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Rada Gminy Rybno

Stosownie do afi.28aa. ust.1 ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z
2019 r. poz.506), w6.it co roku do 31 ma.ia pzedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Majqc powyisze na uwadze w zalqczeniu przedkladam niniejszy dokument.
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W tym roku po raz pierwszy mam pzyjemno66 pzedstawii Paistwu dokument zawierajqcy
Raport o stanie Gminy Rybno.
Raport obejmuie podsumowanie dzialalnoSci Wojta Gminy Rybno w roku popzednim oraz jest zbiorem
dzialarl wykonanych w Gminie Rybno w roku 2018.
Zagadnienia w nim zawarte ujmujq w szczegolnoSci realizacjq gt6wnych polityk, program6w i strategii
gminy, uchwal rady gminy oraz zadah wykonanych w roku 2018 - wedlug na.iwa2niejszych obszar6w
dzialalnoSci wsp6lnoty samozqdowej Gminy Rybno,

Planujqc zalo2enia do Raportu, chcialem uniknqe powielania informacji, kt6re Paistwo otzymali
w dokumentach sprawozdawczych z wykonania bud2etu Gminy za rok 2108. Rok 2018 jest pienarszym
rokiem objqtym obowiqzkowym raportowaniem, wprowadzonym mocq pzepisu arl.28aa ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (D2.U.22019 r. poz. 506).
Zakres zawartych w Raporcie informacji zostal pzedstawiony w poszczeg6lnych wiodqcych obszarach
dzialalno5ci w zakresie niezbgdnym do opracowania Rocznego Raporlu o stanie Gminy.
Niniejszy dokument jest ,,pracq zbiorow{ kadry pracowniczej jednostek organizacyjnych Gminy Rybno.
Zarzqdzeniem nr 49/2019 jako Kierownik jednostki sektora finans6w publicznych oraz gminnych
jednostek organizacyjnych podleglych Gminie Rybno, na podstawie art. 30 ust. 1 w zwiqzku z arl.28aa
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca'1990 roku o samozqdzie gminnym (Dz, U. z 2019 r. poz. 506), powolalem
zespol do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Rybno za rok 2018, w sktad kt6rego weszly:
1

.

Sekretaz Gminy Rybno

-

Jolanta Jendrycka

-

Pzewodniczqca Zespolu

2. Skarbnik Gminy - Zdzislawa Kanicz
3. Zastgpca Kierownika USC - Ewa Soboczytiska
4, Kierownik Referatu lnwestycji i Ochrony Srodowiska - Wieslaw Szczawiriski
5. Kierownik Referatu O6wiaty - Wieslawa Wr6blewska
6. Kierownik Referatu Gospodarki Pzestzennej i Komunalnej - Artur Zylka
7. Dyrektor Gminnel Biblioteki Publicznej - Jaroslaw Rolkowski
8. Kierownik OSrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie - Hanna Bem
9. Kierownik Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Rybnie - Dorota Zieliiska
10. Prezes Zakladu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.

-

Marek Wilbrandt

Raport zawiera dane liczbowe, opisowe, a niekiedy gl6wne zalo2enia osiqgniqte w roku objqtym
raportowaniem, ktore to efekty zostanq poddane dyskusji, a nastqpnie ocenie w procesie
absolutoryjnym dotyczEcym roku 201 8.

A zatem obok dyskusji nad wykonaniem bud2etu zapraszam Paristwa Radnych, jak te2 mieszkaicow
Gminy Rybno do debaty nad raportem

//

I

t

3

2.

lnformacje o96lne

2.1 . Og6lna charakterystyka gminy (w tym demografia)

2.1.1.

Uwarunkowania geograficzne
Teren gminy Rybno zlokalizowany jest w czq6ci poludniowej wojew6dztwa warmifrsko-mazurskiego, wchodzi
w sklad powiatu dzialdowskiego. Siedzibq gminy jest miejscowosc Rybno. W sklad gminy wchodzE nastepujEce
solectwa: Debiefl, Grabacz, Gr4dy, Gralewo Stacja, Gronowo, Hartowiec, Jeglia, Koszelewki, Koszelewy,
Kopaniaze, Naguszewo, Nowa Wies, Prusy, Rapaty, Rumian, Rybno, Szczupliny, Truszczyny, Tuczki iZabiny.
MiejscowoSci bez statusu solectwa i pzysiolki to: Groszki, Kostkowo, Lesiak, Szczupliniak, Wery, Zofowka.

2.1.2.

Uwarunkowania historyczne

Pod wzglqdem historycznym, Rybno zlokalizowane jest na prastarej ziemi mazurckiej, zamieszkiwane.i dawniej

pzez Sasin6w (stEd niekiedy nazywana jest ziemiq sasifrskq), WieS zostala zalo2ona na gruntach nale2qcych
biskupa chetmihskiego, a pienusze wzmianki o niej pochodzq 21335 roku. Teren wsi po wojnie
tzynastoletntej znalazl sig w granicach Krolestwa Polskiego. Okres wojen szwedzkich pzyni6sl du2e straty
dla Rybna. W1667 roku spo6rod mieszkajqcych tu popzednio '14 wlo6cian pozostalo jedynie pigciu, Warto

do

r6wnie2 doda6, iZ tereny gminy objqte byly zaborem pruskim.

2.2. Wadze Gminy
Rada Gminy Rybno liczy 15 radnych
Pzy Radzie Gminy Rybno dzialaiy w 2018 r. stale komisje, tj.
Komisja Bud2etu i Finans6w - 5 os6b,

1)
2)
3)

Komisja Rozwoju Gospodarczego. Rolnictwa iOchrony Srodowiska - 7 os6b,
Komisja Zdrowia, Kultury, OSwiaty, Bezpieczefrstwa i Spraw Socjalnych - 8 osob

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rybno w skladzie 5 os6b.

Stale komisje sqorganami pomocniczymi Rady Gminy Rybno. Majq istotny wplyw na politykq gminy iostateczny
ksztalt uchwal, gdyz na swych posiedzeniach prowadz4 szczegolowe dyskusje w ich sprawie. W praktyce, Rada
Gminy Rybno, na podstawie prac poszczeg6lnych komisji, podejmowata w 2018 r. strategiczne dla gminy

decfzje.
W6jt lest organem wykonawczym gminy, kt6rego kadencja tMata dotychczas

z

4 lata. Wprowadzona

1'1 stycznia 2018 r. o zmianie niekt6rych ustaw w celu zwiekszenia udzialu obywateli

i

ustawE

w procesie wybierania,

-

kontrolowania niekt6rych organ6w publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130)
zasada
dwukadencyjno6ci w6jt6w (burmistz6w, prezydent6w miast) spowodowala, 2e ustawodawca postanowil
wydlu2y6 kadencjq organ6w jednostek samoeqdu terytorialnego o 1 rok. W6jt wykonuje uchwaly Rady Gminy
i zadania okreilone pzepisami prawa. Do zadai W6jta nalezy w szczeg6lnoici: opracowywanie strategii,
programow rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie bud2etu. Wojt Gminy wykonuje tak2e
zadania organu administracji publicznej ijest organem podatkowym w zakresie pdatkow i oplat lokalnych,

funkcjonowania

FunkcjQ Wojta Gminy Rybno sprawuje Tomasz Wqgzynowski.

Uzqd Gminy wykonuje zadania majEce na celu realizacjq spoczywajqcych na gminie zadai wlasnych, zadah
zleconych, zadah wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji zqdowej oraz zadai
publicznych powiezonych gminie w drodze zawartych porozumiefr.
W sklad kierownictwa uzqdu wchodz4 Skarbnik Gminy Rybno
Jolanta Jendrycka.

-

Zdzislawa Kanicz, Sekretaz Gminy Rybno

-

4

Jednostki oroan

ne Gminv Rvbno

OSwiata:
Pzedszkole w Rybnie,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Szkola
Szkola
Szkola
Szkola

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Szkola Podstawowa

im Marii Konopnickiej w Hartowcu,
im Janusza Korczaka w Koszelewach,
im Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie,
im Kawaler6w Orderu USmiechu w Rybnie,
im Polskich Mistzow Olimpijskich w Zabinach,

ZespolSzkolwRybnie.

lnstytucje kultury:

1)

Samoz4dowa lnstytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie.

Pozostale jednostki:
Osrodek Sportu iRekreacli w Rybnie,

1)
2)
3)

Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Rybnie,
Samodzielny Publiczny Gminny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Rybnie

2.3. Strategie i programy Gminy

2.3.1.

Strategia Rozwoju Gminy Rybno na lala2016

-

2025

uchwala M XXYV21/17 Rady Gminy Rybno z dnia 24 htego 2017 r.

Jest to jeden z najwazniejszych dokument6w bgdqcych drogowskazem dla podejmowania decyzji dotyczEcych
rozwoju gminy. Jest to dokument definiujqcy jej najwa2niejsze pzedsiqwzigcia spoleczne, gospodarcze
i srodowiskowe, w tym zawiera kierunki alokacji zasob6w, ktore w mo2liwie najlepszy spos6b powinny pzyczyni6
sie do realizacji po2qdanejwizji rozwoju.

-

Okre6lony w wizji stan docelowy naszej Gminy miejsce o wysokiej jakoSci 2ycia i zr6wnowa2onym rozwolu
spoleczno{ospodarczym - pragniemy zapewnic popzez:
podnoszenie potencjalu gospodarki iwspieranie rozwoju pzedsigbiorczoici,
dbanie o wszechstronny rozw6j infrastruktury determinujqcel komfort ijako6c 2ycia mieszkahcow,
podnoszenie jakosci kapitalu ludzkiego i spolecznego,

a.
b.

c.
d.

ochronq Srodowiska naturalnego i dziedzichva lokalnego.

Powyzsza wizja wskazuje na to, 2e wladze Gminy Rybno dq2q do zr6wnowa2onego rozwoju spolecznogospodarczego z zachowaniem Srodowiska w niepogorszonym stanie dla pzyszlych pokoleli. Gmina ma rolniczy
charakter. Nie wyklucza jednak rozwoju gospodarczego opartego na lokalnej pzedsiqbiorczo6ci w technologiach
pzyjaznych Srodowisku, b4d2 te2 Swiadcz4cych szeroko rozumianych uslug,
W dokumencie sformulowano strategiczne cele rozwoju Gminy Rybno. Bazujq one na zidentyfikowanych
uwarunkowaniach rozwojowych Gminy i wytyczajq glowne kierunki jej dalszego rozwoiu. Realizacja celow
powinna w znacznym stopniu pzyblizyi osiqgniQcie po2Edanego stanu rozwoju Gminy, okre5lonego w jej wizji.

Gminny Program wspierania rodziny w Gminie Rybno na lata 2016 - 2018
lJchwala Nr XX l&4n 6 Rady Gminy Rybno z dnia 20 maia 201 6r .
Rodzinie pze2ywajqcej trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekuiczcwychowawczych W6jt zapewnia wsparcie,

2.3.2.

ktore polega w szczeg6lnoSci na:
analizie sytuacji rodziny iSrodowiska rodzinnego oraz pzyczyn kryzysu w rodzinie,
wzmocnieniu roli ifunkcji rodziny,
3
rozwijaniu umiejgtnoSci opiekuhczo-wychowawczych rodziny,
podniesieniu SwiadomoSciw zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
4

1)

2)

6

7

pomocy w integracji rodziny,
pzeciwdziataniu marginalizacji i degradacji spolecznej rodziny,
dEzeniu do reintegracji rodziny

5

2.3.3.

Gminny Program Pzeciwdzialania Pzemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Pzemocy

w Rodzinie na lala 2017.2020
Uchwala M )ryXvn4/17 Rady Gniny w Rybnie z dnia 23 narca 2017

r.

Wdra2anie Programu ma na celu zapewnienie bezpieczehstwa i profesjonalnej pomocy osobom doznalqcym
pzemocy, zapewnienie interdyscyplinamych szkolei dla slu2b zajmujqgych sig problemem pzemocy, dokonanie
zmiany w postawie mieszkahcow wobec pzemocy w rodzinie popzez dzialania informacyjno - edukacyjne,
Adresatami Gminnego Prognmu s4
Ofiary i sprawcy pzemocy,
Rodzice iopiekunowie kzywdzonych dzieci,
Rodziny i osoby dotknigte zjawiskiem pzemocy,
Pzedstawiciele instytucji i sfuzb pracujEcy z osobami i rodzinami dotknietymi pzemocq (pedagodzy,
psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy Sqdu, policjanci, wychowawcy, nauczyciele,

1)
2)
3)
4)

kuratozy, pracownicy slu2by zdrowia),

5)

Mieszkahcy Gminy Rybno.

2.3.4.

Program oslonowy ,,Pomoc gminy w zakresie doiywiania" na lata 2019.2023
Uchwala Nr

lll2ffi018

r. Rady Gniny Rybno z dnia 28 grudnia 2018 r.

i w domu" na lata 2019-2023
ma na celu zapewnienie posilku dzieciom, uczniom i mlodzie2y, ktore wychowujq sig w rodzinach znajdujEcych
si? w trudnej sytuacji. Program ten pzewiduje wsparcie gmin, ktore w szczeg6lnie uzasadnionych pzypadkach,
bgdq udzielaly pomocy, gdy uczen albo dziecko niespelniajEce wymagah kryterium dochodowego, wyraza ch?c
zjedzenia posilku, a odpowednio dyrektor szkoly lub pzedszkola informuje Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej
w Rybnie wla6ciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potzebie udzielania pomocy
w formie posilku. Ptzy czym liczba dzieci i uczniow, ktorym ma byc udzielona pomoc w ww. spos6b, nie mo2e
pzekroczyt,20ok liczby uczniow i dzieci otzymujqcych posilek w szkolach i pzedszkolach na lerenie gminy
w popzednim miesiqcu kalendazowym, a w miesiEcu wze6niu tej liczby z miesiqca czenrvca.
Ustawa o pomocy spolecznej daje mo2liwo36 twozenia i realizacji programow oslonowych o zasiggu gminnym.
Wydatki na 2ywno66 pochlaniajE znacznq czgSe Srodkow fnansowych bgdqcych w dyspozycji os6b i rodzin,
pogarszajEc standard ich zycia, a tym samym ograniczajEc mo2liwosc zabezpieczenia podstawowych potzeb
PnyjQty Wzez Rade Ministrow wieloletni zEdowy program ,,Posilek w szkole

Zyciowych.

2.3.5.

Program ochrony Srodowiska dla Gminy Rybno do roku 2020
Uchwala Nr XLVI8U17 Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2017 roku

Program ochrony Srodowiska dla Gminy Rybno do roku 2020 zostal spozqdzony w celu realizacji polityki
ochrony Srodowiska, uwzglqdniajqc cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych,
o kt6rych mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Obowiq.zek
wykonania gminnego Programu ochrony Srodowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony 6rodowiska.

Program okreSla zadania wlasne gminy, a takZe diagnozg problem6w Srodowiska na lerenie Gminy Rybno.
Po dokonaniu diagnozy stanu poszczeg6lnych komponent6w Srodowiska na terenie gminy oraz kieruj4c sie
uwarunkowaniami zewngtznymi (obowiEzu.iEce akty prawne) i wewnetznymi (lokalne opracowania planistyczne
islrategiczne, stan srodowiska pzyrodniczego) dokonano wyboru priorytetow ekologicznych. Dla Gminy Rybno
wyznaczono tzy obszary priorytetowe:
1) dalsza poprawa stanu Srodowiska ibezpieczehstwa ekologicznego,
ochrona dziedzictwa pzyrodniczego i rac.jonalne wykozystanie zasob6w naturalnych,
edukacja ekologiczna mieszkaicow i zazqdzanie Srodowiskiem.
Celem realizacji zalo2eh Prognmu Ochrony Srodowiska dla gminy Rybno jest poprawa stanu Srodowiska. WSrod
podejmowanych dzialalr znajdq sig miqdzy innymi rozwijanie 0dnawialnych Zrodel Energii (OZE) oraz dzialania
zwiqzane z gospodarkq niskoemisyjn4 Efektem ich wdro2enia bqdzie poprawa wska2nik6w opisujqcych stan
Srodowiska naturalnego. W cyklach czteroletnich bgdzie oceniany stopiei realizacji cel6w ekologicznych. Ocena
ta bgdzie bazq do ewentualnej korekty celow i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spelnienie
wymagah zapisanych w ustawie Prawo ochrony Srodowiska, dotyczqcych okresu na jaki jest pzyjmowany
program ochrony Srodowiska isystemu raportowania o stanie realizacji programu.

2)
3)

6

2.3.6.

Program Profilaktyki iRozwiqzywania Problem6w Alkoholowych na 20,l8 rok
Uchwala Nr XLVI/86/17 Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2017 r.

Podstawq prawnq dzialafr zwiq.zanych

z

profilaktykq

i

rozwiq.zywaniem problem6w alkoholowych

i

narkomanii

dnia 26 pa2dziemika 1982 roku o wychowaniu w tzeivo6ci i pzeciwdzialaniu
alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o pzeciwdzialaniu narkomanii. Zgodnie z w/w ustawami
prowadzenie dzialah w zakresie pofilaktyki irozwiqzywania problem6w uzale2niei oraz integracji spolecznej
osob uzale2nionych od alkoholu i narkotyk6w nale2y do zadafr wlasnych gminy ijest realizowana w postaci
gminnego programu profilaktyki irozwiq1pania problem6w alkoholowych oraz narkomanii, uchwalanego
corocznie pzez rade gminy, Program zawiera wykaz zadah majqcych na celu zapobieganie powslawaniu
problemow zwiqzanych z uzale2nieniem. CzqSc zadai ukierunkowanych na pzeciwdzialanie narkomanii,
ze wzglgdu na taki sam charakter te same grupy adresatow realizowana jest lqcznie z zadaniami

w

Polsce jest ustawa

z

i

ukierunkowanymi na pzeciwdzialanie alkoholizmowi.
Podstawowym celem programu jest ograniczenie spo2ywania alkoholu i u2ywania narkotykow oraz zwiqSanych
z tym problemow spolecznych izdrowotnych, a tak2e podniesienie SwiadomoSci mieszkafc6w Gminy Rybno
na temat zagrozen wynikaj4cych z u2ywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, a w szczegolnoSci
narkotyk6w i dopalaczy,

2.3.7.

Program wspolpracy Gminy Rybno z organizacjami pozaz4dowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust.3. z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci poiytku publicznego io wolontariacie
na rok 20,l8.
Uchwala Nr XLV/80D.017 Rady Gminy Rybno z dnia

Wspolpraca

z

1

grudnia 2017 t.

organizacjami pozazqdowymi zawsze byla wa2na dla wladz Gminy Rybno. By zapewnic

im w sposob jak najbardziej skuteczny pomoc i wsparcie, w ramach posiadanych zasobow i kompetencli, pzyjQty

zostal Program wspotpracy Gminy Rybno z organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust,3. z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Gl6wnym celem, kt6remu mialo stu2yi wprowadzenie Programu, jest ksztaltowanie spoleczehstwa
obywatelskiego iwspomaganie rozwolu spoleczno6ci lokalnych, popzez budowanie partnerstwa pomiqdzy

administracjq publiczn4 a organizacjami pozazqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalnosci po2ytku publicznego io wolontariacie w celu lepszego rozpoznawania izaspokajania potzeb
w spos6b skuteczny i efektYwnY.
Cele szczegolowe Programu wspolpracy obejmowaly:

1) podnoszenie skutecznosci i efektywno5ci dzialaft w sfeze zadai publicznych,
2) wspieranie integracji podmiot6w pozazAdowych i samozqdowych realizuj4cych wspolne cele,
3) umacnianie w Swiadomo6ci spolecznej poczucia wsp6ltwozenia i wspolodpowiedzialno6ci za spolecznoSc
lokalnq za realizacjq jej potzeb i rozbudowg jei zasob6w lokalnych,

4)

zwiekszenie aktywno6ci organizacji pozaz4dowych w wykozystaniu Srodkow pozabudZetowych na zecz
mieszkahc6w gminy Rybno.

Program opieki nad aiviezgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci aviezqt na
terenie Gminy Rybno.
tJchwata M YXVlll/14512018 Rady Gminy Rybno z dnia 27 marca 2018 roku
program ma zastosowanie do wszysd<ich zwiez4t domowych, w szczeg6lno5ci ps6w i kot6w, w tym kotow wolno
2yjEcych, oraz zwiez4t gospodarskich. Na terenie Gminy odlawianie bezdomnych zwiezqt odbywalo sig
w'odniesieniu do po.iedynczych zgloszelr dotyczqcych pozostawionych bez opieki zwiezqt, w szczegolnoSci
chorych lub powoduj4cych zagro2enie dla bezpieczehstwa mieszkaicow. W pzypadku nieustalenia wla6ciciela
b4di opiekuna zwiezQcia, Uzqd Gminy Rybno podejmowal dzialania zmiezajEce do odlowienia zwiezgcia
i umieszczenia go, na podstawie zawartej umowy, do czasu znalezienia nowego wla6ciciela w Schronisku "Podaj

2.3.9.

LapQ" w Tatarach.

W 2018 roku zapewniona byla calodobowa opieka weterynaryjna w pzypadkach zdazei drogowych z udzialem
zwiezqt. Zadanie realizowane byto pzez podmiot - Gabinet Weterynaryjny Janusz Kaczmarek.
W zakresie sprawowania opieki zapewnienia odpowiednich warunkow bytowania dla zaniedbanych,
pozostajEcej bez wla5ciwej opieki lub pozbawionych wla6ciciela zwiezqt gospodarskich Gmina Rybno posiadala

i

podpisane porozumienie z Andzejem Jadanowski zam. Grabacz.

7

2.3.9.

Program usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu Gminy Rybno - w trakcie aktualizacji
Uchwala Nr XVI/63/11 Rady Gniny Rybno z dnia 30 grudnia 2011 r. oruz Uchwala Nr XIX/1Y12 Rady Gniny
Rybno z dnia 29 marca 2012 roku

Opracowanie tego dokumentu zwiqzane .iest z realizacjq zapis6w zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z
Azbestu
lata 2009-2032, ptziQtyn Wzez Radg Ministrow Rzeczpospolitej Polskiej uchwalq
nr 12212009 z dnia 14 lipca 2009 roku (zmienionej uchwalqnr 39/20'10 z '15 marca 2010 r.), kt6rego celem jest:
1) usuniecie i unieszkodliwienie wyrob6w zawierajqcych azbest,
minimalizacja negatrynych skutk6w zdrowotnych spowodowanych obecno6ciq azbestu na terytorium

na

2)

kra1u,

3)

likwidacja szkodliwego oddzialywania azbestu na Srodowisko,
Na poziomie lokalnym zadania wynikajEce z Programu Oczyszczania Krqu z Azbestu na lata 2009-2032 powinny

by6 realizowane m.in. pzez samozqd gminny, do zadah ktorego w szczeg6lnoSci nalezy ptzygotowwanie
i

aktualizacja program6w usuwania azbestu i wyrobow zawierajEcych azbest.
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3. Budiet
3.1 . Stan Finans6w Gminy

DANE W ZAKRESIE ZAGADNIENIA

ZAGADNIENIE

LP

Stan finans6w gminy

1

Udzial dochod6w wlasnych w dochodach
ogolem /kwotowo i procentowo/

7 905 '149,08 zl (21,4%)

2

Udzial wydatk6w majqtkowych
w wydatkach ogotem /kwotowo
procentowo/

7 286 534,23 zl (18,8o/o)

3

Zadlu2enie ogolem /kwotowo/

4

Podstawowe inwestycje/wymienii, warto6c inwestycji, monta2 finansowy, 2r6dlo finansowania, termin
rozpoczecia i zakoiczenia/

i

5771704,00 zl

Termin
rozpocz?cia

Termin
zakoriczenia

Eudiet UE

Budiet Gminy

27.09.2018

30.09.2019

8 500,00

3 800,00

25.08.2016

31.07.2018

245 582.00

'140 371,83

25 08 2016

31.07 2018

539 995.00

308 654.00

27

.02.2018

31 12.2019

77

U5.76

13 649,25

27

.02.2018

31.12 2019

333 310,51

58 819,50

2s.06 2018

31.12.2019

0,00

0,00

Modernizacja energetyczna budynkow publicznych
budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie

29.09.2017

30.06.2019

160 571,05

52 693,36

Cyfrowe uslugi w zakresie udostgpniania informacji
publicznej Gminy Rybno

29.12.2017

30.11.2019

30 514,66

5 384,94

29.09 2017

30.06 2019

370 670,78

108 65'1,48

29 09.2017

30 06 2019

230 761,77

74

Modemizacja energetyczna budynkOw publicznych
Szkola Podstawowa w 2abinach

29 09 2017

30.06 2019

144 985,31

48 482.06

lilodernizacja energetyczna budynkow publicznych
Zespol Szkol w Rybnie

29 09 2017

30.06.2019

225 423,66

65 601.s7

Naava zadania inwestycyjnego z udzialem Srodk6rv

unilnych
Wymiana i pzebudowa instalacji technologicznej
uzdatniania wody wraz z rozbudowqukladu
technologicznego o zbiomiki retencyjno - wyrownawcze
z ukladem pompowym ll-go stopnia w istniejAcel SUW

wR bnie
Pzebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Gredach
Przebudowa drogigminnej Nr 185042N Rybno,

ul.Ogrodowa
Ochrona zagro2onych gatunkdw i siedlisk
oraz zmniejszenie presji wynikajEcej z ruchu
turystycznego na obszarach chronionych w reionie jeziora
Grqdy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie
turystyczne nad jeziorem Grqdy - OKNO NA JEZIORO zadanie

I

Ochrona zagro2onych gatunkow i siedlisk
oraz zmniejszenie presji wynikajqcel z ruchu
turystycznego na obszarach chronionych w reionie jeziora
Grqdy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie
o - zadanie ll
nek w msc. R
ola2Y nad ieziorem
Budowa Sciezki edu

n

wokol eziora R

Modemizacja energetyczna budynk6w publicznych:
U

Gm

n0

lilodernizacja energetyczna budynkow publicznych
Szkola Podstawowa w Koszelewach

:

719,00

9

Adaptacja pomieszczei na utworzenie Lokalnego
Centrum Aktywnosci Spolecznej w Zabinach

22.12.2017

30.09.2019

122,49

25,11

Pzebudowa targowiska w Rybnie

12.02.2018

01.10.2019

0,00

0,00

Budowa sali sportowej z zapleczem pzy Szkole
Podstawowej w Koszelewach na dzialce nr 292

22.12.2017

31.12.2019

77 855,34

15 957,58

Wyposa2enie do wykonania wodnego placu zabaw
w miejscowosci Rybno

12.02.2018

30.06.2018

199 008,07

120 668,93

2 644 646,40

1 017 478,6'l

Razem

Pozostale zadania inwestycyjne

Srodki z innych
i16del

Budiet Gminy

Pzebudowa drogi nr 185039N Rumian - Naguszewo

14 500,00

Pzebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dgbiefr

20 000,00

Pzebudowa drogi Nr 185044N i pzepustu oraz budowa mielsc postojowych

4 900,00

Pzebudowa dog gminnych w Rybnie Nr 185069N ul. Jasminowa

iNr 185070N ul. Swierkowa

r0

4 800,00

kr

Remont drogi kategorii gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyny

12 500,00

Remont drogi w Rybnie od ul. Sportowej w kier. stadionu na dz. Nr 403/3
i403/2 (projekt)

5 000,00

Budowa drogigminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybihska

17 455,94

Solectwo Hartowiec
Budowa chodnika

24 083,40

drodze

min

Pzebudowa drogi gminnej Nr 185061N w Rybnie, ul. Strumykowa

315 526,00

79 103,99

Zakup wafu lqkowo polowego

18 204,00

Zakup rowniarki drogowej

16 000,00

Pzebudowa drogi transportu rolnego Koszelewy - Murawki

13 000,00

Pzebudowa drogi wewnetznej w miejscowoSci Rybno, ul. Kolonia d2.236

21302,37

Pzebudowa drogi wewngtznej w miejscowoSci Rybno, ul. Zlezioma
dz. 553/8

15 91 1 ,90

Pzebudowa drogi wewngtznej w miejscowo6ci Rybno, ul. Lubawska
dz. Nr 84/2 i 86/1

44 409,1s

Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciqg6w komunikacyjnych,
obslugujqcych osiedle mieszkaniowe po bylym PGR w miejscowoSci
Gralewo Stac , na dzialkach Nr: 532 i 533 ob bu Zab

99 948,57

67,65

Doprowadzenie do nale2ytego stanu technicznego ciqgu komunikacyjnego,
obslugujqpego osiedle mieszkaniowe po bylym PGR w miejscowoSci Zabiny,
w granicach dzialki nr 57/1 obrpbu 19 Zabiny

47 292,31

67,65

Zabudowa rowu pzepustem rurowym w ramach zagospodarowania dzialki

nr317wm Koszelewy

31 378,10

Remont pomieszczeh biurowych w budynku Uzqdu Gminy Rybno

49 9s4,94

10

438 521,55

30 000,00

Budowa Remizy OSP w Hartowcu
Remont sanitanat6w w budynku oSP Rybno

1

I

1 788,43

I

Budowa wie2y widokowej
Nowakowskich

piy

Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny

60 000,00

I

9 250,00

31 370,00

12375,00

125,00

Zakup tozpiencza ramieniowego z akcesoriami dla OSP w Zabinach

14 553,00

147,00

Zakup hydraulicznych no2yc do ciecia dla 0SP w Zabinach

10 098,00

102,00

28 175,00

35 556,6'1

41 339,00

59 408,49

7 400,00

7 400,00

Adaptacja pomieszczeh na potzeby Dziennego Domu "Senior+" w m. Jeglia

205 522,00

51 380,87

Adaptacja pomieszczeri na potzeby Klubu "Senior+" w m. Szczupliny

123 450,55

96 354,40

Zakup pzyczepy do ratownictwa powodziowqo wraz ze sprz?tem
dla OSP Rybno
Zakup agregatu zasilajqcego do nazgdzi hydraulicznych dla OSP
w Zabinach

Pzebudowa pomieszczeir Szkoly Podstawowel im. Janusza Korczaka w
Koszelewach

Pzebudowa biblioteki z adaptacjE na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoly
nre
im. Kawalerow Orderu U5miechu w
"szkola bez barier'' w Zabinach

Zakup nieruchomosci zabudowanq w Rybnie z pzeznaczeniem na potzeby

50 000,00

utwozenia Klubu Seniora
Rozbudowa oSwietlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Ja5minowa
i ul. To owa
Rozbudowa oSwietlenia ulicznego w Hartowcu

830,27

51 000,00
36 000,00

I

Solectwo Koszelewki
rodzenia dzialki nr 245
Budowa

7 999,98

Solectwo Koszelewy

16 000,00

arowanie dzialki nr 317 - ll elar

0s

Solectwo Tuczki
Budowa altanki

I

biny

Solectwo

30 510,52

ka wraz z oswietleniem wokol eaota

Rozbudowa

800,00

7 010,00

Budowa amfiteatru w DQbieniu

I

3 191 ,20

I

Solectwo Koszelewy
Budowa s

U

10223,00

zewania Swietlic

So.lectwo Nowa Wie6

Utwardzenie terenu

10 000,00

rz Swietlic wle kie

Solectwo Rumian

Zak

i montaz instal

i C0, remont

ieszczeri - S

wte kie

14 800,00

Budowa Swietlicy wiejskiej w Tuczkach

Zakup nieruchomosci zabudowanej na potzeby utwozenia Gminnego
bnie
Centrum Kultu
Solectwo Dgbieh
te

rodzenia boiska

sk

42 363,50

o-ll

220 000,00
13 334,01

1L

Wykup gruntu niezabudowanego
z
na cele re

15 000,00

w Hartowcu

Solectwo Rybno
Doposa2enie placu zabaw ul. Lubawska

7 800,00

Solectwo Rybno
Doposa2enie placu zabaw ul. obwodowa Rybno, etap ll

4 417,60

Solectwo Rybno
Doposa2enie placu zabaw ul. Zajezioma

5142,60

Wyposa2enie plaiy pzy jeziorze Zarybinek

23161,76

otwarta Strefa AktywnoSci w miejscowosci Dqbieh

2'1 955,50

I

Razem

033 894,93

21 955,50

1727 323,38

3.2. Wykonanie bud2etu Gminy

Wykonanie budietu gminy
Dochody Gminy ogolem, w tym
1

36 969 422,32 zt (100Yo)
16 118 867,24 zl(43,6%)
12 945 406,00 zl (35,0%)

:

-dotacje
-subwencja
-dochody wlasne

7 905 149 ,08 zt (21 ,4Yol

/liczbowo i procentowo wska2nik wykonania/

2

Wydatki Gminy ogolem, w tym:
-wydatki biezqce
-wydalki majEtkowe

38 816 531,63 zl (100%)
31 529 997 ,40 zl (81,20k1
7 286 534,23 zl (18,8ok)

/liczbowo i procentowo wska2nik wykonania/

3

Zadlu2enie z tytulu zaciqgniqtych kredytow
131.12.2018r.l

4

Plan splaty kredytow, pozyczek
/instytucja, mc, rou

5771 704,00 zl

PKO
BGK
BS

-

BGK

-

-

3 500 000,00
247 500,00
221 000,00
1 803 204,00

-

Wynik (nadwy2ka/defi cyt) operacy.iny

Deficyt

6

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza
bud2etu gminy

3741615,1121'

7

Dochody z majqtku, spzeda2, dzierlawa
inne.

i

zl do 31.12.2032 r.
zl do 30.09.20'19 r.
zl do 30.06.2020 r.
zl do 31 .03.2028 r.

1 847 109,31 zl

23 852,11 zl

72

4. Paficypacja obywatelska
ZAGADNIENIE

L.P.

1

2

Liczba proJektow uchwal rady gminy poddanych konsultacjom
spolecznym z podzialem na formy konsultacji i liczbe
uczestnikow
Liczba zglovonych i zrealizowanych iniclatyw lokalnych
(zgodnie z ustawE o dzialalno6ci po2ytku publicznego i
wolontadacie), a tak2e kwota pzeznaczona z budzetu gminy

DANE W ZAKRESIE ZAGADNIENIA

1

0

na ten cel;

2

Liczba projekt6w zgloszonych w ramach bud2etu
obywatelskiego; liczba mieszkaicdw, ktozy wziqli udzial w
glosowaniu nad projektami do bud2etu obywatelskiego, 4e6li

nie dotyczy

dotyczy
4

5

Frekwencja na zebraniach wiejskich dotycz4cych funduszu

soleckiEo
Liczba i wartosc dotacji udzielonych organizacjom
pozazqdowym na podstawie ustawy o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i wolontariacie oraz ustawy o finansach
publicznych (mo2na poda6 szczegolowe informacje o tym,
w

22Yo

Liczba udzielonych dotacji - 4;
WartoSC udzielonej dotacji
159 000,00 zl

-

jakich obszarach pzyznawano dotacje i na zecz, kogo.
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5.
L.P.
1

OSwiata
ZAGADNIENIE

DANE W ZAKRESIE ZAGADNIENIA

Liczba placowek
oswiatowych z podzialem
na ich typy oraz

wyodrebnieniem szkol

i

innych placowek
oSwiatowych, kt6rych
prowadzenie przekazano

podmiotom prywatnym
(na podstawie pzepisow
ustawy

-

Prawo

oswiatowe), szkol
niepublicznych tak2e

Pzedszkola: I
Pzedszkole w Rybnie

Szkoly podstawowe: 5
Szkola
Szkola
Szkola
Szkola
Szkola

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

im. Marii Konopnickiej w Hartowcu
im. Janusza Korczaka w Koszelewach
im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie
im. Kawalerow orderu USmiechu w Rybnie
im. Polskich Mistzow Olimpijskich w 2abinach

Zespol Szkol: I
W jego sklad wchodz4
Gimnazjum im. Marii Sklodowskiej - Curie w Rybnie
Liceum 0golnoksztalcqce im. Bp. Jana Chrapka w Rybnie
Zasadnicza Szkola Zawodowa w Rybnie
Bran2owa Szkola I stopnia w Rybnie

Szkoly niepubliczne:1
Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawla ll w Hartowcu prowadzone pzez
Stowazyszenie na zecz roaloju wsi Harlowiec
2

Liczba dzieci w
poszczeg6lnych
plac6wkach edukacyjnych

Pzedszkole w Rybnie: 74
Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu:
Oddzial pzedszkolny - 25
Szkota - 94

Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach:
Oddzial pzedszkolny - 17
Szkola - 95

Szkola Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie:
Oddzial pzedszkolny -37
Szkola - 100
Szkola Podstawowa im. Kawaler6w 0rderu USmiechu w Rybnie:
Oddzial pzedszkolny - 6'1
Szkola - 329

Szkola Podstawowa im. Polskich Mistz6w Olimpilskich w 2abinach:
Oddzial pzedszkolny - 30
Szkola - 89

Zespol Szkol w Rybnie:
Gimnazjum im. Marii Sklodowskiej - Curie w Rybnie - 68
Liceum Og6lnoksztalcqce im. Bp. Jana Chrapka w Rybnie - 46
Zasadnicza Szkola Zawodowa w Rybnie - 24
Bran2owa Szkola I stopnia w Rybnie - 27
3

Wydatki na prowadzenie
poszczeg6lnych placowek
oiwiatowych w

pzeliczeniu na jednego
ucznia (wyodqbniona
wielkos6 dotacji na

jednego ucznia w
placowkach prywatnych)

Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawla ll w Hartowcu:
Pzedszkole w Rybnie 8 818,27 zl

21

Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiel w Hartowcu: '10 285,48 zl
Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach: 10 482,64 zl
Szkola Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie: 158,25 zl
Szkola Podstawowa im. Kawalerow Orderu U6miechu w Rybnie: 7 401,60 zl
Szkola Podstawowa im. Polskich Mistzow Olimpijskich w Zabinach:

I

11 300,18 zl
Zespol Szkot w Rybnie: 14 373,12 zl
Niepubliczne Gimnazlum im. Jana Pawla ll w Hartowcu- dotacja na 'l ucznia7 694,87

t4

Wydatki gminy na oswiatq
w stosunku do subwencji

4

oSwiatowej (o ile procent
wigcej, ni2 wynosi
subwencja, gmina wydaje
na o6wiate)
Zatrudnienie nauczycieli
w szkolach

5

il

Wydatki Gminy Rybno na oswiate: 12 837 462,86
Otzymana subwencja. 8 069 118,00 zl
Wydatki na oswiatg z bud2etu Gminy: 4 768 344,86 zl
37,14okwi6,q Gmina Rybno wydaje na o6wiatQ ni2 wynosi subwencja

Pelnozatrudnieni - '107
Niepelnozatrudnieni - 39

samozadowych
Wska2nik upzedszkolnienia: 10070 dzieci, ktorych rodzice starali sig o
miejsce w pzedszkolu i oddzialach pzedszkolnych jest objetych

Wska2nik

6

,upzedszkolnienia'

i

wychowaniem pzedszkolnym.
Na terenie Gminy Rybno nie ma 2lobka.

,u2lobkowienia

Wyniki egzaminacyjne uczniow szkol podstawowych na Ue powiatu i wojewodztwa

7

Zespol Szkol w Rybnie:
E zamn
Sredni

Sredni

Sredni

Sredni

wynik

wynik

wynik

w szkole

w gminie

w powiecie

ot

66

63

62

65

68

(

historia,ryVOS

bt

54

54

55

56

59

4

matematyka

62

48

48

46

49

52

5

pzedm. pzyr

62

50

51

51

54

56

4

j. angielski PP

45

67

60

59

64

68

5

j. angielski PR

45

54

j. niemiecki PP

19

37

3t

46

49

52

3

Pnedmiot

.i.

polski

Liczba
zdajacych

Sredniwynik

wynik

w wojewodztwie

Stanin

w kraju

Matura

Pzedmiot

Liczba zdajqcych

Sredni wynik ucznia

Srednia wojewodzka

2016t2017

2017 t2018

2016t2017

2017t2018

2016t2017

201712018

j. polski PP

I

6

66,8

56,7

56

58

j. polski PR

2

j. angielski PP

9

j

4

angielski PR

44

1

71,6

68

69

76

59,5

72

59

61

15

.j. niemiecki PP

60

48

1

j. niemiecki PR

bJ

49

biologia PR

5

2

26,6

32,5

34

33

chemia PR

1

2

22

21

39

39

geografia PR

5

4

32

29,5

29

33

matematyka PP

I

6

49,6

56,7

51

6C

histona PR

1

38

WOS

28

2

18

27

Zdawalno66 matur:
Nazwa szkoty

ZdawalnoS6

Zespol Szkol nr 1 w Dzialdowie

98,5%

Il LO Dzialdowo

88,80/o

LO dla Doroslych w Dzialdowie

14,3Y0

L0 w Lidzbarku

83,3%

L0 w Rybnie

100%

Egzamin zawodowy 2017/2018 sesja czenviec/lipiec: na podstawie OKE

Pzystqpilo 15 os6b w tym '15 zdalo praktyczny, 1'l pisemny
Sredni wynik w szkole:

pisemnv:

61

,4%

praKYcznv: 86,9%
Niepubliczne Ginnazjum im. Jana Pawla ll w Hartowcu:

Pzedmiot

Liczba
zdajqcych

Sredni wynik

Sredni wynik w

szkole

Stanin
Kral

woj

Powiat

j. polski

22

600/o

68%

65,00%

62,000/0

2

historia/W0S

22

524/o

590/o

56,00%

55,00%

4

matematyka

22

45%

520/o

49,00%

46,00%

4

10

pftedm. pzyr

22

j. angielski PP
j, angielski PR

8

Wykaz projektow

21

29o/o

56%

54,00%

51,00%

5

68%

64,00%

43,00%

2

5270

49,00%

38,00%

1

PRZEDSZKOLE:

realizowanych

pzez

Nazwa projeKu:,CzytajEce peedszkole'

poszczegolne

poeh: Fundacja ABCXXI- Cala Polska Czyta Dzieciom
popularyzacja
czytelnictwa oraz nauka czerpania rado6ci z lektury
Cel/tematyka:

plac6wki

lnsh/tucja oglaszajeca

Nazwa projeku:,Akademia Aquafresh'
lnsq/tucja oglaszajqca projeh: Adliner sp.z o.o.
Celftematyka: o96lnopolski program edukacji zdrowotnej dla pzedszkolak6w.

Pzyjaciele Natufl
"Kubusiowi
lnsq/tucia oglaszajqca proieK: Firma Tymbark
Celftematyka: ogolnopolski program edukacji ekologicznej, ktory wprowadza dzieci
w Swiat natury oraz uczy ochrony pzyrody.
Nazwa projehu:

Nazwa projeKu: ,Czyste powietee wokol nas"
lnst)^ucja oglaszajqca prolekt: Pallstwowa lnspekcja Sanitama
Cel/tematyka: program edukacji antynikotynowej

SZKOLA PODSTAWOWA lM. [{ARll KONOPNICKIEJ W HARTOWCU:
Nazwa proleKu:

"Kalendaz

Szkolny na rok 2018/19"

lnstytucja oglaszajEca proiek: Stowazyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Hartowiec
Finansowanie: Stowazyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Hartowiec, LGD ,,Ziemia
Lubawska", Gmina Rybno- 3 087,00 zl., wklad wlasny 0,00 zl

Celftematyka: Wydanie okolicznoSciowego kalendaza szkolnego na rok
pamietamy
lecie Odzyskania Niepodleglo6ci pzez Polske
201812019
"100-

-

idziqkujemy',

Nazwa projeKu: Rzqdowy prognm rozwiiania szkolnej infrastruktury oraz
nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokompetencji ucznrow

i

komunikacyjnych na lata 2017-2019 - " Aktywna Tablica"

lnstytucja oglaszaj4ca projeK: Ministerstwo Edukacii Narodowe,i
Finansowanie:80 % (14 000,00 zl) MEN,20 % budzet Gminy (3 500,00 zt)
Cel/tema$ka: Zakup 2 szt. monitordw interaktywnych o pzekqtnej 65'.
I'lazwa projeku:,,096lnopolska Sied Edukacyjna'

lnstytucja oglaszajqca projeK: Naukowa

i

Akademicka sied Komputerowa-

Pairstwowy lnstytut Badawczy z/s w WaBzawie
Finansowanie I 00 % Srodki zewnqtzne
Cel/temagka; nieodplatny dostep do szerokopasmowego intemetu.
Naarva projektu:

"Program

dla Szkol'
Kraiowy OSrodek Wsparcia Rolnictwa

lnssucja oglaszajqca projeh:

Finansowanie: 1 00 % Srodki zewngtzne
Celftematyka: Nieodptatne dostarczanie dla szkoty owoc6w
i ozetwor6w mlecznych dla uczni6w kl. l-V.

i wazyw oraz mleka
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SZKOLA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOVELEWACH:

Nazwa projehu: Rzqdowy program rozwijania szkolnej infraslruktury oraz
kompetencji uczni6w
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

i

komunikacyjnych na lata 2017 -2019 -,Aktywna Tablica"

lnsq ucja oglaszajQca projeK: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Finansowanie 80 % (14 000,00 zl ) MEN, 20 % budzet Gminy (3 500,00 zl)
Cel/tematyka: Zakup 2 sz].. monitorow interaktywnych o pzekqtnej co najmniej 55',
Nazwa projehu:,Ogolnopolska Siec Edukacyjna"

lns$ftucja oglaszajqca projeK: Naukowa

i

Akademicka sie6 Komputerowa-

Pafrstwowy lnstytut Badawczy /s w Warszawie
Finansowanie: 100 7o Srodki zewngtzne
Cel/tematyka: nieodplatny dostqp do szerokopasmowego intemetu.
Nazwa projeKu:

"Program

dla Szkol"

lnstytucja oglaszajqca projekt: Kralowy OSrodek Wsparcia Rolnictwa
Finansowanie: '100 % Srodki zewnqtzne
Celftematyka: Nieodplatne dostarczanie dla szkoly owocow iwazyw oraz mleka
i peetwor6w mlecznych dla uczni6w kl. l-V.

Nazwa projehu: ,,Szkolny Klub Sportowy"
lnstytucja oglaszajEca projeh: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Finansowanie: 2 800,00 zl - MEN; wklad wlasny niefinansowy - korzystanie peez
uczniow z obiektu sportowego oraz spzetu.
Celftematyka: rozwq fvyczny uczniow popzez udzial w pozalekcyjnych zajqciach
sportowych.

Nazwa projehu:
rczevl z q ulu doposazenia w spzet szkolny i pomoce
"0,40/o
dydaktyczne pomieszczei do nauki w nowo wybudowanych obiektach oSwiatowych
bqd2 pozyskanych w wyniku adaptacji innych pomieszczeh szkolnych"
lnstytucja oglaszajqca projeK: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Finansowanie: 100 % Srodki zewnqtzne- 10 000,00 zl
Celftematyka: wyposa2enie pracowni biologiczno

-

fizyczno

-

chemicznej.

SZKOLA PODST AWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RUMIANIE:

Nazwa projektu: Rzqdowy program rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczni6w nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

i

komunikacyjnych nalala 2017 -2019 -,Aktywna Tablica"

lnstytucja oglaszajqca projeh: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Finansowanie 80 % (14 000,00 zl) MEN, 20 % bud2et Gminy (3 500,00 zl)
Cel/tematyka: Zakup 2 szt. monitor6w interaktywnych o pzekEtnej co najmniej 55'.
Nazwa projeKu:

"O96lnopolska

Siec Edukacyjna"

lns$ucia oglaszajqca proiekt: Naukowa i

Akademicka siec Komputerowa-

Panstwowy lnstytut Badawczy z/s w Warszawie
Finansowanie: 100 % Srodki zewngtzne
Cel/tematyka: nieodptatny dostep do szerokopasmowego intemetu,

Nazwa projehu:

"Program

dla Szkol'

lnstytucja oglaszajqca projeK: Krajowy O6rodek Wsparcia Rolnictwa
Finansowanie: '100 % Srodki zewngtzne

Celftema$ka: Nieodplatne dostarczanie dla szkoty owoc6w i wazyw oraz mleka
i

peetworow mlecznych dla uczni6w kl. l-V.
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Nazwa projehu: RzEdowy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- ,Ksiqzki
do biblioteki szkolnej"

lnsq/tucja oglaszajqca projekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Finansowanie: 4 000,00 zl - MEN, 'l 000,00 zl wklad wtasny Gminy

Celftematyka: rozw6j czytelnictwa uczniow, zakup nowoSci wydawniczych
do biblioteki szkolnej.
wyobra2ni - Stw6tz swoje miejsce pzyja2ni z ksiE2k{
lnssucia oglaszaiqca pOekt: Fundacja Pzyjaciotka Warszawa
Finansowanie: 5 000,00 zt- Fundacja Pzyjaciolka
Cel/tematyka: Utwozenie miejsca pzyja2ni z ksiq2k4

Nazwa projehu:

"Pracownia

Akademia Kultury"- projekt realizowane we wspolpracy

Nazwa projeKu:

"Wgdrowna
z GminnE Biblioteka Publicznqw Rybnie

lnsq ucia oglaszajqca projeK: Centrum Edukacji

i

lnicjatyw Kulturalnych

w Olsztynie

Finansowanie: 6 950,00 zt - dotacja
Celftematyka: Promowanie dziedzictwa kulturowego swojej malei ojczyzny.
Nazwa projektu: Projekt Ksiqdz Franciszek Liss obroica rumiaiskiej ziemi
lnstytucja oglaszajEca prolekt: Olsztyiskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Finansowanie: 1 000,00 zl- dotacja
Cel/tematyka: Upamiqtnienie wydazeh historycznych w miejscowoSci Rumian
SZKOLA PODSTAWOWA IM. KAWALEROW ORDERU USMIECHU W RYBNIE:
Klub Sportowy"
Nazwa projeKu:
"Szkolny
lnstytucja oglaszajEca projekt: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Finansowanie: 5 600,00 zl - MEN: wklad wlasny niefinansowy

- kotzystanie pzez

uczniow z obiektu sportowego oraz spzetu
Cel/tematyka: rozwoj lizyczny uczni6w popzez udzial w pozalekcyjnych zaj?ciach
sportowych.

Nazwa projektu: ,Program dla Szkol"

lnstytucla oglaszajqca projeh: Krajowy 06rodek Wsparcia Rolnictwa
Finansowanie: 100 % Srodki zewnqtzne
Celftematyka: Nieodplatne dostarczanie dla szkoly owocow i wazyw oraz mleka
i pzetworow mlecznych dla uczniow kl. l-V.
Nazwa projehu:

"Ogolnopolska

Siei Edukacyjna'

lnsq ucia oglaszajqca projekt: Naukowa

i

Akademicka siec Komputerowa-

Pailstwowy lnstytut Badawczy z/s w Warszawie

Finansowanie: 100 % Srodki zewnqtzne
Cel/tematyka: nieodplatny dostep do szeokopasmowego intemetu.
rezenvy z Mulu doposa2enia w spzQt szkolny i pomoce
dydaktyczne pomieszczefi do nauki w nowo wybudowanych obiektach oswiatowych

Nazwa pro,jehu:

"0,4%

b4d2 pozyskanych w wyniku adaptacji innych pomieszczen szkolnych"
lnsq ucja oglaszaiqca projeK: MinisteBtwo Edukacji Narodowej
Finansowanie: 100 0/o Srodki zewnqtzne - 30 060,00 zt

Cel/tematyka: wyposazenie pracowni biologiczno- fizyczno- chemicznei.

Nazwa proieKu: ,,0,4% rezerwy z tytulu wyposa2enia szkol podstawowych
pomoce dydaktyczne niezbqdne do realizacji podstawy programowej

w

z zedmiotow

n

h
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lnstytucja oglaszajEca projekt: I\ilinisterstwo Edukacji Narodowej
Finansowanie: 100 % Srodki zewnqtzne - 6 327,00 zl
Cel/tematyka: wyposa2enie w pomoce dydaktyczne.

SZKOTA PODSTAWOWA

IM.

POLSKICH MISTRZOW OLIMPIJSKICH

W ZABINACH

Nazwa projeKu: Rzqdowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniow
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

i

komunikacyjnych na lata 2017-2019 - " Aktywna Tablica'

lnsq/tucja oglaszajQca proieK: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Finansowanie 80 % (14 000,00 zl) MEN, 20 % bud2et Gminy (3 500,00 zl)
Celftematyka: Zakup 2 sz1.. tablic interaktywnych z projektorem ultraogniskowym.
Nazwa projektu:

"Program

dla Szkol"
Kralowy OSrodek Wsparcia Rolnictwa

lnsq ucja oglaszajqca projeK:

Finansowanie: 100 % Srodki zewnqtzne
Cel/tematyka: Nieodplatne dostarczanie dla szkoly owocow i wazyw oraz mleka
i peetworow mlecznych dla uczniow kl. l-V.

Nazwa projeKu:

"Szkolny

Klub Sportowy"

lnstytucja oglaszaj4ca projeK: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Finansowanie: 700,00 zt - MEN; wklad wlasny nielinansowy - kozystanie pzez
uczniow z obiektu spo(owego oraz spzetu
Cel/tematyka: rozw,o'1 fizyczny uczni6w popzez udzial w pozalekcyjnych zajgciach
sportowych.

Nazwa projeKu: Rzqdowy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- ,Ksiq2ki
do biblioteki szkolnej'
lnstytucja oglaszajEca projekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Finansowanie: 2 480,00 zl - MEN, 808,37 zl - wklad wlasny Gminy

Cel/tematyka: rozwdj czytelnictwa uczni6w, zakup nowoSci wydawniczych do
biblioteki szkolnej.
Nazwa projehu: ,Sniadanie daje moc'

lnstytucja oglaszajqca projekt: Agencja public relations Garden of Words na zecz
partnerstwa dla Zdrowia.
Cel/tematyka: ksztaltowanie nawyk6w zdrowego od2ywiania.
Nazwa projeKu:

"Dziei

Bezpiecznego lntemetu'

lnsq ucja oglaszajqca projeh: Polskie Centrum Programu Safer Intemet

(NASK),

Fundacja ,Dajemy Dzieciom Silg"
Finansowanie: 500,00 zl - RR i sponsozy
Celftematyka: bezpieczehstwo uczni6w w sieci.

Nazwa projektu: Ogolnopolski Program Edukacyjny ,Tzymaj formg"
Instytucja oglaszajqca projekt: Fundacja Zywno56. Aktywnosc Fizyczna iZdrowie.
Celftematyka: rozw6j zdrowia fizycznego uczniow.
Nazwa projeKu: 0golnopolski Program Edukacylny

jem, wigcej wiem'
"Zdrowo
lnstytucja oglaszajEca projeK: Fundacja Banku Ochrony Srodowiska
Celftematyka: ksztaftowanie poprawnych nawykow 2ywieniowych u uczniow,
Nazwa projeKu:,Akademia Bezpiecznego Puchatka'

lnstl/tucja oglaszajqca projeK: MGD MWS sp.

z

o.o. we

wspolpracy

z Wydziatem Profilaktyki Spolecznej Biura Prewencji KGP oraz Wydzialem Nadzoru
i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego KGP"
Celftematyka: poprawa b€zpieczehstwa dzieci.
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sz

ZE

W RYBNIE:

Nazwa projeKu: 096lnopolski Program Edukacyjny ,Tzymaj formq"
lnstytucja oglaszajqca projeh: Fundacja ZywnoS6, Aktywno66 Fizyczna i Zdrowie.
Celftematyka: rozw6j zdrowia fi zycznego uczniow.
Program Edukacyjny ,Wybiez 2ycie pieruszy krok'
lnst!^ucja oglaszaj4ca projekt: Stacla Sanitamo-Epidemiologiczna

Nazwa p@ektu:

"096lnopolski

Cel/tematyka: Twozenie Swiadomo6ci zagrolenia rakiem szyjki macicy iinnych
chor6b wyvolywanych zaka2eniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
u mlodych ludzi. Uswiadamianie istnienia zayolenia zaka2eniem HPV iiego
konsekwencji.

Nazwa projektu:,096lnopolska Sie0 Edukacyjna"

lnstytucja oglaszal4ca projeK: Naukowa

i

Akademicka sie6 Komputerowa-

Pahstwowy lnstytut Badawczy /s w Warszawie
Finansowanie: 100 % Srodki zewngtzne
Cel/tematyka: nieodptatny dostep do szerokopasmowego intemetu.
LICEUM OG6 LNOKSZTALCACE:

Nazwa projehu: Rzqdowy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-

,,Ksi42ki

do biblioteki szkolnej"

lnslfiucja oglaszalqca projeK: Ministerstwo Edukacji Narodowei
Finansowanie: 12 000,00 zl - MEN, 3 000,00 zl - wktad wlasny Gminy

Celftematyka: rozw6j czytelnictwa uczni6w, zakup nowoSci wydawniczych
do biblioteki szkolnei.

ProieK realizowany w 5 szkolach podstawowych i Zespole Szkol:
,,Ponadnarodowa mobilno66 kadry edukacji szkolnej" proiekt finansowany

z

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6i. Tytul

projektu:

Kompetenha kadra sulrcesem w edukacji"

Warbie projektu:409

281,15 zt

Cel: wzrost poziomu kompetencji kadry dydaktycznej 6'l nauczycieli z 6 placowek
podleglych w ramach organu prowadzqcego - Gminy Rybno popzez organizacjq
miqdzynarodowych wyjazdow szkoleniowych do Choruacji i Hiszpanii.

Projekt realizowany

w

Szkole Podstawowei

im.

Janusza Korczaka

w Koszelewach, Szkole Podstawowei im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie,
Szkole Podstawowej in. Kawaler6w Orderu Uiniechu w Rybnie, Szkole
Podstewowei im. Polskich Mistz6w Olimpiiskich w Tabinach:
Realizowany w partnerstwie z Olsztyhskim
lnstytutem Badawczo - Szkoleniowym oraz Gminq Janowo. Projekt jest realizowany
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Warmiltsko-

Tgul projeKu ,,Szkola na miargl".

w

Mazurskiego

na lala

2014-2020, OS Priorytetowa RPWM 02.00.00 Kadry

dla gospodarki.

WartoSi calego projektu: 3 081 434 ,2 zl
Cel: podniesienie kompetencji kluczowych oraz kszlaltowanie wla5ciwych postaw
iumiejgtno5ci niezbgdnych na rynku pracy wSrod 244 uczniow i35 nauczycieli

z 6 szkol podstawowych z terenu 2 gmin wojew6dztwa warmihsko- mazurskiego
popzez wprowadzenie do nauki metod innowacyjnych i eksperymentu

I

oraz ind

ualizac w nauczaniu w okresie od wze6nia 2018r. do m

Opis gminnej

Pzedszkole w Rybnie:

nfrastru ktu ry

Pomieszczenia:

i

szkolnej

.

a2020r

Liczba sal lekcyjnych- 3

27

.
.

Gabinet dyrektora
Kuchnia

Urzqdzenia zewnqtzne:
plac zabaw

.

Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu:
Pomieszczenia:

o
.
.
.
o
.
.
.
o
.

-

Liczba sal lekcyjnych

9

Sala gimnastyczna

Sala komputerowa
Gabinetlogopedyczny/pedagoga
Gabinet medycyny szkolnej
Biblioteka szkolna
Gabinet dyEktora

Sekretariat
Kuchnia
Pok6j nauczycielski

Uzqdzenia zewngtzne:

.
.
.
o
.
r
.

Boiskowielofunkcyjne
Silownia zewnetzna 5-cio elementowa
Plac zabaw
Skocznia
Boisko rekreacyjne
Ogrod skalny
Zeglarska stanica wodna

Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach:
Pomieszczenia:

o
o
.
.
.
o

Liczba sal lekcyjnych

-

7

Pracowniakomputerowa

Gabinet medycyny szkolnej, gabinet pedagoga. logopedy
gabinet

-

wspolny

Biblioteka szkolna
Gabinet dyrektora
Pok6j nauczycielski

Uzqdzenia zewngtzne:

.
.
.
.

boisko wielofunkcyjne o nawiezchni z trawy syntetycznej
szkolny ogrod dydaktyczny
plac zabaw
boisko do siatkowki pla2owej

Szkola Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie
Pomieszczenia:

.
.
.
o
o
.

Liczba sal lekcyjnych

-

10

Pracowniakomputerowa
Gabinet medycyny szkolnej/pedagoga/logopedy (pomieszczenie
wspoldzielone)
Biblioteka szkolna
Gabinet dyrektora
Pok6j nauczycielski

Uzqdzenia zewngtzne:

o

boiskouniwersalnewielozadaniowe

22

.

boiskowielofunkcyjne/uniweBalne

Szkola Podstawowa im. Kawaler6w Orderu USmiechu w Rybnie:
Pomieszczenia:
Liczba sal lekcyjnych - 19
Sala gimnastyczna

o
.
. Salka korekcyjna
. Pracowniakomputerowa
. Gabinet medycyny szkolnej
. Gabinet pedagoga
. Gabinet psychologa
. Gabinet logopedy
o Biblioteka szkolna
. Gabinet dyrektora
. Sekretariat
o Pok6j nauczycielski
o Pokoj instruktor6w
Uzqdzenia zewngtzne:
o Boisko sportowe
. Plac zabaw
o Boisko do koszyk6wki

Szkola Podstawowa im. Polskich Mistz6w Olimpijskich w 2abinach:
Pomieszczenia:

. Liczba sal lekcyjnych- 8
. Sala gimnasVczna
o Pracowniakomputerowa
. Gabinet medycyny szkolnej/ logopedy (pomieszczenie
. Biblioteka
o Gabinet dyrektora
. Pok6.i nauczycielski
Uzqdzenia zewngtzne:
. Boiskowielofunkcyjne

Zespol Szkol w Rybnie:
Pomieszczenia:

.
o
o
.
o
.
.
r

Llczba sal lekcyjnych- 11

Pracowniakomputerowa
Gabinet medycyny szkolnej
Gabinet pedagoga
Biblioteka
Gabinet dyrektora
Pok6j nauczycielski
Swietlica/ Stolowka

wspoldzielone)

6. Administracja
L.P.

ZAGADNIENIE

DANE WZAKRESIEZAGADNIENIA

1

Liczba wydanych dowodow osobistych

822

2

Liczba wydanych aktow urodzelr

186

3

Liczba wydanych aktow zgonow

124

4

Liczba innych akt6w wydanych w oparciu o
akta prawa cywilnego (innych ni2 urodzenia

izgony)

5

7

Liczba dokonanych meldunkow, wzglednie
zmian, aktualizacji meldunkowych

Lqczna liczba wszystkich wydanych decyzji
w trybie pzepis6w KPA, z podzialem na

93 (za6wiadczenia )

.
.
.
o
2

-

zameldowania na pobyt staly - '124,
zameldowania na pobyt czasowy - 28,
zameldowania na pobyt czasowy
cudzoziemc6w

-

2,

wymeldowania z pobytu stalego

-

'13.

w sprawie o wymeldowanie z pobytu stalego

merytoryczne bran2owo
8

Wska2nik zaskarzonych decyzji Wojta

a

Poziom zadowolenia mieszkahca z obslugi
(ankieta) -opis wynik6w ankiety : w jakim
okresie, do kogo skierowana, pzyjqta forma
zlozenia, zakres zagadniei .

0

W roku sprawozdawczym nre pzeprowadzano oceny
stopnia satysfakcji klienta. Ankreta taka zostanie
pzeprowadzona w koicu roku 2019.

z4

7.
L.P
1

Sport
DANE W ZAKRESIE ZAGADNIENIA

ZAGADNIENIE
Liczba i wykaz

wydazeh sportowych
organizowanych

pzez

OSrodek

Sportu i Rekreacji
w Rybnie i inne
podmioty

1)

23.01-01.02. Ferie Zimowe z ParafiEi OSIR

2)
3)

04.02. lndywidualna Amatorska Liga Tenisa Stolowego

4)

17

21.01.1 Maraton Fit Dance

.02. Podsumowanie AGG Liga OSIR Rybno

5) 20.02. Eliminacje do Mistzostw Wojewodztwa WMZLZS SP
6) 25.02. Gala Sportu Rybno 20'18
7) 03.03. Ostahia Runda IALTS Top 12
8) 11.03. lll Solecki Tumiej w PilkQ No2nq
9) 12.03. Eliminacje Gminne do Wojew6dzkiego Tumieiu LZS w Tenisie
Stolowym o Puchar TVP 3 Olsztyn

10) 13.03. Eliminacje do Mistzostw Wojewodztwa WMZLZS Szkol Gminnych
w Halowej Pitce No2nej

11) 18.03. Gminne Halowe lgrzyska Sportowo Rekreacyine

o

Puchar Woita

Gminy Rybno

12) 21.03. ll Runda Eliminacyjna Mistzostw Woiewodztwa WIvZLZS w Halowei
Pilce Noznej

13) 24.03.

lll

Rzut Wojew6dzkiei Ligi Migdzyszkolnej lillodzik6w

i

ltllodzik6w

w Zapasach w Stylu Klasycznym

14) 15.04. Tumiej ,Gramy Dla Mariusza' Tumiej Charytatywny
15) 25.04. Licealiada 2018
16) 06.05. lll Tumiej Halowej Pitki No2nej z Okazji Dnia Stra2aka

17) 12.05. Polska Biega
18) 02.06. Piknik z Okazji Dnia Dziecka
19) 24.06. lll Bieg Tropem Wilka

20) 30.06. Pla2owa Pilka Siatkowa Me2czyzn i Kobiet
21) 14.07. Tumiej ,Gramy Dla Janusza'Tumiej Charytawny
22)

28.07

.lll Wycieczka Rowerowa , W Zgodzie z Natuq

23) 04.08. Tumiej Siatk6wki Pla2owej z Okazji Dnia Rybna
24) 16.09. I Polmaraton Rolkarski
25) 20.09. Dziell Pzedszkolaka w Krainie Pieczonego Ziemniaka
26)

20.1011 Jestenny Maraton MTB

27\ 28.10.

ll

"L4czymy

Spotkanie lntegracyjne Stowarzyszeh

z

Powiatu Dzialdowskiego

Pokolenia'

28) 08.11. Misttzostwa Powiatu w Pilce Recznej Dziewczqt
29) 11.11. Bieg Niepodleglosci
30)

'18.11. Akcia

"Zyj
31) 06.12. Mikolaiki

Bezpiecznie'

32) 09.12. ll Mikolajkowy Tumiej Warcabowy o Puchar Wojta Gminy Rybno
33) 10.12. Mistzostwa Gminy w Pilce Rgcznej Ch{opc6w SP

Ul

15.12.11 Halowy Tumiej w PilkQ NoZnE,Skzat Cup'

35) 17.12. Mistzostwa Gminy w Pilce Recznej Dziewczqt SP
25

Frekwencja na

2

wydazeniach

Lqcznie: 2 560 os6b

sportowych

3.
1

Zasady biletowania
imprez sportowych
wplywy z tytufu

-

nie dotyczy

-

wstep wolny

bilet6w
4

Opis gminnej
infrastruktury

lednostek sportowych

HALA SPORTOWA
OSrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie dysponuje wielofunkcyjnq pelnowymiarowq
halE sportowq mieszczqcqsiq pzy ul. Sportowej 24A.Trybuny mogq pomie6cii do
200 os6b. Hala sportowa wyposa2ona jest we wlasny system nagto6nienia. Parkiet
ptzystosowany jest do trenowania takich dyscyplin sportu jak pilka no2na, pilka
rQczna, koszyk6wka ipilka siatkowa. W hali znajduje sig rownie2 profesjonalna

elektroniczna tablica wynik6w, ktdra jest pzyslosowana do pzeprowadzania
zawodow w wyzej wymienionych dyscyplinach sportowych. W 2016 roku
dokonano prac naprawczych dachu obiektu popzez zastosowanie podkladowej
papy termozgzewalnej. Nieszczelny dach powodowal niszczenie istniejEcego
parkietu na obiekcie. W tym samym roku dokonano gruntownego remontu
parkietu, na ktory sktadalo siq cyklinowanie i nalo2enie warstw specjalnego lakieru
co jeszcze bardziel zwigkszylo komfort kozystania z obiektu. Wewnqtz hali
znajduje siq rownie2 w pelni wyposa2ona silownia dostosowana do prowadzenia

trening6w o .oznym stopniu zaawansowania. Dysponujemy r6wnie2 szatniami
otaz zapleczem sanitamym z natryskami. Na holu obiektu zna.iduje sig st6l
bilardowy.

PLA2A
Pla2a zlokalizowana jest przy ulicy Spo(owej w Rybnie, nad jeziorem Zarybihskim.

Na pla2y zorganizowane jest pelnowymiarowe boisko do uprawiania siatk6wki
pla2owej. Pla2a posiada intastrukture rekreacy.jnq oraz parkingi.

srlowNtA zEwNETRZNA
O6rodek Sportu i Rekreacji administruje silowniE zewngtz
jest na skweze pzy ulicy Praskiej w Rybnie.

n4 ktora zlokalizowana

Biegacz, orbitrek, je2dziec i wioslaz - to nazwy uzqdzei, z kt6rych mogE obecnie

kozystae wszyscy mieszkancy igo6cie naszej gminy. Treningi na Swie2ym
powietzu pzynoszq wigcel kozysci i poprawiajq kondycjq lepiej niz te, kt6re
wykonuje siq w zamknigtych pomieszczeniach.

UeEdzenia wchodzqce w sklad silowni pzystosowane sE zarowno dla mlodszych

i

staczych os6b, dla aktywnych fizycznie na codzieh, jak

idla

tych, ktozy

rozpoczynajE swo.iE pzygodq ze sportem.

.

o
o
o

Biegacz - Wzmacnia miq6nie istawy n6g, aktywuje ruch bioder, zwieksza
ruchomosc staw6w kolanowych i biodrowych oraz poprawia zmysl rownowagi
ciala.

Orbitrek - Poprawia sprawnoSi koiczyn g6rnych
Aktywuje ruch bioder, bark6w, ramion oraz n6g

dolnych oraz staw6w,

i

Wzmacnia miqSnie ramion, n6g pasa, bzucha, plecow
piersiowej,
klatki
usprawniajqc ruch koriczyn, poprawia wydolno6d

Je2dziec

i

-

i

krq2enrowo-oddechow4

- wzmacnia miQ6nie ramion, n6g, pasa, beucha, plec6w i klatki
piersiowej, usprawnialqc ruch kohczyn.
Pamiqtajmy: "w zdrowym ciele zdrowy duch!".
Kotzystanie z obiektu jest calkowicie bezplatne. ZaTaszamy do kotzystania
WioSlaz

z uzqdzefi silowni zewngtznej.
STADION

Obiekt polo2ony jest w sqsiedztwie 06rodka Sportu

i

Rekreacji

w

Rybnie. Ze

26

wzgledu na bezpo6rednie sqsiedztwo Zespolu Szkol, kt6ry moze stanowic bazg
noclegow4 obiekt doskonale nadaje sie do organizacji obozow oraz zgrupowah
sportowych.

W sklad kompleksu wchodz4

.
.
.
.
.
.

Trybuny na 300 miejsc,
Gt6wna plyta pilkarska o nawiezchni z trawy naturalnej,
Bie2nia tartanowa okrQ2na 3 torowa,
Kort tenisowy,
Boisko treningowe (boczne),
Rozbieg do skoku w dal.

Obiekt posiada wlasny system nagloSnienia oraz tablice elektroniczn4 na ktorej
wyswietlane sa wyniki rozqrywanych mecz6w.

L

Pomoc spoleczna

L.P.
1

ZAGADNIENIE
Podstawowe programy

INFoRMACJA JEDNOSTKI/ KOMORKI

-

l.

Gminny Program wspierania rodziny w Gminie Rybno na lata 2016

-

2018 pzyjqty zostal uchwalq Nr XXlll/34/16 Rady Gminy Rybno

krotkiopis

z dnia 20 maja 2016r.

w

Rodzinie pze2ywajqcej trudnosci

wypelnianiu funkcji opiekuiczc.

wychowawczych w6jt zapewnia wsparcie, kt6re polega w szczeg6lnosci
na:

1)

2)
3)
4)

i

analizie syluac.ji rodziny

Srodowiska rodzinnego otaz pzyczyn

kryzysu w rodzinie,
wzmocnieniu roli ifunkcji rodziny,
rozwijaniu umiejqtno6ci opiekuhczewychowawczych rodziny,

w

podniesieniu Swiadomosci

zakresie planowania oaz

funkcjonowania rodziny,
pomocy w integracji rodziny,

5)
6) pzeciwdzialaniu marginalizacji i degradacji
7) d42eniu do reintegracji rodziny,

spolecznej rodziny,

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1) pracy zrodzin4
2) pomocy w opiece iwychowaniu

dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodq i aktywnym udzialem,
uwzglednieniem zasobow wlasnych oraz 2rodel wsparcia

z

zewngtznego. Rodzina mo2e otzymai wsparcie pzez dzialania:
1) inswcji i pdmiotow dzialajqcych na zecz dziecka i odziny,

2)
3)

placowek wsparcia dziennego,
rodzin wspierajqcych.
Praca z rodzinqjest prowadzona w szczegolno6ci w formie:
1
konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,

)

2) terapii imediacji,
3) ustug dla rodzin

4)
5)
ll.

z

dziecmi,

w

tym uslug

opiekuiczych

i specjalistycznych,

pomocy prawnej, szczeg6lnie w zakresie prawa rodzinnego,
organizowania dla rodzin spotkair, majqcych na celu wymianq ich
doSwiadczeh oaz zapobieganie izolacji, zwanych dalej "grupami
wsparcia" lub'grupami samopomocowymi".

Gminny Program Pzeciwdzialania Pzemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Pzemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 pzyjqty
zostal Uchwalq Nr XXXVI/24I17 Rady Gminy w Rybnie z dnia
23 marca 2017 r.

Wdra2anie Programu ma na

celu

zapewnienie osobom doznajqcym
profes.ionalnej pomocy, zapewnienie
interdyscyplinamych szkoleri dla sfuzb zajmujqcych sig problemem
pnemocy, dokonanie zmiany w postawie mieszkaic6w wobec paemocy
w rodzinie popzez dzialania informacyjno - edukacyjne,

pzemocy, bezpieczeistw

i

Adresatami Gminnego Programu sq

1)
2)
3)
4)

Ofiary i sprawcy przemocy,
Rodzice iopiekunowie kzywdzonych dzieci,
Rodziny i osoby dotkniete zjawiskiem peemocy,

Pzedstawiciele instytucji

i

sfu2b pracujEcy

z osobami i

rodzinami

dotkniQtymi pzemocq (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele,
pracownicy socjalni, pracownicy Sqdu, policjanci, wychowaury,
na

le, ku

racown

slu

zdrowia

5)

Mieszkaicy Gminy Rybno.
Realizatorami Gminnego Programu s4
Podmioty dzialajqce w zakresie pzeciwdzialania pzemocy
Osrodek Pomocy Spolecznej w Rybnie,
2
Gminna Komisja Rozwiq.zywania Problemow Alkoholowych,

1)

3

4
5
6

Szkoly,
Posterunek Policji w Rybnie,
Slu2ba zdrowia,
Kuratozy s4dowi.

Cel Programu
Gminny Program Pzeciwdzialania Pzemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Pzemocy w Rodzinie zaklada osiqgniqcie nastgpujqcego celu
glownego:

Zmniejszenie skali zjawiska pdemocy w rodzinie na terenie Gminy
Rybno
Cel gl6wny jest realizowany poprzez cele szczegolowe:
Skuteczne iefektywne zwalczanie pzemocy w rodzinie,

1)
2) Zapewnienie

osobom doznajqcym pzemocy bezpieczeistwa

i skutecznej pomocy,

3)

4)

Zapewnienie interdyscyplinamych szkolefr dla slu2b zajmulacych siQ
problemem peemocy,
Zmiana postawy mieszkancow wobec pzemocy w rodzinie popzez
dzialania informacyjno

lll.

-

edukacyjne.

Program oslonowy "Pomoc gminy w zakresie do2ywiania"
na lata 2019-2023 pzylQty uchwalq Nr llu26/2018 r. Rady Gminy
Rybno z dnia 28 grudnia 2018 r.

Ptzyjety pzez Rade Ministrow wieloletni zqdowy program ,Posilek
w szkole i w domu' na lala 2019-2023 ma na celu zapewnienie posilku
dzieciom, uczniom mlodzie2y, ktore wychowuiq sie w rodzinach
znajdujqcych siq w trudnej sytuacii. Program ten pzewiduje wsparcie

i

gmin, kt6re w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, bqdq udzielaly
pomocy, gdy uczei albo dziecko niespelniaiEce wymagah kryterium
dochodowego wyra2a chgc zjedzenia positku, a odpowiednio dyrektor
szkoly lub pzedszkola informuje oSrodek pomocy spolecznej wla6ciwy
ze wzgtedu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potzebie
udzielania pomocy w formie posilku. Pzy czym liczba dzieci i uczni6w,
kt6rym ma byd udzielona pomoc w ww. spos6b, nie mo2e pzekroczyd

i

liczby uczniow dzieci otzymujqcych posilek w
popzednim
pzedszkolach na terenie gminy

20o/o

i

w

szkolach
miesiEcu

kalendazowym, a w miesiEcu wze6niu tej liczby z miesiqca czeruca

Warunkiem pz1rlafiia takiej pomocy, bez wydawania decyzii
ustalenia sytuacii rodziny w drodze
administracyjnej w sprawie
jest pzyjqcie pzez gminq
wwiadu
Srodowiskowego,
rodzinnego
programu
oslonowego, o ktorym mowa w ustawie
odpowiedniego
o pomocy spolecznej, ktory takie rozwiq4ania na terenie gminy bgdzie

i

pzewidWal.
Ustawa o pomocy spolecznej daje mo2liwoSt twozenia

i

realizacli

programow oslonowych o zasiggu gminnym.

Wydatki na 2ywno6c pochlaniajE znacznq czgsc Srodkow finansowych
bqdqcych w dyspozycji osob i rodzin, pogarszaJEc standard ich 2ycia,
a tym samym ograniczajqc mo2liwo6c zabezpieczenia podstawowych
b

2

Liczba os6b, ktore
ze Swiadczeh z
s

Zadania wlasne
ustawa o pomocy spolecznei - 376 rodzin

.

29

.
.

zakresu pomocy
spolecznej
z podzialem na
Swiadczenia w ramach
zadai wlasnych i zadah
zleconych

4

-

107 rodzin,

ustawa o dodatkach mieszkaniowych

-

ll

rodzin,

Program FEAD dostarczanie 2ywnoSci dla najubo2szej ludno6ci UE

-

2'10 rodzin.

Zadania zlecone:

.
.
.
.

(np.500+)

3

ustawa o systemie o6wiaty

- 594 rodzin,
ustawa o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w- 38 rodzin,
ustawa o Swiadczeniach rodzinnych

- 67 os. uprawnionych do otzymania alimentow,

ustawa

o

pomocy pansMa

w

wychowaniu dzieci

rodzin,
Swiadczenie

Liczba osob dlugotMale
kozystalqcych ze

"

"

500+'

-

666

Dobry Start'300+ - 660 rodzin,
81 osob

Swiadczeh
Glowne pzyczyny
udzielania Swiadczeh (np
alkoholizm, bezdomnoS6,

,l99
Ubostwo rodzin
Bezrobocie - 147 os6b,
Niepelnosprawno5C -104 osoby,

pzemoc w rodzinie);

Bezradno6i w sprawach opiekuriczo

-

wychowawczych, w tym ochrona

maciezyistwa- 74 rodziny,
Dlugotnrvala choroba - 64 rodziny,
Rodziny niepelne - 30 rodzin,
Wielodzietnosc - 16 rodzin,
Alkoholizm - 6 rodzin,
BezdomnoSc - 2 osoby
6

4 miejsca w Domu Pomocy Spolecznej,
2 miejsca w schronisku dla bezdomnych,
6 miejsc w mieszkaniu chronionym.

Liczba miejsc w domach
pomocy spolecznel oraz
oSrodkach wsparcia
(np. noclegowniach dla

os6b bezdomnych czy
mieszkaniach chronionych
6

Odsetek mieszkaic6w
zagro2onych ub6stwem

7

Liczba lokali socjalnych
liczba osob na nie

2,72fo
i

l5 lokali socjalnych,

nie ma osob oczekujqcych na lokale socjalne

oczekujacych

I

Stopa bezrobocia (z
podzialem na dee i wiek

Szacunkowa stopa bezrobocia 15,3%

q.418 osdb

w PUP Dzialdowo, z czego:

o
o

oraz z wyodrqbnieniem

osob

65,8 % kobiety,

34,2ok nQiczyzni.
Udzial zarejestrowanych osob bezrobotnych
produkcyjnym (18 - 64 lat) - 9,'10l0, w gm:

niepelnosprawnych

.

w

os6b z niepelnosprawno6ciq- 2,5%,

w wieku produkcyjnym (18-59 lat)

.

wieku

w

liczbie

kobiet

12,8 %,

w tym kobiet z niepetnosprawno6ciq

Liczba pracujqcych w gminie Rybno

Wska2nik zalrudnienia (z
podzialem na plec i wiek
oraz z wyodrebnieniem
os6b niepelnosprawnych)

-

w

liczbie osob

Udzial zarejestrowanych bezrobotnych kobiet

a

zarejestrowanych

-

-

3,8%

1028 osob, w tym 409 kobiet

i619 mq2czyzn.
Kobiety - wiek pzedpodukcyjny

;

-

'19,3%, w tym:

. osoby z niepelnosprawno6ciq - 2 %.
Wiek produkcyjny (18 - 59 lat) - 62,3%, w tym:
. osoby z niepelnospfttwno6ciq- 12,5%.
Wiek poprodukcyjny (59 + lat)- 18,4%, w tym:
. osoby z niepelnosprawnosciq- 22
70.

Mgiczyini - wiek pzedpodukcyjny

- 21,4 %, w tym:

30

.
.
.

osoby z niepelnosprawnosciq- 2,2 %,
Wiek produkcyjny (18 - 64 lat) - 67,9 o/0, w tym:
osoby z niepelnosprawnosci4- 13,5 %.
(64+ lat) 10,6 %, w tym:
poprodukcyjny
Wiek
osoby z niepelnosprawnoScia - 25,3 %.
10

Liczba gospodarstw
domowych bez os6b
pracujqcych

60 (tj. liczba

gospodarstw

bez os6b pracuj4cych kozystajqcych

ze Swiadczeh finansowych i niefinansowych GOPS np. uslugi opiekuftcze,
osoby samotne pobierajqce zasilek staly z tytu.lu niepelnosprawnosci ).

31

9.

Kultura / Biblioteka

L.P.
1

Liczba wolumin6w w

28 809

zasobach bibliotek
2

Liczba wypo2yczeh

3

Liczba i wykaz wydazei
kulturalnych organizowanych
pzez O6rodek Kultury

17 679
Liczba wydazeh kulturalnych

o
o
o
.
.
.
o
o
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
e
o

4

Liczba i wykaz wydazeh
kulturalnych organizowanych
pzez Biblioteki

xou6nxr

TNFoRMAcJA JEDuosrm

ZAGADNIENIE

51

z

-

wspolpraca
Parafiq
Niedziela Palmowa, Kiermasz
Bo2onarodzeniowy oraz Wielkanocny, Rezurekcja, Swigto Tzech
Kroli, Bo2e Cialo, Pasterka,

-

wlstQpt artystyczne koncerty Mlodziezowej Orkiestry DQtej
dzialajqcej pzy Bibliotece (Bo2e Cialo, 3 maja, 11 listopada),
obchody po2ycia SO-lecia mat2eirskiego (koncert),
organizacja spotkan walentynkowych, poetycko-muzycznych,
recitali,
dzialalno6c Mlodzie2owej Grupy Teatralnei (Bo2e Narcdzenie),
organizacja obchod6w Dnia Dziecka (testyn gier i zabaw),
dzialalno6d Zespolu Spiewajqcego Seniorow (raz w tygodniu),

nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitaze, instrumentach
dqtych (codziennie),
zaiecia wokalne dla mlodzie2y (raz w tygodniu),

wspolpraca podczas uroczystoSci gminnych (Groszki
na Warmii i Mazurach),

wspolpraca

ze szkolami,

-

plebiscyt

Swietlicami wie.iskimi, ochotniczymi

Stra2ami Po2amymi pzy organizacji rocznic,

organizacja wyjazd6w

dla

mlodzie2y

oraz kina,

organizacja konkurs6w rgkodziela

i

z

dorostych

do

okazji SwiEt

teatru

Bo2ego

Narodzenia oraz Wielkanocy,

organizacja Gminnych Konkurs6w Recytatorskich, konkuBow
wokalnych (Gala Piosenki),
dzialalnoS6 Kola Plastycznego dla dzieci,
dzialalnoS6 Kola Modelaskiego (raz w tygodniu).

Liczba wydazeh kulturalnych

.
.
.
o
.
o
.
.

-

akcje charytatnvne UOSP),
Teatr pzy stoliku,
Konce8 okoliczno5ciowe (Dzien Kobiet, Andzejki),
lmprezy rozrywkowe ( Dni Rybna - koncerty, pokazy magii, iluzji),
kultywowanie tradycji- Do2ynki, Noc Swiqtojariska,

-
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organizacja spotkai autorskich dla dzieci imlodzie2y,

organizacja spotkai
pisaze),

z

ciekawymi lud2mi (podro2nicy, lokalni

dzialalnoS6 Dyskusyjnego Klubu Ksiqiki,
Ba.ikowe Poranki dla dzieci pzedszkolnych,

organizacja akcji Noc w Bibliotece (gry, zabawy dla dzieci),
wieczory poetycko - muzyczne,

teatzyki dla dzieci,
organizacja feni zimowych,
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5

6

organizowane w Swietlicach

.
.
.
.
.
.

Frekwencja na wydazeniach

W Centrum Kultury do 130 os6b, imprezy plenerowe do 500 osob,

Wydazenia kulturalne

organizacja wystaw historycznych ptzy wspotpracy

z

innymi

jednostkami (Paraf a Hartowiec),
wystawa zdie6,Rybno w starei fotografii",

wspolpraca przy organizacji warsaatdw miQdzypokoleniowych
rekodziela ze stowazyszeniami,
wlqczenie sie do akcji Narodowe Czytanie.

wspolpraca przy organizacji festynow iuroczystoSci wiejskich;

wspolpraca przy. oBanizacli
Teatr pzy stoliku (Zabiny)

ferii (Dgbieh, Szczupliny),

Dni Rybna do 1200 os6b
7

opis gminnej infrastruktury
jednostek kultury

Centrum Kultury

-

Biblioteka

w

Rybnie,

ul.

Wyzwolenia 90a.

WaScicielem budynku biblioteki jesl Gmina Rybno, u2ytkowana jest na
podstawie umowy uzyczenia pzez Gminn4 Bibliotekq PublicznE
Budynek jest w stanie technicznym dobrym. Posiada 5 pomieszczeir
o lqcznej powieechni u2ytkowej 284,28 m2.
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10.

Ochrona zdrowia

L.P.

ZAGADNIENIE

I

Dane placowki medycznel
zaaqdzanq pzez Gminq ze
wskazaniem liczby pacjentow oraz
udzielanych Swiadczeniach
zdrowotnych

xoN6nxI
Samodzielny Publiczny Gminny Zaklad Opieki
w Rybnie, NIP 5711503502 ,REGON
INFoRMACJA JEDHosrxu

Zdrowotnej
1303'14249,

Nr ksiqgi 00000015036

Podstawowa opieka zdrowotna:
Lekaz POZ:

o 5 676 zadeklarowanych pacjentow,
o 31 228 Swiadczeh zdrowotnych,
o 4 953 pacjent6w.
Piel?gniarka POZ:
o 5 800 zadeklarowanych pacjent6w,
. 644 Swiadczeri zdrowotnych,
. 3 018 pacjent6w.
Polo2na POZ:
o 3 052 zadeklarowanych pacjentow,
o 1 104 Swiadczei zdrowotnych,
. 168 pacjentow.
Pielqgniarka Srodowiska nauczania i wychowania:
. 963 zadeklarowanych uczni6w,
. 6 633 Swiadczefl zdrowotnych,
. 963 uczniow.
'11

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
Poradnia polo2niczo ginekologiczna:

o 1 554 Swiadczenia zdrowotne,
. 433 pacjentek.
Poradnia logopedyczna:
. 574 Swiadczenia zdrowotne,
o 52 pacjentow.
Stomatologia:
Poradnia stomatologiczna:

.

o
2

Zrealizowane programy zdrowotne
(np. badalr
profilaktycznych) wraz z kwotami
pzeznaczonymi na ich realizacjq

oaz
liczbqosob, kt6re skorzystaly z
poszczeg6lnych programow

4 647 Swiadczell zdrowotnych,
1 761

Gminne programy zdrowotne:
Program pofilaktyki zdrowohej w zakresie profilaktyki zaka2ei
wirusem brodawczaka ludzkiego HPV:

o
r
o

Udzialw dzialaniach edukacyjnych - 105 os6b,

Szczepienia

pzeciw HPV

-

osoby

w

systemie

tzydawkowym,
Koszt dzialah - 17 400,00 zl.

Konkurs ofert na wybor realizaton programu poligki zdrowotnej
w 2018 roku pn.:
polityki zaka2eh wirusem brodawczaka
"Program
ludzkiego (HPV)
Gminie Rybno
lala 2016-2020'
pzeprowadzenia
oraz powolania komisji konkursowej
postqpowania w pzedmiotowym zakresie:

w

.
.
.
.

na
do

liczba zaszczepionych dziewczynek

-

24,

liczba odbiorcow edukacji zdrowotnej - 324,
koszt realizac.ii programu - 14 400,00 zl,
kampania informacyjna - 3 000,00 zt.
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Krajowe programy zdrowotne finansowane pzez NFZ:
Program profilaktyki chor6b ukladu kq2enia - 74 osoby

.
.
.
.

3

kwota 8 140,00 zl,

Program profilaktyki raka szyjki macicy

-

-

118 osob

-

2149,00 zt,
Program prolilaktyki chordb odtytoniowych w tym POCHP
- 16 os6b - 400,00 zl,
Program prolilaktyki gru2licy - 15 os6b - 75,00 zl,

Liczba zgloszonych do gminnel
komisji rozwiqTywania problemow
alkoholowych pzypadk6w
nadu2pvania alkoholu (na

27

podstawie ustawy o wychowaniu w

tze2wo6ci i pzeciwdzialaniu
alkoholizmowi
4

Liczba wydanych oraz odebranych
zezwoleh na spzeda2 napojdw
alkoholowych, a tak2e ogolna
liczba podmiotow, kt6re posiadajq
takie zezwolenie

5

Odsetek mieszkafrc6w gminy
kozystajqcych z podstawowej
opieki zd rowotnej zlokalizowanei
na terenie gminy

6

llo56 czlonkow Rady Spolecznej

pzy SPG ZOZ w Rybnie
7

Frekwencja obecnosci czlonkow
Rady Spolecznej pzy SPG ZOZ

Wydanych zezwolei w 2018r.

o
. Odebranych: 0,
o Og6lna liczba zezwolei: 60,
. Liczba punktow spzedaiy:25.
Liczba mieszkaic6w
. 7 239,
. Liczba pacjent6w w POZ- 5 800,
r 80,13% mieszkaricow gminy kozysta z POZ
'13,

zlokalizowanei na terenie qminy.

4 + PzewodniczEcy

56%

w Rybnie
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1L Ochrona Srodowiska
L,P.

Z.AGADNIENIE

tNFoRMACJA

JEDtosrxu xou6nxt

ochrony Srodowiska dla gminy Rybno do roku 2020".

"Program

z terenu Gminy Rybno',
Srodk6w Wojewodzkiego Funduszu Ochrony

wyrob6w zawierajqcych azbest

"Usuwanie

dofinansowanie

ze

Srodowiska iGospodarki Wodnej w Olsztynie, koszt og6tem: 13 906,42 zl

wtym: 15% (2 085,96 zl) wnioskodawca, 34% (4 720,56 zl) Gmina, 51%
(7 099,90 zl) WFOS|GW, w wyniku realizacji zadania unieszkodliwiono
45,760 l\Ig materialow budowlanych zawierajqcych azbest.
,SzanujEc Srodowisko Chronimy zycie" doflnansowania ze Srodkow
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

-

w Olsztynie, koszt ogolem: 5 000,00 zl w tym: 2 500,00 zl Gmina,
2 500,00 zl WFOSiGW. W ramach akcji posadzono 100 szt. dzew
gatunek d4b szyputkowy

1

z

w

miejscowoSci Koszelewy gmina Rybno,

Opis realizowanych pzez
Gminq program6w na

wsp6lnie

e ecz ochrony Srodowiska,
w tym programow

zagro2onych gatunkow siedlisk oraz zmniejszenie presji
"Ochrona
wynikajEce.i z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rgonie
jezior Grqdy i Zarybinek w Gminie Rybno"

sluzqcych ograniczeniu
smogu, ochrony pzed

uczniami

ze Szkoly Podstawowej im. Janusza

Korczaka

w Koszelewach.

i

Zadanie 1, pn.: Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem

halasem

Grqdy etap I OKNO NA JEZIORO.

Zadanie

2

pn.: Zagospodarowanie plaZy nad jeziorem Zarybinek

miejscowo66 Rybno.

Calkowita warto56 projektu wynosi 861 451,59 zl. Wklad funduszy
europejskich wynosi 732 233,85 zt, co stanowi 85,00 % kosn6w
kwalifi kowalnych operacji.

Program opieki nad zwiezgtami bezdomnymi oraz zapobiegania

w

zwiezqt na terenie Gminy Rybno
2018 roku.
Koszt realizacji programu 33 791,59 zl (stan ps6w w schronisku na koniec
2018 roku - 10 sztuk)
bezdomno6ci

-

mobilna sterylizacja ps6w i kot6w' zostala
pzeprowadzona pzez Stowazyszenie Obrona Zwiezql z Jqdzejowa
"Nadje2d2a sterylkobus
koszt Gmin w 20'18 r.

"Usuwanie
- 13 os6b.
Liczba osob, ktore
2

-

5 700,00 zl

wyrob6w zawierajqcych azbest

z

terenu Gminy Rybno"

,Szanujqc Srcdowisko - Chronimy Zycie' posadzono '100 szt. debow.
,,Ochrona zagro2onych gatunk6w siedlisk oraz zmniejszenie presji
wynikaj4cej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie
jezior Gqdy i Zarybinek w Gminie Rybno'- liczba miejsc 2.

i

otzymaly np.
dofinansowanie w ramach

tych programow.

'Nadje2d2a sterylkobus

-

mobilna sterylizacja psow

i

kot6w'

-

pzeprowadzono zabiegi na lqcznie '118 psach i kolach oraz zachipowano
67 zwiezqt.

3

4

5

Udzial lasow w

Lasy zajmiq26,2 7o powiezchni obszaru gminy.

powiezchni ogolem
Stan ekologiczny jezior
zek (wedtug danych

JEZIORO RUMIAN
i

slaby
i

z

-

Stan ekologiczny jeziora Rumian okreslono jako

na

fitoplankton. Mala pzezroczystoSd wod

ponadnorma$wne ste2enie fosforu calkowitego potwierdzaly obni2onq

lnspekcji Ochrony
Srodowiska

jako56 w6d.

Liczba spraw zgloszonych

1)

do Uzgdu i zalatwionych z

uwagi

Stan jednolitej czgSci w6d

- jezioro Rumian - oceniono jako zly.
Wnioski o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

-

12,
36

zakresu ochrony
5rodowiska

2) Wnioski o pzeniesienie decyzji 6rodowiskowe.j - 2,
3) Liczba wydanych decyzji o Sodowiskowych uwarunkowaniach - 9,
4) Zgloszenia zamiaru usunigcia dzew - 220,
5) Wydane decyzje - 37,
6) Wnioski o wydanie za6wiadczenia o braku podstaw do wniesienia
7)

8)

-

2,l,
Wydane zaSwiadczenia o braku podstaw do wniesienia spzeciwu

spzeciwu do zgloszenia
21,

Liczba pzedsiqbiorcow wpisanych

-

do ewidencji w zakresie
i transportu nieczystosci

opr6zniania zbiomik6w bezodplywowych
ciektych

9)

-

3,

Liczba pzedsiebiorcow

w
i

ewidencji

w

z

wygaszonym/cofniqtym zezwoleniem
zakresie opro2niania zbiomik6w b€zodplywowych

- 0,
do ewidencji w zakresie

transportu nieczystosci ciektych

10) Liczba zmian wpisanych
zbiomik6w bezodplywowych

i

opr62niania

transportu nieczysto5ci cieklych

-

0,

11) Liczba wpisanych pzedsiebiorcow prowadzqcych dzialalno66
gospodarczq w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od
wlaScicieli nieruchomo6ci

-

0,

12) Liczba zmian wpisu w relestze dzialalno6ci regulowanei w zakresie
odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomo6ci

-

0,

13) Liczba wykre5lelr wpisu w rejestze dzialalno6ci regulowanej
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wla6cicieli
nieruchomoSci

14) lnne, w tym
6

Liczba zgloszei i kontroli
przeprowadzanych pzez

-

1,

udostQpni enie informacji o Srodowisku

-

32.

6

UG
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1

2.

L.P.
1

Planowanie pzestzenne
ZAGADNIENIE
Zarys studium
ukierunkowania

zagospodarowania

pzestzennego gminy oraz
miejscowych planow
zagospodarowania

pzestzennego gminy w
ujeciu potzeb gminy oraz
2

oczekiwah mieszkaic6w.
0bszar gminy oblqty
obowi4zujqcym

INFORMACJA JEDNOSTKI/ KOMORKI
Studium Uwarunkowah i Kierunk6w Zagospodarowania Pzestzennego
jest w trakcie zmian, kt6re uwzglgdniajq potzeby gminy oraz oczekiwania
mieszkahc6w, *daszcza w kontekscie uwzglgdnienia nowych terenow
pod zabudowg mieszkaniowq oraz uslugowq i produkcyjn4
Miejscowe Plany Zagospodarowania Pzestzennego obejmujq w gl6wnej
mieze tereny furystyczno-wypoczynkowe w niedalekim sqsiedztwie
najwiekszych jezior gminy, tereny eksploatacji kopalin oraz tereny
produkcyjne i magazynowe.

miejscowym planem

zagospodarowania

3o/o

pzestzennego (odsetek
procentowy gruntow
objgtych planem)

3

Liczba wydanych decyzji o
warunkach zabudowy dla
nieruchomoSci nieobjqtych
planem mielscowym

92
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13.
Lo.
1

Drogi publiczne
ZAGADNIENIE
Dugo6c drog gminnych oraz
procentowy udzial nawiezchni

asfaltowych/utwardzonych

i

nie utwardzonych (Drogi:
liczba kilometrow
wyremontowanych drog
gminnych; stan drog wedfug
Systemu Oceny Stanu
Nawiezchni (z podzialem na
poszczeg6lne kategorie drog
publicznych znajduj4cych siq
na obszaze gminy
2.

Odsetek drog gminnych, kt6re
podniosly swoj standard w
danym roku

INFORMACJA JEDNOSTKUKOMORKI

Na terenie gminy Rybno peebiega droga wojewodzka Nr

538

o dlugoSci 19,0 km, na kt6rej znajduje sig jeden most ijeden wiadukt.
asfaltow4 W roku 2018
Cata droga ma nawiezchnig utwardzonE
wykonano rondo w miejscowo6ci Tuczki na skzy2owaniu z drogq

-

powiatow4

I

Na terenie gminy Rybno znajduje sig dr6g powiatowych o lqcznej
dlugosci 50,1 km, na ktorych.iest 5 most6w i 2 wiadukty. Cabse drog
o nawiezchni asfaltowej. W roku 2018 na 2adnej z drog nie wykonano
nowej nawieechni.
Na terenie gminy Rybno sq 63 drogi gminne o tqcznei dlugo5ci 78,9 km,

na kt6rych s4 dwa mosty, Nawiezchnia asfaltowa stanowi 42,1

km,

zaS z kostki betonowej 1,0 km. Pozostate drogi gminne o dtugosci 35,8
km to drogi o nawiezchni nieutwardzonej.

W roku 2018 wykonano now4 nawiezchnie asfaltowq na dw6ch
drogach o l4cznej dlugoSci 2,6 km i nawiezchnie z kostki betonowej
na jednej drodze o dlugoSci 0,4 km.
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14.

Uslugi komunalne

L.P.
1

tNFoRMACJA JEDHosrxu

ZAGADNIENIE
Liczba i procentowy odsetek

odbiorcow
pzylEczonych do sieci

Liczba i procentowy odsetek odbiorcdw pzylEczonych do sieci
energetycznej- 2 978 aktywnych punktow poboru energii co daje '100
pzylEczeh do sieci energetycznej

.
.
o
o
.

wodociqgowej ,
kanalizacyjnej, gazowej oraz
e ne rgetycznej;

2

Liczba zlo2onych deklaracji

3

Liczba mieszkairc6w

Siei wodociqgowa
SieC kanalizacyjna

WysokoSd oplaty oraz
pzychody gminy z tytulu

7o

- 6 879 osob - 94,7 %.
- 4 407 os6b - 60,7 %.

Liczba odbiorcow pzylqczonych do sieci wodociqgowych

wynosi- 7 0'10 osob, co stanowi odsetek 96,5

%.

Liczba odbiorcow pzylqczonych do sieci kanalizacyjnych

- 3 795 osob, co stanowi odsetek 52,2
Gmina Rybno nie posiada siecigazowych.

wynosi

70.

2 061

uiszczajEcych oplatQ
za odbi6r odpad6w
4

rou6nxt

5 989
Odpady niesegregowane w roku 2018: 16 zilosobe.
0dpady segregowane w roku 2018:

10

zllosoby, jeZeli nieruchomoSc/lokal mieszkalny/
zamieszkala/ zamieszkaly/jest pzez nie wiecej niz 4 osoby,

oplaty za odbi6r odpad6w

8,20 zllosoby, .ie2eli nieruchomoS6/lokal

mieszkalny/
zamieszkala/zamieszkaly/lest pzez nie wigcej ni2 5 osob,
7,00 zllosoby, jeZeli nieruchomosc/lokal mieszkalny/
zamieszkala/zamieszkaly/jest pzez nie wiqcej ni2 6 os6b,

6,00 zllosoby, jezeli

zamieszkala/zamieszkaly4est

a

nieruchomo66/lokal mieszkalny/
pzez nie wigcej ni2 7 os6b,

5,50 zllosoby, je2eli nieruchomoSc/lokal mieszkalny/
zamieszkala/zamieszkaly/jest pzez nie wiqcej ni2 8 osob,
stawki oplaty w roku 2018 za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla wlaScicieli nieruchomosci, na kt6rych
znajdujq sig domki letniskowe lub inne nieruchomo5ci
rekreacyjno - wypoczynkowe ustalono ryczallowo za odbi6r
odpad6w komunalnych
wysokoSci 120,00
za
segregowane lub 216,00 zlza niesegregowane.

w

zl

WEwy roczne Gminy Rybno na dziei
5
6

Odsetek odpadow
poddanych recyklingowi
Odsetek odpadow
zebranych selektywnre

300/o
500/0

31 .12.2018.774 144,76 zl
dla EZG (papier, metal, twozywa, sztuczne, szklo)
dla EZG (lnne ni2 niebezpieczne odpady budowlane i rozbiorkowe)

Masa odebranych odpad6w:

.
.

Twozylva sztuczne:

1

695,080 [Vg],

Szklo: 1 845,640 lt/gl,
Pa ier i tektura: 724,620
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15.Zasob nieruchomo6ci /poligka mieszkaniowa
L.P.
1

0g6lna informacja o zasobie
nieruchomosci /z informacji o

2

TNFoRMAcJA

ZAGADNIENIE

stanie mienia/
Stan ewidencli nieruchomo6ci

JEDrosrxu xom6nxr

NieruchomoSci zlokalizowane w 19 obrqbach gminy Rybno w ilo6ci
'1010 dzialek oraz w 1 obrqbie gminy Dqbrowno w ilo6ci 1 dzialki.

Lqczna powiezchnia wszystkich dzialek wynosi 275,1696 ha o lqcznej
warto6ci 4 429 359,43 zl.

3

Sposob zazqdzania gminnym
zasobem nieruchomo6ci

Zaaqdzanie za*bem gminnym odbywa siq w dwojaki spsob:
Bezposredni (warto56 nieruchomosci do 50 000 zl), co oznacza,
2e gmina pzez swe organy realizuje zarowno funkcjp decyzyjn4
organizatorskq jak i wykonawcz4
PoSredni (warto56 nieruchomoSci powy2ej 50 00021), co oznacza,
zazqdzanie zasobem nieruchomo6ci pzebiega na dwoch
poziomach hierarchicznych: Rada Gminy i Wojt.

.

o
4

Glowne kierunki
gospodarowania

.
.

ie

Nabycie mieszkah z pzeznaczeniem na lokale socjalne,

Spzedaz 3 mieszkai dotychczasowym najemcom.

nieruchomosciami ujete w
Wieloletnim Programie
Gospodarowania Zasobem
5

Mieszkaniowym Gminy
Liczba podalr o pzydzial

6

mieszkania komunalnego
Liczba przydzielonych

1

0

mieszkai komunalnych,
w tym socialnych
7

llo6e mieszkai komunalnych
w tym socjalnych,

1

tymczasowych
8

Liczba mieszkaicow w
zasobach komunalnych w tym

32 osoby

socjalnych, tymczasowych
9

Wielkosd ptzypisu oplat
czynszowych, a faktyczne
wplywy z tytufu czynszu
oraz za media.

10

Liczba mieszkan, ktorych
lokatozy zalegaia z oplatami

11

Warto6i umozeri dokonanych
pzez W6jta

12

Liczba ozeczonych pzez sqd

eksmisji
13
14

Pzypis oplat czynszowych

-

23 540,06 zl,
Wplywy dotyczEce oplat czynszowych wyniosly

-

23 118,01 zl

1

Nie dokonano zadnych umozeh
0

Liczba wykonanych eksmisji

0

Liczba osob oczekujEcych na
mieszkanie komunalne

0

4r

16.

Spolki komunalne

L.P.

ZAGADNIENIE

1

Opis podstawowej dzialalno6jci spolki
komunalnej

2

Liczba zatrudnionych pracownikow

3

Wydatki na wynagrodzenia
pracownikow - ogolem

4

Bud2et spolki

5

lnfrastruktura Spolki

6

Zrealizowane prolekty , w tym ze
6rodk6w wspolfinansowanych z UE

INFORMACJA JEDNOSTKU KOMORKI

Pobdr, uzdatnianie

i

dostarczanie wody, odprowadzanie

i oczyszczanie Sciekow.
11

533 131,78 zl
1

230 '187,93 zr

Sreci wodociqgowe, kanalizacyjne, oczyszczalnia

Sciekow,

hydrofomie, stacja uzdatniania wody, pzepompownie wody
i Sciek6w

/tak2e rozpoczete/
7

Koszty utzymania Zazadu

8

Zazqdu /nr aktu-umowy, kontraktu,

Podstawa zatrudnienia czlonkow

okres na iaki zostaty zawarte/
q

Liczba czlonkow Rady nadzorczej
oraz roczne koszty jej utzymania

Nazwa projektu: Zastosowanie odnawialnych 2rodel energii
przezZaklad Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.
WartoSd proiektu: 249 690,00 zt.
Wynagrodzenie: 113 7 48,24 zl
ZUS: 23 068,20 zl
Umowa o Swiadczenie uslug zazqdzania z dnia 22122017 r,
na czas nieokre6lony.
3 czlonkow Rady

N adzorczej.
Wynagrodzenie: 25 848,00 zl.

ZUS: 4.836,36 zl.

10

Kapital zaktadowy Spolki, w tym
podwyzszenie kapitalu w roku 2018

1 101 000,00 zl, w tym podwyZszenie kapitalu
o wartoSd 1'15 000,00 zl.

11

Zr6dla pokrycia kapitalu spolki

Gmina Rybno

12

Wielko6c udzial6w Gminy w spolce

100 %

w 2018

r
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17. Bezpieczeistwo
L.P

TNFoRMACJA JEDNoSTKU KoM6RKI

ZAGADNIENIE

Pzestqpczo6t ogolem: 55
Pzestqpczo5i kryminalna: 33

1

Liczba stwierdzonych
pzestQpstw z podzialem

Kradzie2: 6
Kradzie2 z wlamaniem: 2

na na.lwa2niejsze
kategone:

Uszczerbek na zdrowiu. 2

pzestepstwa pzeciwko
zdrowiu i 2yciu, kradziele,
przestQpstwa gospodarcze

Pzestepstwa narkotykowe:
Nietze2wi kierujqcy:'1 3

1

Liczba wypadkow drogowych: 6
Liczba kolizji drogowych: 43
Liczba spzqdzonych niebieskich kart: 29

Wykrywalno6i peestepstw: 89%
Wykroczenia ogolem: 1 03

2

Opis zasad wspolpracy
ze sfu2bami Policji
w zakresie zasad
bezpieczefistwa w Gminie

Zasady kozystania
3

i

zazqdzania monitonngiem
Gminnym

Liczba jednostek

4

Ochotniczych Stra2y
Po2amych

Wspolpraca

z

z

Policjq prowadzona jest w spos6b biezEcy, zgodnie
w tym zakresie pzepisami prawa. Nie zostaly

obowiqZujEcymi

okre5lone odrgbne zasady wspolpracy ze slu2bami Policji.

Gmina Rybno nie posiada systemow monitoringu wizyjnego, nie mniej
Gmina posiada w planach realizacjq wiw inwestycji.

Na terenie Gminy Rybno funkcjonuje 9 jednostek OSP, w tym dwie
wlqczone do Kralowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego: OSP Rybno
i

0SP Zabiny.

Ponadto Ochotnicza Stra2 Po2ama w Rybnie wlqczona jest w struktury

Warmirisko-Mazurskiej Brygady Odwodowej

(pluton

ratowniczy

,,Dzialdowo")

W jednostkach OSP z terenu Gminy Rybno zzeszonych jest 288 os6b,

sposrod ktorych 132 osoby spelniajq kryteria
5

llose strazakow ratownikow

uprawniajqce

do bezpo6redniego udzialu w dzialaniach ratowniczo-gaSniczych (kryteria
te to: wiek 18-65 lat, ukohczone szkolenia po2amicze, zaSwiadczenie
lekaBkie stwierdzajqce brak pzeciwwskazah do udzialu w dzialaniach
ratowni

w

icwiczeniach

na terenie Gminy Rybno odnotowano
po2arow
i 105 miejscowych zagro2eh.
124 zdarzenia, w tym 19
jednostki
dzialaniach ratowniczych
Poszczeg6lne
OSP braly

Lqcznie

20'18 roku

w

nastgpujqc4 ilo56 razy:
lloSd wyjazd6w jednostek
6

OSP do dzialalr
ratowniczo-gaSniczych
w 2018 roku

.
.
.
.
o
.
.
.
.

- 83 razy,
OSP Zabiny - 38 razy,
OSP Hartowiec - 12razy,
OSP Dqbiei -9 razy,
OSP Rumian - 9 razy,
oSP Koszelewy - 7 razy,
OSP Jeglia - 2 razy,
OSP Rybno

OSP GrEdy-0 razy,
oSP Truszczyny - 0 razy.
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18.

Wsp6lpraca z innymi spoleczno5ciami samozqdowymi

Gmina Rybno nie jest czlonkiem ZwiEzku Gmin Wiejskich RP i Zwiqzku Gmin Warmihsko

-

Mazurskich.

Wspolpraca lokalna

W

2018 roku Gmina Rybno nie realizowala porozumieh miqdzygminnych bqd2 miqdzy

gminnq

a innymi jednostkami samozAdu terytorialnego, kt6re zostaty zawarte we wczesniejszych latach.

W 2018 roku udzielono i zawarto umowy o pomocy finansowej na realizacjq zadai inwestycyjnych w lqcznej
kwocie 103 067,91 zl.

1)

Pzebudowa chodnika

w m.

Dzialdowskiego w kwocie

2)

6l

Groszki

w ciqgu dr.

pow.nr 1256N

-

pomoc finansowa

dla

Powiatu

813,05 zl,

pzebudowa chodnika w m. Rybno ul. Lubawska w ciqgu drogi powiatowej nr 1267N

-

pomoc finansowa

dla Powiatu Dzialdowskiego w kwocie 16 274,80 zl,

3)

Pzebudowa chodnika w m. Szczupliny w ciqgu drogi powiatowej nr 1255N

-

pomoc finansowa dla Powiatu

Dzialdowskiego w kwocie 24 980,06 zl.

W 2018 roku Powiat Dzialdowski udzielil Gminie Rybno dotacjq celowqw kwocie 88 450,00 zl.

1)

Pzebudowa drogi gminnej

nr

w

185010N

Grqdach

w kwocie 74 000,00 zl,

-

pomoc iinansowa

z

Powiatu Dziatdowskiego

2\ Zakup pzyczepy wraz ze spz?tem do ratownictwa powodziowego - 9 250,00 zl,
3) lntegiacja Stowazyszeir Uniwersytetu Tzeciego Wieku - 1 000,00 zl,
4) Kolarstwo g6rskie - 700,00 zl,
5) Bieg niepodleglo6ci- 2 500,00 zl,
6) Mistzostwa Wojewodztwa w zapasach - 1 000,00 zt.
W 20'18 roku ze Srodkow Samozqdu Wojewodzkiego Woj. Warmihsko.Mazurskiego zrealizowano:

1)
2)
3)

budowg remizy OSP Hartowiec
budowq amfiteatru w Dgbieniu

-

30 000,00 zl,
7 010,00 zl,

wsparcie dla Osrcdka lntenflencji Kryzysowej- 1 900,00 zt.

Gmina Rybno udzielila dotacji dla SPG Z0Z

w

Rybnie

w

kwocie 40 000,00

zl na

dofinansowanie zakupu

wyposa2enia oraz biezEcych remontow.

Wsoolpraca reqionalna

Samozqdy polo2one wzdlu2 drogi Nr 538 pol4czyty sily, by naprawic waznq w tej cze6ci regionu arterig
komunikacyjn4

Droga nie byla ujgta w Zadnych planach inwestycyjnych Zazqdu Drog Wojew6dzkich. Wytmale zabiegi
doprowadzily do spotkania samozqdowc6w w dniu 24 lutego 2016r. u Maszalka Wojew6dztwa Warmirisko Mazurskiego i powstal ,Program napftrwczy drogi wojew6dzkiej Nr 538". Ze wzglgdu na du2y zakres i koszty
zamiezenia, czas jego realizacji rozlo2ono na 7 lat. Zalo2ono roczny okres na spozqdzenie pierwszych
dokumentacji pzez ZDW w Olsztynie.

W Gminie Rybno realizacjg
naprawczego drogi wojewodzkiej Nr 538" rozpoczgto zadanie ,Budowa
"Programu
ronda w miejscowo6ci Tuczki" Etap I i ll. Zadanie to Zazqd Drog Wojewodzkich ukolrczyl w 2018r. WartoSa
zadania wyniosla 2 300 000,00 zl pzy wsparciu ze strony gminy 402 500,00 zt. Na trafno66 inwestycli wskazujq
statysgki wypadk6w w tym mieJscu.
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-

Kolejnym zadaniem, na ktdre Wojt Gminy Rybno - Tomasz Wggzynowski wraz z Skarbnikiem UG w Rybnie
Zdzistawq Kanicz w dniu 10,09.2018r. podpisali umowq jest realizacja w ramach ,,Pogramu naprawczego
dr. woj. Nr 538 na odc. Dgbiefi-Rybno w zakresie Scie2ki rowerowej
dr. woj. Nr 538" zadania pn.
"Rozbudowa

z dopuszczonym ruchem pieszym'. Planowany koszt inwestycji wynosi I 200 000,00 zl, z czego dofinansowanie
Gminy Rybno to 500 000,00 zl. Na zadanie to ogloszony byl pzetarg otwarcie ofert odbylo siQ
w dniu 03.10.2018r. w Olsztynie. Zadanie to zostanie zrealizowane w 2019 r.

i

-

Pzygotowano dokumentacje na realizacjq na terenie gminy dla odcink6w: ,2abiny-wieS" o dlugosci okolo
'l kilometr, odcinka Zabiny - Gralewo Stacja Etap I ok. 1,3 km i Gralewa Stacji - granica gminy. Realizacjq tych
zadah r6wnie2 nie wykonano w 2018 roku.

Gmina Rybno wspolpracu.je z Lokalna Grupq Dzialania Ziemia Lubawska (LGD ZL). Lokalna Grupa Dzialania
Grupa Dzialania na Rzecz Rozwoju Gmin
Ziemia Lubawska jest formalnym nastepcq stowazyszenia
"Lokalna
Kuzetnik i Grodziczno". Stowazyszenie powstalo wiosnq 2006 r. w ramach Pilota2owego Programu LEADER+.
Stowazyszenie LGD ZL dziala na obszaze o6miu gmin: Rybno, Grodziczno, Kuzetnik, Biskupiec, Nowe Miasto
Lubawskie, Lubawa, Miasto Lubawa i Miasto Nowe l/iasto Lubawskie. Wieloletnia dzialalnoSi LGD ZL to ciqgly

proces budowania partnerstwa, dzigki ktoremu wszyscy zainteresowani mieszkahcy, podmioty, instytucje
spoleczne oraz gospodarcze mogq dzialad na zecz rozwoju Ziemi Lubawskiej. Du2e do5wiadczenie czlonk6w
Stowazyszenia i kadry zazq@zdlqcdl pzyczynia sie do sprawnego dzialania grupy.
Efektem dotychczasowych dziatair LGD Ziemia Lubawska sq nie tylko dzialania wlasne na zecz mieszkaic6w,

udzial

w

targach

i

doradztwo

w

pozyskiwaniu Srodkow,

ale r6wnie2 realizacja poektow

partnerskich,

wspolfinansowanych ze Srodkow zewnqtznych. LGD ZL od 2008 r. konsekwentnie kontynuuje swoje dzialanie,

wszystkim na rozwoju kapitalu spolecznego, jego kwaliflkacji, aktywnoSci,
pzedsigbiorczo$ci, innowacyjno6ci ikreatywnoSci oraz budowaniu silnei wigzi mieszkahc6w ze swoimi
miejscowosciami, dbania o stan srodowiska pzyrodniczego, malowniczego krajobrazu, a tak2e spojnosci
spolecznej, kt6rej filarem sE tradycje. Zapewnienie dobrego dostgpu do informacji o obszaze dla podmiotow
zewnqtenych i wewnQtznych oraz wspolna promocja i twozenie wizerunku obszaru obietego dzialaniem
LGD ZL. Nowy okres programowania zostanie skoncentrowany na dziedzinach, kt6re mieszkaicy
(w wyniku spotkah konsultacyjnych) uznali za poteebne w celu dalszego rozwoju spoleczno-gospodarczego
skupiaj4c

siq pzede

obszaru LGD ZL. Zbudowany do tej pory potencjal spoleczny pozwolil okre6lic dalsze kierunki i priorytety rozwoju
Ziemi Lubawskiej. Zostanie on tak2e wzmocniony iwykozystany do dalszych dzialari podejmowanych pzez
stowazyszenie w nowym okresie programowania.
Gmina Rybno jako czlonek LGD ZL w roku 2018 za poSrednictwem stowazyszenia zr.-alimwala nastqpujqcy
projekt: .Scie2ka dydaktyczno - historyczna w Groszkach" upamiQtnialEca Plebiscyt na Warmii i Mazurach
- koszt inwestycji 11 000,00 zl (1000/o LGD).

Gmina Rybno pzystEpila do zwi4zku gmin pod nazwq Ekologiczny ZwiqTek Gmin ,,Dzialdowszczyzna"
w dniu 01.01.2004 r. Zwiqzek ten realizuje dzialanie w zakresie ekologii i ochrony Srodowiska m.in. gospodarka
odpadami pzy wykorzystaniu Srodk6w wlasnych i pozyskiwanych z funduszy zewnqtznych.
przekazata na zecz zwtqzku kwotq
W 2018 r. Gmina Rybno w ramach czlonkostwa w EZG
"Dzialdowszczyzna"
'130
369,00 zl.
w wysoko6ci
WsDolDraca mi edzvnarodowa
ro2nych 6odowisk lokalnych gminy Rybno: radni, pracownicy
uzedu, pzedstawiciele instytucji, placowek oswiatowych kulturalnych, czlonkowie stowazyszeh, osoby
prowadzqce dzialalnoS6 gospodarczq na czele z Wojtem Gminy Rybno Tomaszem Wqgzynowskim pzebywali
na terenie Republiki Federalnej Niemiec w Gminie Heiden z wizytE partnersk4

0d 19 do 22 kwietnia 2018 r. pzedstawiciele

i

Kulminacyjnym punktem programu bylo podpisanie 20 kwietnia umowy o wspolpnacy miqdzy dwiema gminami
pzez wojta Rybna Tomasza Wqgzynowskiego oraz burmisttza Heiden Hansa-Jrirgena Bensona. Uroczystqgalq
uCwietniala orkiestra dQta.
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W ramach umowy obydwie strony zobowiqzujq sie do

i

ksztaftowania obustronnej peyjazni partnerskiej
wspdlpracy popzez utzymywanie i rozszezanie wzajemnych stosunkow we wszystkich dziedzinach bedqcych

pzedmiotem wsp6lnego zainteresowania, szczegolnie

w

zakresie kultury, edukacji, sportu, dzialalno6ci

mlodzie2y, gospodarki i organizacji samozqdowych.
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19. Uchwaly Rady Gminy Rybno podjqte w 2018 roku.

1

2

J

4

INFORMACJA JEDNOSTKI/ KOM6RKI

ZAGADNIENIE

L.P.

Liczba podlqtych pzez Radg Gminy Uchwal

9'1

Liczba podjQtych pzez Radq Gminy Uchwal w zakresie
bud2etu i linans6w
Liczba podjgtych pzez Rade Gminy Uchwal w zakresie

0

spzeda2y mienia
Liczba podjQtych pzez Radg Gminy Uchwal w zakresie
organizacyjnym Gminy/lqczenia podmiotow, dzielenia

0

itp./
5

Liczba podjgtych pzez Rade Gminy Uchwal w zakresie
zmian dotyczEcych Statutu Gminy,

1

o

Liczba podjqtych pzez Radq Gminy Uchwal w zakresie
Statut6w gminnych jednostek organizacyjnych,
wzqlednie spolek qminnych

1

7

Liczba

8

IJ

odbfich sesji Rady Gminy

Liczba odbytych komisji

-

osobno oraz odbyte wspolnie

komisje

.
.

Osobne
Wsp6lne

-

16

15

o

Frekwencja Radnych w sesjach Rady Gminy

97,SYo

10

Frekwencja Sottysow w sesjach Rady Gminy

12,SYo
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20. Podsumowanie
Drodzy Mieszkaicy Gminy Ryhno.

Czyniqc zado56 obowiqTkowi wynikajqcemu

z

Ustawy

o

samoz4dzie gminnym

powy2ej pzedstawilem Paistwu Raport o stanie Gminy Rybno.

Dla Gminy Rybno rok 2018 byt

rekordowy, je2eli chodzi

o

-

Ar1. 28aa.

liczbe inwestycji, pzede

1,

wszystkim

wspdifi nansowanych ze Srodk6w zewngtznych.

iz Unii Europejskiej pzyczynia sig do rozwoju
infrastruktury, kt6rego naoczne efekty lepiej obrazuj4 krerunek zmian, ni2 pzedstawione w Raporcie liczby.
Za tymi zmianami stoi profesjonalny i kompetentny zespol Pracownik6w, kt6zy kazdego dnia wykonujq szereg
Skuteczno5d w aplikowaniu ipozyskiwaniu Srodkow krajowych, jak

dziatah

o

charakteae publicznym, powiezonych naszemu samozEdow,

a taMe dziatah

prowadzqcych

do zr6wnowaionego, harmonijnego roavoju naszej Wspolnoty.

Obowiq.zek opracowania Raportu

o

stanie gminy zostal wprowadzony nowelizacjq

Ustawy

o samozqdzie gminnym. Rok 2019jest zatem pieMszym, w ktorym samoz4dy, w tym takze Nasz Samozqd
jest zobowiq.zany do sprawozdania z pracy wykonanej w roku 2018.

Pzedstawiony Raport

-

Szanowni Panstwo, .jest kompendium wiedzy

i efektow Gminy Rybno, ale jednoczeSnie elementem ocennym

-

-

z

zakresu dzialari
mojej dzialalno6cijako Gospodaza Gminy.

Pzedstawione Paistwu wartosci, liczby izadania jako wspmniane efekty pracy naszego samozEdu, obrazujq
Ew.
dodane" w ka2dym ze wskazanych - istolnych obszaow w poszczeg6lnych dzialalnosciach.
"wartosci

W 2018 roku rozpocz?liSmy, a takZe zaplanowali5my inwestycje i projekty, ktore sqw trakcie realizacji. Dzialania,
ktore podejmujemy sq wynikiem wielu rozmow, pzemyileri, kompromis6w i zniezlq do stwozenia gminy
nowoczesnej, proekologicznej, otwartej na mieszkaimw i turyst6w.
Gmina jest stawiana za wz6r w swojej dzialalno60 pzez wy2sze szczebla samozEdu jak i struktury zqdowe.

Pzedktadajqc Raport o stanie Gminy, serdecznie zapraszam do dyskusji, a w konsekwencji jego autorfzacji
w glosowaniu nad jego tresciq i udzielenie wotum zaufania dla Bud2etu Gminy Rybno.

T
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