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego” w 

kwocie 45.500,00 zł, wkład własny w realizacji projektu 23.068,00zł. 
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  Gmina Rybno w dniu 8.05.2019r. podpisała z Wojewodą Mazowieckim Porozumienie 

Nr 15/MI/2019 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I „Utworzenie i/lub 

wyposażenie placówki „Senior+” - 25.000,00 zł dotacja Wojewody Mazowieckiego, 

wkład własny gminy 6.500,00 zł. 

  Gmina Rybno w dniu 12 lipca 2019 roku podpisała umowę z Województwem 

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

ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na 

realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Bronisławy”, środki w 

kwocie 10.000,00 zł, wkład własny gminy 11.133,44 zł. 

  Gmina Rybno w dniu 12 lipca 2019 roku podpisała umowę z Województwem 

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

ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na 

realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Jasieniec”, pozyskano 

środki w kwocie 9.975,00 zł, wkład własny gminy 10.114,80 zł. 

  Gmina Rybno w dniu 12 lipca 2019 roku podpisała umowę z Województwem 

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

ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na 

realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wężyki”, pozyskano 

środki w kwocie 9.975,00 zł, wkład własny gminy 10.114,80 zł. 

  Gmina Rybno w dniu 12 lipca 2019 roku podpisała umowę z Województwem 

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

ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na 

realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Karolków 

Rybnowski”, środki w kwocie 10.000,00 zł, wkład własny gminy 11.133,44 zł. 

 Gmina Rybno w dniu 12 lipca 2019 roku podpisała umowę z Województwem 

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

ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na 

realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Sarnów”, środki w 

kwocie 10.000,00 zł, wkład własny gminy 11.133,44 zł. 

 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 
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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 2019 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu UE w wysokości 230.560,50 

zł. Przedsięwzięcie planuje się zakończyć w 2020 roku, 

 

 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 

2020 roku. 

  dotację w kwocie 98.200,00 zł ze Skarbu Państwa –Ministerstwo Sportu i Turystki na: 

1)”Budowa placu zabaw i siłowni w miejscowości Rybno” -  48.200,00 zł. Końcowy 

odbiór robót nastąpił w dniu 27.12.2018 r. Gmina podpisała Aneks do umowy o 

dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ze względu na 

opóźnienie dotację otrzymano w 2019 roku. 

2) „Budowa placu zabaw i siłowni w miejscowości Erminów” – 50.000,00 zł. 

Końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 27.12.2018 r. Gmina podpisała Aneks do 

umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ze 

względu na opóźnienie dotację otrzymano w 2019 roku. 

 

Rada Gminy Rybno nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 

budżecie na 2019r. – Uchwała Nr XLIV.196.2018 z dnia 26 marca 2018 r. 
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Na promocję gminy Rybno w 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 66.376,61 zł z 

przeznaczeniem m.in. na: 

- utrzymanie strony internetowej Gminy Rybno, 

- organizacja festynu, z którego ukazywały się reportaże w lokalnej prasie promujące gminę 

Rybno, 

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

reportaże w lokalnej prasie promujące gminę Rybno. 

Gmina w 2019 r. korzystała z następujących 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.  

  



12 | S t r o n a  

 

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 ustawy). Gmina oprócz zadań własnych 

realizuje także zadania zlecone. 

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 2019 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, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

 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 2019. Treści 

Gminnego Programu obejmowały konkretne obszary należące do właściwości gminy wskazane 

powyżej.   

Przyjęte do realizacji Programy uwzględniały kluczowe cechy skutecznych programów, jak: 

 wszechstronność (szeroki zakres oddziaływań) 

 różnorodność form edukacji, 

 odpowiednia intensywność działań, 

  adekwatność do potrzeb odbiorców, 
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 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.  

Z kwoty 39.487,50 zł przeznaczonej ze środków pochodzących z opłat za korzystanie 

 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z programu skorzystało ok. 2000 uczestników. 

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

do kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych oraz rodziców i nauczycieli. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. - 6 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 6 podmiotów 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu), w 2019 r. sfinansowane zostały m.in.  działania profilaktyczne realizowane 

przez Szkołę, Bibliotekę i Parafię Rzymsko – Katolicką w Rybnie. Dodatkowo wskazać można, iż 

z tych środków przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców i personelu punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych w gminie.  

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 5 wniosków o podjęcie 

działań profilaktycznych. W 2019 r. komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno-

motywacyjne i udzieliła stosownych porad łącznie dziesięciu osobom (uzależnieni i członkowie 

rodzin z problemami alkoholowymi). 

W 2019 roku komisja nie wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego. 

W roku 2019 nie było przypadków cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

wydano natomiast 1 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia z powodu zaprzestania prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

 
Pomoc społeczna 
 

 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 
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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.   

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 na lata 2018-2020 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2014-2020  

 Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  

 Program  rządowy „Opieka 75+” 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2018, 

Podprogram 2019 

 Program rządowy „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 

  Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

 Program rządowy „Dobry start” 

 Program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy u osób powyżej 60. r. ż.  

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 
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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. 

 

 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. 

 

 Strategicznym celem Programu „ Opieka 75+” jest poprawa dostępności do usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Od 

2019 roku  program jest realizowany w rozszerzonej formie, tj. skierowany jest nie tylko do osób 

samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach. 

 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 (PO PŻ) 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. 
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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 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. 

 

Program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy u osób powyżej 60. r. ż.  

ma na celu zwiększenie wykrywalności cukrzycy i poprawę stanu zdrowia uczestników projektu 

poprzez udział osób powyżej 60 roku życia w badaniach przesiewowych i konsultacjach 

lekarskich, podniesienie świadomości i upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania 

cukrzycy. W ramach badań profilaktycznych w dniu 24 października 2019r. blisko 60 

mieszkańców z terenu gminy Rybno wzięło udział w bezpłatnych konsultacjach 

diabetologicznych, mających na celu wczesne wykrycie cukrzycy. Badania profilaktyczne 

zrealizowano przy współpracy z  Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie.  

 

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej 

 

W 2019 roku zrealizowano świadczenia z pomocy społecznej według poniższych danych: 

- zasiłek stały       - 11 osób  -      95 świadczeń 

- zasiłek okresowy      - 17 osób  -      48 świadczeń 
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- zasiłek celowy (środki własne gminy – pomoc finansowa) - 20 osób i rodzin - 35 świadczeń 

- zasiłek celowy (środki własne gminy – pomoc rzeczowa) - 10 osób -      18 świadczeń 

- zasiłek celowy program ,, Posiłek w szkole i w domu”  -24 rodziny  -      40 świadczeń 

- posiłek program ,, Posiłek w szkole i w domu”   - 86 uczniów  - 9 490 świadczeń 

- posiłek z decyzji dyrektora szkoły    - 22 uczniów  - 2 162  świadczenia 

- usługi opiekuńcze      - 1 osoby  -    204 świadczenia 

- praca socjalna        -  118 rodzin  

w tym: 

 tylko i wyłącznie praca socjalna - 64 rodziny 

 

Asystent rodziny w 2019 roku współpracował z 8 rodzinami  

w tym :  

 - 2 rodziny z postanowienia sądu 

 - 6 rodzin na wniosek pracownika socjalnego 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r. było  136  osób, w tym 42 osoby 

w wieku produkcyjnym oraz 21  osób w wieku  poprodukcyjnym, w tym  126  osób poniżej 

kryterium dochodowego oraz 10 osób powyżej kryterium dochodowego. 

W 2019 r. mieszkańcy korzystali z  3 placówek interwencyjne, zajmujących się opieką nad dziećmi 

i młodzieżą, były to placówki całodobowe. W 2019 r. wychowankami tej placówki zostały 3 

osoby (2 chłopców i 1 dziewczynka). W działalność placówek nie angażowano wolontariuszy z 

naszego terenu. 

W przypadku placówek rodzinnych, dane te przedstawiały się następująco:  

1. placówki socjalizacyjne:  

 placówki wsparcia dziennego - nie odnotowano korzystających osób z tego rodzaju wsparcia.  

Placówki stacjonarnej pomocy społecznej: 

1. Domy pomocy społecznej: 1 osoba.  

2. Noclegownie, domy i schroniska dla bezdomnych – nie skorzystano. 

3. Rodzinne domy pomocy: - nie skorzystano.  
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4. Środowiskowe domy samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi: - skorzystała 1 osoba. 

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

 

 W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego procedurę „Niebieskiej Karty” jako narzędzia 

służącego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowano w 10 przypadkach, w tym: 

 2 Niebieskie Karty realizowano z poprzednich okresów, 

 8 Niebieskich Kart założono w 2019r.  

 Pomocy żywnościowej w formie paczek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2018 udzielono 111 osobom i rodzinom, wydając 

łącznie 813 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 102 osób i rodzin. 

Prace społecznie użyteczne organizowane były od dnia 5 marca 2019 roku do dnia 13 grudnia 

2019 roku. W w/w okresie do prac społecznie użytecznych skierowano 5 osób bezrobotnych, 

które przepracowały ogółem 1632 godziny. 

Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

Na 1 stycznia 2019 r. 119 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 

2019r. 113 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na 

początek roku 285, a na koniec roku 281. Kwota zasiłków rodzinnych w 2019 r. wyniosła 

340 424,85 zł - wypłacono 2 992 świadczenia. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące  dodatki: 

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono dla 6 osób, 

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 

wypłacono dla 4 osób, 

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 105 świadczeń dla 9 

osób, 

4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- wypłacono 145 

świadczeń dla 13 osób, 

5. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- wypłacono 151 świadczeń dla 151 osób, 

6. Dodatek z tytułu dojazdu do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej- wypłacono 

441 świadczeń dla 45 osób, 

7. Dodatek z tytułu zamieszkania w internacie – wypłacono 10 świadczeń dla 1 osoby, 
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8. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 500 świadczeń dla 42 

osób. 

Świadczenia opiekuńcze: 

1. zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono 847 świadczeń na kwotę 160 508,00 zł  dla 71 osób, 

2. świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 219 świadczeń na kwotę 346 677,00 zł dla 19 

osób, 

3. specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 52 świadczenia na kwotę 31 851,00 zł dla 5 

osób, 

4. zasiłek dla opiekuna – wypłacono 36 świadczeń na kwotę 22 320,00 zł dla 3 osób. 

Inne świadczenia realizowane przez GOPS w Rybnie to:  

1. fundusz alimentacyjny – wypłacono 144 świadczenia na kwotę 49 850,00 zł dla 13 osób, 

2. świadczenie rodzicielskie – wypłacono 89 świadczeń na kwotę 84 329,00 zł dla 8 osób, 

3.  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 21 świadczeń na kwotę 

21 000,00 zł. dla 21 osób, 

4. składki na ubezpieczenie społeczne – wypłacono 252 świadczenia na kwotę 70 584,00 zł 

dla 21 osób, 

5. składki na ubezpieczenie zdrowotne – wypłacono 195 świadczeń na kwotę 16 788,72 zł 

dla 21 osób. 

GOPS w Rybnie w 2019r. podejmował następujące  działania wobec dłużników 

alimentacyjnych: 

1. wzywał dłużników alimentacyjnych do stawienia się w GOPS w Rybnie w celu 

przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego – 

14 wezwań, 

2. przeprowadził wywiady alimentacyjne oraz odebrał oświadczenia majątkowe – 7 

wywiadów, 

3. przekazał komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucje zasądzonych 

świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia 

majątkowego – 7 informacji, 

4. wydał decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych - 0 decyzji, 

5. przekazał informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach 

dłużnika alimentacyjnego - 0 informacji, 
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6. złożył wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji/przyłączenie się do postępowania 

egzekucyjnego – 12 wniosków, 

7. udzielał informację Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie o przyznaniu 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997r. Kodeks Karny – 5 informacji. 

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. 

Na początku 2019 r. 275 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze, a na koniec 2019 r. 418 

rodzin. W 2019 roku świadczenie wychowawcze przyznano 446 rodzinom, wypłacając łącznie 

6 905 świadczeń na kwotę 3 441 637,60 zł. Przeciętnie ze świadczeń tych korzystało w 2019 roku 

333 rodziny.  

Realizacja rządowego programu „Dobry start” 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego 

wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują 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, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny 

dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę 

nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek 
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o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba 

prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie wypłacił łącznie 472 świadczenia 

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na łączną kwotę 141 600, 00 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 2019 roku wydano łącznie 96 kart dla 46 rodzin.  

 

Zadania wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

Od 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje  prawo do 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. Aby uzyskać 

jednorazowe świadczenie, konieczne jest spełnienie kilku warunków. 

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wniosek o 

wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 

dziecka. 

W 2019 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie złożono 1 wniosek o 

udzielenie jednorazowego wsparcia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i 

nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Wypłacono 1 

świadczenie na kwotę 4 000,00 zł. 

Dodatkowa działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie prowadzi również pozastatutową działalność 

m. in. na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych i  samotnych z terenu gminy Rybno. 
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W dniu 11 kwietnia 2019 r. w Świetlicy Parafialnej w Rybnie odbyło się pierwsze Spotkanie 

Wielkanocne dla seniorów, osób niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Rybno, 

zorganizowane przez Wójta Gminy Rybno Pana Damiana Jaworskiego przy współpracy 

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybnie. Podczas spotkania można było 

skosztować wielkanocnych potraw, dowiedzieć się o tradycjach wielkanocnych a także podziwiać 

rękodzieło wielkanocne wykonane przez mieszkanki gminy Rybno.  Uczestnicy mogli również 

obejrzeć film pt. "Jezus". W spotkaniu brało udział 76 osób z terenu gminy Rybno.  

 

W dniu 12 grudnia 2019 r. mieszkańcy gminy Rybno, a w szczególności seniorzy, osoby 

niepełnosprawne i samotne po raz kolejny spotkali się na wieczorku wigilijnym. Wieczorek 

Wigilijny zorganizował  Wójt Gminy Rybno  - Pan Damian Jaworski przy współpracy                       

z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Spotkanie wigilijne to nie tylko spędzenie czasu 

przedświątecznego przy melodii polskich kolęd i zapachu choinki by móc przeżywać zbliżające 

się narodziny Jezusa, ale również spotkanie sprzyjające integracji w środowisku. Pracownicy 

ośrodka pomocy społecznej czynnie włączyli się w przygotowanie uroczystości. Na tę 

okoliczność przygotowano około 160 miejsc z poczęstunkiem w postaci tradycyjnych wigilijnych 

potraw. Zgodnie z obowiązującą tradycją uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem oraz 

składali życzenia świąteczne. Mieszkańcy gminy ochoczo podejmowali tematy do wspólnych 

rozmów. Podczas potkania wigilijnego uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Rybnie zaprezentowali część artystyczną. Swoje umiejętności wokalne 

przedstawili  także harcerze z 55 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej w Rybnie oraz dzieci ze 

Studia Piosenki działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie. Dla osób, które miały 

problem z dotarciem na Wieczorek i powrotem do domu Wójt Gminy  przygotował transport. 

Wieczorek Wigilijny został przygotowany ze środków pozyskanych od sponsorów.  

Ponadto na potrzeby mieszkańców prowadzone jest od wielu lat pozyskiwanie odzieży, sprzętu 

AGD, mebli itp.  
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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. 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.) oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzane 

od 1996 do 2017 roku.  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.  

Na początku 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 0,34 

% powierzchni gminy, a na koniec roku – 0,34 %. W 2019 nie wykonano miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

W 2019 r. wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te 

dotyczyły: 

-  budowy zadaszenia budynku technicznego – tarasu w istniejącym obiekcie oczyszczalni ścieków 

na działce o nr ewid. 187/1 w obrębie geodezyjnym Rybno w gminie Rybno,  

- budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia o długości ok./ 315 m wraz z 

demontażem linii dotychczasowej na fragmentach działek o nr ewid. 3, 5, 7, i 8/2 w obrębie 

geodezyjnym Wężyki w gminie Rybno, 
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- budowy kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na fragmentach działek o nr ewid 

96, 174/1, 174/2, 174/6, 218, 219 w obrębie geodezyjnym Erminów w gminie Rybno. 

W poprzednim roku wydano 34 decyzje o warunkach zabudowy z czego:  

 Nie wydano żadnej decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 21 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

 1 decyzji dotyczących zabudowy usługowej oraz  

 12 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 zmiany 

antropogeniczne. 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 2019 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działających wysypisk odpadów komunalnych.  

W 2019 r. w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych.  

Na dzień 1 stycznia 2019 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 49 kg selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych oraz 157 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś za I półrocze 2019 

r. dane te przedstawiały się następująco: 62 kg (99,36Mg) selektywnie zebranych odpadów i 160 

(214,22 Mg) kg zmieszanych odpadów komunalnych. Zmiana proporcji wynikała z tego, że 

przekazano więcej odpadów w tym odpadów segregowanych i   zmieszanych. Dane dotyczące 

ilości odpadów są podane tylko za I półrocze w związku ze zmianą przepisów brak jest danych za 

II półrocze 2019 r. 

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 2019 roku usunięto z terenu gminy Rybno wyroby 

zawierające azbest w ilości 73,788 Mg. 

  



26 | S t r o n a  

 

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 2019 r. 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  2019 r. ok. 80 % wszystkich 

dróg publicznych gminnych. Drogi publiczne gminne utwardzone stanowiły w poprzednim roku,  

ok. 20 % na dzień 1 stycznia 2019 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 dobry, od 300-666 m – stan zły, 

2. droga gminna 380502W (Giżyczki Nastole) - Karolków Rybnowski, długość drogi 2057 

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

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

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

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

długość drogi 1184 m – stan drogi na odcinku 0-1184 m zadowalający, 

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

długość drogi 4459 m – stan drogi na odcinku od 0-4459 m – stan zadowalający,  

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

5431 m – stan drogi na odcinku od 0-2004 m – stan bardzo dobry, od 2004-5431 m – 

stan niezadowalający,  
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7. droga gminna 380507W Rybno - Rybno Parcela - Szwarocin Nowy długość drogi 3485 m 

– stan drogi na odcinku od 0-400 m– stan zadowalający, od 400-3485 m – stan 

niezadowalający, 

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

na odcinku od 0-2133 m – niezadowalający 

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

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

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

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

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

długość drogi 3629 m – stan drogi na odcinku od 0-3629 m – stan zły,  

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 0-2250 m – 

stan zły, od 2250-3193 m – stan zły, 

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

od 0-1796 m – ostrzegawczy, od 1796-2212 m – zadowalający, 

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

od 0-3583 m – dobry,  

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

od 0-1315 m – zły, 

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

od 0-1985 m – niezadowalający, 

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 0-3771 m – stan zadowalający,  

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

drogi na odcinku od 0-420 m – stan zły, od 420-2040 m stan zadowalający, 

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

drogi na odcinku od 0-1442 m – dobry, 

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

od 0-1433 m – stan niezadowalający,  

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

stan drogi na odcinku od 0-1542 – stan zadowalający, 
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23. droga gminna 380523W Ćmiszew Parcel – Józin długość drogi 988 m – stan drogi na 

odcinku od 0-250 m –niezadowalający, do 250-988 m - zadowalający 

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

od 0-2348 m – stan ostrzegawczy, 

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 0-1694 m – stan ostrzegawczy,  

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

odcinku od 0-963 m – stan niezadowalający,  

28. droga gminna 380529W Matyldów – Ludwików długość drogi 289 m – stan drogi na 

odcinku od 0-289 m – ostrzegawczy, 

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

odcinku od 0-579 m – stan dobry, od 579-1339 m – stan nie zły, 

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

odcinku od 0-778 m – ostrzegawczy. 

 

W 2019 roku w ramach zadań inwestycyjnych realizowano: 

1)„Przebudowa drogi gminnej nr 380518 W Aleksandrów – Cypriany –Etap II”, plan 530.000,00 

wykonanie 518.422,05 zł, w tym: środki własne w wysokości 418.422,05 zł oraz dotacja z 

Województwa Mazowieckiego – 100.000,00 zł.  

2) „Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 380513W w Wężykach”, plan 50.000,00 zł, wydatkowano 

kwotę 47.257,22 zł ze środków własnych. 

3)„Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 380515W Antosin-Giżyce”, plan 52.000,00 wykonanie 

5.166,00 zł ze środków własnych. Zadanie nie w pełni zrealizowane ze względu na toczące się 

podziały nieruchomości. 

4)„Wzmocnienie nawierzchni drogi w miejscowości Karolków Szwarocki”, plan 58.000,00 

wykonanie 50.535,24 zł ze środków własnych.   

Ponadto realizowano przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno 

na lata 2019-2028 pn.: 

1) „Przebudowa drogi gminnej Szwarocin Stary - Złota” - plan na 2019r. – 30.000,00 zł, 

wykonanie 800,00 zł. Trwają prace związane z wykonywaniem rozgraniczeń nieruchomości. 
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Przedsięwzięcie realizowane będzie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych. 

 

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 380528 W Erminów – Dachowa” - plan na 2019r. – 10.000,00 

zł, wykonanie 2.829,00 zł –wykonano mapy do celów projektowych. Trwają prace związane z 

wykonywaniem rozgraniczeń nieruchomości. Realizację inwestycji planuje się do realizacji w 

przypadku pozyskania środków zewnętrznych. 

 

3)„Przebudowa ulic w miejscowości Rybno” – plan na 2019 r. 11.000,00 zł, wykonanie 

3.302,11zł. 

 Gmina Rybno w dniu 23 grudnia 2019 roku podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim, w 

wyniku której pozyskała dochody z tytułu środków finansowych z Funduszu Dróg 

Samorządowych na realizację powyższego zadania, środki w kwocie 1.292.789,00 zł wpłynęły 27 

grudnia 2019 roku na wyodrębniony rachunek dla realizacji zadania, które realizowane będzie w 

2020 roku. 

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie trzech odcinków dróg wewnętrznych oraz 

odcinka drogi gminnej nr 380505W (Wężyki stare dr. Wojewódzka 577 - Nowa Wieś - Rybno) o 

łącznej długości 1.000 m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej o długości 492,8 m i 

oświetlenia ulicznego. 

 

4)„Przebudowa drogi gminnej nr 380523W Ćmiszew Parcel-Józin” – plan na 2019r. 11.000,00 zł, 

wykonanie 4.920,00 zł ze środków własnych- wykonano dokumentację projektową. Złożono 

wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie w przypadku pozyskania środków 

zewnętrznych. 

 

5)„Przebudowa drogi gminnej nr 380504W w Zofiówce” – plan na 2019r. 585.363,78 zł, 

wykonanie 577.363,78 zł, w tym: dofinasowanie od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Dróg 

Samorządowych 285.791,00 zł, ze środków własnych 291.572,78 zł. 

 

6)„Przebudowa drogi gminnej nr 380519W Rybno-Karolków Rybnowski” – plan na 2019r.  

20.000,00 zł, wykonanie 6.977,70 zł- wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o 

dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przedsięwzięcie realizowane będzie w przypadku 

pozyskania środków zewnętrznych. 
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7)„Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-

Rybno” – plan na 2019r.  10.000,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł. W dniu 17 grudnia 2019r. została 

podpisana umowa o roboty budowlane z firmą DROG-BET Marcin Głuchowski wyłonionego w 

wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przedsięwzięcie 

realizowane będzie w 2020roku. 
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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 2019 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 

2019 r. wynosiła 4,2 km. Na dzień 1 stycznia 2019 r. istniało 55 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, 

a na dzień 31 grudnia 2019 r. 65  przyłączy. 

Na początku 2019 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia 

wynosił 94,44 %, zaś pod koniec roku – 93,33 %. Każdorazowo zmniejszenie bądź zwiększenie 

udziału ma związek z tym, że do oczyszczalni dostarczano mniej ścieków dowożonych. 
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 

Jednym z zadań władz publicznych, które zostało zapisane w polskiej konstytucji, jest 

prowadzenie polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli.  

W szczególności ma to się przejawiać w przeciwdziałaniu bezdomności, wspieraniu rozwoju 

budownictwa socjalnego oraz popieraniu działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego 

mieszkania. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie komunalnego 

budownictwa mieszkaniowego należy do zadań własnych gminy. W tym zakresie gmina, na 

zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie praw lokatorów, 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 substancji 

mieszkaniowej w należytym stanie, w tym obowiązek przeprowadzania koniecznych napraw 

 i remontów swoich zasobów mieszkaniowych.  

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. 

Lokale przyznawane są zgodnie z w/w zasadami i zgodnie z zapisami Ustawy dnia 21 czerwca 

2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego. 

 W 2019 roku lokale były przyznawane na następujących zasadach: 

1. Do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego kwalifikowani będą wnioskodawcy, 

których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego,  

w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział lokalu, nie 

przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% 

najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.  

2. Do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego kwalifikowani są wnioskodawcy, których 

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech 

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział lokalu, nie przekracza w 

75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% najniższej emerytury 

w gospodarstwie wieloosobowym.  

3. Za dochód, w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się średni miesięczny dochód na 

członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku, 

ustalony według przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 

4. Do poprawy warunków zamieszkiwania kwalifikowani będą najemcy, którzy:  
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a. posiada metraż lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka 

gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m² w przypadku gospodarstwa 

wieloosobowego i 10m² w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

b. zamieszkują razem z osobą chorą, niepełnosprawną lub wymagającą stałej opieki; 

c.  zamieszkują w lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi. 

     5. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy o którym mowa w art. 20 ustawy przysługuje osobom, które: 

a) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia 

losowego; 

b) są uprawnione do otrzymania lokalu zamiennego od Gminy na mocy ustawy lub na podstawie 

orzeczenia osobie, która jest uprawniona do lokalu zamiennego na podstawie ustawy lub 

postanowienia sądowego; 

6. Pierwszeństwo do najmu lokalu socjalnego przysługuje osobie, która:  

a) pozostaje w trudnych warunkach mieszkaniowych a dochód na osobę liczony jak do dodatku  

mieszkaniowego nie przekracza 50% najniższej emerytury; 

b) nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych a dochód nie przekracza 50 % najniższej  

emerytury; 

c) nabyły prawo do takiego lokalu na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. 

 

Wszystkie mieszkania i lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy są 

wynajmowane. 

Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

a) jako lokale socjalne: 

- 2 lokale położone w miejscowości Rybno, ul. Długa, ogólnej 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  
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Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2019 r., 8 mieszkań, a na dzień 31 

grudnia 2019 r. – 8 mieszkań. Liczba mieszkań w mieszkaniowym zasobie gminy nie zmieniała 

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 2019 r. nie oddano do użytkowania mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy.  

 

W 2019 roku nie prowadzono sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy. 

 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły łącznie 6.120,78 zł, a płatnościami dotyczyły 3 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2019 r. 

dane te przedstawiały się następująco: 7.071,42 zł, a płatnościami dotyczyły 4 mieszkań. 

 

W 2019 r. dokonano remontów bieżących mieszkań znajdujących się w mieszkaniowym zasobie 

Gminy zauważyć należy, iż w analizowanych okresie wszystkie mieszkania będące w zasobie 

gminy miały toalety. 

W 2019 roku nie wypłacono dodatku mieszkaniowego. 

W zasobie gminy w 2019 r. znajdowało się 13 budynków komunalnych, które wykorzystano w 

następujący sposób. 

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

Rybno. 

2. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie – siedziba GBP w Rybnie 

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

szatnie i toalety dla korzystających z obiektu. 

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

szatnie i toalety dla korzystających z obiektu. 

5. Stacja Uzdatniania Wody w Rybnie. 

6. 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. 

7. Oczyszczalnia ścieżków w Rybnie. 

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

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

gminy. 
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10. Budynek usługowy (sklep) z przeznaczeniem na świetlicę wiejska w miejscowości Złota – 

budynek do remontu. 

11. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej we Cyprianach – z przeznaczeniem na świetlicę 

wiejska. 

12. Stacja Uzdatniania Wody w Złotej. 

13. Stacja Uzdatniania Wody w Nowej Wsi. 

 

Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 2 osób liczba ta nie uległa 

zmianie do końca roku. Brak wolnych lokali które ma do dyspozycji gmina uniemożliwia 

podpisywanie umów najmu.  Względem lat poprzednich, czas oczekiwania nie zmienił się. 
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Bezpieczeństwo i porządek publiczny 
 

 

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 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Rybno, 

Erminów, Jasieniec, Cypriany, Matyldów i Wężyki, z których 4 działały aktywnie w akcjach 

ratowniczy w 2019 r.. Rybno, Jasieniec , Erminów, Matyldów.  

W gminie Rybno w 2019 roku powstało 63 zdarzeń. Porównując ogólną liczbę zdarzeń można 

stwierdzić, że zanotowano wzrost o 3 interwencji w porównaniu z rokiem 2018.  

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

  20 pożarów, 

  23 miejscowych zagrożeń, 

 1 fałszywy alarm, 

 

Na terenie gminy Rybno straty pożarowe wyniosły 23 tyś. zł. Natomiast uratowano mienie za 

około  350 tys. zł. 

W zaistniałych na terenie gminy Rybno  zdarzeniach rannych zostało 18 osób, brak było ofiar 

śmiertelnych.  

Udział poszczególnych OSP gminy Rybno  w akcjach ratowniczych w 2019 roku został 

przedstawia się następująco: 

 

Nazwa OSP Pożary  Miejscowe 

zagrożenia 

Razem 

T
eren

 

g
m

in
y
 

P
o

za
 

teren
em

 

T
eren

 

G
m

in
y
 

P
o

za
 

teren
em

 

Rybno  23 1 34 1 59 

Jasieniec 11 0 8 0 19 
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Erminów 3 3 2 1 9 

Matyldów 4 0 0 0 4 

Cypriany 0 0 0 0 0 

Wężyki 0 0 0 0 0 

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. Trzeba pamiętać, że akcje 

ratownicze i szkolenia to tylko część działalności OSP, a 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 w otwartych konkursach ofert zgodnie z przepisami 

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Policja  

 

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 2019 roku służbę pełniło 11 policjantów korzystających z 4 

pojazdów oznakowanych. Kierownikiem posterunku jest asp. Szt. Marcin Kiełbasiński, natomiast 
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dzielnicowym naszego rewiru jest st. sierż. Konrad Sowiński.  Dzielnicowy skierowany do pracy 

na teren gminy Rybno w codziennej pracy korzystał ze wsparcia różnych instytucji naszej gminy 

(GOPS, Urząd Gminy, Zespół Interdyscyplinarny). Poza tym brał udział w różnych imprezach 

okolicznościowych, działaniach profilaktycznych (m.in. jak ustrzec się oszustwa – „na wnuczka”, 

„na Policjanta”).    Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i porządek publiczny to w 2019 roku w 6 

przypadkach zakończono procedurę Niebeskiej Karty natomiast w jednej rodzinie ją rozpoczęto.  

Ponadto wyeliminowano wiele przypadków zakłócenia ładu i porządku .  
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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 2019 r. funkcjonowała jedna szkoła - Szkoła Podstawowej z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego.  We wrześniu 2019 r. naukę w szkole  

rozpoczęło, odpowiednio 296 uczniów (160 dziewczynek i 136 chłopców) a oddziałach 

przedszkolnych 131 dzieci  (64 dziewczynek i 67 chłopców) . Jeden uczeń  korzystał z nauczania 

indywidualnego przez okres dwóch miesięcy, dla pozostałych dzieci z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego zorganizowano zajęcia w grupach do 5 osób.  Od 14 października 2019 r. 

utworzono grupę przedszkolną dla 20 dzieci  (10 chłopców, 10 dziewczynek) w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Przedszkole na medal. Rozwój edukacji 

przedszkolnej w Gminie Rybno).  

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

obcego – niemieckiego – uczyło się 189 uczennic i uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 21 osób.  
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W szkole zatrudniono 36 nauczycielek i nauczycieli w tym 3 nauczycielek/nauczycieli stażystów,             

4 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 4 nauczycieli mianowanych, 25 nauczycieli 

dyplomowanych.   

Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadka średnio 12 uczennic i uczniów. 

 Z kolei w 2019 r. szkoły ukończyło 33 absolwentów szkoły podstawowej oraz 28 absolwentów 

gimnazjum. Z kolei do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 5 uczennic i uczniów, w tym 1 

uczennic/uczniów z powodu oceny niedostatecznej z jednego przedmiotu, 3 uczeń z powodu 

oceny niedostatecznej z dwóch przedmiotów, oraz 1 uczniów z powodu oceny niedostatecznej  

z trzech lub więcej przedmiotów. 

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

Wójt w 2019 r. przyznał stypendia dla uczennic i uczniów szkoły. Wynosiły one 80 -150 zł. 

Przyznano je za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.  

W kwestiach statystycznych wskazać należy, iż 188 uczennic i uczniów, stanowiących 50,67 % 

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 transport.  

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki z budżetu gminy w roku 2019 kształtowały się 

następująco: 

Wydatki ogółem – 4 691 279,78 zł, w tym z subwencji oświatowej 3 171 542 zł, co stanowi 

W szkole podstawowej wydatkowano na jednego ucznia:  2893 198,03 : 293 uczniów = 9 874,40 

zł 

W gimnazjum : 293 824,43 : 28 uczniów = 10 458,00 zł 

W oddziałach „0” : 243 694,24 : 70 dzieci  = 3 481,35 zł 

W pozostałych oddziałach przedszkolnych : 279 268,33 : 66 dzieci = 4 231,34 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.  
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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 

2019/2020. 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 2019 odnieśli wiele sukcesów podczas zawodów sportowych, zwyciężali w 

konkursach plastycznych, a również podczas festiwali śpiewu i konkursów recytatorskich. Dzieci i 

młodzież zajęli wysokie pozycje między innymi podczas: 

 Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych (III  miejsce),  

 Powiatowych zawodach w piłce ręcznej chłopców (III miejsce), 

 III Powiatowych Sztafetowych Biegów Uliczno – Terenowych z  okazji uchwalenie 

Konstytucji 3 maja (I miejsce), 

 Zawodów powiatowych z lekkiej atletyce szkół wiejskich (I miejsce), 

 Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków w Bielicach (IV miejsce), 

 Zawodów Powiatowych w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt (I miejsce), 

W przeglądach kulturalnych sukcesy prezentują się następująco: 

 uczeń szkoły uzyskał II miejsce podczas Powiatowego Festiwalu Poezji i Pieśni 

Patriotycznej „Nie mówię szeptem, gdy mówię, skąd jestem”, 

 zaszczytne I miejsce przypadło także uczniom klas ósmych biorących udział w 

Konkursie Piosenki Patriotycznej „Wszystko zaczyna się od słów”, 

 dwa miejsca na podium zajęli uczniowie szkoły w III Powiatowym Konkursie 

Czytelniczym, 

 I miejsce uzyskał uczeń szkoły w Konkursie Pieśni patriotycznej i Legionowej w Iłowie. 

Jeden z uczniów klasy czwartej wyróżnił się podczas   Wojewódzkich XLII Ogólnopolskim 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  
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    W placówce regularnie odbywają się apele organizowane z uwagi na wydarzenia historyczne i 

święta narodowe. W wydawanym „Kurierze szkolnym” mają odzwierciedlenie wszystkie 

wydarzenia szkolne, w celu zapoznania z nimi lokalnej społeczności.  

    Społeczność  szkolna mocno zaangażowana była w obchody nadania herbu Gminie Rybno. 

Dzieci i młodzież wraz z nauczycielami oraz dyrektorem szkoły przygotowały część artystyczną 

uroczystości. Pracownicy szkoły przygotowali z tej okazji dekorację sal oraz poczęstunek. 

 Społeczność szkolna współorganizowała także Gminny Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.  

Oddziały przedszkolne 

W 2019 roku istniały także oddziały przedszkole dla dzieci sześcioletnich i młodszych. Poniżej 

przedstawiono ilość dzieci   uczęszczających do tych oddziałów od września 2019 roku z 

podziałem na płeć oraz roczniki urodzenia dzieci.  

 

W 2019 roku na prowadzenie oddziału przedszkolnego  gmina wydatkowała: 279 268,33 zł, w 

tym  

 z budżetu szkoły 186 670 ,33  zł 

 z budżetu państwa 92 598,00  zł 
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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 2012 r. poz. 642 i poz. 908, Dz. U. z 
2013 r. poz. 829), 

2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 406, Dz. U. z 2014 r. poz. 423, Dz. U. z 2015 r. poz. 337 
i poz. 1505, 

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 – 14.00. 

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 
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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 2019 r. wynosił 15926 woluminów, zaś na koniec roku-  16431. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 4,6 na dzień 1 stycznia 2019 

r. oraz 4,74 na dzień 31 grudnia 2019 r. W 2019 r., co stanowi wzrost o prawie 0,15 co przy 

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

możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, z czego skorzystało 124 mieszkanek i mieszkańców. 

Zbiory audiowizualne w 2019 r. zostały wzbogacone o 21 pozycji i liczą sobie 787 pozycji. 

Na początku roku zarejestrowano 331 nowych czytelniczek i czytelników. W ciągu roku z usług  

biblioteki skorzystało 298 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie 7379 woluminów. 

W roku 2019 wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: 

- 200 woluminów z literaturą niebeletrystyczną, 

- 665 woluminów z literaturą piękną, w tym: 244 dla dzieci i 421 dla dorosłych (w tym lektury 

szkolne), 

- 21 audiobooków z literaturą niebeletrystyczną. 

 Biblioteka w Rybnie zatrudniała 5 pracownic i pracowników w różnym wymiarze czasu pracy.  

W ciągu roku struktura zatrudnienia zmniejszyła się o 1 z powodu zakończenia umowy zawartej 

na czas określony z Dyrektorem Biblioteki . 

W bibliotece użytkowano 12 komputerów, w tym 11 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 

W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała ponad 80 wydarzeń (w tym spotkań 

koncertów, cyklicznych zajęć tematycznych, wyjazdów do teatru).  Najważniejsze z nich to min.:  

1. styczeń 2019- Zajęcia języka Angielskiego dla dzieci,  

2. Systematyczne próby „Studia Piosenki”, 

3. Spotkania Biblioteczki niedźwiadka- najliczniejsza grupa z dotychczasowych- licząca 

ponad 20 dzieci w wieku 1, 5- 4 lata, 

4. DKK- comiesięczne spotkania, 

5. Koncert dzieci i młodzieży ze studia piosenki, pt. „ On przyszedł, abyśmy My bardziej 

byli”, 

6. 28. 01 – 01. 02- Ferie z Biblioteką: (wizyta w stajni Alikante, warsztaty artystyczne, 

ognisko, zajęcia ze zwierzętami, pałac w Sannikach, czytanie książek, gry planszowe, x-
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box, przygotowanie i wystawienie spektaklu, wizyta w Muzeum Archeologicznym w 

Rybnie, zabawy na śniegu, spacery, basen + hala sportowa), 

7. Wsparcie koncertu charytatywnego „Budzimy Kasię”- fanty, książki przekazane na loterię,  

8. 31. 01- Zespół Seniority bierze udział w „Kolędowaniu Seniorów” w Chodakowie 

organizowanym przez SCK, 

9. 06. 02- Zabawa Karnawałowa dla dzieci- wstęp wolny, dzieci mały zapewniony 

poczęstunek, animacje, konkursy, malowanie buziek, balonowe ZOO,  

10. W Bibliotece co dwa tygodnie odbywają się spotkania Stowarzyszenia Seniorów Gminy 

Rybno, wtorki, pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w okolicach godziny 14tej,  

11. 08. 03 Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu dzieci ze Studia Piosenki, oraz recital 

Moniki Rychwalskiej, 

12. 29. 03-Warsztaty dla uczniów klas IV pt. „ Jak powstaje książka?” poprowadzone przez 

Panią Joanna Tyluś- Malak- autorkę książek dla dzieci, oraz właścicielkę wydawnictwa 

Kurza Stopka, 

13. Systematyczne próby i poszerzanie repertuaru zespołu „Seniority”, 

14. 15. 05- Spotkanie z Robertem Gondkiem- podróżnikiem, pisarzem, fotografem, blogerem 

i miłośnikiem Afryki. Uczestnikami spotkania była młodzież oraz nauczyciele ze Szkoły 

Podstawowej w Rybnie,  

15. 17. 05- Konkurs PLASTYTCZNY- „Ilustracja do mojej ulubionej książki”- ogłoszenie 

wyników 16 maja, a wręczenie nagród miało miejsce podczas Festynu Rodzinnego, 

16. 20. 05- Lekcja Biblioteczna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Giżycach. Nawiązanie 

współpracy ze Szkołą, 

17. 02. 06- Festyn Rodzinny w Rybnie i czynny udział Biblioteki- kiermasz książek, 

lemoniada i truskawki, kolorowanki, zajęcia plastyczno- techniczne, 

18. Występ dzieci i młodzieży ze Studia Piosenki oraz zespołu Seniority z Panami 

wspierającymi, rozdanie nagród w konkursie plastycznym (obsługa techniczna i 

prowadzenie festynu), 

19. 14. 06- Zakończenie sezonu 2018/2019 Biblioteczki Niedźwiadka oraz Studia Piosenki. 

W Parku Muzeum Archeologicznego w Rybnie odbył się koncert solistów (23 osoby) 

oraz zorganizowany został grill i poczęstunek dla dzieci i ich rodziców, zaproszonych 

gości.  

20. 18. 06- Udział najmłodszych solistów w Trzecim Międzygminnym Festiwalu Piosenki 

Chrześcijańskiej Iłów 2019 (wszyscy Nasi wykonawcy zostali wyróżnieni i nagrodzeni), 

21. 11. 07 - PółNoc w Bibliotece „Wszyscy jesteśmy wyjątkowi”- lekcja biblioteczna, zajęcia 

sportowe, gry podwórkowe, zajęcia plastyczne, projekcja filmu, zapewnialiśmy też 

poczęstunek- (na noc przybyło 36 dzieciaków!), 

22. 12. 07- Zespół śpiewaczy „Seniority”- podpisanie umowy z Porozumienie Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) projektu „Znasz li ten kraj, czyli 

koncert patriotyczny z Moniuszką w tle”, 

23. 12. 07- Wystawa poświęcona Stanisławowi Moniuszce, oraz projekcja filmu o wielkim 

kompozytorze, która miała miejsce w Bibliotece oraz w Sochaczewie w parku im. F. 

Chopina,   

24. 22.07- 02.08- Wakacje z biblioteką - Zoo Płock, Skansen w Sierpcu, Pałac w Sannikach, 

Kino i Pizzeria w Sochaczewie, Park rozrywki w Julinku, Wioska pod Kogutem, Dom 
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pracy twórczej Granica, Sady Klemensa, Teatr Dramatyczny w Płocku, Zakątek 

Odkrywców, 

25. 13. 08- Noc w Bibliotece „Bon czy Ton?”- lekcja Biblioteczna, lekcja savoir- vivreu, 

projekcja filmu, malowanie na szkle, produkcja mydła, gry zabawy, zapewnialiśmy pizzę, 

przekąski, napoje, śniadanie,  

26. I Festyn odpustowy w Rybnie. 

27. 09. 09- Narodowe czytanie nowel z uczniami klasy VII, 

28. WRZESIEŃ-  ruszył również nowy sezon artystyczny dla Naszych zespołów i solistów, 

29. 23. 09- w ramach zakończenia projektu „znasz li ten kraj” zespół SENIORITY udał się 

do Rawy Mazowieckiej, aby tam w kościele NMP wysłuchać koncertu VIVA 

MONIUSZKO oraz zwiedzić zrewitalizowany obiekt pojezuicki, 

30. 27. 09- odwiedziny gości z Veener w ramach wymiany międzynarodowej uczniów Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnym w Rybnie, 

31. 03. 10- Udział GBP, oraz występ zespołu Seniority na uroczystościach nadania herbu 

Gminie Rybno, 

32. 08. 10- V Noc Bibliotek- pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”,  

33. 16. 10- Wizyta teatru edukacji i profilaktyki Maska, ze spektaklem „ Na misiowych 

urodzinach, gdzie podziała się rodzina?”, 

34. 23. 10- odbyła się lekcja biblioteczna z Robertem Gondkiem- podróżnik, pisarz i fotograf 

w Szkole Podstawowej w Giżycach w ramach rozwijającej się współpracy, 

35. 08.11- Koncert utworów patriotycznych „Polsko, kocham Cię”, 

36. 14. 11- Organizacja oraz udział „III Wędrującego Festiwalu Senioralnego Pieśni 

Patriotycznej i Żołnierskiej- szlakami Bitwy nad Bzurą” we współpracy z Sekcją Integracji 

Społecznej SCK, 

37. 23. 11- Wyjazd do Teatru Muzycznego Syrena w Warszawie na spektakl „Rock of Ages” 

przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Młodzieszynie,  

38. 29. 11- Pierwsze z serii trzech zajęć Warsztatów Świątecznych dla dzieci- podczas tych 

zajęć dzieci zostały wprowadzone w technikę decoupage i wykonały bombki na choinkę,  

39. 13. 12- „Przystanek Pamięci o Wielkiej Wojnie w drodze do Niepodległej, Dzięki 

współpracy naszej biblioteki z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Suchej oraz 

Szkołą Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie. Zorganizowana została 

wystawa oraz warsztaty. Tematem spotkania było „Dziedzictwo militarne: materialne i 

niematerialne. Zabytki ruchome i nieruchome z czasów wojny jako „najlepsze kazania 

pokoju”. Wystawa dostępna była w Bibliotece do 20 grudnia, 

40. 18. 12- Wigilia dla dzieci uczestniczących na zajęcia Biblioteczki Niedźwiadka, podczas 

której dzieci odwiedził Mikołaj z prezentami. 

To najważniejsze wydarzenia mające na celu promocję czytelnictwa oraz zaspokojenie potrzeb 

kulturalnych mieszkańców Gminy Rybno. W wydarzeniach tych wzięło udział 11320 

uczestników.  

W 2019 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 248 000,00 

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 2019r. został uchwalony 17 października 

2018r. Uchwałą Nr LI.237.2018 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 2019 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 2019 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 2019r. stowarzyszenia złożyły w konkursach ofert łącznie 2 oferty. Podpisano 2 umowy. 

Zadanie z zakresu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- kwota 40.000,00 

 

L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

Całkowita wartość 
zadania 

1. Uczniowski  Klubo  
Sportowy ,,FENIKS" 
Rybno 

,,Zorganizowanie zajęć 
sportowych, szkoleniowo-
treningowych dla dzieci, 
młodzieży i mieszkańców 
Rybna w następujących 
dyscyplinach : siatkówka, 
tenis stołowy, 
lekkoatletyka, strzelectwo 
oraz przeprowadzenie 
zajęć ruchowych ( aerobik, 
fitness)”  

30.000,00 32.407,22 

2. Klub Sportowy ,,Organizowanie zajęć 10.000,00 14.363,25 
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Centrum Szkolenia 
Piłkarskiego w Rybnie 

sportowych, szkoleniowo-
treningowych dla dzieci i 
młodzieży w dyscyplinie 
piłka nożna” 

 
Dzięki zrealizowanemu zadaniowi dzieci i młodzież, a także dorośli mieszkańcy Gminy Rybno 

otrzymali wsparcie w zakresie podejmowania aktywności fizycznej. Umożliwiono mieszkańcom 

gminy czynne uprawianie sportu oraz uczestnictwo w zawodach. 

 

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczeniem. W rozliczeniach 

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 – 

kwota 10.000,00 zł 

 

Nazwa zadania: „Wydanie publikacji poświęconej kulturze i historii gminy Rybno”. Planowana 

wysokość dotacji na realizację zadania 10.000,00 zł. Z uwagi na brak złożonych ofert nie 

wyłoniono wykonawcy na realizację zadania. 

Ogółem wykorzystana dotacja na realizację powyższego zadania wynosi 0 zł. 

 

Ogłoszony program współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyczynił się do wzrostu 

aktywności fizycznej i społecznej mieszkańców. Potencjał organizacji oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego sprzyja rozwojowi Gminy Rybno. 

 

Na koniec należy wskazać, iż na terenie gminy Rybno w 2019 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 
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9. OSP Jasieniec 

10. OSP Erminów 

11. OSP Cypriany. 
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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: 143.  

W 2019r w Urzędzie Gminy Rybno przyjęto i przetworzono w systemie Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej następujące rodzaje wniosków: 

- o wpis przedsiębiorcy – 10 

- o zmianę wpisu – 39 

- o zmianę z zawieszeniem – 11 

- o zmianę ze wznowieniem – 4 

- o wykreślenie przedsiębiorcy – 4
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Kalendarium Najważniejszych Wydarzeń w Gminie Rybno w 2019 roku 

 

 II Koncert kolęd i pastorałek "Śpiewajmy Małemu"– 6 stycznia 2019 

 Gminna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 13 stycznia 2019 

 Zabawa choinkowa w Szkole Podstawowej z OP w Rybnie- 23 stycznia 2019 

 Koncert „On przyszedł, abyśmy My bardziej byli”- 25 stycznia 2019  

 „Ferie z Biblioteką” 28 stycznia - 1 lutego 2019  

 Walentynkowy Koncert Charytatywny pt. „Gramy dla Kasi” – 17 lutego 2019  

  Bal Karnawałowy dla Seniorów 55+ - 5 marca 2019 

 Dzień Kobiet – 8 marca 2019 

 Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP - 24 marca 2019  

 75-lecie Oddziału Partyzanckiego "Socha" w Bronisławach – 4 kwietnia 2019 

 I Spotkanie Wielkanocne – 11 kwietnia 2019 

 Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - 2 czerwca 2019 

 Koncert na zakończenie sezonu artystycznego 2019 - 14 czerwca 2019  

 I Festyn Odpustowy św. Bartłomieja Apostoła– 24 sierpnia 2019 

 Gminne Zawody Strażackie- 8 września 2019 

 Uroczystość nadania Herbu Gminie Rybno- 3 października 2019 

 II Edycja Turnieju RYBNO CUP – 6 października 2019 

 Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie pod kątem cukrzycy- 24 października 2019 

 I Gminny Bieg Niepodległości- 11 listopada 2019 

 Bal Mikołajkowy- 7 grudnia 2019 

 IV Wieczorek Wigilijny – 12 grudnia 2019 
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