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Wprowadzenie
Rada Gminy podjęła uchwałę o opracowaniu strategii rozwoju. Duża skala
problemów, trudności z ich identyfikacją oraz odpowiednia ich

hierarchizacja

w rozwiązywaniu są to potrzeby chwili. Również bliska integracja z Unią Europejską skłoniła
gminę do partnerskiej metody opracowania strategii rozwoju. Społeczność lokalna najlepiej
wie jakie problemy są najważniejsze do rozwiązania i które z tych problemów należy
rozwiązać w pierwszej kolejności. Mieszkańcy są bowiem

tymi, którzy znają najlepiej

środowisko w którym żyją i pracują. Przy opracowywaniu strategii nie pominięto poglądów
i odczuć młodzieży gimnazjum i ostatnich klas Szkoły Podstawowej. Młodzież jest bowiem
najbardziej wrażliwa na palące problemy i w przyszłości będzie ich spadkobiercą.
Strategia rozwoju gminy Rybno zastała opracowana przez zespół wolontariuszyliderów społeczności lokalnej z udziałem ekspertów i specjalistów zrzeszonych w Fundacji
Edukacyjnej 4H.
Przed sporządzeniem analizy SWOT oraz identyfikacją problemów i zadań do
wykonania, opracowano szczegółowa charakterystykę gminy. Charakterystyka ta została
wykonana na podstawie wszystkich możliwych źródeł danych, a w szczególności z danych
gminy, Urzędu Statystycznego, INTERNETU i informacji pochodzących od społeczności
lokalnej.
Liderzy i cały zespół opracowujący strategie gminy wyrażają nadzieję, że społeczność
lokalna i Zarząd Gminy będą się utożsamiać ze strategią i bardzo aktywnie przystąpią do jej
realizacji. Przekonanie to bierze się stąd, że społeczność gminy została poinformowana
i zaproszona do wspólnego budowania strategii. Jej przedstawiciele brali czynny udział
zarówno w fazie zbierania danych statystycznych i informacji o gminie, jak również
określenia warunków zewnętrznych i wewnętrznych, czyli silnych i słabych stron oraz szans
i zagrożeń gminy ( analiza SWOT ). Liderzy społeczności lokalnej brali również aktywny
udział w identyfikacji problemów i zadań priorytetowych gminy jak i późniejszej intensywnej
pracy nad budowaniem planu realizacji zdań priorytetowych i osiągania celów strategicznych.
Zespół liderów wyraża także nadzieję, że opracowana strategia ułatwi władzom
administracyjnym i samorządom podejmowanie decyzji. Inicjatorem opracowania strategii
metodą partnerską był bowiem Zarząd Gminy, a jego członkowie, a także radni i pracownicy
gminy uczestniczyli w procesie jego opracowania.
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Ambitne zadania jakie postawiła sobie społeczność lokalna i Zarząd Gminy,
pozwalają przypuszczać, że nakreślona wizja Rybna w roku 2017 nie będzie tylko
marzeniem. Pamiętać należy, że opracowanie strategii rozwoju w formie dokumentu stanowi
początek działań prowadzących do realizacji działań szczegółowych i w efekcie końcowym
celów strategicznych, jakie sobie postawiono.
Mamy nadzieję, że społeczności gminy nie zabraknie determinacji w rozwiązywaniu
postawionych sobie zadań, a władze następnych kadencji będą traktować strategię jako
dynamicznie otwartą, w której , jeśli zajdzie potrzeba można będzie dokonać zmian, bądź
dopisać nowe zadania.

W dniu 29 grudnia 2015 roku przyjęto uchwałą Rady Gminy Rybno uzupełnienia do
Strategii Rozwoju Gminy Rybno na lata 2000- 2017 w części dotyczącej infrastruktury
drogowej.
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I INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE
Rys historyczny
Nazwa Rybno ma cechy topograficzno - kulturowe i w tym brzmieniu występuje na
terytorium Polski w około 20 przypadkach. Miejscowość pod Sochaczewem wzięła swą
nazwę zapewne od obszaru, którego rzeki i strumienie obfitowały w ryby. Nie wiadomo kiedy
dokładnie powstało. Po raz pierwszy Rybno poświadczone jest w 1368 roku w dokumencie
wystawionym przez księcia mazowieckiego Ziemowita III w Sochaczewie, mówiącym
o konieczności płacenia dziesięciny.
Fundację zaś najstarszego kościoła należy upatrywać nawet w XII wieku. Musiał on
obsługiwać większe skupisko ludzi, na co wskazują znaleziska archeologiczne, pochodzące
z północno-wschodniego skraju wsi. Obrzeże erozyjnego ostańca u zbiegu rzeczek Witomii
i Lutomii nosi nawet znamienną nazwę „Łysa Góra”.
Odkryto tu w 1935 roku całopalny—jeszcze pogański grobowiec datowany na XXII wiek. Odnaleziono również grobowiec typu „Kujawskiego”, który miał kształt
wydłużonego trójkąta o długości około 50 metrów i szerokości u podstawy 9 metrów.
Usypany był z ziemi i obłożony z boków głazami, których wymiary sięgały jednego metra.
Z kolei na terenie parku dworskiego znaleziono w ostatnim czasie sporo odłamków
naczyń glinianych noszących cechy wyrobów garncarstwa średniowiecznego, począwszy od
XII/XIII po XIX wiek. Można zatem próbować prześledzić kontynuację lokalnego
osadnictwa. Ulegało ono przemieszczeniom co najmniej od wieku XII.
Rybno było gniazdem rodowym starej mazowieckiej rodziny, tytułującej się herbem
Radwan i Sulima, która następnie przybrała nazwisko Rybińskich. Około połowy XV wieku
wyłoniła się postać jednego z pierwszych przedstawicieli tej rodziny, niejakiego Gotarda
Rybenio gente Radvanio ( właściciel Rybna i Babska) kasztelana sochaczewskiego. Wszedł
on na trwale - choć mało chlubnie -do historii. Jan Długosz posądza go nawet o otrucie
książąt mazowieckich, braci Ziemowita VI i Władysława II, zmarłych na początku 1462 roku.
Miała to być zemsta porywczego Gotarda za to, że książęta pozbawili go kasztelani
i zamierzali odebrać mu wieś Rybno.
O innym Rybińskim – Janie, kanoniku gnieźnieńskim pierwszą wzmiankę znajdujemy
już w 1512 roku. W rejestrach poborowych z 1519 roku jest także mowa o jego rodzinie.
Z Rybna pochodził Paweł Klemens Rybiński, który w 1404 roku został pierwszym
proboszczem parafii Świętego Ducha w Łowiczu. Jednym z Rybińskich był także proboszcz
w Rybnie. Został on zabity w 1529 roku przez swego brata, dziedzica Mikołaja Rybińskiego.
Z wybitnych członków tej rodziny wymienić warto Jana, poległego pod Chocimiem
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w 1612 roku i Macieja, naczelnego wodza w powstaniu listopadowym. Inna gałąź Rybińskich
miała podobno założyć w XV wieku inną wieś, także Rybno w dorzeczu Narwi. Rybińscy
gospodarowali pod Sochaczewem co najmniej do schyłku XVII wieku.
Wedle prawdopodobnych przekazów kościół parafialny w Rybnie istniał już
w 1363 roku. Wszystko wskazuje, że fundatorami byli właśnie Rybińscy. Można przyjąć, że
osada powinna istnieć już około 1344 roku. Kolejne wzmianki o istnieniu parafii pochodzą
z lat 1418-1420. Rozwijała się ona dość szybko, oddziałując pozytywnie na inne ośrodki
religijne. Niestety częste pożary niszczyły osadę. Taki los spotkał także pierwotny drewniany
kościół.
Nie ma dokumentów stwierdzających kto erygował parafie. Przypuszcza się jednak,
że jednym z kolejnych fundatorów kościoła była szlachecka rodzina Szwarockich ze
Szwarocina. Następny kościół zbudowany w 1534 roku, także uległ zniszczeniu w wyniku
pożaru. Ponowny akt erekcji parafii – w miejsce zaginionego – wystawił 4 lipca w 1534 roku,
na prośbę proboszcza Mikołaja Miłkowskiego biskup poznański Jan Latalski ( 1525-1536).
Kościół nosił wezwanie Matki Bożej, Św. Bartłomieja, Św. Katarzyny i Dziesięciu Tysięcy
Żołnierzy Męczenników.
W II połowie XVI wieku do rozwijającej się parafii prócz Złotej, włączone zostały
wsie: Jasieniec, Szwarocin, Ćmiszew i Ruszki. W 1603 roku drewniany kościół miał cztery
ołtarze, z których jeden św. Jana Jałmużnika ufundowany był przed 1538 rokiem przez
Szwarockich. Uposażeniem kościoła były trzy łany roli i dziesięciny ze wsi Rybno, Złota,
Kozłów Szlachecki, Jasieniec, Ruszki i Ćmiszew. W związku z najazdem szwedzkim i wojsk
księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego (1655-1657) świątynia uległa zniszczeniu.
Nową wystawił dopiero w 1688 roku Ludwik Jasiński.
W 1672 roku Rybno nabyli Zabłoccy z herbu Łada, a w 1789 roku cześnik gostyniński
Stanisław Zabłocki osadził w swych dobrach kolonistów niemieckich. Pod koniec
XVIII wieku pojawiają się nowi właściciele Rybna. Jako dziedzic wymieniony jest Antoni
Łączyński, podstoli sochaczewski, a od 1778 roku chorąży gostyniński. Dobra przeszły
kolejno na nieznaną bliżej Łączyńską. Prawdopodobnie była to córka lub

wnuczka

Antoniego, a może Józefa, o której wiadomo, że poślubiła Stanisława Zabłockiego,
a w 1792 roku podawała do chrztu w sochaczewskim kościele parafialnym Felicjana
Skarżyskiego z Żukowa.
Jeden z synów Antoniego, Maciej Łączyński herbu Nałęcz, starosta gostyniński, został
dziedzicem Kiernozi. Łączyńscy prawdopodobnie zbudowali w Rybnie w latach 1804- 1806
pierwszy murowany kościół w stylu klasycystycznym. Tradycja głosi, że Napoleon Bonaparte
Strategia opracowana w 2000 roku, przez liderów społeczności lokalnej,
pod kierunkiem ekspertów Fundacji Edukacyjnej 4H w Polsce

8

idąc na Moskwę modlił się w tym kościele. Warto też wspomnieć, że Maciej Łączyński był
ojcem Marii ( właściwe imię Marianna) – przyszłej pani Walewskiej - kochanki Napoleona
oraz Antoniny zamężnej 3-krotnie, a związanej przez małżeństwo z majątkiem Czerwonka
( dziś na terenie Sochaczewa). Jest wielce prawdopodobne, że panny Łączyńskie odwiedzały
krewnych mieszkających w Rybnie. Sama Maria Walewska zmarła daleko od rodzinnej wsi.
Żywot mianowicie zakończyła w Paryżu 11 grudnia 1817 roku w wieku 31 lat. W 1818 roku
jej zwłoki zastały sprowadzone z Francji do Polski i spoczęły w kaplicy kościelnej
w Kiernozi.
Wiadomo, że po matce z Łączyńskich Zabłockiej Rybno odziedziczył syn Cyprian
Łada Zabłocki, który zaczął gospodarować majątkiem od dnia swego ślubu, który zawarł tuż
przed rokiem 1830 w Brukseli z Belgijką Matyldą de Proft. Grobowiec Cypriana i Matyldy
Łada Zabłockich zachował się w dobrym stanie na rybińskim cmentarzu. Kiedy państwo
zjechali z Belgii do Rybna, kończono akurat budowę dworu. Schody nie były jeszcze gotowe
i młodzi małżonkowie musieli po drabinie wejść do domu. Te informacje wskazują pośrednio
na datę wzniesienia dworu, który wskutek działań II wojny światowej obrócony został
w ruinę. Oboje małżonkowie przyczynili się do powstania wsi Cypriany i Matyldowa, gdzie
zamieszkali także niemieccy koloniści.
Nie ma żadnej informacji o istnieniu dworów na terenie Rybna wcześniej. Wolno
jednak domyślać się, że istniały tu typowe dla Mazowsza drewniane szlacheckie dworki,
niekiedy nawet nie różniące się wiele od krytych strzechą chłopskich chałup, łatwo
ulegających zniszczeniom. Napotykane w parku rybińskim ułamki ceramiczne- w tym także
wczesne fajanse i porcelana- wydają się wskazywać na prawdopodobieństwo sukcesji
dworskiej zabudowy w tym właśnie miejscu.
Lokalna tradycja każe w podsochaczewskim Rybnie upatrywać owego Zabłockiego,
który zrobił kiepski interes na mydle. Otóż, aby nie płacić cła przywiązał mydło do spodu
tratwy i płynął rzeką Bzurą i Wisłą do Gdańska. Oczywiście mydło, w kontakcie z wodą
rozpuściło się całkowicie i stąd to znane powiedzenie: „Wyszedł jak Zabłocki na mydle”. Nie
wiadomo dzisiaj czy rzeczywiście funkcjonowała w tych okolicach fabryka mydła, jednak na
miejscowym cmentarzu, przy studni, pokazywana jest wielka kadź ze stopu żelaza którą
kojarzy się z produkcją mydła przez pechowego Zabłockiego. Zabłoccy, chociaż nie bez
większych kłopotów, przyczynili się wielce do rozwoju Rybna. Na ich czasy przypada
wzniesienie murowanego dworu i zabudowań gospodarczych. We wsi czynna była szkoła
początkowa, wcześniej istniała parafialna i sąd gminy. Około 1840 roku, w sąsiedztwie
dworu, pobudowana została zachowana do dziś plebania.
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Dwór remontowano gruntownie z okazji ślubu Karola, syna Cypriana i Matyldy,
z Marią z Karczewskich, córką Tertuliana i Franciszki Bnińskiej. W związku z tymi
zaślubinami nasadzono trzy rzędy kasztanowców, które wytyczały- czytelną do dziś- aleję
dojazdowa, wiodącą od dworu do kościoła.

Fot. Aleja Kasztanowa w Rybnie
Kolejny dziedzic założył browar wzniósł nowoczesny wówczas, budynek wytwórni
wódek. Męska linia Zabłockich z Rybna wygasła wraz ze śmiercią Karola i jego syna
Stanisława, który zmarł w Monte Carlo 27 stycznia 1881 roku, tracąc fortunę i mając
zaledwie 18 lat.
Karol Zabłocki pozostawił Rybno córce Izabeli i zięciowi Józefowi Koczorowskiemu.
W ten sposób dobra stały się ostatecznie dziedzictwem Koczorowskich. Po Józefie majątek
objął syn Karol, ożeniony z Emilią z Kurnatowskich. Doczekali się oni licznego potomstwa.
Jak wszystkie na ogół ziemiańskie siedziby tak i dwór w Rybnie, pozostawał mimo licznych
dramatów dziejowych skarbnicą pamiątek i dzieł sztuki. Przechowywany tu był między
innymi bogaty księgozbiór gromadzony już od czasów Cypriana Zabłockiego i jego szwagra
Baltazara Dannenberga. Jednak zasoby biblioteki, zajmujące osobny pokój parteru uległy
dewastacji tuż po 1945 roku. Gościł tu między innymi wybitny archeolog, Konrad
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Jażdżewski, który w roku 1935 prowadził prace wykopaliskowe grobowca neolitycznego
i przypadkowo odkrył wczesnośredniowieczny pochówek całopalny.
Sam dwór skutecznie opierał się wielu nieszczęściom dziejowym. Jego solidne
podziemia pozwoliły w roku 1939 na przetrwanie dziedziców i części ludności folwarcznej.
Kwaterowały tu sztaby: polskie, niemieckie, potem rosyjskie. Rybno leżało opodal zachodniej
granicy Generalnej Guberni. W rybińskim dworze znaleźli azyl wypędzeni przez Niemców
z Wielkopolski krewni rodziny Koczorowskich. Po powstaniu warszawskim kilkadziesiąt
osób znalazło tymczasowe schronienie w Rybnie. Kresem dla dworu było wejście na teren
wojsk radzieckich. Ostatnia dziedziczka opuszczając dwór miała zabrać ze sobą tylko kufer
i obraz zmarłego w Monte Carlo krewnego. Potem dwór popadł w ruinę. Dopiero kiedy
obiekt przejęło Państwowe Muzeum Archeologiczne przywrócono mu właściwy stan.

Fot. Dworek – Muzeum w Rybnie
Kolejne wzmianki o kościele pochodzą z lat 1818 i 1820 w związku z procesem
plebana Michała z biskupem poznańskim o dziesięcinę ze wsi Złota. Najdłużej obowiązki
proboszcza w Rybnie pełnił ks. Grzegorz Grudziński, który piastował tę funkcję w latach
1883-1928, a więc blisko 45 lat. Zmarł w wieku 91 lat i został pochowany na miejscowym
cmentarzu.
Klasycystyczny, murowany kościół posiada jedną nawę. Za prezbiterium znajduje się
zakrystia z przybudówkami z 1909 roku, zbudowana dzięki fundacji dziedzica Jasieńca,
Józefa Modlińskiego. W świątyni są trzy drewniane ołtarze, pochodzące z I połowy
XIX wieku, fundowane przez miejscowych dziedziców, a gruntownie przekształcone
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w 1909 roku. Zawierają przemalowane obrazy: w lewym ołtarzu-Matki Boskiej Niepokalanie
Poczętej oraz św. Józefa z początku XIX wieku w prawym ołtarzu -św. Tekla również z tego
okresu, zaś w lewym bocznym ołtarzu, nad tabernakulum obraz św. Joachima i św. Anny,
prawdopodobnie z połowy XVIII wieku. Na uwagę zasługuje rzeźbiona w drzewie
i polichromowana figura św. Onufrego z XVII wieku; wielki drewniany ołtarz z obrazem
św. Bartłomieja i św. Józefa, malowany przez Franciszka Ejsmonda w 1909 roku oraz
chrzcielnica z baldachimem i obrazem św. Jana Chrzciciela z I połowy XIX wieku.
Szczególnie wyróżnia się ambona z początku XVIII wieku pochodząca z kościoła św. Beona
z Warszawy. Nowy ołtarz soborowy, konfesjonały i ławki, a także na nowo umeblowana
zakrystia harmonizują ze stylem kościoła.

Fot. Kościół w Rybnie
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Przed frontem

świątyni stoi piętrowa XIX-wieczna dzwonnica w stylu

klasycystycznym, w której kiedyś były zawieszone dwa duże dzwony, wykonane kosztem
2500 rubli za sprawą włościanina Wojciecha Wojciechowskiego. Sprowadzono je w 1899
roku, a konsekwencji dokonał biskup Wincenty Teofil Chościak-popiel. Oba dzwony zabrali
Niemcy 15 lutego 1951 roku.

Fot. Dzwonnica przy kościele w Rybnie
Na

przestrzeni

ostatniego

wieku

kościół

odnawiano

kilkakrotnie

(1877,1881,1909,1953). Obecnie jest wyremontowany, posiada nową polichromię i nowe
fundamenty izolujące wilgoć.
Na terenie parafii znajdowało się pięć dworów szlacheckich: w Złotej, Jasieńcu,
Ćmiszewie, Szwarocinie, i Rybnie. Po II wojnie światowej dwory zostały rozparcelowane,
a ludność dworska wyemigrowała do miast, głownie pobliskiego Sochaczewa. W Rybnie
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znajduje się kopiec usypany ku czci żołnierzy z parafii poległych w czasie I wojny światowej
na froncie wschodnim.

Fot. Pamiątkowy Kopiec w Rybnie
Na miejscowym cmentarzu spoczywa także 1586 żołnierzy z armii „Poznań”
i „Pomorze” poległych w II wojnie światowej, w walkach nad Bzurą ( 16-20 września 1939
roku). Spoczywają tu także żołnierze 55 Pułku Piechoty Leszna Wielkopolskiego
zamordowani przez Wermacht. Cmentarz parafialny wedle wszelkiego prawdopodobieństwa
założony został w 1829 roku.
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Obszar, położenie geograficzne i warunki przyrodnicze
Gmina

Rybno

położona

jest

w

południowozachodniej

części

sochaczewskiego i zajmuje powierzchnię 7 274.02 ha co stanowi 9.96 % powiatu.
W skład administracyjny gminy wchodzą 24 sołectwa:
1. Aleksandrów
2. Antosin
3. Bronisławy
4. Cypriany-Zofiówka
5. Ćmiszew Parcela
6. Ćmiszew Rybnowski
7. Erminów
8. Jasieniec
9. Józin
10. Kamieńszczyzna
11. Karolków Rybnowski
12. Karolków Szwarocki
13. Konstantynów
14. Koszajęc
15. Ludwików – Rybionek
16. Matyldów
17. Nowa Wieś
18. Rybionek
19. Rybno
20. Sarnów
21. Nowy Szwarocin
22. Stary Szwarocin
23. Wężyki
24. Wesoła
25. Złota
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Brochów

Iłów
Młodzieszyn

Sochaczew gmina

Rybno

Sochaczew miasto
Sochaczew gmina

Teresin
Nowa Sucha
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Gmina Rybno położona jest w centralnej części kraju, na południowo-zachodnich
obrzeżach województwa mazowieckiego. Sąsiaduje z gminami: Iłów, Młodzieszyn,
Sochaczew, Nowa Sucha, Kocierzew. W nowym układzie administracyjnym należy do
powiatu sochaczewskiego. Gmina oddalona jest około 65 km od Warszawy, około 90 km od
Łodzi, około 35 km od Łowicza i około 55 km od Płocka. Leży w pobliżu dróg krajowych nr
92 i 25 km od autostrady A2 . Droga krajowa nr 92 wiedzie z Poznania poprzez Warszawę
do Terespola, natomiast autostrada A2 łączy Warszawę i Poznań. Duże znaczenie dla ruchu
tranzytowego ma droga wiodąca na północ do Płońska nr 50 i trasy E-77 na Gdańsk. Sama
wieś Rybno oddalona jest 10 km na zachód od Sochaczewa, Jest siedzibą starej parafii i
gminy. Krzyżują się tu drogi: Nieborów – Kompina – Wyszogród i Sochaczew- Kiernozia –
Sanniki – Gąbin.
Warunki bioklimatyczne
Cała Nizina Środkowo-Mazowiecka gdzie leży gmina Rybno charakteryzuje się
niskimi opadami od 500-600 mm, w poszczególnych latach. Znamiennym jest, że niskie
opady występują w okresie wegetacji. Średnie temperatury wynoszą w styczniu –4 OC, a w
lipcu 19 OC. Średnia wilgotność wynosi około 80 %. Gmina leży w niedalekiej odległości od
Wisły, która stanowi dobry korytarz wentylacyjny, stąd tereny te są dobrze przewietrzane,
jednak występuje tu mało wiatrów silnych i bardzo silnych.
Budowa geologiczna
Na terenie gminy występują dwie formy powstałe w czwartorzędzie: głównie są to
gleby pyłowe, brunatne wyługowane i opadowo-glejowe wytworzone z piasków gliniastych,
glin, utworów pyłowych wodnego pochodzenia i iłów. W południowo-wschodniej i
wschodniej części gminy, oraz w niewielkim stopniu na zachodnich obrzeżach występują
mady (marsze). Natomiast od południowo-zachodniej części gminy na północ przebiega
wąska łacha mad rzecznych wytworzonych z piasków, glin, pyłów i iłów. W gminie nie
stwierdzono obecności cennych surowców mineralnych.
Gleby
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
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V i zupełnie niewielkie kompleksy gleb słabych wytworzonych z piasków klas VI . Szczegóły
zawiera tabela
Tab. 1.

Bonitacja gleb gminy Rybno
Klasy
II
III
IV
V
VI
Inne
RAZEM
Źródło UG Rybno 1999 rok

ha
15.10
1 762.46
3 887.20
990.02
386.59
232.65
7 274.02

Demografia
Gmina Rybno wg danych z 1998 roku liczy 3 709 mieszkańców, z czego 1856 to
mężczyźni a 1853 ,to kobiety. Na 100 mężczyzn przypada 99,8 kobiet. W porównaniu do 5
lat poprzednich liczba ludności utrzymuje się prawie na jednakowym poziomie. W stosunku
do roku 1994 zmniejszyła się o 77 osób, tj. o 2%.
Gęstość zaludnienia na obszarze gminy w 1998 roku wynosiła 50,98 osoby na km2
Strukturę oraz dynamikę przyrostu ludności gminy w odniesieniu do dawnego województwa
skierniewickiego i do całej Polski przedstawiają poniższe tabele i wykresy. Wynika z nich, że
w gminie Rybno obserwuje się systematyczny spadek liczby ludności, w przeciwieństwie do
obszaru kraju – gdzie istnieje lekka tendencja wzrostowa.
Tab. 2.

Ludność gminy Rybno, dawnego woj. skierniewickiego i kraju w latach 1994 – 1998
Wyszczególnienie
Gmina Rybno
Woj. skierniewickie
Polska

1994 r

1995 r

1996 r

1997 r

1998 r

3 786

3 744

3 733

3 713

3 709

423 837

424 013

424 056

423 915

423 727

38 580 597

38 609 399

38 639 341

38 659 979

38 666 983

Źródło - GUS
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Liczba ludności w stosunku do roku 1994
100.50%
100.00%
99.50%
99.00%
98.50%
98.00%
97.50%
1994 r

1995 r

1996 r

Gmina Rybno

1997 r

1998 r

Woj. skierniewickie

Polska

Przy ogólnym spadku liczby mieszkańców gminy Rybno zaobserwować można
równomierny spadek liczby kobiet jak i mężczyzn. Natomiast na obszarze dawnego woj.
skierniewickiego zaobserwować można większy spadek liczby mężczyzn.
Tab. 3.

Ludność gminy Rybno w latach 1994 - 1998
Wyszczególnienie

1994 r

1995 r

1996 r

1997 r

1998 r

Liczba mieszkańców

3 786

3 744

3 733

3 713

3 709

w tym mężczyźni

1 888

1 862

1 865

1 846

1 856

1 898

1 882

1 868

1 867

1 853

Kobiety
Źródło - GUS

Ludność gminy Rybno w stosunku do roku 1994
100.50%
100.00%
99.50%
99.00%
98.50%
98.00%
97.50%
1994 r

1995 r
mężczyźni

1996 r

1997 r

1998 r
kobiety
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Tab. 4.

Ludność dawnego woj. skierniewickiego w latach 1994 - 1998
Wyszczególnienie

1994 r

1995 r

1996 r

1997 r

1998 r

Liczba mieszkańców

423 837

424 013

424 056

423 915

423 727

w tym mężczyźni

207 172

207 159

207 337

207 191

206 913

216 665

216 854

216 719

216 724

216 814

kobiety

Źródło - GUS
Ludność dawnego woj. skierniewickiego w stosunku do roku 1994
100.20%
100.10%
100.00%
99.90%
99.80%
99.70%
99.60%
99.50%
1994 r

1995 r

1996 r

1997 r

mężczyźni

1998 r
kobiety

Według najnowszych danych Urzędu Gminy w Rybnie z 31.12.1999 roku stan
mieszkańców gminy Rybno według sołectw przedstawia się następująco:
Tabela 5.

Liczba ludności w Gminie Rybno
L.p.
Miejscowość - Liczba ludności
1. Aleksandrów
111
2, Antosin
122
3. Bronisławy
80
4. Cypriany
169
5. Ćmiszew Parcel
110
6. Ćmiszew Rybnowski 112
7. Erminów
167
8. Jasieniec
201
9. Józin
108
10. Kamieńszczyzna
97
11. Karolków Rybnowski 152
12. Karolków Szwarocki 131
13. Konstantynów
124
Źródło - UG

L.p.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Miejscowość - Liczba ludności
Koszajec
67
Ludwików
97
Matyldów
145
Nowa Wieś
77
Nowy Szwarocin
109
Rybionek
51
Rybno
611
Sarnów
174
Stary Szwarocin
102
Wesoła
98
Wężyki
257
Złota
200
Razem gmina
3672
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W strukturze ekonomicznej ludności gminy Rybno (GUS 1998 r) 1045 osób - 28%
jest w wieku przedprodukcyjnym, 2006 (54%) w wieku produkcyjnym i 658 (18%) w wieku
poprodukcyjnym. Dane GUS za lata 1994 – 1998, przedstawione na poniższym wykresie
wyraźnie świadczą o „starzeniu się” społeczeństwa gminy Rybno. Tendencja ta nie jest tak
wyraźnie obserwowana na terenie powiatu sochaczewskiego, woj. mazowieckiego i kraju, co
wskazują poniższe dane.
Tab. 6.

Struktura ekonomiczna ludności gminy Rybno, w latach 1994 - 1998
Wyszczególnienie

1994 r

Ludność w wieku - przedprodukcyjnym
- produkcyjnym
- poprodukcyjnym

1995 r

1996 r

1997 r

1998 r

1 133

1 093

1 069

1 059

1 045

1 968

1 971

1 994

1 992

2 006

685

680

670

662

658

Źródło – GUS
Grupy ekonomiczne ludności gminy Rybno w stosunku do roku 1994
104.00%
102.00%
100.00%
98.00%
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
1994 r

1995 r

1996 r

przedprodukcyjny

1997 r

produkcyjny

1998 r
poprodukcyjny

Tab. 7.

Grupy ekonomiczne ludności
Wyszczególnienie
Ogółem
W wieku
przedprodukcyjnym
w tym: mężczyźni
kobiety
Produkcyjnym
w tym: mężczyźni
kobiety
Poprodukcyjnym
w tym: mężczyźni
kobiety
Źródło GUS, spis 1997 rok

Gmina Rybno
ludność
%%
3 713
100.00%

Powiat
sochaczewski
100.00%

Województwo
mazowieckie
100.00%

Polska
100.00%

1 059

28.52%

26.95%

24.67%

26.29%

546
513
1 992
1 077
915
662
223
439

14.71%
13.82%
53.65%
29.01%
24.64%
17.83%
6.01%
11.82%

13.69%
13.26%
58.35%
30.40%
27.94%
14.71%
4.88%
9.83%

12.65%
12.03%
59.21%
30.35%
28.86%
16.11%
5.18%
10.94%

13.46%
12.84%
59.53%
30.73%
28.80%
14.18%
4.44%
9.73%
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Strukturę wiekową ludności przedstawia tabela:
Tab. 8.

Struktura wiekowa mieszkańców gminy Rybno
Wiek (lata)

Razem

Mężczyźni

Kobiety

ogółem

3 713

100.00%

1 846

100.00%

1 867

100.00%

do 15

861

23.19%

445

24.11%

416

22.28%

15 - 19 lat

325

8.75%

161

8.72%

164

8.78%

20 - 29 lat

493

13.28%

276

14.95%

217

11.62%

30 - 39 lat

466

12.55%

235

12.73%

231

12.37%

40 - 49 lat

494

13.30%

253

13.71%

241

12.91%

50 - 59 lat

326

8.78%

167

9.05%

159

8.52%

60 - 64 lat

176

4.74%

86

4.66%

90

4.82%

powyżej 64 lat

572

15.41%

223

12.08%

349

18.69%

Źródło GUS spis 1997 rok

Struktura wiekowa ludności gminy Rybno

powyżej 64 lat
15.41%
60 - 64 lata
4.74%
50 - 59 lat
8.78%

do 15 lat
23.19%

15 - 19 lat
8.75%

40 - 49 lat
13.30%

20 - 29 lat
13.28%
30 - 39 lat
12.55%

Najliczniejszą grupą wiekową jak wynika z tabeli jest grupa do lat 15 – stanowi ona
23% ogółu mieszkańców gminy, najmniejszy zaś odsetek – 4,74% to osoby w przedziale
wiekowym 60-64 lata.
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Migracja ludności
Na terenie gminy Rybno w 1996 roku osiedliło się 32 osoby, w tym z miast przybyło 6
osób a ze wsi 26, wyprowadziły się natomiast 53 osoby – do miast 21 a na wieś 21 osób.
Saldo migracji było więc w efekcie ujemne i wyniosło –21 osób.
Szczegółowe dane w tabeli 8.
Tab. 9.

Migracja ludności gminy Rybno
Ogółem
z miast
Napływ ludności
ze wsi
z zagranicy
Ogółem
do miast
Odpływ ludności
do wsi
za granicę
Saldo migracji
Źródło GUS spis 1997 rok

32
6
26
53
21
32
-21

Ogółem
Zameldowania na
Mężczyźni
pobyt stały
Kobiety
Ogółem
Wymeldowania z
Mężczyźni
pobytu stałego
Kobiety
Ogółem
Saldo migracji
Mężczyźni
Kobiety
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II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Drogi
W gminie Rybno można stwierdzić dobre nasycenie siecią dróg, jednak ich stan
techniczny w wielu przypadkach jest zły. Nie remontowane drogi (co wynika z podziału
budżetu gminy, przedstawionego w dalszej części opracowania) nie są przystosowane do
zwiększonego ruchu pojazdów. W większości są to drogi zbyt wąskie, z licznymi ubytkami
nawierzchni, ze słabym oznakowaniem i bez poboczy, co utrudnia ruch pieszych i pojazdów.
Chodniki częściowo położone są jedynie w samym Rybnie. Oświetlenie uliczne funkcjonuje
tylko przy drogach powiatowych. Aby poprawić stan infrastruktury drogowej w kolejnych
latach realizacji strategii zaplanowano szereg inwestycji.
W 2009 roku gdy opracowywano dokument na terenie Gminy Rybno było:
1,5 km dróg krajowych
39,5 km dróg powiatowych
oraz 37,0 km dróg gminnych
Obecnie, w 2015 roku struktura się zmieniła i na obszarze gminy jest:
1,6 km dróg krajowych ( droga krajowa nr 92),
3,3 km dróg wojewódzkich ( droga wojewódzka nr 577)
60,3 km dróg powiatowych ( drogi powiatowe klasy zbiorczej: nr 3811W, 3820W, 3822W,
3823W i 3839W oraz drogi powiatowe klasy lokalnej nr 3818W
oraz 3821W)
oraz 69,5 km dróg gminnych klasy lokalnej.
Stan dróg systematycznie się poprawia. Droga krajowa ( Poznań – Łowicz – Sochaczew
Warszawa) jest zmodernizowana, ma pobocza i chodniki na odcinkach dojść do drogi
powiatowej do przystanków autobusowych. Natomiast brak jest wydzielonych pasów dla
rowerów i ścieżek rowerowych, które umożliwiałby bezpieczne przejazdy mieszkańcom
poruszającym się na rowerach. Droga wojewódzka (Płock – Gąbin – Sochaczew) ma dosyć
spore natężenie ruchu, szczególnie dużych samochodów ciężarowych. Również nie ma
ścieżek

rowerowych.

W

Planie

Zagospodarowania

Województwa

Mazowieckiego

przewidziano nową drogę wojewódzką 580-Bis, która biegłaby przez teren gminy i łączyła
drogi nr 577 i nr 580. Drogi powiatowe łączą gminę Rybno z sąsiednimi gminami. Część z
nich jest w złym stanie technicznym, bez poboczy, zbyt wąskich. Na niektórych odcinkach są
chodniki. Nie ma natomiast wydzielonych na jezdniach pasów ruchu dla rowerów i nie ma
ścieżek rowerowych. Z inicjatyw gminy wyremontowano drogę powiatową nr 3822W na
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odcinku Szwarocin – Erminów. Pozostałe drogi będą możliwe do modernizacji jeśli
Starostwo Powiatowe pozyska środki na przeprowadzenie inwestycji.
Drogi gminne są remontowane i przebudowywane z wykorzystaniem środków Unii
Europejskiej i funduszy krajowych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu udało się
zrealizować część zamierzeń określonych w Strategii Rozwoju Gminy Rybno na lata 20002017: przebudowę drogi gminnej nr 380508 na odcinku Ćmiszew – Józin Erminów ( w tym
remont mostu), przebudowę części drogi gminnej nr 380509 na odcinku Szwarocin NowyWesoła – Braki oraz drogi gminnej nr 380510 na trasie Erminów – Bronisławy –
Konstantynów – Wesoła.

Przebudowano również skrzyżowanie z drogą powiatową nr

3822W Szwarocin – Erminów. Inne zrealizowane inwestycje drogowe to wyremontowana
droga gminna nr 380517W na odcinku Wężyki Małe – Sarnów i droga nr 380519W na trasie
Rybno – Karolków Rybnowski. Do roku 2015 dzięki zaangażowaniu Urzędu Gminy w
Rybnie udało się zrealizować większość zamierzeń przyjętych w Strategii. Dla mieszkańców
gminy drogi mają bardzo duże znaczenie ze względu na komunikację, bezpieczeństwo i
możliwość rozwoju zarówno gospodarczego jak i społecznego. Wyremontowane odcinki
polepszyły połączenie gminy z Sochaczewem i Łowiczem bez konieczności wjazdu na drogę
krajową i tym samym znacząco poprawiły dojazd do miast, wpłynęły na bezpieczeństwo i
usprawniły dojazd dzieci do szkoły. Poprawiły i uatrakcyjniły teren dla osadnictwa, a także
rozwoju przedsiębiorczości. Potrzeby gminy są nadal duże, dlatego w kolejnych latach
planowane są dalsze inwestycje. Są one konieczne z uwagi na dużą presję mieszkańców
dążących do poprawy i podnoszenia poziomu jakości życia oraz

plany związane z

przeciwdziałaniem ubóstwu, marginalizacją terenów wiejskich i odpływem młodych ludzi z
gminy.
Drogi wojewódzkie są pod opieką Mazowieckiego Zarządu Dróg Obwód Gostynin, drogi
powiatowe obsługiwane są przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Sochaczewie.

Komunikacja
Sieć komunikacji masowej to głównie PKS. Obsługują ją głównie dwa
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej – Sochaczew i Łowicz. Dzięki „centralnemu”
położeniu

i

bliskości

ważnych

dróg

międzynarodowych

połączenie

transportem

samochodowym jest bardzo dogodne. Inaczej przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o
transport kolejowy. Najbliższy ośrodek komunikacji kolejowej znajduje się w Sochaczewie,
oddalonym od siedziby gminy o 10 km. Znajduje się tam jedna z głównych tras kolejowych z
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Poznania do Warszawy. W kierunku południowym w Łowiczu, oddalonym o około 35 km
znajduje się kolejny duży węzeł kolejowy, łączący Łódź ze Skierniewicami.

Uzbrojenie energetyczne
Zasilanie w energię elektryczną obsługuje w Gmine Rybno Zakład Energetyczny –
Łódź, Rejon Energetyczny Łowicz. Dwie wsie zasilane są z obwodu Zakładu Energetycznego
w Gostyninie. Według danych GUS za 1997 rok 662 gospodarstwa posiadały zasilanie
prądem trójfazowym, wszystkie gospodarstwa na terenie gminy mają zasilanie elektryczne.

Gazyfikacja
W Gminie Rybno brak jest sieci gazowej. Gospodarstwa domowe korzystają z gazu
butlowego LPG.
Telekomunikacja
Sytuacja telekomunikacyjna w gminie Rybno jest zadawalająca. W ostatnich latach
nastąpił wzrost ilości przyłączy telefonicznych, brak jest sieci tylko w czterech sołectwach –
Matyldów, Koszajec, Ludwików i Rybionek. W Rybnie jest centrala telefoniczna
bezpośrednio podległa TP S.A. w Skierniewicach
Tab. 10.

Liczba abonentów TP S.A. w latach 1994 - 1998
Wyszczególnienie
Gmina Rybno
-% w stosunku do roku 1994
Dawne woj. skierniewickie
-% w stosunku do roku 1994
Polska
-% w stosunku do roku 1994
Źródło GUS

1994 r
118
100.00%
35 277
100.00%
5 016 772
100.00%

1995 r
121
102.54%
40 777
115.59%
5 739 309
114.40%

1996 r
157
133.05%
50 650
143.58%
6 563 822
130.84%

1997 r
169
143.22%
63 050
178.73%
7 469 031
148.88%

1998 r
614
520.34%
77 400
219.41%
8 483 956
169.11%

Liczba abonentów TP S.A. w stosunku do roku 1994
550.00%
500.00%
450.00%
400.00%
350.00%
300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
1994 r

1995 r

Gmina Rybno

1996 r

1997 r

Dawne woj. ciechanowskie
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Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja
Poziom infrastruktury wodociągowej w gminie Rybno można ocenić jako
zadawalający. Gmina posiada dwa ujęcia wody w Rybnie i Nowej Wsi. Planowana jest
budowa trzeciej stacji uzdatniania wody, w trakcie realizacji jest inwestycja w okolicy wsi
Złota. Według danych UG za 1999 rok w gminie jest 40 km sieci wodociągowej, co stanowi
40% potrzeb gminy. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 380 budynków – 394
mieszkania. Pozostałe gospodarstwa domowe korzystają z własnych studni przyzagrodowych.
Niestety wraz z budową wodociągów nie została zbudowana sieć kanalizacyjna.
Według danych UG w gminie funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków – biologiczne, jedna
przy Szkole Podstawowej, druga przy OSP. Pozostałe jednostki i mieszkańcy gminy nie mają
dostępu do oczyszczalni, a problem ścieków rozwiązywany jest poprzez szamba
przydomowe. Według danych GUS za 1997 rok znaczna część gospodarstw nie ma
jakiegokolwiek

rozwiązania

odprowadzenia

ścieków.

W

poniższych

tabelach

wyszczególniono elementy infrastruktury technicznej i jej rozwój w latach 1994-1998.
Tab. 11.

Stan infrastruktury technicznej – wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna
Gmina Rybno
Wyszczególnienie

Powiat
sochaczewski

ilość
Wodociąg - sieciowy
publiczny
- zagrodowy
Studnia własna
Dowożenie wody spoza gospodarstwa
Ścieki odprowadzane do
- kanalizacji z oczyszczaniem
- szamba (dołu gnilnego)
- szamba z oczyszczalnią własną
- brak kanalizacji
Sieć energii elektrycznej 380V
Źródło GUS: spis 1997 rok

Województwo
mazowieckie

Polska

% gospodarstw

216

29.03%

33.35%

30.00%

47.44%

282
210
3

37.90%
28.23%
0.40%

33.27%
25.88%
0.63%

31.82%
33.28%
0.71%

26.31%
18.29%
0.76%

2

0.27%

1.61%

1.41%

2.85%

466
10
225
662

62.63%
1.34%
30.24%
88.98%

58.49%
12.33%
29.49%
71.48%

52.19%
14.86%
37.60%
73.40%

61.04%
16.24%
23.31%
68.44%

Tab. 12.

Długość czynnej sieci wodociągowej w latach 1994 - 1998
Wyszczególnienie
Gmina Rybno
-% w stosunku do roku 1994
Dawne woj. skierniewickie
-% w stosunku do roku 1994
Polska
-% w stosunku do roku 1994
Źródło GUS

1994 r
26.7
100.00%
1 696.9
100.00%
142 143.0
100.00%

1995 r
29.4
110.11%
2 044.1
120.46%
155 493.1
109.39%

1996 r
33.4
125.09%
2 477.5
146.00%
168 879.1
118.81%

1997 r
33.4
125.09%
2 838.9
167.30%
183 223.6
128.90%
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34.3
128.46%
3 075.4
181.24%
194 711.3
136.98%
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Długość sieci wodociągowej w stosunku do roku 1994
190.00%
180.00%
170.00%
160.00%
150.00%
140.00%
130.00%
120.00%
110.00%
100.00%
1994 r

1995 r

Gmina Rybno

1996 r

1997 r

Dawne woj. skierniewickie

1998 r
Polska

Gospodarka odpadami
Gmina Rybno nie posiada własnego wysypiska śmieci. Problem odpadów
stałych rozwiązuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Tomaszowa Mazowieckiego,
które działa w oparciu o porozumienie z UG i powiązane jest umowami z mieszkańcami
gminy. Wywóz śmieci odbywa się raz w miesiącu, natomiast zapłata za usługę pobierana jest
kwartalnie. Śmieci wywożone są poza teren gminy.
Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa powoduje małe zainteresowanie
właściwym oczyszczaniem swojego otoczenia.

Ochotnicza Straż Pożarna
Na terenie gminy Rybno istnieje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Rybno,
Erminów, Jasieniec, Cypriany, Matyldów i Wężyki, z których 4 działają bardzo aktywnie,
organizując różnorakie imprezy. Jednostki OSP wyposażone są w 11 samochodów
strażackich i 13 jednostek sprzętu silnikowego, przystosowanego do zakresu pracy strażaków.
Sześć strażnic skupia aktualnie 185 strażaków.
Instytucje finansowe
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Fot. Budynek Banku Spółdzielczego w Sochaczewie Oddział w Rybnie
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Dostęp do instytucji finansowych mieszkańcy Gminy Rybno, mają zapewniony
poprzez Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Oddział w Rybnie. Działalność tej instytucji
charakteryzuje

struktura

i

ilości

kredytów

udzielanych

miejscowym

inwestorom

i mieszkańcom. Dokładne dane zawierają poniższe tabele.

Tab. 13.

Ilość kredytów wypłaconych przez BS Sochaczew Oddział Rybno
Wyszczególnienie
Kredyty preferencyjne - obrotowe
Kredyty preferencyjne - inwestycyjne
Kredyty konsumpcyjne
Kredyty na działalność gospodarczą
Źródło: BS Sochaczew / O Rybno

1996

1997
254
5
116
4

1998
233
11
117
2

1999
195
1
126
4

175
4
114
2

Ilość kredytów wypłaconych przez BS Sochaczew Oddział Rybno
400
350
300
250

379

200

363
326
295

150
100
50
0
1996

1997

1998

1999

Tab. 14.

Wysokość kredytów wypłaconych przez BS Sochaczew Oddział Rybno
Wyszczególnienie
Kredyty preferencyjne - obrotowe
Kredyty preferencyjne - inwestycyjne
Kredyty konsumpcyjne
Kredyty na działalność gospodarczą
Źródło: BS Sochaczew / O Rybno

1996
780 484 zł
177 000 zł
470 450 zł
417 142 zł

1997
750 120 zł
314 900 zł
564 250 zł
210 000 zł

1998
463 780 zł
90 000 zł
666 300 zł
45 000 zł
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1999
568 119 zł
111 300 zł
612 200 zł
60 000 zł
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1 839 270

1996

1997

1 351 619

1 845 076

2 000 000 zł
1 800 000 zł
1 600 000 zł
1 400 000 zł
1 200 000 zł
1 000 000 zł
800 000 zł
600 000 zł
400 000 zł
200 000 zł
0 zł

1 265 080

Wysokość kredytów wypłaconych przez BS Sochaczew Oddział Rybno

1998

1999

Tab. 15.

Średnia wysokość kredytu wypłaconego przez BS Sochaczew Oddział Rybno
Wyszczególnienie
Kredyty preferencyjne - obrotowe
Kredyty preferencyjne - inwestycyjne
Kredyty konsumpcyjne
Kredyty na działalność gospodarczą
Źródło: BS Sochaczew / O Rybno

1996
3 072.77 zł
35 400.00 zł
4 055.60 zł
104 285.50 zł

1997
3 219.40 zł
28 627.27 zł
4 822.65 zł
105 000.00 zł

1998
2 378.36 zł
90 000.00 zł
5 288.10 zł
11 250.00 zł

1999
3 246.39 zł
27 825.00 zł
5 370.18 zł
30 000.00 zł

Średnia wysokość kredytu wypłaconego przez BS Sochaczew Oddział Rybno
40 000 zł
35 000 zł

10 000 zł

16 610

15 000 zł

27 229

20 000 zł

35 417

25 000 zł

36 703

30 000 zł

5 000 zł
0 zł
1996

1997

1998

1999
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III PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Struktura jednostek gospodarczych
Na terenie gminy Rybno aktualnie zarejestrowanych i prowadzących działalność
gospodarczą jest 126 jednostek gospodarczych.
Tab. 16.

Jednostki gospodarcze na terenie gminy Rybno
Usługi budowlane

8

Usługi transportowe

27

Handel

38

Pozostałe usługi

47

Przetwórstwo rolno - spożywcze

6

Źródło: UG Rybno 1999 rok

Działalność gospodarczą prowadzą tu firmy z różnych branż. Począwszy od
dystrybucji paliw, sklepów, poprzez handel obwoźny, piekarnie, produkcję artykułów
dekoracyjnych, upominkowych, reklamowych, produkcję makaronów, po usługi typu
transport, naprawa samochodów, spawalnictwo, fryzjerstwo, krawiectwo i gastronomię.
Ilość jednostek gospodarczych w gminie, dawnym woj. skierniewickim i w Polsce w
latach 1994 –1998 przedstawia poniższa tabela.
Tab. 17.

Ilość jednostek gospodarczych w latach 1994 - 1998
Jednostki w systemie REGON
Gmina Rybno
-% w stosunku
do roku 1994
Dawne woj. skierniewickie
-% w stosunku
do roku 1994
Polska
-% w stosunku
do roku 1994
Źródło GUS

1994 r
106.0

1995 r
90.0

1996 r
105.0

1997 r
115.0

1998 r
135.0

100.00%

84.91%

99.06%

108.49%

127.36%

20 744.0

19 907.0

22 051.0

24 381.0

27 334.0

100.00%

95.97%

106.30%

117.53%

131.77%

2 122 294.0

2 112 704.0

2 414 182.0

2 599 039.0

2 844 256.0

100.00%

99.55%

113.75%

122.46%

134.02%
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Ilość jednostek gospodarczych w stosunku do roku 1994
140.00%
130.00%
120.00%
110.00%
100.00%
90.00%
80.00%
1994 r

1995 r

Gmina Rybno

1996 r

1997 r

1998 r

Dawne woj. skierniewickie

Polska

Liczbę sklepów w gminie, dawnym woj. skierniewickim i w Polsce obrazuje poniższa
tabela.
Tab. 18.

Ilość sklepów w latach 1994 - 1998
Sklepy

1994 r
31.0
100.00%
4 233.0
100.00%
415 449.0
100.00%

Gmina Rybno
-% w stosunku do roku 1994
Dawne woj. skierniewickie
-% w stosunku do roku 1994
Polska
-% w stosunku do roku 1994
Źródło GUS, 1997 rok

1995 r
18.0
58.06%
3 366.0
79.52%
328 523.0
79.08%

1996 r
24.0
77.42%
4 052.0
95.72%
405 563.0
97.62%

1997 r
22.0
70.97%
4 206.0
99.36%
424 362.0
102.15%

1998 r
26.0
83.87%
4 655.0
109.97%
451 785.0
108.75%

Ilość sklepów w stosunku do roku 1994
120.00%
110.00%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
1994 r

1995 r

Gmina Rybno

1996 r

1997 r

Dawne woj. skierniewickie
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Bezrobocie
W ciągu ostatnich czterech lat notuje się wzrost bezrobocia na terenie gminy. Ze 120
bezrobotnych w roku 1996 ich liczba w I kwartale roku 2000 wzrosła do 150, w tym jest 85
kobiet, 65 mężczyzn i 17 absolwentów różnych szkół. W stosunku do ogółu ludności w wieku
produkcyjnym stanowią oni 7,5%. Jednak oficjalne dane zasadniczo odbiegają od stanu
faktycznego nie uwzględniając bezrobocia utajonego. Średnio w gminie na 100 ha
powierzchni gospodarstw indywidualnych pracuje 59,2 osoby, co znacznie odbiega od
średniej krajowej 22 osoby, w krajach UE 5 osób. Największe przeludnienie występuje w
sołectwach Wężyki, Jasieniec i Złota, natomiast najmniejsze w sołectwach Rybionek,
Koszajec i Nowa Wieś.
Tab. 19.

Stan bezrobocia na terenie gminy Rybno
Wyszczególnienie
Bezrobocie ogółem
w tym kobiety
mężczyźni
absolwenci

1996
120
71
49
8

1997
117
69
48
13

1998
128
75
53
22

1999
141
80
61
17

2000 I kw
150
85
65
17

Źródło: RUP
Stan bezrobocia na terenie gminy Rybno
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
1996

1997
kobiety

1998

1999
2000 I kw
mężczyźni
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IV ROLNICTWO
Aktualny stan rolnictwa
Obszar gminy Rybno (dane – UG Rybno 1999 rok) wynosi 72,74 km2, z tego
użytkowanych rolniczo jest 6 713,2 ha tj. 92,2% powierzchni ogólnej. Powierzchnia zalesiona
to 327,9 ha, jednak brak jest zwartych kompleksów leśnych i stanowią one śladowe ilości.
Strukturę powierzchni gminy przedstawia poniższa tabela.
Tab. 20.

Powierzchnia gminy Rybno
Powierzchnie
w granicach
administracyjnych
Ogółem
Użytki rolne
w tym gospodarstwa
indywidualne
Grunty orne
Sady
Łąki
Pastwiska
Lasy i grunty leśne
Pozostałe grunty i nieużytki
Źródło GUS: spis 1996 rok

Gmina Rybno
ha / %

Powiat
sochaczewski

Województwo
mazowieckie

Polska

7 284
6 536

100.00%
89.73%

100.00%
74.19%

100.00%
67.25%

100.00%
59.03%

6 344

87.10%

66.46%

63.83%

48.91%

5 484
585
253
214
329
419

75.29%
8.03%
3.47%
2.94%
4.52%
5.75%

58.87%
3.21%
6.49%
5.62%
14.89%
10.92%

49.33%
2.10%
10.20%
5.62%
21.97%
10.77%

44.96%
0.84%
8.67%
4.56%
28.40%
12.57%

Na przeważającej części obszaru gmina posiada dobre gleby, w większości o
uregulowanych stosunkach wodnych, tworząc kompleks przydatności rolniczej pszenno
dobry, zbożowo pastewny mocny, żytni bardzo dobry i żytni słaby. Przeważająca część to
gleby klasy III i IV. Są to gleby o dobrej zasobności w składniki pokarmowe. Warunki
klimatyczne są korzystne dla wegetacji roślin. Okres wegetacji trwa tu 215-250 dni.
Bonitację gleb szczegółowo przedstawia poniższa tabela.
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Bonitacja gleb gminy Rybno

V
13.61%
VI
5.31%
Inne
3.20%
II
0.21%

IV
53.44%

III
24.23%

Gospodarstwa indywidualne zajmują 91,4 % użytków rolnych, a średnia wielkość
gospodarstwa wynosi 9,77 ha co jest znacznie powyżej średniej krajowej. Dane powyższe
pochodzą z GUS spis rolny 1996 rok. Aktualnie sytuacja uległa drastycznemu pogorszeniu.
Obecnie ilość gospodarstw rolnych powyżej jednego hektara wzrosła według danych UG do
1014, a średnia wielkość gospodarstwa zmniejszyła się do 6,11 ha.
Podobnie jak w całym kraju, wieś jest buforem przemian i przejmuje ludność z
likwidowanych i upadłych zakładów pracy, stąd wiele gospodarstw jest dzielonych.
Strukturę własnościową gospodarstw rolnych przedstawia tabela.
Tab. 22.

Struktura gospodarstw gminy Rybno
Wyszczególnienie
Liczba gospodarstw rolnych
w tym indywidualne gospodarstwa
rolne
%%
średnia powierzchnia gospodarstwa
indywidualnego w ha
Źródło GUS, spis 1996 rok

Gmina
Rybno

Powiat
sochaczewski

Województwo
mazowieckie

Polska

744

10 158

372 321

3 058 910

680

7 409

297 964

2 037 098

91.40%

72.94%

80.03%

66.60%

9.77

7.29

8.97

8.56

Struktura obszarowa gospodarstw według danych GUS za 1996 rok, jawi się
korzystnie. Prawie 85 % to gospodarstwa w przedziale 5-15 ha. Obecny stan przedstawia się
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mniej korzystnie, średnia wielkość gospodarstwa w gminie wynosi 6,11 ha, w
woj. mazowieckim 7,2 ha, w kraju 7,8 ha, w krajach UE 16,4 ha. Strukturę i charakterystykę
gospodarstw na tle powiatu, województwa i kraju przedstawią poniższe tabele (dane GUS
1996r)
Tab. 23.

Struktura obszarowa gospodarstw
Grupy obszarowe
indywidualnych gospodarstw
rolnych
działki rolne
gospodarstwa rolne ogółem
od 1 do mniej niż 2 ha
od 2 do mniej niż 5 ha
od 5 do mniej niż 7 ha
od 7 do mniej niż 10 ha
od 10 do mniej niż 15 ha
od 15 do mniej niż 20 ha
od 20 do mniej niż 50 ha
od 50 do mniej niż 100 ha
100 ha i więcej
Źródło GUS, spis 1996 rok

Powiat
sochaczewski

Gmina Rybno
62
680
43
138
128
155
157
41
17
1
0

9.12%
100.00%
6.32%
20.29%
18.82%
22.79%
23.09%
6.03%
2.50%
0.15%
0.00%

Województwo
mazowieckie

34.20%
100.00%
19.00%
32.26%
17.11%
15.55%
11.36%
3.27%
1.39%
0.03%
0.03%

24.33%
100.00%
15.13%
29.08%
16.12%
17.31%
14.02%
5.08%
3.14%
0.07%
0.04%

Polska
48.97%
100.00%
22.65%
32.73%
12.77%
12.74%
10.63%
4.37%
3.68%
0.27%
0.17%

Tab. 24.

Charakterystyka gospodarstw
Typ gospodarstwa
Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych
- rolnicze
- rolniczo-pracownicze
- pracownicze
i pracowniczo - rolnicze
- emeryci i renciści
- z pozarolniczą działalnością
gospodarczą
- niezarobkowe źródło utrzymania
inne niż emerytura i renta
- pozostałe gospodarstwa
Źródło GUS, spis 1996 rok

Gmina Rybno
680 100.00%
474 69.71%
10
1.47%

Powiat
sochaczewski
100.00%
38.25%
1.81%

Województwo
Polska
mazowieckie
100.00% 100.00%
45.24% 37.60%
2.68%
2.74%

105

15.44%

32.14%

24.38%

26.65%

44

6.47%

17.36%

17.74%

21.29%

18

2.65%

3.84%

3.03%

3.21%

5

0.74%

1.04%

1.03%

1.24%

24

3.53%

5.56%

5.89%

7.29%

Z danych powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 1996r wynika, że
niespełna 30 % osób utrzymywało się wyłącznie z pracy w swoim gospodarstwie. Prawie
50% utrzymywało się z dwóch źródeł dochodu. Dokładne dane na tle powiatu, województwa
i kraju przedstawia tabela.
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Tab. 25.

Źródła utrzymania ludności wiejskiej
Gospodarstwa domowe utrzymujące się z
użytkownikiem gosp.rolnego pow.1 ha
wyłącznie z pracy w swoim gospodarstwie
rolnym
wyłącznie z pracy poza swoim gosp.rolnym
z 2.źrodeł
z 3.źródeł
z więcej niż 3.źródeł

Gmina Rybno
Powiat
osoby / %
sochaczewski
202 29.71%
13.60%

Województwo
mazowieckie
15.56%

2.01%
50.07%
34.29%
0.03%

2.09%
50.30%
32.04%
0.01%

328
150

Gospodarstwa domowe utrzymujące się z
użytkownikiem działki do 1 ha

48.24%
22.06%

Gmina Rybno
osoby / %

wyłącznie z pracy na swojej działce
wyłącznie z pracy poza swoją działką
z 2.źrodeł
z 3.źródeł
z więcej niż 3.źródeł
Źródło GUS, spis 1996 rok

1
6
38
19

Powiat
sochaczewski

1.56%
9.38%
59.38%
29.69%

0.29%
10.97%
50.88%
37.71%
0.15%

Województwo
mazowieckie
0.89%
14.49%
55.45%
28.80%
0.35%

Polska
11.47%
2.31%
47.23%
38.99%
0.01%
Polska

0.65%
13.31%
50.74%
34.50%
0.80%

Dobre gleby i korzystny klimat sprzyjają rozwojowi produkcji roślinnej. W strukturze
upraw przeważają zboża i rośliny okopowe. Wysoka kultura rolna przyczynia się do
uzyskiwania wysokich plonów, znacznie wyższych od krajowych. Dokładne dane
przedstawiają poniższe tabele.
Tab. 26.

Struktura upraw
Powierzchnie zasiewów
w ha

Zasiewy ogółem
pszenica ozima
pszenica jara
żyto
jęczmień ozimy
jęczmień jary
owies
pszenżyto ozime
pszenżyto jare
mieszanki zbożowe
rzepak i rzepik
ziemniaki
buraki cukrowe
Źródło GUS, spis 1996 rok

Gmina Rybno

4 116
290
95
1 190
40
110
206
350
50
900
0
780
105

100.00%
7.05%
2.31%
28.91%
0.97%
2.67%
5.00%
8.50%
1.21%
21.87%
0.00%
18.95%
2.55%

Powiat
sochaczewski

100.00%
9.38%
4.98%
30.14%
0.93%
4.03%
6.20%
6.37%
1.86%
18.52%
0.01%
14.95%
2.62%

Województwo
mazowieckie

100.00%
6.44%
4.80%
34.72%
0.34%
4.69%
8.37%
5.01%
0.95%
14.56%
0.14%
17.37%
2.61%
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Polska

100.00%
15.15%
6.51%
22.76%
0.83%
9.53%
6.10%
5.09%
0.70%
14.31%
1.36%
13.92%
3.75%
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Struktura upraw

pszenżyto ozime
20.05%

owies
11.80%
buraki cukrowe
6.01%
pszenica jara
5.44%
pszenżyto jare
2.86%

mieszanki
zbożowe
51.55%

jęczmień ozimy
2.29%

Tab. 27.

Średnie plony roślin uprawnych
Średnie plony
Gmina Rybno
w dt/ha
pszenica ozima
32.00
pszenica jara
35.00
żyto
24.00
jęczmień ozimy
25.00
jęczmień jary
30.00
owies
26.00
pszenżyto ozime
26.00
pszenżyto jare
35.00
mieszanki zbożowe
26.33
rzepak i rzepik
ziemniaki
170.00
buraki cukrowe
440.00
Źródło GUS, spis 1996 rok

Powiat
Województwo
sochaczewski
mazowieckie
29.71
29.69
29.48
29.52
21.70
21.76
24.71
25.17
26.71
28.98
24.43
24.60
26.23
25.67
28.53
26.97
24.86
24.93
17.50
18.12
155.13
149.28
308.79
327.68

Polska
30.91
30.42
22.99
29.60
30.82
25.79
28.93
27.45
27.72
17.78
158.28
370.47

Gmina posiada dobrze rozwiniętą produkcję zwierzęcą. Uzyskiwane wysokie plony
zbóż w większości przeznaczane są na pasze. Zarysowuje się wysoki stopień specjalizacji w
produkcji trzody chlewnej i bydła. W obsadzie zwierząt na 100 ha w trzodzie chlewnej gmina
przewyższa ponad 100% powiat sochaczewski i region mazowiecki, natomiast w bydle
znacznie przekracza wskaźniki regionalne i krajowe. Dokładne dane przedstawiają poniższe
tabele.
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Tab. 28.

Produkcja zwierzęca
Indywidualne gospodarstwa rolne

Gmina Rybno

Gospodarstwa posiadające zwierzęta
gospodarskie
- bydło
- bydło - krowy
- trzoda chlewna
- konie
- owce
pozostałe zwierzęta gospodarskie
Źródło GUS, spis 1996 rok

Powiat
sochaczewski

Województwo
mazowieckie

Polska

593

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

488
474
463
90
1
134

82.29%
79.93%
78.08%
15.18%
0.17%
22.60%

71.58%
67.77%
57.82%
23.54%
0.36%
50.69%

81.94%
79.52%
60.92%
32.89%
1.28%
34.66%

76.95%
73.70%
60.18%
24.39%
2.47%
33.27%

Tab. 29.

Stan pogłowia i obsada zwierząt gospodarskich
Grupa zwierząt
Bydło ogółem
- w tym krowy
Trzoda chlewna ogółem
- w tym lochy
Konie ogółem
Owce ogółem
Kury ogółem
Kury nioski ogółem
Źródło GUS, spis 1996 rok

Gmina Rybno
szt.
2 812
1 530
10 994
1 089
133
25
9 602
8 543

44.53
24.23
174.09
17.24
2.11
0.40
152.05
135.28

Powiat
Województwo
sochaczewski
mazowieckie
na 100 ha UR
33.15
41.85
17.57
23.08
88.08
80.44
7.86
7.55
3.51
4.30
0.68
0.90
170.16
251.84
143.74
226.89

Polska
37.86
18.35
95.77
8.95
3.08
2.95
238.88
212.13

Niektóre wsie szczególnie wyspecjalizowały się w poszczególnych kierunkach
produkcji. Hodowla trzody chlewnej koncentruje się głównie we wsiach; Złota , Jasieniec,
Józin.

Fot. Gospodarstwo rolne - Złota
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Natomiast hodowla krów mlecznych koncentruje się głównie we wsiach: Józin,
Jasieniec,Koszajec, Erminów.

Fot. Gospodarstwo rolne - Józin
Na wysokim poziomie prowadzona jest również produkcja sadownicza w ramach
Integrowanej Produkcji Owoców głównie we wsiach: Rybno, Jasieniec, Wężyki, Szwarocin,
Aleksandrów, Karolików Rybnowski, Kamieńszczyzna.

Fot. Sad - Jasieniec
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Fot. Plantacja truskawek - Antosin
Sadownicy zrzeszeni są w grupy producenckie. Bliskie rynki zbytu i dobre gleby
sprzyjają również produkcji warzywniczej, która rozwija się głównie we wsiach: Ludwików,
Rybno, Cypriany, Antosin.
Wskaźniki wyposażenia gospodarstw w podstawowy sprzęt, są wyższe od
regionalnych i krajowych.
Dokładne dane przedstawia tabela.
Tab. 30.

Stan usprzętowienia gospodarstw
Powiat
Województwo
sochaczewski
mazowieckie
na 100 ha UR
9.61
7.93
7.38

Gmina Rybno

Maszyny
Liczba ciągników
Liczba kombajnów
zbożowych
Liczba kombajnów
ziemniaczanych
Źródło GUS, spis 1996 rok

szt.
607

Polska
7.05

29

0.46

0.32

0.37

0.53

22

0.35

0.27

0.55

0.41
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Fot. Gospodarstwo rolne - Józin

Fot. Silosy zbożowe - Złota
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Rynek zaopatrzenia i zbytu
Zaopatrzenie w środki do produkcji rolniczej na terenie Gminy Rybno rozwiązuje
istniejąca sieć placówek handlowych – GS w Rybnie, sklep w Jasieńcu oraz dwa punkty
sprzedaży detalicznej w Rybnie.
Zbyt produktów rolnych tak jak w całym kraju, napotyka na większe lub mniejsze
trudności, wynikające z niestabilnej polityki rolnej. Gospodarstwa utrzymujące bydło
mleczne, produkty swoje zbywają do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu. Zbyt
trzody chlewnej nie napotyka na większe trudności, z powodu dobrze rozwiniętego
prywatnego przetwórstwa mięsnego w sąsiednich gminach i dużych zakładów w Rawie
Mazowieckiej. Producenci owoców i warzyw produkty swoje zmuszeni są zbywać na
giełdach towarowych w Warszawie i w Płocku. Brak jest dostępnego zorganizowanego rynku
zbytu na tego typu produkty, jedynie owoce producenci mogą sprzedać w skupach
zlokalizowanych w Rybnie i Nowym Szwarocinie. Dobre jakościowo zboża rolnicy sprzedają
do Zakładów Przemysłu Młynarskiego w Szymanowie, pozostałe - gorszej jakości zbywane
są w obrocie między sąsiedzkim i przeznaczane na pasze.
Działalność doradcza w gminie
Działalność doradczą prowadzi Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Warszawie-Oddział w Bielicach.

Główne kierunki pracy doradczej na terenie gminy to:
•

Zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów produkcji w gospodarstwie rolnym;

•

Propagowanie nowoczesnych technologii produkcji i upowszechnianie postępu
biologicznego oraz unowocześnianie parku maszyn i urządzeń;

•

Podwyższenie jakości produktów rolno-spożywczych oraz upowszechnianie standardów
sanitarnych i jakościowych obowiązujących w UE;

•

Propagowanie tworzenia grup producenckich;

•

Upowszechnianie informacji rynkowej dla rolników i innych mieszkańców wsi, promocja
handlu;

•

Poprawa warunków życia rodziny wiejskiej;

•

Promowanie i wspieranie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;

•

Przygotowanie do integracji z Unią Europejska.
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Realizacja zadań doradczych prowadzonych przez pracowników WODR odbywa się
poprzez:
•

Doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie technologii produkcji roślinnej i
zwierzęcej, budownictwa i modernizacji pomieszczeń inwentarskich, przechowalni i
chłodni:
−

pobieranie próbek do analizy gleby, wody pitnej, produktów żywnościowych na
zawartość azotu;

−

badanie stanu technicznego sprzętu ( dojarek ,regulacja opryskiwaczy)

−

badanie stanu zdrowotnego wymion

−

pomoc w zdobywaniu środków do produkcji (wapna nawozowego, nasion,
nawozów, środków ochrony roślin)

•

Doradztwo prowadzone jest w formie szkoleń, pokazów i demonstracji, kursów i
seminariów

•

Doradztwo ekonomiczno-prawne w zakresie kredytowania rolnictwa, sporządzania
planów przedsięwzięć, opiniowania planów przedsięwzięć, wdrażanie zunifikowanego
systemu rachunkowości rolnej;

•

Doradztwo w zakresie wiejskiego gospodarstwa domowego-aktywizacja kobiet w celu
poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu, profilaktyka zdrowotna-popularyzacja
zdrowego stylu życia, estetyka gospodarstwa, pomoc w organizacji uroczystości
gminnych;

•

Informacja rolnicza-upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej i procesie integracji,
kolportaż ulotek, biuletynów informacyjnych.

Działalność Izby Rolniczej
Działalność doradczą wspiera również Mazowiecka Izba Rolnicza. Praca jej skupia się
głównie na opiniowaniu aktów prawnych na różnych szczeblach administracji i parlamentu.
Izba wnioskuje również różne rozwiązania prawno-legislacyjne dotyczące obsługi rolnictwa.
Szerokie działania poświęcone są analizie rynkowej i sytuacji dochodowej rodzin wiejskich.
Nie bez znaczenia są organizowane szkolenia z zakresy produkcji rolnej, ekonomiki i
organizacji gospodarstw, samoorganizowanie się rolników i szans i zagrożeń dla rolnictwa,
wynikających z integracji z Unią Europejską. Bezpośredni kontakt z rolnikami Izba utrzymuje
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poprzez swoich delegatów. W gminie działa delegat, który nawiązuje współpracę pomiędzy
jednostkami gospodarczymi w sektorze rolnym i jednostkami administracyjnymi.
V SŁUŻBA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
Opieka medyczna
Usługi medyczne dla mieszkańców Gminy Rybno świadczy Mazowiecka Kasa
Chorych. Podstawowe badania wykonywane są na miejscu w Rybnie, natomiast badania
specjalistyczne w Sochaczewie. Najbliższa placówka leczenia szpitalnego znajduje się
również w Sochaczewie. Aktualnie na terenie gminy działa jeden Ośrodek Niepublicznej
Służby Zdrowia, zatrudniający 4 lekarzy: internistę, pediatrę, ginekologa i stomatologa oraz 3
pielęgniarki. Brak jest opieki medycznej w szkołach. Zaopatrzenie w środki farmakologiczne
możliwe jest na miejscu w Rybnie dzięki funkcjonującej tu prywatnej aptece.
Dokładne dane porównawcze za rok 1997 zawarto w tabeli.
Tab. 31.

Stan opieki medycznej

Wyszczególnienie

Apteki - ogółem
Farmaceuci pracujący
w aptekach
Personel służby
zdrowia - lekarze
- lekarze dentyści
- pielęgniarki
- położne
Źródło GUS: spis 1997 rok

Gmina Rybno
ilość
1

Powiat
sochaczewski

Województwo
mazowieckie

Polska

0.27

Na 1000 mieszkańców
0.18
0.15

0.19

1

0.27

0.37

0.37

0.41

2

0.54

1.27

2.44

2.13

1
2
1

0.27
0.54
0.27

0.27
3.82
0.47

0.37
5.23
0.52

0.41
5.26
0.63

Opieka społeczna
Zadania zlecone
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypełnia swoje ustawowe zobowiązania
państwa wobec najuboższych i pełni rolę pośrednika w przekazywaniu środków finansowych
z budżetu centralnego do świadczeniobiorców. Wartość świadczeń, jaka została wypłacona w
roku 1997 wynosiła 185 737 zł, w roku 1998 – 195 897 zł, a w roku 1999 – 179 100 zł.
Liczba świadczeniobiorców co roku powiększa się. Największą pozycję wśród zadań
zleconych zajmują zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze i zasiłki okresowe. Pod względem
wydatkowania środków finansowych, największą pozycję stanowią zasiłki okresowe, które w
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1997 roku stanowiły 59% wszystkich wydatków na zadania zlecone, w 1998 – 48%, a w1999
– 19%.
Tab. 32.

Udzielone świadczenia w ramach zadań zleconych gminie

Formy pomocy

Zasiłki stałe
Zasiłki stałe wyrównawcze
Zasiłki okresowe
Renta socjalna
Ochrona macierzyństwa
Zasiłki rodzinne
Zasiłki pielęgnacyjne
Pomoc dla kombatantów
Źródło GOPS

1997
1998
Liczba osób,
Liczba osób,
Kwota
Kwota
którym
którym
świadczeń
świadczeń
przyznano
przyznano
zł
zł
świadczenia
świadczenia
10
387
35
78
6
37
12

23 021
105 923
33 421
7 629
466
13 371
1 900

10
365
55
61
6
46

26 181
35 342
46 486
8 151
18 250
1 478

1999
Liczba osób,
Kwota
którym
świadczeń
przyznano
zł
świadczenia
35
10 260
12
36 602
163
36 515
54
65 838
44
5 711
10
2 022
40
22 152

Zadania własne
Środki przeznaczone na zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej kierowane
są głównie na dofinansowanie dożywiania dzieci szkolnych, i usługi opiekuńcze. Gmina
również otacza opieką socjalną swoich mieszkańców dotkniętych szczególnie ciężkimi
zdarzeniami losowymi.

Tab. 33.

Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych gminy

Formy pomocy

Posiłki dla dzieci
Usługi opiekuńcze
Zasiłki celowe, zdarzenia
losowe
Praca socjalna
Źródło GOPS

1997
Liczba osób,
Kwota
którym
świadczeń
przyznano
zł
świadczenia
34
12 572
1
646
2
1 500
158

1998
1999
Liczba osób,
Liczba osób,
Kwota
Kwota
którym
którym
świadczeń
świadczeń
przyznano
przyznano
zł
zł
świadczenia
świadczenia
28
10 983
25
10 000
1
3 709
1
1 614
3
1 210
1
800
110
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VI OŚWIATA
Poziom wykształcenia ludności wiejskiej
W gospodarstwach rolnych gminy zamieszkuje 2 597 osób. Zaledwie 43 osoby
legitymuje się wyższym wykształceniem (1,65%), z tego wyższe studia rolnicze skończyło 17
osób. Najwyższy jest odsetek ludzi z wykształceniem zasadniczym zawodowym (25,76%)
i ukończonym podstawowym (28,8%). Bez żadnego przygotowania rolniczego jest łącznie
1169 osób, co stanowi 45,01% wszystkich mieszkających w gospodarstwach rolnych. Jest to
w porównaniu do struktury wykształcenia ludności wiejskiej powiatu sochaczewskiego,
województwa mazowieckiego i całej Polski odsetek mniejszy o ok. 13%.
Tab. 34.

Poziom wykształcenia ludności wiejskiej
Poziom wykształcenia ludności
zamieszkałej w gospodarstwach
rolnych
Liczba osób zamieszkałych w
gospodarstwach rolnych
wyższe
wyższe rolnicze
policealne
policealne rolnicze
średnie zawodowe
średnie zawodowe rolnicze
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
zasadnicze zawodowe rolnicze
podstawowe ukończone
podstawowe nieukończone i bez
wykształcenia
kurs rolniczy
brak wykształcenia rolniczego
Źródło GUS, spis 1996 rok

Gmina Rybno

Powiat
sochaczewski

Województwo
mazowieckie

2 597

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

26
17
20
2
228
77
77
669
310
748

1.00%
0.65%
0.77%
0.08%
8.78%
2.96%
2.96%
25.76%
11.94%
28.80%

1.39%
0.27%
0.96%
0.07%
11.29%
2.34%
3.22%
22.46%
5.42%
31.13%

1.31%
0.30%
0.95%
0.05%
9.44%
2.16%
2.54%
20.63%
4.10%
33.54%

1.53%
0.32%
0.97%
0.05%
9.90%
2.34%
2.65%
21.58%
3.35%
33.67%

115

4.43%

5.43%

7.48%

5.68%

308
1 169

11.86%
45.01%

10.69%
57.09%

11.27%
58.00%

11.73%
58.18%

Poziom wykształcenia ludności wiejskiej w gminie Rybno
kurs rolniczy
11.87% średnie zawodowe

zasadnicze
zawodowe rolnicze
11.95%

podstawowe
nieukończone i bez
wykształcenia
4.43%
średnie zawodowe
rolnicze
2.97%
średnie
ogólnokształcące
2.97%
wyższe
1.00%
8.79%

zasadnicze
zawodowe
25.78%

podstwowe
ukończone
28.82%

Polska

wyższe rolnicze
0.66%

policealne
0.77%
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Szkoły i wyposażenie
Na terenie gminy znajdują się dwie szkoły podstawowe – w Rybnie i w Erminowie, od
roku szkolnego 1999/2000 funkcjonuje utworzone zgodnie z założeniami reformy oświaty
gimnazjum w Rybnie, jest też jedna szkoła ponadpodstawowa – Zasadnicza Szkoła
Mechanizacji Rolnictwa. Szkoła Podstawowa w Rybnie posiada własną stołówkę, salę
gimnastyczną i boisko szkolne. Szkolna sala gimnastyczna wynajmowana jest odpłatnie na
różne imprezy okolicznościowe. Szkoła Podstawowa w Erminowie wyposażona jest tylko w
boiska szkolne. Szkoła w Rybnie wyposażona jest w centralne ogrzewanie zasilane olejem
opałowym, natomiast szkoła w Erminowie posiada ogrzewanie węglowe.
Łącznie we wszystkich

szkołach

uczy się 493

uczniów,

a

pracuje

38

pełnozatrudnionych nauczycieli. Na jednego nauczyciela przypada średnio ok. 13 uczniów. Z
dożywiania w szkołach korzysta 76 uczniów. Wszystkie szkoły dysponują łącznie
osiemnastoma salami lekcyjnymi. W szkołach podstawowych znajdują się biblioteki
posiadające w sumie 12.039 woluminów.
Szkoła Podstawowa w Rybnie utrzymuje ścisłe kontakty ze szkołą w Niemczech.
Współpraca polega między innymi na wymianie młodzieży i rozwijaniu zainteresowań oraz
kształtowaniu postaw pro europejskich.
Absolwenci Szkół Podstawowych kontynuują naukę najczęściej w szkołach średnich
w Sochaczewie i Łowiczu.
Tab. 35.

Stan szkolnictwa w gminie Rybno
Wyszczególnienie
Liczba nauczycieli
pełnozatrudnionych
Liczba uczniów
Liczba uczniów na 1
nauczyciela
Ilość sal lekcyjnych
Liczba uczniów na 1 salę
lekcyjną
Uczniowie korzystający z
dożywiania
% uczniów korzystających z
dożywiania
Ilość woluminów w bibliotece
szkolnej
Ilość woluminów na 1 ucznia
Źródło: UG Rybno

Szkoła Podstawowa
Szkoła
im. Mariana
Podstawowa im. Gimnazjum
Nowickiego
Zygmunta Prusa w Rybnie
w Erminowie
w Rybnie

Zasadnicza
Szkoła
Mechanizacji
Rolnictwa

Razem
szkoły

25

2

8

3

38

304

53

80

56

493

12.16

26.50

10.00

18.67

12.97

11

7

18

27.64

11.43

27.39

70

6

76

23.03%

7.50%

15.42%

10296

1743

12039

33.87

21.79

24.42
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Działalność biblioteki gminnej
W budynku Urzędu Gminy lokal o powierzchni 170 m2 zajmuje Gminna Biblioteka
Publiczna, która funkcjonuje od 1950 roku. Dysponuje księgozbiorem o łącznej liczbie 21096
woluminów o wartości 25 167 zł. Przez ostatnie trzy lata z budżetu gminy na zakup książek
przeznaczono kwotę 3 500 zł. Na wydatki w roku 2000 zaplanowano 4000 zł.
W ostatnich trzech latach z biblioteki skorzystało:
w 1997 r – 626 czytelników w tym 230 do 15 roku życia, wypożyczono 10790 woluminów
w 1998 r – 664 czytelników w tym 264 do lat 15, wypożyczono 19409 woluminów
w 1999 r – 603 czytelników w tym 210 do lat 15, wypożyczono 8626 woluminów.
Jedno z pomieszczeń w bibliotece przeznaczone jest na czytelnię z księgozbiorem
podręcznym liczącym ok. 550 wol.( są to słowniki, encyklopedie, kroniki, poradniki, roczniki
statystyczne, informatory). W 1999 roku skorzystało z czytelni 390 osób, głównie uczniowie
szkół średnich, pomaturalnych, studenci oraz w mniejszym stopniu uczniowie szkół
podstawowych.
W czytelni można również skorzystać z czasopism. Na rok 2000 zaprenumerowanych
zostało 14 tytułów.
Biblioteka posiada również kącik wyposażony w telewizor, wideo, gry telewizyjne,
stół piłkarski, gry planszowe. Raz w tygodniu prowadzone są stałe zajęcia z dziećmi, w czasie
których organizowane są zabawy i konkursy literackie, rozwiązywanie szarad i krzyżówek.
W zajęciach uczestniczy od 8 do 27 osób.
W ramach działalności kulturalnej organizowane są też konkursy dla dzieci starszych i
młodzieży. Dla dorosłych i młodzieży biblioteka organizuje wyjazdy do kina, teatru, opery i
operetki. We wszystkich imprezach w ostatnim roku wzięło udział 840 osób, w tym 229 w
wycieczkach dla dorosłych.
Brak Gminnego Ośrodka Kultury z prawdziwego zdarzenia rekompensuje w części
działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.
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Tab. 36.

Ilość punktów bibliotecznych w latach 1994 - 1998
Wyszczególnienie

1994 r

1995 r

1996 r

1997 r

1998 r

1

1

1

1

1

Dawne woj. skierniewickie

128

125

122

117

116

Polska

9558

9505

9342

9230

9167

Gmina Rybno

Źródło GUS
Tab. 37.

Księgozbiór w woluminach w latach 1994 - 1998
Wyszczególnienie
Gmina Rybno
-% w stosunku
do roku 1994
Dawne woj.
skierniewickie
-% w stosunku
do roku 1994
Polska
-% w stosunku
do roku 1994
Źródło GUS

1994 r
19 111

1995 r
19 623

1996 r
19 868

1997 r
20 294

1998 r
20 854

100.00%

102.68%

103.96%

106.19%

109.12%

1 553 819

1 570 904

1 566 875

1 572 456

1 567 842

100.00%

101.10%

100.84%

101.20%

100.90%

136 193 480

136 694 324

137 070 867

135 867 218

135 629 723

100.00%

100.37%

100.64%

99.76%

99.59%

Stan księgozbioru w stosunku do roku 1994

109.00%
107.00%
105.00%
103.00%
101.00%
99.00%
1994 r
1995 r
Gmina Rybno

1996 r
1997 r
Dawne woj. skierniewickie

1998 r
Polska

Działalność rekreacyjno sportowa
Na terenie Gminy Rybno działają 3 Koła Łowieckie: „Bzura” w obwodzie
sochaczewskim, „Struga” i „Orzeł” w obwodzie warszawskim. Szczególnie aktywnie działa
Koło „Bzura”, które dwa razy w roku organizuje tresury i konkursy psów myśliwskich, z
udziałem gości zagranicznych.
W Gminie działa również Klub Sportowy „Limit”, oraz Ludowy Zespół
Sportowy kultywujący tradycję piłki nożnej.
We wsi Jasieniec kobiety zrzeszone są w Kole Gospodyń Wiejskich.
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VII STRUKTURA BUDŻETU GMINY
Dochody budżetu
Tab. 38.

Dochody budżetu Gminy Rybno
Wyszczególnienie
Dochody łącznie
na 1 mieszkańca
własne
- z podatku rolnego
- z podatku od nieruchomości
- z podatku od śr. transp.
- z opłat lokalnych
- pozostałe
z udziałów w podatkach
stanowiących dochody budżetu
państwa
- od osób fizycznych
- od osób prawnych
subwencje ogólne
dotacje z budżetu państwa
ze źródeł pozabudżetowych
Wydatki ogółem
na 1 mieszkańca
Źródło GUS, 1997 rok

Gmina Rybno
Powiat
zł / %
sochaczewski
3 037 305
100.00%
100.00%
818.02
857.32 zł
870 844
28.67%
37.05%
412 621
13.59%
3.52%
117 813
3.88%
12.38%
163 627
5.39%
4.43%
201
0.01%
0.45%
176 582
5.81%
16.27%
410 453
13.51%
16.19%

Woj.
mazowieckie
100.00%
1 272.60 zł
45.71%
1.35%
8.35%
2.51%
0.66%
32.83%
22.01%

Polska
100.00%
1 020.69 zł
35.32%
1.97%
11.22%
2.86%
0.61%
18.66%
24.24%

408 415
2 038
970 575
403 021
382 412

13.45%
0.07%
31.96%
13.27%
12.59%

14.93%
1.27%
29.70%
11.99%
5.07%

18.34%
3.66%
18.78%
12.01%
1.50%

22.45%
1.78%
24.18%
14.00%
2.26%

3 326 392
895.88

109.52%

106.53%
913.29 zł

102.54%
1 304.94 zł

102.50%
1 046.19 zł

Tab. 39.

Struktura dochodów własnych budżetu gminy Rybno w zł
Wyszczególnienie
Udział we wpływach z podatku dochodowego
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od działalności gospodarczej
Podatek od spadków i darowizn
Opłata skarbowa
Dochody z majątku gminy
Pozostałe dochody
Łącznie dochody własne
Źródło: UG RYBNO

1997
410 453
412 621
117 813
1 741
163 627
7 101
5 833
42 860

1998
404 161
465 025
159 931
1 830
65 763
11 652
1 403
35 624

119 248
1 281 297

138 584
1 283 973

Strategia opracowana w 2000 roku, przez liderów społeczności lokalnej,
pod kierunkiem ekspertów Fundacji Edukacyjnej 4H w Polsce

1999
374 618
387 947
287 145
5 516
107 089
15 445
46 754
102 455
118 099
1 445 068
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Tab. 40.

Dochody budżetów w latach 1994 – 1998 w tys. zł
Wyszczególnienie
Gmina Rybno
-% w stosunku
do roku 1994
Dawne woj.
skierniewickie
-% w stosunku
do roku 1994
Polska
-% w stosunku
do roku 1994
Źródło GUS

1994 r
804.48

1995 r
1 121.36

1996 r
2 260.03

1997 r
3 037.31

1998 r
2 927.90

100.00%

139.39%

280.93%

377.55%

363.95%

121 024.01

164 626.53

265 812.09

336 386.20

383 587.11

100.00%

136.03%

219.64%

277.95%

316.95%

14 808 046.83

19 993 434.75

30 956 376.20

39 518 247.69

46 119 407.97

100.00%

135.02%

209.05%

266.87%

311.45%

Wzrost dochodów budżetów w stosunku do roku 1994
400.00%
350.00%
300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
1994 r

1995 r

1996 r

Gmina Rybno

1997 r

1998 r

Dawne woj. skierniewickie

Polska

Tab. 41.

Wydatki budżetu gminy Rybno w zł
Wyszczególnienie

1997

1998
%

Rolnictwo i leśnictwo

89 670

2.70%

199 480

6.95%

381 126

11.53%

Gospodarka komunalna i
mieszkaniowa

55 965

1.68%

148 963

5.19%

101 402

3.07%

712 824

21.43%

324 612

11.31%

378 016

11.44%

1 603 284

48.20%

1 177 763

41.05%

1 351 920

40.90%

269 060

8.09%

315 359

10.99%

339 938

10.28%

51 344

1.54%

61 588

2.15%

71 478

2.16%

486 429

14.62%

580 503

20.23%

643 791

19.47%

57 816

1.74%

60 863

2.12%

38 068

1.15%

3 326 392

100.00%

2 869 131

100.00%

3 305 739

100.00%

Utrzymanie dróg i łączność
Oświata i wychowanie
Opieka społeczna i ochrona
zdrowia
Kultura i sztuka, kultura
fizyczna i sport
Administracja państwowa i
samorządowa
Odsetki od zaciągniętych
kredytów inwestycyjnych
Łącznie

zł

1999

zł

%

zł

Źródło: UG Rybno
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Wydatki budżetu Gminy Rybno w zł

3 500 000
3 000 000

Odsetki od zaciągniętych
kredytów inwestycyjnych

2 500 000

Administracja państwowa
i samorządowa

2 000 000

Kultura i sztuka, kultura
fizyczna i sport

1 500 000

Opieka społeczna i
ochrona zdrowia
Oświata i wychowanie

1 000 000
Utrzymanie dróg i
łączność

500 000

Gospodarka komunalna i
mieszkaniowa

0
1997

1998

Rolnictwo i leśnictwo

1999

Tab. 42.

Wydatki budżetów w latach 1994 – 1998 w tys. zł
Wyszczególnienie
Gmina Rybno
-% w stosunku
do roku 1994
Dawne woj.
skierniewickie
-% w stosunku
do roku 1994
Polska
-% w stosunku
do roku 1994
Źródło GUS

1994 r
795.3

1995 r
1 060.4

1996 r
2 448.5

1997 r
3 326.4

1998 r
2 869.1

100.00%

133.33%

307.87%

418.26%

360.76%

121 752.7

164 507.0

270 548.3

342 012.7

383 593.4

100.00%

135.12%

222.21%

280.91%

315.06%

14 903 869.7

19 828 434.4

31 499 006.3

40 504 329.1

47 495 157.6

100.00%

133.04%

211.35%

271.77%

318.68%

Wzrost wydatków budżetów w stosunku do roku 1994
450.00%
400.00%
350.00%
300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
1994 r

1995 r

Gmina Rybno

1996 r

1997 r

Dawne woj. skierniewickie
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Polska
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Tab. 43.

Budżet gminy Rybno w zł
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik
Źródło: UG Rybno

1997
3 037 305
3 326 392
-289 087

1998
2 927 920
2 869 131
58 789

1999
3 488 592
3 305 739
182 853

Tab. 44.

Realizacja inwestycji w Gminie Rybno w latach 1990 1999
Rodzaj inwestycji
Wodociągi i system uzdatniania wody
Sala gimnastyczna
Modernizacja kotłowni przy
SzkolePodstawowej w Rybnie
Drogi i most
Zakup samochodów pożarniczych i
karosowanie
Ogółem koszty

Budżet
gminy

Środki
mieszkańców

Dotacje
i inne

Koszt
całkowity

636 067

310 825

382 882

1 329 774

1 120 529

4 987

330 196

1 455 712

148 608

148 608

1 043 427

418 950

1 462 377

51 700

45 300

97 000

1 177 328

4 493 471

3 000 331

315 812

Źródło: UG Rybno

Źródła finansowania inwestycji w Gminie Rybno
w latach 1990 - 1999

Środki
mieszkańców
7.03%

Budżet
gminy
66.77%
Dotacje
i inne
26.20%
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Kierunki inwestycji w Gminie Rybno w latach
1990 - 1999
Modernizacja
kotłowni przy
Szkole
Podstawowej w
Rybnie
3.31%

Sala gimnastyczna
32.40%

Drogi i most
32.54%
Wodociągi i
system
uzdatniania wody
29.59%

Zakup
samochodów
pożarniczych i
karosowanie
2.16%
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Podstawowe wskaźniki
dotyczące zasobów gminy Rybno
I.

Struktura rolna i infrastruktura wsi

1. Powierzchnia całkowita gminy:

72,74 km2

2. Struktura użytków rolnych w gminie:
Ogółem rolne

6 713,2 ha

Grunty orne

6 536,0 ha

Łąki i pastwiska

253,0 ha

Sady

585,0 ha

3. Powierzchnia lasów

327 ha

4. Liczba mieszkańców:

3 709

5. Gęstość zaludnienia:

50,98 osoby/km2

6. Wielkość migracji

-21 osób

7. Struktura mieszkańców
do 15 lat

23.19%

15 - 19 lat

8.75%

20 - 29 lat

13.28%

30 - 39 lat

12.55%

40 - 49 lat

13.30%

50 - 59 lat

8.78%

60 - 64 lat

4.74%

powyżej 64 lat

15.41%

8. Liczba ludności utrzymującej się z rolnictwa
utrzymujący się wyłącznie z pracy
w swoim gospodarstwie rolnym

202

-

29.71%

utrzymujący się z 2.źrodeł

328

-

48.24%

utrzymujący się z 3.źródeł

150

-

22.06%

9. Procent bezrobocia

4,08 %

kobiety

85 osób

mężczyźni

65 osób

absolwenci

17 osób
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10. Liczba zwierząt według gatunków
Bydło ogółem

2812

- w tym krowy

1530

Trzoda chlewna ogółem

10994

- w tym lochy

1089

Konie ogółem

133

Owce ogółem

25

Kury ogółem

9602

Kury nioski ogółem

8543

11. Liczba i struktura gospodarstw, dane za rok 1996
działki rolne

62

gospodarstwa rolne ogółem

680

od 1 do mniej niż 2 ha

43

od 2 do mniej niż 5 ha

138

od 5 do mniej niż 7 ha

128

od 7 do mniej niż 10 ha

155

od 10 do mniej niż 15 ha

157

od 15 do mniej niż 20 ha

41

od 20 do mniej niż 50 ha

17

od 50 do mniej niż 100 ha

1

12. Średnia wielkość gospodarstwa

6,11 ha

13. Liczba wsi nie podłączonych do sieci wodociągowej

11

14. Liczba wsi nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej- wszystkie wsie nie mają kanalizacji
15. Liczba wsi bez sieci elektrycznej

0

16. Poziom wykształcenia, dane za rok 1996
wyższe

1.66%

policealne
średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone
podstawowe nieukończone i bez
wykształcenia
kurs rolniczy

0.85%
11.74%
2.96%
37.70%
28.80%
4.43%
11.86%
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II.

III.

Małe i średnie przedsiębiorstwa
Usługi budowlane

8

Usługi transportowe

27

Handel

38

Pozostałe usługi

47

Przetwórstwo rolno - spożywcze

6

Turystyka

1. Liczba miejsc noclegowych -0
2. Liczba pokoi dla turystów; -0
Hotele: brak
Pensjonaty: brak
Gospodarstwa agroturystyczne: brak

IV.

Infrastruktura wiejska

1. Liczba km dróg wiejskich;
2. Podstawowa kanalizacja i ilość szamb;
3. Ilość oczyszczalni ścieków:

37
466
2

4. Liczba gospodarstw mających dostęp do telefonu

614

5.

2 szkoły podstawowe

Liczba szkół i uczniów;

1 gimnazjum
1 Zasadnicza Szkoła Mechanizacji
Rolnictwa
496 uczniów

V.

Środowisko

1. Powierzchnia parków przyrody: brak
2. Zanieczyszczenie środowiska: brak danych

Strategia opracowana w 2000 roku, przez liderów społeczności lokalnej,
pod kierunkiem ekspertów Fundacji Edukacyjnej 4H w Polsce

59

Analiza SWOT
( mocne i słabe strony gminy Rybno oraz jej szanse i zagrożenia)
MOCNE STRONY
1. Czyste środowisko i dobre gleby
2. Dobre położenie – możliwość produkcji ekologicznej
3. Młode społeczeństwo
4. Posiadane zabytki - aleje kasztanowe ; park ; dworek ; kościół ; cmentarz
5. Dobra kultura rolna
6. Stosunkowo dobra struktura powierzchni gospodarstw sadowniczo – warzywniczych
7. Dobrze rozwinięta produkcja trzody chlewnej, bydła i sadownicza
8. Dobrze zorganizowani sadownicy
9. Tradycje sadownicze w produkcji pro-ekologicznej
10. Współpraca szkół ze szkołami w Niemczech
11. Możliwość tworzenia terenów rekreacyjnych
12. Istnienie podstawowych instytucji świadczących usługi dla społeczeństwa
13. Istnienie infrastruktury sportowej
14. Tereny pod budownictwo indywidualne
15. Tereny pod działalność produkcyjną
16. Dobre tereny łowieckie
17. Dobrze działająca OSP
SŁABE STRONY
1. Słaba infrastruktura techniczna –kanalizacja; oczyszczalnia ścieków; gazyfikacja
2. Słaby stan techniczny dróg, wymagających modernizacji i przebudowy
3. Zbyt mało chodników i ścieżek rowerowych, które mogłyby znacząco poprawić
bezpieczeństwo w poruszaniu się po drogach na terenie gminy
4. Brak przetwórstwa rolnego i zakładów produkcyjnych
5. Brak organizacji skupu przy istniejącej infrastrukturze
6. Niski budżet
7. Brak miejsc pracy
8. Nie doinwestowana oświata i kultura ( GOK )
9. Niewystarczający zakres opieki zdrowotnej
10. Niski poziom mechanizacji gospodarstw
11. Niski poziom wykształcenia mieszkańców
12. Brak gospodarki odpadami
13. Niewystarczająca niedostępność obiektu parkowo – muzealnego
14. Brak ścieżek rowerowych i chodników
15. Brak terenów rekreacyjnych i bogactw naturalnych
16. Mały obszar gminy
17. Brak linii kolejowej
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SZANSE
1. Poprawa wykształcenia mieszkańców
2. Podnoszenie świadomości ekologicznej i estetycznej
3. Poprawa jakości produktów rolnych
4. Reklama i promocja gminy
5. Rozwój przetwórstwa i gospodarstw indywidualnych
6. Tworzenie grup producenckich
7. Udział w związkach między gminnych
8. Możliwość nabywania gruntów przez inwestorów
9. Budowa obwodnicy
10. Przygotowanie „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego”
11. Dobry stan bezpieczeństwa globalnego
12. Integracja z Unią Europejską
13. Możliwość pozyskiwania środków na inwestycje
14. Przyciągnięcie kapitału zagranicznego i rodzimego
ZAGROŻENIA
1.
2.
3.
4.

Brak dobrych połączeń komunikacyjnych
Odpływ młodzieży do pracy w mieście
Zły stan bezpieczeństwa lokalnego
Konkurencja zagraniczna – dotowana produkcja rolna
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Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży klas VIII
Szkoły Podstawowej i I klasy gimnazjum Rybna.
( odpowiedzi uczniów zostały odpowiednio zhierarchizowane)

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co mi się podoba w mojej gminie—mocne strony
wybudowana sala gimnastyczna
dobrze utrzymany kościół i prężny ksiądz
zabytki i historia gminy
gimnazjum i Szkoła Podstawowa
ośrodek zdrowia, apteka, poczta
dobrze rozwinięta telefonizacja
dobrze wyposażona biblioteka
założone sklepy
uprzejmość i duże zaangażowanie wójta i pracowników gminy
wybudowany stadion

2.Co mi się nie podoba w mojej gminie—słabe strony
• zły stan dróg i brak ich oświetlenia
• brak sygnalizacji świetlnej i chodników
• nie pełna telefonizacja gminy
• brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków
• nie pełne zwodociągowanie gminy
• zbyt duże zanieczyszczenia
• brak gminnego ośrodka kultury i klubów dla młodzieży
• zbyt mało dostępny dla młodzieży park i muzeum
• zbyt mały budynek poczty
3.Co powinno nowego powstać w gminie—szanse
♦ nowy dobrze wyposażony budynek gimnazjum
♦ dobre asfaltowe drogi
♦ oczyszczalnia ścieków i kanalizacja
♦ gminny dom kultury
♦ basen i boiska sportowe
♦ ścieżki rowerowe
♦ pełne zwodociągowanie gminy i zakończenie telefonizacji
4. Co przeszkadza gminie by się rozwijała—zagrożenia
♦ brak funduszy
♦ mała promocja i reklama gminy
♦ brak sponsorów
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Wizja
W roku 2015 gmina Rybno będzie terenem zurbanizowanym, o prawidłowej
infrastrukturze technicznej i społecznej. Mieszkańcy gminy będą ludźmi wykształconymi i
odpowiedzialnymi w działaniach. Gmina będzie miejscem, w którym czymś naturalnym
będzie respektowanie prawa, dbałość o estetykę, o środowisko naturalne, zabytki i dobra
kultury oraz rozwój oświaty i edukacji i zdrowie mieszkańców. Mieszkańcy i przybywający
tu ludzie będą mieć poczucie bezpieczeństwa osobistego. Szczególną opieką będą tu otoczeni
ludzie starsi i będący w trudnych sytuacjach życiowych. Społeczność gminy ceniąc własne
przekonania i kultywując tradycję oraz hierarchię wartości będzie tolerancyjną w stosunku do
innych ludzi i środowisk. Wyrażać się to będzie w otwartości i przyjaznym nastawieniu do
inwestorów lokujących tu swoje przedsięwzięcia, czy też ludzi osiedlających się tu na stałe.
Społeczność gminy będzie zintegrowana, prężna w działaniach, współpracować będzie z
lokalnymi organizacjami samorządowymi i innymi organizacjami w realizacji wspólnych
celów.

Misja
„Rybno gminą zrównoważonego rozwoju, przyjazną dla ludzi,
dbającą o środowisko naturalne i wszechstronny rozwój
społeczeństwa”
Społeczność lokalna jest dumna ze swej przeszłości, identyfikuje się ze swym
środowiskiem i

dąży do budowy społeczeństwa obywatelskiego, które przyjmuje

odpowiedzialność za rozwój gospodarczy gminy. Odpowiedzialność ta wyraża się we
wspólnych działaniach zmierzających do urzeczywistnienia nakreślonej wizji gminy roku
2015 i dążeniach do zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Rybno celów, a mianowicie:
rozwój i doskonalenie infrastruktury technicznej i społecznej; rozwój oświaty, edukacji,
kultury; modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa; rozwój przedsiębiorczości; ochrona
środowiska naturalnego; rozwój turystyki ,sportu i rekreacji.
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Duża tabela – CELE STRATEGICZNE
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Cel strategiczny I

ROZWÓJ I DOSKONALENIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I
SPOŁECZNEJ
Uzasadnienie: Szybkość przemieszczania się, oraz bezpieczeństwo jazdy to jeden z
najważniejszych czynników decydujących o rozwoju Gminy Rybno. Dobra i bezpieczna
komunikacja to szansa na rozwój gospodarczy i społeczny obszaru. Obecny stan dróg w
gminie często nie przystosowany do poruszania się po nich ciężkich pojazdów, jest
przeszkodą w dalszym rozwoju gminy, a przede wszystkim wielkim utrudnieniem dla
mieszkańców. Brak poboczy i chodników oraz wydzielonych pasów na drogach dla
rowerów, ścieżek rowerowych stwarza wiele zagrożeń dla pieszych, rowerzystów, jak
również dla kierowców.
Brak poczty, apteki czy komisariatu policji stanowi duże utrudnienie życia społecznego
mieszkańców. Doskonalenie opieki medycznej w gminie, przyczyni się do lepszej
dostępności specjalistycznych usług medycznych świadczonych mieszkańcom gminy. Z kolei
rozszerzenie form działalności pomocy społecznej spowoduje w konsekwencji
usamodzielnienie podopiecznych i zmniejszenie liczby osób korzystających z opieki i
pomocy społecznej. Bardzo ważne jest stworzenie zaplecza lokalowego do prowadzenia
pomocy społecznej.
Cele operacyjne:
1. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury drogowej
2. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej
3. Doskonalenie opieki medycznej i pomocy społecznej
Okres realizacji: 2000-2015
Instytucja odpowiedzialna: Zarząd Gminy we współpracy ze Starostwem Powiatu, ZOZ
we współpracy z Mazowiecką Kasą Chorych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i
Samorządem Lokalnym.
Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych
Cel operacyjny Nr 1

BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I
INFRASRUKTURY DROGOWEJ
Uzasadnienie: O konieczności przebudowy i modernizacji dróg i infrastruktury drogowej na
terenie gminy Rybno zdecydowały następujące czynniki;
• zagrożone bezpieczeństwo na drogach
• wąskie drogi
• brak poboczy
• zła jakość dróg
• brak ciągów pieszych
• konieczność zapewnienia bezpiecznego dowozu dzieci do szkoły
• zapewnienie rozwoju małej przedsiębiorczości
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•
•

stworzenie lepszych warunków dla osadnictwa
zapobieganie odpływowi młodych ludzi z gminy

Oczekiwane efekty:
poprawa bezpieczeństwa na drogach
poprawa bezpieczeństwa dla pieszych
podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca przyjaznego dla zamieszkania i
inwestowania
Beneficjanci: mieszkańcy wsi oraz przejeżdżający przez gminę tranzytem
Okres realizacji; 2000-2017
Cele szczegółowe:
1.1 BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG
Inwestycje drogowe pochłaniają każdego roku sporą część budżetu gminy. Stąd realizacja
tych zadań uzależniona będzie w dużej mierze od możliwości pozyskania środków
zewnętrznych. Gmina będzie czyniła starania o dofinansowanie planowanych inwestycji ze
środków Unii Europejskiej.
Planowane zadania:
1.1.1.Przebudowa dróg do roku 2017
− droga gminna nr 380520W – na odcinku Cypriany – Ćmiszew Rybnowski ( włączenie
do drogi powiatowej nr 3819W i 3820W)
− droga gminna nr 380506W – na odcinku – Konstantynów- Rybionek – Ludwików –
Rybno (włączenie do drogi powiatowej nr 3819W)
− droga gminna nr 380507W na odcinku Rybno – Rybno Parcela – Szwarocin Nowy
(włączenie do dróg powiatowych nr 3819W i 3822W)
− droga gminna nr 380518W – na odcinku Aleksandrów - Cypriany (włączenie do dróg
powiatowych nr 3819W i 3820W)
− droga gminna nr 380504W w Zofiówce ( włączenie do drogi powiatowej nr 3819W)
− droga gminna nr 380503W na odcinku Karolków Rybnowski – Nowa Wieś –
Zygmuntówka ( włączenie do drogi powiatowej nr 3818W)
− droga gminna nr 380514W na odcinku Sarnów - Wężyki (włączenie do drogi
powiatowej nr 3818W)
− droga gminna nr 380501 w Wężykach
1.1.2. Utwardzenie dróg żużlem stalowniczym:
Realizacja tego zadania następować będzie w różnej kolejności, w zależności od
zaangażowania mieszkańców wsi i możliwości finansowych. W finansowaniu tego zadania
przewiduje się duży udział mieszkańców wsi i gminy:
Lata 2001-2002: Jasieniec- drogi nr 132,164,180 ( 3 odcinki)
Lata 2001-2015: Rybno- droga nr 265 ( nowa droga )
Lata 2002-2014: Złota- drogi nr 135,230,35
Lata 2003-2004: Ćmiszew Parcel- drogi nr 8,43,26
Lata 2004-2012: Wężyki-drogi nr 16,33,170,96
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Rok 2004Karolków Szwarocki- droga przy sołtysie
Lata 2005-2010: Erminów- drogi nr 83,240,32,183
Lata 2005-2007: Konstantynów- drogi nr 16,110
Lata 2008-2009: Rybionek drogi nr 64,16
Rok 2008Karolków Rybnowski- droga nr 151
Rok 2009Antosin- droga nr 194
Rok 2014Antosin- droga nr 195
Rok 2015Ludwików- droga nr 53
Okres realizacji:2000-2017
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: część środków finansowych, zasoby pracy
b) potrzebne spoza gminy: fundusze Unii Europejskiej
c) Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z radami sołeckimi
i Starostwem Powiatu
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów
Wysokość środków własnych: 36,37%
Wysokość środków spoza gminy: 63,63% środków kwalifikowanych (PROW)
1.2. REMONT I BUDOWA CHODNIKÓW
Zadania:
1.2.1 Budowa chodników w ciągu ulic gminnych w Erminowie- okolice szkoły i w RybnieOsiedle XXX -lecia , ul. Parkowa
1.2.2.Kontynuacja budowy ciągów chodników wzdłuż dróg powiatowych przy ulicach:
Długiej, Wyszogrodzkiej, i Alei Kasztanowej.
Okres realizacji:2000-2017
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: tereny pod budowę chodników
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
Odpowiedzialny za realizacje: Zarząd Gminy we współpracy z radami sołeckim
I Starostwem Powiatu
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysu
Wysokość środków własnych (% lub zł): 50 %
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł): 50 %
1.3. OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE DRÓG
Zadania:
1.3.1. Wykonanie oznakowania na drogach, przejść w miejscach natężonego ruchu pieszych
1.3.2. Uzupełnienie i wymiana oznakowań pionowych
Okres realizacji: 2000-2010
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie; zasoby pracy
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
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Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z radami sołectw
i Starostwem Powiatu
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): zgodnie z kosztorysem
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50 %
Wysokość środków spoza gminy ( %lub zł); 50 %
1.4 BUDOWA GAZOCIĄGU
Zadania:
1.4.1. Wybudowanie linii przesyłowych gazu w poszczególnych wsiach
Okres realizacji: 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie; zasoby pracy
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z radami sołectw
i Starostwem Powiatu
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): zgodnie z kosztorysem
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50 %
Wysokość środków spoza gminy ( %lub zł); 50 %
1.5. DOKOŃCZENIE TELEFONIZACJI WSI
Zadania:
1.5.1. Rozbudowa centrali telefonicznej
1.5.2. Wybudowanie sieci telefonicznych we wsiach nie w pełni stelefonizowanych
Okres realizacji: 2000-2010
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie; zasoby pracy
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd gminy we współpracy z radami sołectw, Starostwem
Powiatu, Telekomunikacja Polska S.A.
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): zgodnie z kosztorysem
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50 %
Wysokość środków spoza gminy ( %lub zł); 50 %
Cel operacyjny Nr 2

BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Uzasadnienie: Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej pozwoli
społeczności lokalnej poczuć się bezpieczniej, poprzez lepszą pracę policji, właściwie
wyposażoną, pracującą w przystosowanych lokalach.
Nowe pomieszczenia apteki i poczty pozwolą lepiej obsłużyć społeczeństwo i zaopatrzyć w
podstawowe leki. Właściwe pomieszczenia biblioteczne przyciągną mieszkańców i młodzież
do szerokich zbiorów książek. W odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach znajdą
pomoc i opiekę ludzie potrzebujący.
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Oczekiwane efekty; poprawa stanu zdrowia mieszkańców, zaopatrzenia , bezpieczeństwa i
wykorzystanie zbiorów bibliotecznych.
Beneficjanci: mieszkańcy gminy
Okres realizacji: 2000-2015
Cele szczegółowe:
2.1. BUDOWA OBIEKTU WSPÓLNEGO DLA POCZTY, APTEKI,
POSTERUNKU POLICJI, BIBLIOTEKI I DZIENNEGO DOMU OPIEKI
SPOŁECZNEJ
Zadania:
2.1.1. Wybudowanie budynku wspólnego dla poczty, apteki, posterunku policji biblioteki i
dziennego domu opieki społecznej.
Okres realizacji: 2000-2015
Instytucja odpowiedzialna; Zarząd Gminy we współpracy z Komendą Policji, Pocztą Polską
i Starostwem Powiatu.
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50 %
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ): 50 %

Cel operacyjny Nr 3

DOSKONALENIE OPIEKI MEDYCZNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ
Uzasadnienie: Doskonalenie opieki medycznej w gminie przyczyni się do lepszej
dostępności specjalistycznych usług medycznych świadczonych mieszkańcom gminy.
Poprawi się także jakość usług, oraz opieka medyczna dla wszystkich mieszkańców gminy.
Z kolei rozszerzenie form działalności pomocy społecznej spowoduje w konsekwencji
usamodzielnienie podopiecznych i zmniejszenie liczby korzystających z opieki i pomocy
społecznej. Bardzo ważne jest stworzenie zaplecza lokalowego do prowadzenia pracy
socjalnej z podopiecznymi przez profesjonalny personel.
Cele szczegółowe:
1. Remont Ośrodka Zdrowia
2. Wyposażenie gabinetów w sprzęt specjalistyczny
Okres realizacji: 2000-2015
Instytucje odpowiedzialne: ZOZ we współpracy z Mazowiecką Kasą Chorych, Kasą
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zarządem Gminy i samorządem lokalnym
Cele szczegółowe
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3.1. REMONT OŚRODKA ZDROWIA
Uzasadnienie: Poprawa warunków socjalnych personelu medycznego spowoduje lepszą
jakość usług i pracy. Dążąc do pełnej realizacji tego celu należy w sposób ciągły doposażać
ośrodek w nowoczesny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, co pozwoli szybciej diagnozować
choroby i podejmować szybkie i właściwe leczenie .
Oczekiwane efekty: poprawa obsługi medycznej mieszkańców
Beneficjanci: personel medyczny i mieszkańcy gminy
Okres realizacji: 2000-2015
Zadania:
3.1.1. Wymiana okien
3.1.2.Wymiena systemu ogrzewania na ekologiczne
Okres realizacji: 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: ośrodek zdrowia
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
Odpowiedzialny za realizację: ZOZ we współpracy z Zarządem Gminy
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysu
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50% (w tym 10% wkład mieszkańców)
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ): 50%

3.2. WYPOSAŻENIE GABINETÓW W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY
Zadania:
3.2.1. Doposażenie USG,EKG
3.2.2. Wyposażenie w sprzęt do fizykoterapii
3.2.3. Wyposażenie w inny sprzęt specjalistyczny
Okres realizacji; 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: przeszkolony personel, niektóry sprzęt
b) potrzebne spoza gminy; środki finansowe
Odpowiedzialny za realizację: ZOZ we współpracy z Mazowiecką Kasą Chorych oraz
Zarządem Gminy
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięci ( w cenach bieżących): zgodnie z cennikami
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 %
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł): 50 %
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Cel strategiczny nr II

ROZWÓJ OŚWIATY, EDUKACJI i
KULTURY
Uzasadnienie; 1 września 1999 r był datą bardzo ważną w historii szkolnictwa
powszechnego. Od tego dnia szkoły realizują swoje zadnia w myśl ustawodawstwa
dotyczącego reformy edukacji. Uczniowie klas 1-6 szkoły podstawowej stali się
automatycznie uczniami odpowiednich klas zreformowanej sześcioletniej szkoły
podstawowej. Kontynuacją szkoły podstawowej jest 3-letnie gimnazjum. Powodzenie
reformy edukacji w dużym stopniu uzależnione będzie od możliwości dostosowania
istniejącej gminnej bazy oświatowej do potrzeb i zmian nakreślonych ustawą. Podniesienie
poziomu nauczania, stworzenie odpowiednich warunków dydaktycznych to droga w kierunku
wyrównywania szans społeczności wiejskich do mieszkańców miast.
Tradycje ludowe, zwyczaje i obrzędy to wartości jakie każde społeczeństwo powinno
kultywować. Aktywne uczestnictwo w imprezach kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych
pozwoli na poznanie własnej kultury i tradycji. Ożywienie oraz poszerzenie działalności
placówek kulturalno-oswiatowych to rozszerzenie oferty spędzenia wolnego czasu
skierowanej do mieszkańców gminy oraz turystów odwiedzających gminę.

Cele operacyjne:
1. Modernizacja szkół
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego
Okres realizacji: 2000-2015
Instytucja odpowiedzialna: Zarząd Gminy we współpracy z dyrektorami szkół i ośrodka
kultury
Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych
Cel operacyjny Nr 1

MODERNIZACJA SZKÓŁ
Uzasadnienie: Obecny stan obiektów szkolnych oraz ich wyposażenia nie zapewnia pełnej
realizacji założeń reformy edukacji. Główne zastrzeżenia to:
1. Brak sal gimnastycznych w szkołach podstawowych
2. Zbyt szczupła baza lokalowa-brak specjalistycznych pracowni przedmiotowych
3. Przestarzały sprzęt dydaktyczny
4. Niedostateczne wyposażenie szkół w meble, pomoce naukowe
5. Zły stan techniczny budynków szkolnych ( oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie węglowe,
dachy, okna, drzwi)
Brak Gminnego Ośrodka Kultury znacznie utrudnia spotkania i dokształcanie społeczności
lokalnej.
Poszczególne placówki należy zmodernizować i doposażyć w nowoczesne pomoce
dydaktyczne.
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Oczekiwane efekty:
Podniesienie poziomu nauczania
Stworzenie nowoczesnej bazy kulturalnej i oświatowej w gminie
Poprawa komfortu nauki oraz pracy dydaktycznej kadry nauczycielskiej
Poprawa stanu zdrowotnego i kondycji fizycznej dzieci i młodzieży
Beneficjanci: społeczeństwo gminy, dzieci i młodzież szkolna oraz pedagodzy
Okres realizacji:2000-2015
Cele szczegółowe:
1.1.ADAPTACJA STAREGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA GIMNAZJUM
Zadania:
1.1.1. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na gimnazjum
Okres realizacji: 2000-2002
Instytucja odpowiedzialna; Kuratorium Oświaty wraz z Zarządem Gminy i Starostwem
Powiatu
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50 %
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ): 50 %
1.2.MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYBNIE
Zadania:
1.2.1. Wymiana stolarki
1.2.2. Remont elewacji
1.3.MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ERMINOWIE
Zadania:
1.3.1. Wymiana centralnego ogrzewania na olejowe
Okres realizacji: 2000-2010
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: baza oświatowa, część środków finansowych
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z dyrektorami szkół
Plan finansowania;
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50 %
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ): 50 %
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1.4. MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO SZKÓŁ
Zadania:
1.4.1. Budowa boiska przyszkolnego w Rybnie
1.4.2. Budowa sal gimnastycznych w Erminowie i w Rybnie dla klas I - III
Okres realizacji: 2000-2007
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: część środków finansowych
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z dyrektorami szkół
Plan finansowania;
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50 %
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ):50 %

Cel operacyjny 2.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Uzasadnienie: Miejscowa tradycja, kultura, zwyczaje i obrzędy ludowe, to wartości jakie
zatraciliśmy w ostatnim czasie. Brak spotkań, dyskusji i wymiany poglądów powoduje
piętrzenie problemów i wzajemną niechęć. Zachowanie, a niejednokrotnie powrót do typowej
wiejskiej architektury to piękny krajobraz wsi polskiej. Tradycje wiejskiej kuchni i sposobu
odżywiania to poprawa zdrowia i samopoczucia mieszkańców. Ocalenie bioróżnorodności
pozwoli powrócić do naturalnego uroku wsi.
Oczekiwane efekty:
Podniesienie kultury społeczeństwa gminy
Kultywowanie miejscowej tradycji i kultury
Ochrona miejscowych zabytków
Możliwość organizacji imprez kulturalnych
Beneficjanci: społeczeństwo gminy
Okres realizacji: 2000-2015
Cele szczegółowe:
2.1. UTWORZENIE ZAPLECZA KULTURALNO – OŚWIATOWEGO
I REKREACYJNEGO
Zadania:
2.1.1. Adaptacja budynków GS na cele rekreacyjno-kulturalne
2.1.2. Szersze udostępnienie miejscowego muzeum społeczności lokalnej i turystom
Okres realizacji: 2000-2015
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Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: istniejące budynki, część środków finansowych
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z samorządem lokalnym
Plan finansowania;
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 80 %

Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ):20 %

2.2. ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH
KULTYWUJĄCYCH MIEJSCOWĄ TRADYCJĘ I KULTURĘ.
Zadania:
2.2.1.Organizacja dożynek
2.2.2.Organizacja festynów ludowych
2.2.3.Organizacja konkursów na najładniejsze gospodarstwo
2.2.4.Organizacja konkursów na najładniejszy ogród przydomowy
Okres realizacji: 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: istniejące budynki, część środków finansowych
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z samorządem lokalnym
Plan finansowania;
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących):
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 80 %
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ):20 %
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Cel Strategiczny Nr III

MODERNIZACJA I RESTRUKTURYZACJIA
ROLNICTWA
Uzasadnienie: Aktywność gospodarcza w sferze rolniczej, samoorganizowanie producentów
są niezbędne w gospodarce rynkowej. Rozwój rolnictwa zależeć będzie od samych rolników,
ale także od samorządu Gminy, Samorządu Rolników ( Izb Rolniczych ), oraz szeroko pojętej
edukacji. Niezbędna będzie tu także pomoc organizacyjna w zakresie samoorganizacji grup
producenckich, marketingowych, stowarzyszeń, jak również ich promocja.
Cele operacyjne:
1. Modernizacja gospodarstw rolnych
2. Rozwój przetwórstwa rolno - spożywczego
3. Rozwój rynku rolnego
4. Racjonalna gospodarka gruntami
Oczekiwane efekty:
wzrost dochodów gospodarstw
zagospodarowanie produktów rolnych
zorganizowanie się rolników
poprawa struktury agrarnej
Beneficjanci: rolnicy
Okres realizacji; 2000-2015
Cel operacyjny Nr 1.

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH
Cele szczegółowe:
1.1. Inwestowanie w gospodarstwa rolne
Zadania:
1.1.1. Inwestycje w produkcję bydła mlecznego
1.1.2. Inwestycje w produkcję bydła mięsnego
1.1.3. Inwestycje w produkcję trzody chlewnej, drobiu i owczarstwa
Okres realizacji: 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: producenci rolni
b) potrzebna spoza gminy: środki pomocowe
Odpowiedzialni za realizację: zainteresowani rolnicy we współpracy z ODR i Izbami
Rolniczymi
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): zgodnie z kosztorysami
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 %
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Cel operacyjny Nr 2.

ROZWÓJ PRZETWÓRSTWA ROLNO - SPOŻYWCZEGO
Cele szczegółowe:
2.1. Budowa zakładów przetwórstwa rolniczego
Zadania:
2.1.1. Utworzenie przetwórni warzyw i owoców
2.1.2. Budowa wspólnych chłodni
Okres realizacji: 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: tereny pod budowę zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe, specjalistyczne doradztwo
Odpowiedzialny za realizację: przedsiębiorcy lokalni i spoza gminy we współpracy z
Zarządem Gminy.

Cel operacyjny Nr 3.

ROZWÓJ RYNKU ROLNEGO
Cele szczegółowe:
3.1. ORGANIZACJA GRUP PRODUCENTÓW
Zadania:
3.1.1. Organizacja grup producentów trzody chlewnej
3.1.2. Organizacja grup producentów bydła mlecznego
3.1.3. Organizacja produkcji proekologicznych
Okres realizacji: 2000-2015 ( w miarę potrzeb )
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: producenci rolni
b) potrzebna spoza gminy: inwestorzy, kredyty preferencyjne
Odpowiedzialni za realizację: potencjalni inwestorzy, zainteresowani rolnicy we współpracy
z ODR i Izbami Rolniczymi
3.2. ORGANIZACJA RYNKU HURTOWEGO
Zadania:
3.2.1. Utworzenie punktu skupu owoców i warzyw
3.2.2. Utworzenie skupu płodów rolnych i produkcji zwierzęcej
Okres realizacji: 2000-2015
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Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: producenci rolni
b) potrzebna spoza gminy: inwestorzy, kredyty preferencyjne
Odpowiedzialni za realizację: potencjalni inwestorzy, zainteresowani rolnicy we współpracy
z ODR i Izbami Rolniczymi

Cel operacyjny Nr 4.

RACJONALNA GOSPODARKA GRUNTAMI
Cele szczegółowe:
4.1. SCALANIE GRUNTÓW
Realizacja tego zadania zależeć będzie od woli rolników. W uzasadnionych ekonomicznie
przypadkach, będzie z pewnością następować samorzutnie, bez podejmowania specjalnych
działań ze strony Urzędu Gminy, po wprowadzeniu w życie wypracowanej polityki państwa.
Okres realizacji: 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: mapy
b) potrzebna spoza gminy: środki finansowe, specjaliści
Odpowiedzialni za realizację: zainteresowani rolnicy

4.2. ZAGOSPODAROWANIE NIEUŻYTKÓW
Zadania:
4.2.1. Rekultywacja
4.2.2. Zalesianie nieużytków i zadrzewienia
Okres realizacji: 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: grunty
b) potrzebna spoza gminy: środki finansowe, materiał zadrzewieniowy
Odpowiedzialni za realizację: mieszkańcy, Zarząd Gminy
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): wg kosztorysów
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 %
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ): 50%
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Cel strategiczny IV

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Uzasadnienie: Aktywność gospodarcza jest niezbędna w warunkach gospodarki rynkowej.
Rozwój gospodarczy gminy zależeć będzie od jej mieszkańców, ale również od samorządu
gminy, administracji i stworzenia warunków pozyskania inwestorów strategicznych, między
innymi przez opracowanie ulg i zachęt dla mieszkańców podejmujących działalność na
terenie gminy. Potrzebna będzie szeroko pojęta edukacja z zakresu podejmowania i
prowadzenia działalności na własny rachunek. Rozwój przedsiębiorczości przyczyni się do
stworzenia nowych miejsc pracy, zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia budżetu gminy.
Cele operacyjne:
1. Tworzenie nowych miejsc pracy
2. Tworzenie warunków do zróżnicowanego rozwoju społeczno-gospodarczego
3. Promocja i reklama
Okres realizacji: 2000-2015
Instytucja odpowiedzialna: mieszkańcy, Zarząd Gminy

Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych
Cel operacyjny Nr 1.

TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
Uzasadnienie: Gmina Rybno położona jest w bliskiej odległości od dużych aglomeracji
miejskich Warszawy i Łodzi. Posiada bogatą tradycję i kulturę. Szansa rozwoju gminy to
powstanie małych zakładów produkcyjnych o różnej specjalizacji. Zakłady mogą świadczyć
usługi na miejscu, jak również na terenie aglomeracji miejskich.
Oczekiwane efekty:
rozwój usług
zmniejszenie bezrobocia
zagospodarowanie surowców i produktów własnych
wzrost dochodów ludności
Beneficjanci: mieszkańcy, Zarząd Gminy
Okres realizacji: 2000-2015
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Cele szczegółowe:
1.1. TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POPRZEZ DOSTOSOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
Zadania:
1.1.1. Rozwój usług
1.1.2. Poszerzenie sieci handlowej
1.1.3. Poszerzenie sieci gastronomicznej
Okres realizacji: 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: pracownicy, budynki
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe, specjalistyczne doradztwo
Odpowiedzialny za realizację: przedsiębiorcy lokalni i spoza gminy we współpracy
z Zarządem Gminy.

Cel operacyjny Nr 2

TWORZENIE WARUNKÓW DO ZRÓŻNICOWANEGO ROZWOJU
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
Uzasadnienie: Różnorodność działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, to wyzwanie
ostatnich czasów. Na całym świecie dochodowość z produkcji rolniczej zmniejsza się.
Dodatkowo polskim producentom rolnym trudno jest stawić czoła producentom z krajów Unii
Europejskiej ze względu na wysokie dotowanie tamtej produkcji. Stąd poszukiwanie
dodatkowych źródeł dochodów dla mieszkańców wsi jest potrzebą chwili.
Oczekiwane efekty:
stworzenie dodatkowych źródeł dochodów
stworzenie stałych miejsc pracy
Beneficjanci: mieszkańcy wsi
Okres realizacji: 2000-2015
Cele szczegółowe:
2.1. ZWIĘKSZENIE LICZBY GOSPODARSTW POSIADAJĄCYCH TRWAŁE
ŹRÓDŁA DODATKOWEGO DOCHODU OSIĄGANEGO Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ POZA KONWENCJONALNYM ROLNICTWEM
Zadania:
2.1.1.Tworzenie miejsc pracy w zakresie; produkcji, przetwórstwa, marketingu produktów
rolno-spożywczych, produktów drzewnych, innowacyjnych produktów roślinnych i
zwierzęcych, roślin ozdobnych i innych surowców naturalnych.
Okres realizacji: 2000-2015
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Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: mieszkańcy wsi
b) potrzebna spoza gminy: środki pomocowe
Odpowiedzialni za realizację: zainteresowani rolnicy we współpracy z ODR i Izbami
Rolniczymi
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): zgodnie z kosztorysami
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 %

2.2. STWORZENIE NOWYCH STAŁYCH MIEJSC PRACY DLA MIESZKAŃCÓW
WSI
Zadania:
2.2.1. Tworzenie miejsc pracy w zakresie; wspólnego użytkowania maszyn, usług na rzecz
środowiska naturalnego, działalności rzemieślniczej i rękodzielniczej, oraz usług dla ludności.
Okres realizacji: 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: mieszkańcy wsi
b) potrzebna spoza gminy: środki pomocowe
Odpowiedzialni za realizację: zainteresowani rolnicy we współpracy z ODR i Izbami
Rolniczymi
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): zgodnie z kosztorysami
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 %

2.3. STWORZENIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY
Zadania:
2.3.1. Rozwój działalności w branży turystycznej, rekreacyjnej, gastronomicznej, handlowej,
agroturystycznej, kulturalnej i edukacyjnej.
Okres realizacji: 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: mieszkańcy wsi
b) potrzebna spoza gminy: środki pomocowe
Odpowiedzialni za realizację: zainteresowani rolnicy we współpracy z ODR i Izbami
Rolniczymi
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): zgodnie z kosztorysami
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 %
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Cel operacyjny Nr 3

PROMOCJA I REKLAMA GMINY
Uzasadnienie: Promocja i reklama w obecnych czasach stanowi bardzo ważny czynnik
rozwoju lokalnego. Właściwe eksponowanie zalet i walorów gminy stanowi o przyciągnięciu
potencjalnych inwestorów, bądź turystów.
Oczekiwane efekty:
przyciągnięcie inwestorów
przyciągnięcie turystów
Oczekiwane efekty:
• tworzenie nowych miejsc pracy
• inwestycje na terenie gminy
• zwiedzanie gminy przez turystów
Beneficjanci: mieszkańcy gminy
Okres realizacji: 2000-2015
Cele szczegółowe:
3.1. GROMADZENIE I UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI NA TEMAT
MOŻLIWOŚCI RÓŻNICOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
NA OBSZARACH WIEJSKICH POPRZEZ ORGANIZACJE ZAWODOWE,
STOWARZYSZENIA ORAZ SAME GMINY.
Zadania:
3.1.1. Badania marketingowe
3.1.2. Inwentaryzacja zasobów
Okres realizacji: 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: zasoby gminy
b) potrzebna spoza gminy: środki pomocowe
Odpowiedzialni za realizację: Zarząd Gminy
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): zgodnie z kosztorysami
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 %
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3.2. ROZWÓJ INICJATYW ZBIOROWYCH NA RZECZ MARKETINGU
PRZEDSIĘWZIĘĆ RÓŻNICOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA
OBSZARACH WIEJSKICH
Okres realizacji: 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: zasoby gminy
b) potrzebna spoza gminy: środki pomocowe
Odpowiedzialni za realizację: Zarząd Gminy
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ): zgodnie z kosztorysami
Wysokość środków własnych ( % lub zł ): 50 %
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Cel strategiczny V

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Uzasadnienie: Stosunek człowieka do przyrody był od najdawniejszych czasów odbiciem
świadomości społecznej i kształtujących się stosunków społeczno-ekonomicznych, które
pozostawały w związku z panującymi sposobami produkcji. Cywilizacja ludzka zaczęła coraz
bardziej naruszać równowagę biosfery doprowadzając do degradacji środowiska naturalnego.
Należy przerwać łańcuch zanieczyszczeń z naszych kominów, rur kanalizacyjnych i
nieracjonalnej gospodarki leśnej i rolnej.
Cele operacyjne:
1. Inwestycje proekologiczne
2. Edukacja ekologiczna mieszkańców i estetyzacja wsi
3. Ochrona powietrza

Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych
Cel operacyjny Nr 1.

INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE
Uzasadnienie: Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wód są ścieki pochodzące z
przemysłu, jak również z naszych domów. Ścieki zazwyczaj są odprowadzane w taki sposób,
że zanieczyszczają glebę, wody powierzchniowe, a następnie nasze rzeki, jeziora. Pamiętając
o tym że zasoby wody pitnej są coraz mniejsze, tym bardziej musimy dbać o wodę jako
podstawowy składnik naszego życia. Substancje zanieczyszczające atmosferę, ze względu na
swój charakter i łatwość rozprzestrzeniania się, oddziaływają na wszystkie elementy
środowiska, na żywe zasoby przyrody, na zdrowie człowieka i wytwory jego działalności.
Często się zdarza, że ogrzewając nasze domy „byle czym”, a zwłaszcza plastikiem, gumą,
pozornie oszczędzamy, gdyż w niedalekiej przyszłości więcej wydamy na leczenie i
przywrócenie równowagi w przyrodzie.
Oczekiwane efekty:
Czyste środowisko
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców
Beneficjanci: Mieszkańcy gminy, turyści, inwestorzy
Okres realizacji: 2000-2015
Cele szczegółowe:
1.1. DOKOŃCZENIE PEŁNEGO ZAOPATRZENIA WSI W WODĘ
Zadania:

1.1.1. Budowa stacji uzdatniania wody w południowej części gminy
1.1.2. Pełne zwodociągowanie wszystkich wsi
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Okres realizacji: 2000-2015
a) posiadane zasoby: tereny pod budowę
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy wraz z mieszkańcami
Plan finansowania
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ) : zgodnie z kosztorysami
Wysokość środków własnych ( % lub zł ) : 50 %
Wysokość środków spoza gminy( % lub zł): 50 %
1.2. PRAWIDŁOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zadania:
1.2.1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków
1.2.2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
1.2.3. Budowa kanalizacji
1.2.4. Budowa ponad lokalnego wysypiska śmieci
Okres realizacji: 2000 - 2015
a) posiadane zasoby: tereny pod budowę
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy wraz z mieszkańcami
Plan finansowania
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących ) : zgodnie z kosztorysami
Wysokość środków własnych ( % lub zł ) : 50 %
Wysokość środków spoza gminy( % lub zł): 50 %

Cel operacyjny Nr 2

EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW
I ESTETYZACJA WSI
Uzasadnienie: czyste powietrze, nieskażone środowisko, piękno przyrody i zdrowie to
największe nasze dobra. Postępowanie każdego z nas zgodnie z zasadą „oszczędzaj dobra
przyrody, używaj wielokrotnie trwałych produktów, odzyskaj surowce wtórne” pozwoli
rozwiązać problem odpadów komunalnych i będzie naszym wkładem w ochronę środowiska.
Posiadając czyste środowisko naturalne, oraz zadbane estetyczne posesje, gmina stanie się
terenem przyciągającym inwestorów i turystów.
Oczekiwane efekty:
Piękne zadbane wsie
Wzrost inwestycji
Wzmożenie ruchu turystycznego
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Cele szczegółowe
2.1. OPRACOWANIE OFERTY I PROWADZENIE PROGRAMÓW EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
Okres realizacji: 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane zasoby: instytucje, osoby zdolne do przeprowadzenia takich programów
b) potrzebne spoza gminy: informatory
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z ODR i szkołami
2.2. DBAŁOŚĆ O ESTETYKĘ WSI
Zadania:
2.2.1. Organizowanie konkursów na zadbane obejścia
2.2.2. Organizowanie konkursów na najładniejszy ogród przydomowy
2.2.3. Rozwijanie zagospodarowania śmieci drogą segregacji
2.2.4. Zagospodarowanie odpadów użytecznych
Okres realizacji: 2000-2015
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z mieszkańcami
Cel operacyjny Nr 3

OCHRONA POWIETRZA
Uzasadnienie: Spalanie odpadów, plastiku, gumy itp. staje się czymś w rodzaju bomby
ekologicznej, zanieczyszczającej inne składniki środowiska, w tym wodę pitną, która z kolei
może spowodować wzrost zachorowań. Skażeniu ulega cała produkcja rolna. Wykorzystanie
do ogrzewania domów gazu, oleju opałowego i odnawialnych źródeł energii to działania jakie
należy wprowadzić od zaraz.
Oczekiwane efekty:
Czyste powietrze i zdrowe produkty rolnicze
Beneficjanci: Mieszkańcy gminy
Okres realizacji: 2000 – 2015
Cele szczegółowe
3.1. ROZWÓJ PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Zadania:
3.1.1. Zastąpienie ogrzewania węglowego, ogrzewaniem ekologicznym
3.1.2. Rozwijanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z mieszkańcami
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Cel strategiczny Nr VI

ROZWÓJ TURYSTYKI SPORTU I REKREACJI
Uzasadnienie; Rozwój i organizacja bazy sportowej w gminie jest podstawowym czynnikiem
zdrowia społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży. Ruch i aktywność fizyczna pozwala
i ludziom starszym dotrwać sędziwych lat. Stąd budowa i organizacja podstawowej bazy
sportowej w gminie przyczyni się do zapobiegania wielu chorobom i podniesieniu zdrowia
społeczeństwa.
Cel operacyjny Nr 1.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy, Rady Sołeckie
Oczekiwane efekty:
Podniesienie poziomu kultury fizycznej społeczeństwa
Stworzenie nowoczesnej bazy rekreacyjno - sportowej
Możliwość organizacji imprez sportowych
Poprawa stanu zdrowotnego i kondycji fizycznej dzieci i młodzieży
Beneficjanci: społeczeństwo gminy, dzieci i młodzież szkolna

1.1. MODERNIZACJA BOISK SPORTOWYCH
Zadania:
1.1.2. Remont i modernizacja boiska gminnego w Rybnie
Okres realizacji: 2000-20001
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: tereny pod budowę, część środków finansowych
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z samorządem lokalnym
Plan finansowania;
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50 %

1.2. MODERNIZACJA STRZELNICY
Zadania:
1.2.1. Modernizacja strzelnicy w Matyldowie
Okres realizacji: 2000-2005
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: istniejąca strzelnica
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy, Komenda Powiatowa Policji
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Plan finansowania;
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 90 % środki Komendy Powiatowej Policji

Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ):10 %
1.3. BUDOWA KORTÓW
Zadania:
1.3.1. Budowa gminnych kortów w Rybnie
Okres realizacji: 2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: tereny pod budowę
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z samorządem lokalnym
Plan finansowania;
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysów
Wysokość środków własnych ( % lub zł): 50 %
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł ):50 %
1.4.BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
Zadania;
1.4.1. Wykup terenów pod ścieżki rowerowe
1.4.2. Budowa ścieżek rowerowych
Okres realizacji:2000-2015
Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: tereny pod budowę ścieżek rowerowych
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe
Odpowiedzialny za realizacje: Zarząd Gminy we współpracy z radami sołeckimi
i Starostwem Powiatu
Plan finansowania:
Wartość przedsięwzięcia ( w cenach bieżących): według kosztorysu
Wysokość środków własnych (% lub zł): 50%
Wysokość środków spoza gminy ( % lub zł): 50 %
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DUŻA TABELA - HARMONOGRAM
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P o d s u m o w a n i e
Decentralizacja władzy publicznej i wprowadzenie do organizacji terytorialnej
nowych struktur samorządu terytorialnego radykalnie zmienia dotychczasowy rozkład władzy
oraz warunki realizacji polityki regionalnej i lokalnej. Samorządy wojewódzkie zostały
ustawowo upoważnione i zobowiązane do samodzielnego określania strategii rozwojowych.
Gminy i powiaty w trosce o trwały i harmonijny rozwój, powinny jak najszybciej
wypracować własne strategie. Takie podejście wymusza szybko postępujący proces
globalizacji gospodarczej, społecznej, a także kulturowej. Każdy szczebel administracji
zmuszony jest do nowego podejścia w kwestii programowania rozwoju. Procesy te stawiają
przed władzami samorządowymi i administracyjnymi nowe wyzwania, zarazem pogłębiając
zakres odpowiedzialności za rozwój gminy, powiatu, województwa i kraju.
Długofalowy rozwój nie sposób planować poprzez pryzmat rocznego budżetu. Nasza
gospodarka coraz bardziej harmonizuje się z gospodarką światową. W dobie powszechnej
globalizacji gospodarczej, każda działalność gospodarcza, każdy producent rolny,
rzemieślnik, wytwórca poddawany jest konkurencji światowej. W takich warunkach działania
doraźne i krótko terminowe skazują każdą społeczność na porażkę. Stąd koniecznością staje
się opracowanie długofalowych programów rozwoju.
Planowanie strategiczne przygotowuje społeczność lokalna i regionalną do stawiania
czoła szybko zmieniającej się rzeczywistości, mobilizuje ją do aktywności na rzecz
wspólnoty, ułatwia dialog polityczny, stanowi najlepszą płaszczyznę do negocjacji.
Wypracowuje klarowny obraz celów i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego
akceptowanego przez mieszkańców. Podporządkowuje działania doraźne działaniom
długofalowym. Równoważy rozwój, zwłaszcza poprzez koordynację przemian gospodarczych
i społecznych. Zmniejsza niepewność i ryzyko przedsiębiorców. Zwiększa oddolną inicjatywę
i wpływ społeczności na wizję i kierunki rozwoju, a przede wszystkim zwiększa szanse na
uzyskanie dodatkowych zewnętrznych źródeł zasilania.
Dokument ten nie należy traktować jako zamknięty, jako zbiór rozwiązań i recept, a
raczej jako elastyczny kierunkowskaz, podlegający ciągłym modyfikacjom w zależności od
pojawiających się nowych możliwości i potrzeb rozwojowych. Szczególnie istotne wydaje się
opracowanie strategii w kontekście bliskiej perspektywie integracji Polski z Unią Europejską.
Jedną z zasad wykorzystania Funduszy Strukturalnych jest „ programowanie”, a więc
sporządzenie lokalnych programów rozwoju. Żadna społeczność lokalna we Wspólnotach
Europejskich nie otrzyma wsparcia finansowego bez opracowania takich strategii rozwoju.
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Warunek ten będzie wymagany przez UE w okresie przedakcesyjnym, a przede wszystkim
przy składaniu wniosków o pomoc finansową z programów SAPARD,ISPA i PHARE.
Podobne kryteria będzie stosował Bank Światowy udzielając pożyczek i wsparcia
finansowego na rozwój obszarów wiejskich.
Jak z powyższego widać opracowanie strategii to nie tylko biurokratyczny wymysł,
lecz upodmiotowienie społeczeństw lokalnych, które wypracowują swoje wizje rozwoju,
utożsamiają się z nimi i ubiegają się o środki krajowe oraz zagraniczne na ich realizację.
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Lista liderów społeczności lokalnej
uczestniczących w budowie strategii rozwoju gminy

1.

Mieczysław Barlak

20.

Roman Olejnik

2.

Witold Bender

21.

Krzysztof Ozięblewski

3.

Anna Chybowska

22.

Cecylia Paga

4.

Czesława Feliga

23.

Grażyna Pytkowska

5.

Wiesława Furmanik

24.

Emilia Sobiech

6.

Danuta Gala

25.

Regina Sołtysiak

7.

Czesław Gałązka

26.

Maria Szlacheta

8.

Marek Gasik

27.

Andrzej Szyperek

9.

Kazimierz Gołębiewski

28.

Bożena Szyperek

10.

Tadeusz Januszewski

29.

Elżbieta Tabara

11.

Henryka Jędrzejczak

30.

Zdzisław Tabara

12.

Dorota Jóżwiak

31.

Zdzisław Tomasiewicz

13.

Franciszek Kiszelewski

32.

Zbigniew Tomaszewski

14.

Wojciech Kobyliński

33.

Jadwiga Ulicka

15.

Jolanta Kowalska

34.

Adam Wasielewski

16.

Grzegorz Kropiak

35.

Urszula Wołek

17.

Janusz Kubiak

36.

Teresa Ziejewska

18.

Zenon Lewandowski

37.

Mieczysław Zieliński

19.

Janusz Liberacki

38.

Sławomir Nalborski
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W opracowaniu wykorzystano następujące źródła informacji
1. Główny Urząd Statystyczny
2. Urząd Gminy Rybno
3. Rejonowy Urząd Pracy w Sochaczewie
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie
5. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Sochaczewie
6. Opracowanie Bogusława Kwiatkowskiego „Parafie Dawnego Dekanatu
Sochaczewskiego”
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