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Wstęp
Szanowni Państwo Radni,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Rybno!
Już po raz czwarty mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu katalog osiągnięć Gminy Rybno, poparty
ciężką pracą i konsekwencją w dążeniu do osiągania coraz to większych rezultatów.
Raport o stanie gminy – to dokument już Państwu znany od roku 2018. Obowiązek jego stworzenia, a następnie
prezentacji wynika niezmiennie z ustawy o samorządzie gminnym - art. 28aa. Raport jest przedstawiany przez Wójta
Radzie Gminy, co roku do 31 maja. Ma on obejmować podsumowanie jego działalności za poprzedni rok, w szczególności
realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy. Dokument jest rozpatrywany na sesji, podczas której
podejmowana jest także uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Przepisy określają też, jak ma przebiegać
debata nad raportem.
Przedstawiony dokument jest podsumowaniem, ale i z uwagi na czwarty rok jego prezentacji – także
porównaniem działalności Wójta Gminy Rybno w latach poprzednich.
Przedmiotowy Raport to także owoc pracy moich współpracowników na rzecz wspólnoty samorządowej – Gminy
Rybno. Raport zawiera dane liczbowe, opisowe, a także główne założenia osiągnięte w roku objętym raportowaniem,
a równocześnie w licznych obszarach działania, prezentuję Państwu porównawczo informacje z lat 2020 i 2019.
Opis stanu Gminy, kierunków działalności oraz efektów - pozostawiam Państwa ocenie, zapraszając
do dyskusji w procesie absolutoryjnym dotyczącym roku 2021.
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2. Informacje ogólne
2.1. Ogólna charakterystyka gminy, w tym demografia.
Teren Gminy Rybno zlokalizowany jest w części południowej województwa warmińsko-mazurskiego, wchodząc w skład
powiatu działdowskiego. Siedzibą gminy jest miejscowość Rybno. W skład gminy wchodzi 20 sołectw: Dębień, Grabacz,
Grądy, Gralewo Stacja, Gronowo, Hartowiec, Jeglia, Koszelewki, Koszelewy, Kopaniarze – Wery, Naguszewo - Groszki,
Nowa Wieś, Prusy, Rapaty, Rumian, Rybno, Szczupliny, Truszczyny, Tuczki i Żabiny.
Pod względem historycznym, Rybno zlokalizowane jest na prastarej ziemi mazurskiej, zamieszkiwanej dawniej przez
Sasinów (stąd niekiedy nazywana jest ziemią sasińską). Wieś została założona na gruntach należących do biskupa
chełmińskiego, a pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1335 roku. Teren wsi po wojnie trzynastoletniej znalazł się
w granicach Królestwa Polskiego. Okres wojen szwedzkich przyniósł duże straty dla Rybna. W 1667 roku spośród
mieszkających tu poprzednio 14 włościan pozostało jedynie pięciu. Warto również dodać, iż tereny gminy objęte były
zaborem pruskim.
Gmina rolniczo-turystyczna o dużej powierzchni zalesienia i wielu walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Na jej terenie
znajdują się liczne jeziora, lasy, urozmaicona rzeźba terenu, obszary objęte ochroną przyrody z unikatową roślinnością
i gatunkami zwierząt. W gminie znajdują się rezerwaty przyrody oraz Welski Park Krajobrazowy.
Poniższa tabela przedstawia liczbę mieszkańców wg stanu na 31.12.2021 r. (zameldowanych na pobyt stały i tymczasowy).
Lp.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

1.

Dębień

328

2.

Grabacz

38

3.

Gralewo – Stacja

100

4.

Grądy

106

5.

Gronowo

97

6.

Groszki

118

7.

Hartowiec

670

8.

Jeglia

270

9.

Kopaniarze

44

10.

Koszelewki

107

11.

Koszelewy

559

12.

Naguszewo

89

13.

Nowa Wieś

55

14.

Prusy

61

15.

Rapaty

49

16.

Rumian

304

17.

Rybno

2 609

18.

Szczupliny

166

19.

Truszczyny

276

20.

Tuczki

382

21.

Wery

34

22.

Żabiny

661

Liczba mieszkańców zameldowanych ogółem ( pobyt stały i czasowy) – 7 123 osób.
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Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Rybno w latach 2019 – 2021 kształtują się następująco:
2019

2020

2021

urodzenia

62

74

50

zgony

70

88

100

Niestety w porównaniu z latami poprzednimi, podobnie jak w całym kraju, znacznie wzrosła liczba zgonów co związane
jest z pandemią COVID – 19.
2.2. Władze Gminy.
Rada Gminy Rybno liczy 15 radnych.
Przy Radzie Gminy Rybno działały w 2021 r. komisje, tj.
1.
2.
3.
4.
5.

Komisja Budżetu i Finansów – 5 osób,
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 5 osób,
Komisja Zdrowia Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych – 5 osób,
Komisja Rewizyjna – 5 osób,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 osób.

Komisja Budżetu i Finansów:
Przewodniczący: Grzegorz Januszewski,
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Rozentalski,
Członkowie: Sylwester Kasprowicz, Adam Bochno i Łukasz Głowacki.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Przewodniczący: Bogdan Wantowski,
Wiceprzewodniczący: Wojciech Pokręt,
Członkowie: Marzanna Borkowska, Adam Kasprowicz i Grzegorz Rozentalski.
Komisja Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych:
Przewodnicząca: Elżbieta Rozentalska,
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Januszewski,
Członkowie: Joanna Słupska, Waldemar Reszka i Rafał Gniazdowski.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rybno w składzie:
Przewodniczący: Sylwester Kasprowicz,
Wiceprzewodnicząca: Elżbieta Rozentalska,
Członkowie: Joanna Słupska, Wojciech Pokręt i Bogdan Wantowski.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
Przewodniczący: Rafał Gniazdowski,
Wiceprzewodnicząca: Łukasz Głowacki,
Członkowie: Elżbieta Rozentalska, Dariusz Karbowski, Adam Bochno.
Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Rybno. Mają istotny wpływ na politykę gminy i ostateczny kształt
uchwał, gdyż na swych posiedzeniach prowadzą szczegółowe dyskusje w ich sprawie. W praktyce, Rada Gminy Rybno,
na podstawie prac poszczególnych komisji, podejmowała w 2021 r. strategiczne dla gminy decyzje.
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2.3. Strategie i programy Gminy
2.3.1.

Strategia Rozwoju Gminy Rybno do roku 2025.
Uchwała Nr XXXV/21/17 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lutego 2017 r.

Jest to jeden z najważniejszych dokumentów będących drogowskazem dla podejmowania decyzji dotyczących rozwoju
gminy. Jest to dokument definiujący jej najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe,
w tym zawiera kierunki alokacji zasobów, które w możliwie najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji
pożądanej wizji rozwoju.
Określony w wizji stan docelowy naszej Gminy – miejsce o wysokiej jakości życia i zrównoważonym rozwoju społecznogospodarczym – pragniemy zapewnić poprzez:
1. podnoszenie potencjału gospodarki i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
2. dbanie o wszechstronny rozwój infrastruktury determinującej komfort i jakość życia mieszkańców,
3. podnoszenie jakości kapitału ludzkiego i społecznego,
4. ochronę środowiska naturalnego i dziedzictwa lokalnego.
Powyższa wizja wskazuje na to, że władze Gminy Rybno dążą do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
z zachowaniem środowiska w niepogorszonym stanie dla przyszłych pokoleń. Gmina ma rolniczy charakter. Nie wyklucza
jednak rozwoju gospodarczego opartego na lokalnej przedsiębiorczości działającej w sferze technologii przyjaznych
środowisku bądź też świadczących szeroko rozumiane usługi.
W dokumencie sformułowano strategiczne cele rozwoju Gminy Rybno. Bazują one na zidentyfikowanych
uwarunkowaniach rozwojowych Gminy i wytyczają główne kierunki jej dalszego rozwoju. Realizacja celów powinna
w znacznym stopniu przybliżyć osiągnięcie pożądanego stanu rozwoju Gminy, określonego w jej wizji.
2.3.2.

Gminny Program wspierania rodziny w Gminie Rybno na lata 2019 – 2021.
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2019 r.
Gmina zapewnia wsparcie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
które polega w szczególności na:
1. analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
2. wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
3. rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
4. podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
5. pomocy w integracji rodziny,
6. przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
7. dążeniu do reintegracji rodziny.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
1. pracy z rodziną,
2. pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł
wsparcia zewnętrznego. Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:
1. instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny,
2. placówek wsparcia dziennego,
3. rodzin wspierających.
Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:
1. konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
2. terapii i mediacji,
3. usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
4. pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
5. organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji,
zwanych dalej "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi".
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2.3.3.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Rybno na lata 2019- 2022.
Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Zadania z zakresu polityki społecznej w w/w programie realizuje GOPS w formie pomocy rzeczowej (posiłki dla uczniów
w szkole), pomocy finansowej (zasiłki stałe, okresowe i celowe). Pracownicy socjalni w ramach prowadzonej pracy
socjalnej udzielają osobom z zaburzeniami psychicznymi informacji o przysługujących im formach pomocy, współpracują
z instytucjami w celu udzielania im kompleksowego wsparcia, informują o możliwości ubiegania się o ustalenie stopnia
niepełnosprawności, motywują osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego i udziału
w systematycznej terapii.
2.3.4.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Rybno na lata 2021 – 2025.
Uchwała Nr XXVIII/207/2021 Rady Gminy Rybno z dnia 21 lutego 2021 r.

Celem Strategicznym jest sprawny i adekwatny do potrzeb mieszkańców, system rozwiązywania problemów społecznych
w Gminie Rybno.
Celami operacyjnymi określonymi w strategii są:
1. budowanie zintegrowanego systemu wsparcia rodziny w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych
oraz przezwyciężanie sytuacji kryzysowych występujących w rodzinie,
2. zapewnienie warunków służących możliwie pełnemu wsparciu oraz integracji osób niepełnosprawnych,
3. zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznej w obszarze zdrowia psychicznego,
4. budowanie skutecznego systemu pomocy terapeutycznej oraz wsparcie działalności grup samopomocowych
dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i alkoholu,
5. szerzenie wiedzy z zakresu problemów i konsekwencji związanych ze spożywaniem alkoholu, promowanie
zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie informacji o dostępnych formach pomocy w przypadku wystąpienia
problemu uzależnień,
6. koordynowanie działań służących budowaniu skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
7. rozszerzanie działalności na rzecz aktywizacji i integracji społecznej seniorów,
8. budowanie wieloaspektowej sieci wsparcia lokalnego na rzecz poprawy warunków i jakości życia osób starszych,
9. podejmowanie działań promujących zatrudnienie i aktywizujące zawodowo osoby znajdujące się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy,
10. zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych,
11. zwiększenie partycypacji społecznej osób doświadczających problemu ubóstwa,
12. zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.
2.3.5.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2021-2025.
Uchwała Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy Rybno z dnia 20 stycznia 2021 r.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 6 ust. 1 nakłada na organy administracji
rządowej i samorządowej zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. art. 6 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy
nałożył na gminy, jako zadanie własne, obowiązek stworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
poprzez:
1. opracowanie i realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie,
2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Program określa kierunki działań, wskazuje zadania pomocowe kierowane do poszczególnych członków rodzin, w których
przemoc występuje oraz proponuje działania zwiększające kompetencje i profesjonalizm osób udzielających pomocy,
zakłada działania profilaktyczne, ochronne i doskonalące dotychczasowe działania jednostek i instytucji w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nadrzędnym celem programu jest dobro i bezpieczeństwo rodziny, w szczególności
ochrona osób doznających przemocy, w tym dzieci. Cel ten można osiągnąć jedynie przez interdyscyplinarne działania
służb i podmiotów realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar przemocy w rodzinie.
Działania te mogą przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy i wzrostu poczucia bezpieczeństwa rodzin z terenu
gminy Rybno.
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2.3.6.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rybno i Zasady Wynajmowania Lokali
Wchodzących w Skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Rybno na lata 2021-2025.
Uchwała Nr XXX/225/2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 maja 2021 roku
W myśl art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego, do obowiązków gminy należy uchwalenie wieloletnich programów gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
Celem Programu jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy w zakresie szeroko pojętej polityki
mieszkaniowej, która tworzy warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Program zawiera propozycje działań
gminy w latach 2021-2025 dotyczący prowadzonej polityki lokalowej.
Posiadany przez Gminę Rybno zasób mieszkaniowy jest stosunkowo mały. Gmina w swych działaniach promuje
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, rozbudowując sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz poprawiając
jakość dróg, aby stworzyć korzystne warunki dla budownictwa indywidualnego.
2.3.7.

Program ochrony środowiska dla Gminy Rybno na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028.
Uchwała nr XXXVI/281/2021 Rady Gminy Rybno z dnia 22 grudnia 2021 roku
Program ochrony środowiska dla Gminy Rybno na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028 został sporządzony
w celu realizacji polityki ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach
programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Obowiązek
wykonania gminnego Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska.
Program określa zadania własne gminy, a także diagnozę problemów środowiska na terenie Gminy Rybno. Po dokonaniu
diagnozy stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy oraz kierując się uwarunkowaniami
zewnętrznymi (obowiązujące akty prawne) i wewnętrznymi (lokalne opracowania planistyczne i strategiczne,
stan środowiska przyrodniczego) dokonano wyboru dziesięciu obszarów interwencji:
1. ochrona klimatu i jakości powietrza,
2. zagrożenia hałasem,
3. pole elektromagnetyczne,
4. gospodarowanie wodami,
5. gospodarka wodno-ściekowa,
6. zasoby geologiczne,
7. gleby,
8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
9. zasoby przyrodnicze,
10. zagrożenia poważnymi awariami.
Na terenie Gminy Rybno planowane jest wykonanie 18 zadań, w celu poprawy stanu środowiska. Do zadań przypisano
wskaźniki, które ułatwią prowadzenie monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska (POŚ) oraz będą stanowiły
podstawę przygotowywania raportu z jego wykonania.
Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest realizacja przez jednostki
samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych. Opracowanie stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem
spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST
2.3.8.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Rybno na 2021 rok.
Uchwała Nr XXVI/192/2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 grudnia 2020 roku
Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii w Polsce
jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z w/w ustawami prowadzenie działań w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program zawiera wykaz zadań
mających na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniem. Znaczna część zadań
ukierunkowanych na przeciwdziałanie narkomanii, ze względu na taki sam charakter i te same grupy adresatów
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realizowana jest łącznie z zadaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Podstawowym celem programu jest ograniczenie spożywania alkoholu i używania narkotyków oraz związanych
z tym problemów społecznych i zdrowotnych, a także podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Rybno na temat
zagrożeń wynikających z używania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, a w szczególności narkotyków.
2.3.9.

Program współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Uchwała Nr XXV/181/2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 listopada 2020r.
Głównym celem, któremu służy wprowadzenie Programu jest określenie zasad i form współpracy Gminy Rybno
z organizacjami pozarządowymi. Jest to ściśle związane z kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego
i wspomaganiem rozwoju społeczności lokalnych, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną,
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w celu lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb w sposób skuteczny i efektywny.
Cele szczegółowe Programu współpracy obejmują:
1. podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,
2. wspieranie integracji podmiotów pozarządowych i samorządowych realizujących wspólne cele,
3. umacnianie w świadomości społecznej poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności za społeczność
lokalną, za realizację jej potrzeb i rozbudowę jej zasobów lokalnych,
4. budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
5. promocja działalności organizacji pozarządowych, funkcjonujących na terenie gminy,
6. zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz
mieszkańców Gminy Rybno.
2.3.10. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno.
Uchwała Nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lutego 2021 r.
Program miał zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących,
oraz zwierząt gospodarskich.
Program obejmuje realizację następujących zadań:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
2. zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
3. odławianie bezdomnych zwierząt,
4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku,
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6. usypianie ślepych miotów,
7. zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym,
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt odbywało się w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących
pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa
mieszkańców. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, Gmina Rybno podejmuje działania
zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia go, na podstawie zawartej umowy, do czasu znalezienia nowego
właściciela.
W 2021 roku zapewniona była całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Zadanie realizowane było przez lekarza weterynarii - Gabinet Weterynaryjny Władysław Kubiński.
W zakresie sprawowania opieki i zapewnienia odpowiednich warunków bytowania dla zaniedbanych, pozostającej
bez właściwej opieki lub pozbawionych właściciela zwierząt gospodarskich Gmina Rybno posiadała podpisaną umowę
z Gabinet Weterynaryjny Władysław Kubiński.
2.3.11. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno.
Uchwała NR XVI/113/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2019 r.
Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą nr 122/2009
z dnia 14 lipca 2009 roku (zmienionej uchwałą nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.), którego celem jest:
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1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Na poziomie lokalnym zadania wynikające z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 powinny
być realizowane m.in. przez samorząd gminny, do zadań którego w szczególności należy przygotowywanie i aktualizacja
programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Gmina Rybno pozyskuje corocznie środki finansowe
na realizację ww. programu z WFOŚIGW w Olsztynie.
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3. Budżet Gminy
3.1. Stan finansów gminy
1

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
/Kwotowo [zł] i %-owo/

2019 – 8 726 433,73 (19,89%)
2020 – 10 573 891,66 (22,08%)
2021 – 10 296 509.44 (21,12%)

2

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
/Kwotowo [zł] i %-owo/

2019 – 10 443 401,52 (23,13%)
2020 – 8 197 707,36 (16,86 %)
2021 – 11 788 364,23 (23,53%)

3

Zadłużenie ogółem

2019 – 7 981 204,00
2020 – 10 743 204,00
2021 – 12 444 870,00

4

Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi
zadłużenia

2019 – 1 834 005,44
2020 – 525 159,35
2021 – 1 517 964,60

5

Inwestycje /wymienić: wartość inwestycji, montaż finansowy -źródło finansowania, termin rozpoczęcia i zakończenia/

Budżet Gminy

Inne
dofinansowanie
KOWR, RFIL,
RFRD, Polski
ŁAD

639 318,06

39 318,06

600 000,00

2021

522 898,64

22 898,64

500 000,00

2020

2022

11 518,90

10 151,62

1 367,28

2020

2023

748 916,57

473 805,00

275 111,57

Zakup nieruchomości gruntowej
w m. Hartowiec (infrastruktura techniczna)

2021

2021

21 242,12

21 242,12

Przebudowa drogi gminnej na odcinku
od drogi wojewódzkiej nr 538 do osiedla
po PGR w Rapatach

2021

2021

19 680,00

19 680,00

Przebudowa drogi gminnej nr 185011N na
odcinku od dr. powiatowej Nr 1274N Kopaniarze- Wery (projekt)

2021

2021

29 847,00

29 847,00

Nazwa zadania inwestycyjnego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Hartowiec - etap III
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Rapaty wraz z budową
oczyszczalni ścieków
Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno
i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez
ograniczenie zanieczyszczeń z terenów
wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz
promowanie gospodarki zamkniętego
obiegu
Rozbudowa sieci wodociągowej
do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze
z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz
wykonanie przydomowej oczyszczalni
ścieków w systemie z drenażem
rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo

Termin
rozpoczęcia

Termin
zakończenia

Ogółem

2021

2021

2021

Budżet UE
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Przebudowa drogi gminnej nr 185006N
w Hartowcu (projekt)

2021

2021

31 442,00

31 442,00

2021

2021

466 727,82

186 691,13

280 036,69

2019

2025

33 000,00

22 056,00

10 944,00

2021

2021

290 979,00

18 550,27

272 428,73

Przebudowa drogi wewnętrznej do gruntów
rolnych w Grabaczu

2021

2021

197 981,08

117 981,08

80 000,00

Budowa miejsc parkingowych w Tuczkach

2021

2021

20 000,00

20 000,00

Remont drogi kat. wewnętrznej na dz. nr 51
w Truszczynach

2021

2021

34 328,07

34 328,07

Zakup nieruchomości gruntowych w Rybnie
- poszerzenie drogi

2021

2021

21 816,20

21 816,20

Modernizacja ścieżki edukacyjnej wokół
jeziora w Rybnie

2021

2021

21 503,19

21 503,19

Kładka na kanale rzeki Wel między
msc. Grabacz - Tuczki

2020

2022

11 439,00

11 439,00

Oświetlenie ścieżki rowerowej
z dopuszczonym ruchem pieszych Dębień Rybno

2020

2021

138 729,34

138 729,34

2021

2021

2 057,20

2 057,20

2020

2021

818 711,87

695 351,87

123 360,00

2020

2021

1 979 086,19

1 682 223,26

296 862,93

Pszczele inhalatorium w Truszczynach

2021

2021

14 344,10

4 264,10

Zakup nieruchomości gruntowej w Rybnie utworzenie ciągu komunikacyjnego
pomiędzy ul. Wyzwolenia a ścieżką
edukacyjną

2021

2021

15 612,60

15 612,60

Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie

2021

2022

812 300,86

0,00

Przebudowa drogi gminnej nr 185010N
Kostkowo - Grądy, etap I w km od 0+805
do 2+410
Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska
- ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1
- ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1
- Szkoła Podstawowa w Rybnie
Doprowadzenie do należytego stanu
technicznego ciągów komunikacyjnych,
pieszo-jezdnych na osiedlu po byłym PGR
w miejscowości Tuczki w granicach dz.
173, 17,318,302 oraz zjazdu i połączenie
na dz. Nr 11/2 i 23

Sołectwo Gronowo
Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3
obręb Gronowo
Ochrona
różnorodności
biologicznej
w m. Rybno, poprzez uporządkowanie
sposobu
udostępniania
zasobów
przyrodniczych
Budowa
ścieżki
edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie Etap II
Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk
oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu
turystycznego na obszarach chronionych,
poprzez
zagospodarowanie
plaży
w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno

10 080,00

812 300,86

12

Remont pomieszczeń biurowych w budynku
Urzędu Gminy Rybno

2019

2021

99 937,39

99 937,39

Budowa wieży alarmowej przy remizie OSP
w Żabinach

2021

2021

27 886,33

27 886,33

Budowa Remizy OSP w Rybnie

2021

2021

1 275 199,56

169 188,56

Sołectwo Grądy
Rozbudowa budynku remizy
(dokumentacja)

2021

2021

9 840,00

9 840,00

Sołectwo Żabiny
Zakup
garażu
dwustanowiskowego
blaszanego dla OSP Żabiny

2021

2021

12 100,00

12 100,00

Zakup kamery termowizyjnej dla OSP
Żabiny

2021

2021

10 500,00

5 250,00

Modernizacja energetyczna budynku SP
w Hartowcu

2020

2022

1 887 974,05

Zakup nieruchomości gruntowej Nr 938/3
obręb Rybno

2021

2021

151 681,60

Rozbudowa budynku na potrzeby
Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej
w Hartowcu

2020

2022

233 335,07

Sołectwo Hartowiec
Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej

2021

2021

4 874,64

4 874,64

Sołectwo Tuczki
Zakup i montaż lamp solarnych

2021

2021

17 812,45

17 812,45

Sołectwo Koszelewki
Budowa altany na działce nr 245 obręb
Koszelewki, etap III

2021

2021

2 664,51

2 664,51

Sołectwo Kopaniarze – Wery
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Kopaniarze (dokumentacja)

2021

2021

10 450,00

10 450,00

Sołectwo Koszelewy
Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Koszelewach

2021

2021

29 312,04

29 312,04

Sołectwo Naguszewo – Groszki
Utwardzenie terenu wokół świetlicy
wiejskiej

2021

2021

13 186,51

13 186,51

Sołectwo Nowa Wieś
Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy
wiejskiej

2021

2021

12 500,00

12 500,00

Sołectwo Rumian
Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej
w Rumianie

2021

2021

9 000,00

9 000,00

Budowa kortu tenisowego z monitoringiem
i wyposażeniem w Żabinach

2019

-

1 660,50

1 660,50

Modernizacja energetyczna budynku Hali
Sportowej w Rybnie

2020

2022

707,25

Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego
w Rybnie

2021

2023

119 200,00

1 066 121,88

1 106 011,00

5 250,00

821 852,17
151 681,60

173 935,42

578,17

59 399,65

129,08
119 200,00
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Sołectwo Gronowo
Doposażenie placu zabaw

2021

2021

3 997,50

3 997,50

2021

2021

12 539,40

12 539,40

Sołectwo Jeglia
Oświetlenie placu zabaw

2021

2021

5 956,04

5 956,04

Sołectwo Koszelewy
Doposażenie placu zabaw

2021

2021

3 997,50

3 997,50

Sołectwo Rybno
Doposażenie placu zabaw, renowacja płyty
boiska wraz z zagospodarowaniem terenów
przyległych w Rybnie ul. Zajeziorna-Górna

2021

2021

6 985,00

6 985,00

Sołectwo Szczupliny
Doposażenie placu zabaw

2021

2021

6 998,70

6 998,70

Sołectwo Żabiny
Doposażenie placu zabaw: Street Workout i
zestaw do koszykówki

2021

2021

17 277,84

17 277,84

Sołectwo Jeglia
Zagospodarowanie
sportowego

terenu

boiska

OGÓŁEM

10 891 053,69

4 102 167,22

3 111 835,19

3 677 051,28

3.2. Wykonanie budżetu gminy
1

Dochody Gminy ogółem, w tym :
-dotacje
-subwencja
-dochody własne
/Kwotowo [zł] i %-owo/

Dochody Gminy ogółem:
2019 – 43 871 541,83
2020 – 47 897 733,79
2021 – 48 741 153,48
DOTACJE:
2019 – 13 674 737,95
2020 – 14 945 102,12
2021 – 14 874 171,93
SUBWENCJE:
2019 – 14 348 280,00
2020 – 14 799 228,00
2021 – 17 162 084,00
ŚRODKI z UE
2019 – 5 577 876,39
2020 – 3 578 199,02
2021 – 4 320 767,58
ŚRODKI Z COVID, w tym: RFIL, RFRD, Polski Ład itp.
2019 – 1 544 213,86
2020 – 4 001 312,99
2021 – 2 087 620,53
DOCHODY WŁASNE
2019 – 8 726 433,73 (19,89%)
2020 – 10 573 891,66 (22,08%)
2021 – 10 296 509,44 (21,12%)
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2

Wydatki Gminy ogółem, w tym:
-wydatki bieżące
-wydatki majątkowe
/Kwotowo [zł] i %-owo/

Wydatki Gminy ogółem:
2019 – 45 143 211,53
2020 – 44 915 280,74
2021 – 50 108 127,76
Wydatki bieżące:
2019 – 34 699 810,01 (76,87%)
2020 – 36 717 573,38 (81,75%)
2021 – 38 319 763,53 (76,47%)
Wydatki majątkowe:
2019 – 10 443 401,52 (23,13%)
2020 – 8 197 707,36 (18,25 %)
2021 – 11 788 364,23 (23,53%)

3

Wartość inwestycji /zł./

2019 – 9 363 370,12
2020 – 6 102 051,76
2021 – 10 891 053,69

4

Wynik (nadwyżka) operacyjny
w 2021 r.

1 366 974,28zł.

5

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza
budżetu gminy – 2021 r.

3 306 675,08zł. (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy
Fundusz Rozwoju Dróg i inne)

6

Dochody z majątku, sprzedaż,
dzierżawa i inne – 2021 r.

231 393,64zł.

Dane te świadczą o bardzo stabilnie prowadzonych finansach gminy i polityce zrównoważonego rozwoju,
pozwalające na wykonywaniu inwestycji rozwijających wszechstronnie i przyszłościowo naszą gminę.
Należy również zauważyć, że corocznie pozyskiwane są liczne środki finansowe z zewnątrz min. dotacje
ze środków Unii Europejskiej, środków transgranicznych oraz z programów rządowych na realizację
inwestycji gminnych.
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4. Partycypacja Obywatelska
ZAGADNIENIE

DANE DOTYCZĄCE ROKU 2019-2021

Liczba projektów uchwał rady gminy poddanych
konsultacjom społecznym z podziałem na formy
konsultacji i liczbę uczestników.

2019 – 1

Liczba zgłoszonych i zrealizowanych inicjatyw
lokalnych (zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie), a także kwota
przeznaczona z budżetu gminy na ten cel.

2019 – 0

Liczba projektów zgłoszonych w ramach Funduszu
Sołeckiego (zbiorczo sołectwa); liczba mieszkańców,
którzy wzięli udział w głosowaniu nad projektami
do Funduszu Sołeckiego (zbiorczo sołectwa)

2019 – liczba projektów: 97, liczba mieszkańców: 341

Frekwencja na zebraniach wiejskich dotyczących
funduszu sołeckiego

2020 – 1
2021 – 1

2020 – 0
2021 – 0

2020 – liczba projektów: 92, liczba mieszkańców: 385
2021 – liczba projektów-107, liczba mieszkańców: 358
2019 – 5,98%
2020 – 6,74%
2021 – 5,58%
2019 - liczba dotacji – 4; kwota – 173 000,00

Liczba i wartość dotacji udzielonych organizacjom
pozarządowym na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy
o finansach publicznych (można podać szczegółowe
informacje o tym, w jakich obszarach przyznawano
dotacje i na rzecz kogo)

2020 – liczba dotacji – 2; kwota – 160 000,00
2021 – liczba dotacji – 4; kwota – 168 000,00
1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej145 000,00
2. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata
i wychowanie- 20 000,00
3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym- 3 000,00
2019 – 458

Liczba wydanych dowodów osobistych

2020 – 291
2021 – 393
2019 – 228

Liczba wydanych aktów urodzeń

2020 – 164
2021 – 150
2019 – 131

Liczba wydanych aktów zgonów

2020 – 163
2021 – 160

Liczba innych aktów wydanych w oparciu o akta prawa
cywilnego (innych niż urodzenia i zgony)

2019 – 167
2020 – 163
2021 – 204
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Liczba dokonanych meldunków, względnie zmian ,
aktualizacji meldunkowych

2019 – 195
2020 – 179
2021 – 225
2019 – 233

Liczba złożonych wniosków w EDG (wszystkich)
Łączna liczba wszystkich wydanych decyzji w trybie
przepisów KPA

2020 – 228
2021 – 221
2019:
1. o wymeldowanie – 6,
2. o dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników – 34,
3. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
– 498,
4. zatwierdzające podział nieruchomości 11,
5. zezwalające na umieszczenie urządzeń niezwiązanych
z funkcjonowaniem drogi w pasie dróg gminnych – 11,
6. zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu
budowlanego (urządzenia) niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogą (ruchu drogowego) na etapie
projektowania lub na zajęcie pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg – 42,
7. o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4,
8. o warunkach zabudowy – 76,
9. inne – 78.
2020:
1. o wymeldowanie – 1,
2. o dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników – 13,
3. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
– 498,
4. zatwierdzające podział nieruchomości 27,
5. zezwalające na umieszczenie urządzeń niezwiązanych
z funkcjonowaniem drogi w pasie dróg gminnych 14,
6. zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu
budowlanego (urządzenia) niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogą (ruchu drogowego) na etapie
projektowania lub na zajęcie pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg – 37,
7. o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4,
8. o warunkach zabudowy – 74,
9. inne – 56.
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2021:
1. o wymeldowanie – 3,
2. o dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników – 25,
3. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
– 479,
4. zatwierdzające podział nieruchomości 45,
5. zezwalające na umieszczenie urządzeń niezwiązanych
z funkcjonowaniem drogi w pasie dróg gminnych – 9,
6. zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu
budowlanego (urządzenia) niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogą (ruchu drogowego) na etapie
projektowania lub na zajęcie pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg – 30,
7. o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 12,
8. o warunkach zabudowy – 103.
Wskaźnik skutecznie zaskarżonych decyzji Wójta
Gminy.

2019 – 0
2020 – 0
2021 – 0
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5. Oświata
ZAGADNIENIE
Liczba placówek oświatowych
z podziałem na ich typy oraz
wyodrębnieniem szkół i innych
placówek oświatowych,
których prowadzenie
przekazano podmiotom
prywatnym (na podstawie
przepisów ustawy – Prawo
oświatowe)

Liczba dzieci
w poszczególnych
placówkach edukacyjnych

INFORMACJA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI
Przedszkole:
Przedszkole w Rybnie
Szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie
Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach
Szkoła ponadpodstawowa:
Zespół Szkół w Rybnie, w skład którego wchodzą:
Liceum Ogólnokształcące im. Bp. Jana Chrapka
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Ignacego Łukasiewicza
2019
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu – 108
(w tym 21 w oddziale przedszkolnym)
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach – 101
(w tym 14 w oddziale przedszkolnym)
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie – 132
(w tym 40 w oddziale przedszkolnym)
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie – 389
(w tym 62 w oddziale przedszkolnym)
Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach – 122
(w tym 34 w oddziale przedszkolnym)
Zespół Szkół w Rybnie – 146
Przedszkole w Rybnie – 75
2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu – 105
(w tym 18 w oddziale przedszkolnym)
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach – 95
(w tym 10 w oddziale przedszkolnym)
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie – 132
(w tym 41 w oddziale przedszkolnym)
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie – 402
(w tym 59 w oddziale przedszkolnym)
Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach – 126
(w tym 32 w oddziale przedszkolnym)
Zespół Szkół w Rybnie – 151
Przedszkole w Rybnie – 66
2021
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu – 100
(w tym 20 w oddziale przedszkolnym)
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach – 93
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Wydatki na prowadzenie
poszczególnych placówek
oświatowych w przeliczeniu
na jednego ucznia (w zł.)

(w tym 19 w oddziale przedszkolnym)
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie – 131
(w tym 45 w oddziale przedszkolnym)
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie – 398
(w tym 51 w oddziale przedszkolnym)
Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach – 126
(w tym 30 w oddziale przedszkolnym)
Zespół Szkół w Rybnie – 167
Przedszkole w Rybnie – 75
2019
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu - 12 508,48
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach - 13 180,30
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie - 10 764,61
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie - 8 432,84
Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach -12 714,45
Przedszkole w Rybnie - 8 805,67
Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rybnie - 13 984,49
Liceum im bp. Jana Chrapka w Rybnie - 18 989,12
Branżowa Szkoła I stopnia w Rybnie - 6 062,39
Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hartowcu - 8 484,07
2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu - 14 911,42
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach - 15 824,64
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie - 12 142,52
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie - 9 312,01
Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach - 12 027,57
Przedszkole w Rybnie - 9 490,92
Liceum im bp. Jana Chrapka w Rybnie - 21 784,80
Branżowa Szkoła I stopnia w Rybnie - 5 637,37
2021
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu – 15 936,00
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach – 19 050,30
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie - 12 603,09
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie – 10 294,54
Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach – 14 282,07
Przedszkole w Rybnie – 10 876,47
Liceum im bp. Jana Chrapka w Rybnie – 18 536,12
Branżowa Szkoła I stopnia w Rybnie – 6 185,00

Wydatki gminy
na oświatę w stosunku do
subwencji oświatowej (o ile
procent więcej, niż wynosi
subwencja, gmina wydaje na
oświatę)

2019 – 29,16%
2020 – 30,90%
2021 – 32,25%
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Zatrudnienie nauczycieli
w szkołach samorządowych
(z podziałem na
pełnoetatowych i pozostałych)

2019 – nauczyciele pełnoetatowi: 78; pozostałych: 6
2020 – nauczyciele pełnoetatowi: 76; pozostałych: 6
2021 – nauczyciele pełnoetatowi: 73; pozostałych: 7
2019
Wskaźnik „uprzedszkolnienia” – 80,13%
Wskaźnik „użłobkowienia” – 0%

Wskaźnik „uprzedszkolnienia”
i „użłobkowienia

2020
Wskaźnik „uprzedszkolnienia” – 71,75%
Wskaźnik „użłobkowienia” – 0%
2021
Wskaźnik „uprzedszkolnienia” – 73,17%
Wskaźnik „użłobkowienia” – 0%

Wyniki egzaminacyjne
uczniów szkół podstawowych,
szkół ponadpodstawowych
na tle powiatu
i województwa

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w szkołach podstawowych – 2019
Przedmiot

Średni
wynik w
szkole

Średni
wynik w
gminie

Średni
wynik w
powiecie

Średni wynik
w
województwie

Średni
wynik
w kraju

57%

58%

63%

39%

41%

45%

50%

54%

59%

j. polski
SP Hartowiec

67%

SP Koszelewy

54%

SP Rumian

58%

SP Rybno

66%

SP Żabiny

52%

62%

matematyka
SP Hartowiec

40%

SP Koszelewy

31%

SP Rumian

58%

SP Rybno

43%

SP Żabiny

24%

41%

j. angielski
SP Hartowiec

32%

SP Koszelewy

37%

SP Rumian

44%

SP Rybno

56%

SP Żabiny

43%

47%
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Wyniki matur Zespół Szkół – 2019:
Przedmiot

Liczba zdających

Średni wynik ucznia

Średnia wojewódzka

j. polski PP

14

45%

54%

j. polski PR

6

61%

50%

j. angielski PP

14

62%

76%

j. angielski PR

---

---

---

j. niemiecki PP

---

---

---

j. niemiecki PR

1

24%

61%

biologia PR

3

19%

34%

chemia PR

2

6%

39%

geografia PR

6

25%

19%

matematyka PP

14

45%

61%

matematyka PR

1

30%

43%

historia PR

---

----

-----

Zdawalność matury - 93%
Egzamin zawodowy 2018/2019 sesja czerwiec/lipiec: na podstawie OKE
Przystąpiło 14 osób, w tym: 14 zdało praktyczny,14 pisemny
Średni wynik w szkole:
pisemny: 64,3%
praktyczny: 93,4%
Wyniki egzaminów ósmoklasisty w szkołach podstawowych – 2020
Przedmiot

Średni
wynik
w szkole

Średni
wynik w
gminie

Średni
wynik
w powiecie

Średni wynik
w województwie

Średni
wynik
w kraju

55%

59%

42%

46%

j. polski
SP Hartowiec

47%

SP Koszelewy

46%

SP Rumian

54%

SP Rybno

57%

SP Żabiny

64%

54%

54%

matematyka
SP Hartowiec

41%

44%

40%
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SP Koszelewy

32%

SP Rumian

47%

SP Rybno

44%

SP Żabiny

64%
j. angielski

SP Hartowiec

41%

SP Koszelewy

35%

SP Rumian

46%

SP Rybno

43%

SP Żabiny

50%

42%

45%

50%

54%

Wyniki matur – Zespół Szkół – 2020
Przedmiot

Liczba zdających

Średni wynik ucznia

Średnia wojewódzka

j. polski PP

15

52,3%

48%

j. polski PR

6

39%

49%

j. angielski PP

15

67,9%

69%

j. angielski PR

2

67%

55%

j. niemiecki PP

-

-

-

j. niemiecki PR

-

-

-

biologia PR

2

31%

40%

chemia PR

1

23%

33%

geografia PR

7

25,9%

19%

matematyka PP

15

52,4%

49%

matematyka PR

2

24%

28%

Zdawalność matury - 80%
Egzamin zawodowy 2019/2020 sesja czerwiec/lipiec: na podstawie OKE
Średni wynik w szkole (zdawała 1 osoba):
pisemny: 65%
praktyczny: 100%
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Wyniki egzaminów ósmoklasisty w szkołach podstawowych – 2021
Przedmiot

Średni wynik
w szkole

Średni wynik
w gminie

Średni wynik
w
województwie

Średni wynik
w kraju

54%

56%

60%

39%

42%

47%

56%

61%

66%

Średni wynik
w powiecie

j. polski
SP Hartowiec

57%

SP Koszelewy

49%

SP Rumian

53%

SP Rybno

57%

SP Żabiny

61%

56%

matematyka
SP Hartowiec

37,1%

SP Koszelewy

30%

SP Rumian

43%

SP Rybno

35%

SP Żabiny

40%

37%

j. angielski
SP Hartowiec

43,9%

SP Koszelewy

33%

SP Rumian

43%

SP Rybno

53%

SP Żabiny

50%

47%

Wyniki matur- Zespół Szkół – 2021
Przedmiot

Liczba zdających

Średni wynik ucznia

Średnia wojewódzka

j. polski PP

11

47%

58%

j. polski PR

6

61%

47%

j. angielski PP

11

76%

73%

j. angielski PR

2

64%

64%

biologia PR

2

13%

30%

chemia PR

1

7%

30%

historia sztuki PR

1

52%

44%

fizyka PR

1

10%

37%

matematyka PP

15

52,4%

49%

matematyka PR

2

24%

28%
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Zdawalność matury - 91%
Egzamin zawodowy 2020/2021 sesja czerwiec/lipiec: na podstawie OKE
Średni wynik w szkole (zdawało 6 osób):
pisemny: 61%
praktyczny: 86%
Wykaz projektów
realizowanych przez
poszczególne placówki

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu:
Nazwa projektu

Organizator podmiot
dofinansowujący

Cel/tematyka

Program dla Szkół

KOWR

Wyrabianie zdrowych nawyków
żywieniowych

Laboratoria
Przyszłości

MEiN

Budowanie kompetencji kreatywnych i
technicznych wśród uczniów

Koszt, formy
finansowania
UE i Budżet Krajowy 100%
30 000,00

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach:
Nazwa projektu

Organizator
podmiot
dofinansowujący

Program dla szkół

KOWR

0,4% rezerwy
subwencji
oświatowej

MEiN

Laboratoria
Przyszłości
Narodowy
Program Rozwoju
Czytelnictwa

Aktywna Tablica

MEiN
MEiN

MEiN

Cel/tematyka
Wyrabianie zdrowych nawyków
żywieniowych
Dofinansowanie wyposażenia
w pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych
w publicznych szkołach
podstawowych
Budowanie kompetencji kreatywnych
i technicznych wśród uczniów
Poprawa stanu czytelnictwa; zakup
nowości wydawniczych do bibliotek
szkolnych.
Doposażenie szkół w nowoczesne
środki nauczania TIK oraz rozwijanie
kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie wykorzystywania
technologii informacyjno komunikacyjnych na zajęciach
lekcyjnych.

Koszt, formy
finansowania
100 % finansowany

60 358,00

30 000,00
3 750,00
Dotacja- 3 000,00
Wkład własny- 750,00
12 235,00
Dotacja: 9 788,00
Wkład własny:
8 750,00

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie:
Nazwa projektu
Laboratoria
Przyszłości
Narodowy
Program Rozwoju
Czytelnictwa
Program dla szkół

Organizator
podmiot
dofinansowujący
MEiN
MEiN
KOWR

Cel/tematyka
Budowanie kompetencji kreatywnych
i technicznych wśród uczniów
Poprawa stanu czytelnictwa; zakup
nowości wydawniczych do bibliotek
szkolnych.
Wyrabianie zdrowych nawyków
żywieniowych

Koszt, formy
finansowania
30 000,00
3 750,00
Dotacja- 3 000,00
Wkład własny- 750,00
100 % finansowany

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie:
Nazwa projektu

Organizator
podmiot
dofinansowujący

Laboratoria
Przyszłości

MEiN

Program dla szkół

KOWR

Cel/tematyka
Budowanie kompetencji kreatywnych
i technicznych wśród uczniów
Wyrabianie zdrowych nawyków
żywieniowych

Koszt, formy
finansowania
103 800,00
100 % finansowany
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Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach:
Nazwa projektu

Organizator

Laboratoria
Przyszłości

MEiN

Narodowy
Program Rozwoju
Czytelnictwa

MEiN

Program dla szkół

KOWR

0,4% rezerwy
subwencji
oświatowej

MEiN

Cel/tematyka
Budowanie kompetencji
kreatywnych i technicznych wśród
uczniów
Poprawa stanu czytelnictwa; zakup
nowości wydawniczych do bibliotek
szkolnych.
Wyrabianie zdrowych nawyków
żywieniowych
Dofinansowanie wyposażenia w
pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy programowej z
przedmiotów przyrodniczych
w publicznych szkołach
podstawowych

Koszty, formy
finansowania
30 000,00
3 750,00
Dotacja- 3 000,00
Wkład własny- 750,00
100 % finansowany

63 800,00

Zespół Szkół w Rybnie:
Nazwa projektu

Organizator
podmiot
dofinansowujący

Narodowy
Program Rozwoju
Czytelnictwa

MEiN

Aktywna Tablica

MEiN

Zawody z
perspektywą w
Gminie Rybno

UE

Cel/tematyka
Poprawa stanu czytelnictwa; zakup
nowości wydawniczych do bibliotek
szkolnych.
Doposażenie szkół w nowoczesne
środki nauczania TIK oraz rozwijanie
kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie wykorzystywania technologii
informacyjno - komunikacyjnych na
zajęciach lekcyjnych.
Nabycie kwalifikacji zawodowych w
ramach pozaszkolnych form
kształcenia oraz nabycie kompetencji
kluczowych przez uczniów Branżowej
Szkoły I Stopnia w Rybnie

Koszt, formy
finansowania
3 750,00
Dotacja- 3 000,00
Wkład własny- 750,00
17 500,00
Dotacja: 14 000,00
Wkład własny:
3 500,00

Wartość projektu:
303 632,68

Przedszkole w Rybnie:

Poprawa gminnej
infrastruktury szkolnej
(oddzielnie dla każdej
placówki)

Nazwa projektu

Organizator
podmiot
dofinansowujący

Narodowy
Program Rozwoju
Czytelnictwa

MEiN

Cel/tematyka

Poprawa stanu czytelnictwa; zakup
nowości wydawniczych do bibliotek
szkolnych.

Koszt, formy
finansowania
3 125,00
Dotacja- 2 500,00
Wkład własny- 625,00

2020
SP Koszelewy
1. Prace modernizacyjne centralnego ogrzewania i sieci wodno – kanalizacyjnej
– 1 700,00zł
2. Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym – 600,00 zł
SP Rybno
1. Wykonanie robót budowlanych (remont schodów wejściowych: skucie starych płytek
i położenie nowych) – 3 075,00 zł
2. Roboty budowlane polegające na podziale sali lekcyjnej na dwa pomieszczenia
lekcyjne – prace wykończeniowe – 3 700,00 zł
ZS Rybno
1. Wymiana paneli podłogowych w trzech pomieszczeniach lekcyjnych - 3 436,62 zł
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2021
SP Hartowiec
1. Remont łazienki – 4 797,00 zł
SP Rumian
1. Modernizacja instalacji elektrycznej – 10 800,00 zł
SP Rybno
1. Wykonanie remontu schodów wejściowych – 15 900,00 zł
SP Żabiny
1. Roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu instalacji wodnej do pracowni
chemicznej – 2 760,00 zł
Przedszkole
1. Dostawa i montaż poręczy – 688,80 zł
2. Naprawa podłogi w sali zajęć -1 410,00 zł
Zespół Szkół Rybno
1. Roboty budowlane polegające na remoncie ściany w związku z nadaniem imienia
szkole branżowej - 2 410,80 zł.
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6. Kultura
ZAGADNIENIE
Liczba woluminów w zasobach
biblioteki

Liczba wypożyczeń

ROK

INFORMACJA JEDNOSTKI/KOMÓRKI

2019

23 701

2020

19 519

2021

20 158

2019
2020

17 395
14 863

2021
18 691
Liczba i wykaz wydarzeń kulturalnych 2019 2019
organizowanych przez Bibliotekę
2020
Religijno-patriotyczno-historyczne
2021
Spotkanie
z
bractwem
rycerskim,
Noc
Muzeów
bożonarodzeniowe(Mikołajki, rozświetlanie choinki), wielkanocne, Boże
Ciało, 3 Maja, 11 listopada, rocznica Plebiscytu
Kultywowanie tradycji – Noc świętojańska, konkursy
bożonarodzeniowy
i wielkanocny, kiermasz wielkanocny, dożynki, andrzejki
Promocja czytelnictwa – spotkania autorskie z pisarzami, Teatr przy
stoliku, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, lekcje biblioteczne, DKK,
teatrzyki dla dzieci
Imprezy rozrywkowe – turniej FIFA, Dni Rybna, koncert andrzejkowy,
recitale muzyczne, koncert dożynkowy, Wrak Race, piknik z okazji Dnia
Dziecka, rozpoczęcie wakacji, koncert ostatkowy, ferie z biblioteką,
akcja charytatywna WOŚP
Spotkania edukacyjne (cykliczne)
– zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne
2020
Prace restauracyjne przy bunkrze
Spotkanie z Bractwem Rycerskim
Imprezy rozrywkowe – programy muzyczne, teatralne dla dzieci
i młodzieży, koncert muzyki, Narodowe Czytanie, Koncert z okazji
św. Niepodległości online, rozświetlanie choinki, weekend poświęcony
Janowi Pawłowi II, 100 km rowerem, dożynki, koncert muzyki włoskiej,
recital, z ograniczeniami spowodowanymi pandemią zajęcia muzyczne,
plastyczne, teatralne, DKK, zespół Niezapominajki, koncert
bożonarodzeniowy online
2021
Religijno-patriotyczne: bożonarodzeniowe(rozświetlanie choinki),
wielkanocne, Boże Ciało, Orszak Trzech Króli (występy orkiestry),
koncert organowy, rajd rowerowy św. Jakuba, akcja 101 km dla Jana
Pawła II, koncert z okazji Święta Niepodległości.
Kultywowanie tradycji: konkurs bożonarodzeniowy, konkurs
wielkanocny, dożynki.
Promocja czytelnictwa: spotkania autorskie z pisarzami(R.
Buczyńska, B Łukwiński, M. Cybulski, I. Misiopecką, Teatr przy stoliku,
Narodowe Czytanie, lekcje biblioteczne, DKK, Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania.
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Imprezy rozrywkowe: piknik z okazji Dnia Dziecka, impreza taneczna
pod wiatą, spotkania muzyczne dla seniorów, festyny (Grądy, Dębień),
piknik rodzinny, koncert zespołu Mona Lisa, koncerty w dożynki.
Spotkania edukacyjne: wernisaż prac Lidii Wojewódzkiej, wystawa
rękodzieła klubów seniora.
Zajęcia cykliczne: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne.
Coroczne wydarzenia:
Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca,
Wydarzenia kulturalne organizowane
w świetlicach

Dzień Dziecka, w miesiącach letnich zajęcia teatralne, usprawniające
2019
2020 pamięć seniorów, zajęcia plastyczne usprawniające zajęcia manualne,
2021
wycieczki seniorów do miejsc kultu religijnego w Toruniu oraz Świętej
Lipce, od marca 2020 r. zajęcia oraz spotkania senioralne były
odwoływane z powodu pandemii SARS – COV – 2.

Frekwencja na wydarzeniach

2019 Około 8 200 osób
2020 Około 1 000 osób
2021 Około 6 000 osób
Centrum Kultury Biblioteka w Rybnie – zlokalizowany jest w budynku
jednokondygnacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 284,28m2.
Posiada 5 pomieszczeń użytkowych i 1 pomieszczenie garażowe
(magazynowe). Działa na podstawie umowy użyczenia, właścicielem
budynku jest Gmina Rybno. Budynek przystosowany jest dla

Opis gminnej infrastruktury jednostek
kultury

użytkowników niepełnosprawnych (podjazdy, poręcze). Budynek jest
w stanie technicznym dobrym, sale wygłuszone, przystosowane do
wszelkich zająć artystycznych oraz organizacji spotkań. Zaplecze
spełniające normy higieniczne. Obok budynku powstał ogród
stanowiący

letnią

czytelnię.

Biblioteka

korzysta

również

z nowoczesnych świetlic na terenie Gminy Rybno.
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7. Sport
ZAGADNIENIE
Wykaz wydarzeń sportowych
organizowanych przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji

SZCZEGÓŁY ZAGADNIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wycieczka terenowa po Gminie Rybno
III Półmaraton Rolkarski o „Puchar Wójta Gminy Rybno”
Turniej siatkówki plażowej
I Leśny Nocny Bieg o „Trofeum Nadleśnictwa Lidzbark”
Maraton MTB o „Puchar Wójta Gminy Rybno”
XXIV Bieg Niepodległości w Rybnie
Wojewódzki Turniej Juniorów, Kadetów i Mini Zapasów w Zapasach w Stylu
Klasycznym”
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt – Licealiada
IV spotkanie integracyjne Stowarzyszeń z Powiatu Działdowskiego pod
hasłem „ Łączymy Pokolenia”
Indywidualna Amatorska Liga Tenisa Stołowego
OSiR Liga Halowej Piłki Nożnej
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt – Igrzyska Młodzieży
szkolnej
V Mikołajkowy Turniej Szachowy i Warcabowy o” Puchar Wójta Gminy
Rybno”
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców – Igrzyska Dzieci.
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Halowej Chłopców - Licealiada

Wydarzenia sportowe we współpracy z innymi podmiotami:
1. Bieg „Tropem Wilka” w Grądach
2. Niepodległościowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o „ Puchar Kierownika OSIR”
3. Gala Sportu
Frekwencja OGÓLNA
w wydarzeniach sportowych

Zasady biletowania imprez
sportowych – wpływy z tytułu
biletów

2019 – 3 200 osób
2020 – 1 200 osób
2021 – 2 000 osób
Formy rozliczania – bez pobierania wpisowego:
1. Wycieczka terenowa po Gminie Rybno
2. Wojewódzki Turniej Juniorów, Kadetów i Mini Zapasów w Zapasach w Stylu
Klasycznym”
3. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt – Licealiada
4. IV spotkanie integracyjne Stowarzyszeń z Powiatu Działdowskiego pod
hasłem „ Łączymy Pokolenia”
5. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt – Igrzyska Młodzieży
szkolnej
6. V Mikołajkowy Turniej Szachowy i Warcabowy o” Puchar Wójta Gminy
Rybno”
7. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców – Igrzyska Dzieci.
8. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Halowej Chłopców - Licealiada
Formy rozliczania – pobierane wpisowe:
1. III Półmaraton Rolkarski o „Puchar Wójta Gminy Rybno”
2. Turniej siatkówki plażowej
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3.
4.
5.
6.
7.

I Leśny Nocny Bieg o „Trofeum Nadleśnictwa Lidzbark”
XXIV Bieg Niepodległości w Rybnie
IV Maraton MTB o „Puchar Wójta Gminy Rybno”
Indywidualna Amatorska Liga Tenisa Stołowego
OSiR Liga Halowej Piłki Nożnej

Opis gminnej infrastruktury Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie oferuje korzystanie z obiektów takich jak
jednostek sportowych
stadion sportowy, hala sportowa, siłownia zewnętrzna, plaża, wodny plac zabaw.
Hala sportowa
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie (OSiR) dysponuje wielofunkcyjną
pełnowymiarową halą sportową mieszczącą się przy ul. Sportowej 24A.Trybuny
mogą pomieścić do 220 osób. Hala sportowa wyposażona jest we własny system
nagłośnienia. Parkiet przystosowany jest do trenowania takich dyscyplin sportu jak
piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka i piłka siatkowa. W hali znajduje się również
profesjonalna elektroniczna tablica wyników, która jest przystosowana
do przeprowadzania zawodów w wyżej wymienionych dyscyplinach sportowych.
Wewnątrz hali znajduje się siłownia dostosowana do prowadzenia treningów
o różnym stopniu zaawansowania. OSiR dysponuje szatniami oraz zapleczem
sanitarnym z natryskami. W holu znajduje się stół bilardowy
Siłownia zewnętrzna
Ośrodek Sportu i Rekreacji administruje siłownią zewnętrzną, która zlokalizowana
jest na skwerze przy ulicy Praskiej w Rybnie, składającą się z następujących
urządzeń: biegacz, orbitrek, jeździec i wioślarz.
Plaża
Zlokalizowana jest przy ulicy Sportowej w Rybnie, nad jeziorem Zarybińskim.
Na plaży zorganizowane jest pełnowymiarowe boisko do siatkówki plażowej.
Posiada infrastrukturę rekreacyjną oraz parkingi. W okresie letnim atrakcją
dla mieszkańców gminy Rybno i turystów jest wodny plac zabaw.
Stadion sportowy
Obiekt położony jest w sąsiedztwie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie.
Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Zespołu Szkół, który może stanowić bazę
noclegową, obiekt doskonale nadaje się do organizacji obozów sportowych
oraz zgrupowań.
W skład kompleksu wchodzą:
1. trybuny na 300 miejsc,
2. główna płyta piłkarska o nawierzchni trawiastej,
3. bieżnia tartanowa okrężna,
4. kort tenisowy o nawierzchni asfaltowej,
5. boisko treningowe (boczne),
6. rozbieg do skoku w dal.
Obiekt posiada własny system nagłośnienia oraz tablicę elektroniczną, na której
wyświetlane są wyniki rozgrywanych meczów.
Wodny plac zabaw
Na wodny plac zabaw składają się pływające, pompowane powietrzem elementy
kotwiczone do dna za pomocą układanych na dnie obciążeń.
Wodny plac zabaw to tor zajmujący przestrzeń wraz ze strefą bezpieczeństwa
o wymiarach około 32 x 29 metrów. Elementy wykonane są z bardzo mocnego
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materiału PCV odpornego na działanie czynników UV i są zgodne z najnowszymi
standardami bezpieczeństwa uznanymi na całym świecie.
Żaden element wchodzący w skład Wodnego Placu Zabaw nie został na stałe
zamocowany w gruncie. Wodny plac zabaw funkcjonuje w okresie sezonu letniego
na akwenie wodnym i po zakończonym sezonie wszystkie elementy toru są
rozmontowywane i magazynowane na terenie OSiR w Rybnie.
Inwestycja ma charakter niekomercyjny i ogólnodostępny.
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8. Pomoc społeczna
ZAGADNIENIE

SZCZEGÓŁY ZAGADANIENIA

Podstawowe programy – krótki Program FEAD 2021 „ Dostarczanie żywności najbiedniejszej ludności Unii
opis
Europejskiej’’- współpraca z Bankiem Żywności w Olsztynie – z tej formy
pomocy skorzystało 601 osób z 201 rodzin. W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rybnie wydał 28 ton 974 kg żywności (cukier, makaron, kasza
gryczana, ryż, miód nektarowy groszek z marchewką, dżem, mleko, olej, mielonka
wieprzowa, klopsy w sosie pomidorowym, koncentrat pomidorowy, ser twardy,
fasola biała, powidła, szynka drobiowa, gulasz wieprzowy z warzywami, filet
z makreli w oleju, pasztet wieprzowy). Z pomocy tej skorzystały osoby spełniające
kryterium dochodowe wg wytycznych wydziału polityki społecznej.
Realizacja Programu „SENIOR+”
W ramach programu „ Senior+’’ z dniem 4 maja 2021 r. rozpoczął działalność Klub
„Senior+’’ w Tuczkach, który działa od poniedziałku do piątku godz. 8.00-11.00.
W ramach w/w programu działały w 2021 r. Kluby „ Senior” w Szczuplinach,
w Dębieniu, Naguszewie oraz Dzienne Domy „Senior+’’ w Jeglii i w Rybnie.
Z powyższego sytemu wsparcia skorzystało 85 osób w wieku 60+. Placówki
prowadziły zajęcia z rękodzieła, zajęcia poprawiające kondycję fizyczną, zajęcia
fizjoterapeutyczne, zajęcia usprawniające pamięć, zajęcia teatralne oraz
kulinarne. Ponadto seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Rybnie oraz w Jeglii,
objęci byli pomocą w formie dwóch posiłków dziennie (śniadanie i obiad).
Realizacja „Programu 75+”
W ramach programu Gmina otrzymała dofinansowanie do usług opiekuńczych
dla osób powyżej 75 roku życia, które zostały zakwalifikowane do powyższej
pomocy w 2020 r. Programem było objętych 5 osób na łączną kwotę 43 820,00 zł
Realizacja Programu „Posiłek w Szkole i w Domu”
Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie
jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym. Realizacja
zadania odbywała się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci
w szkołach. Pomoc w formie posiłku może być przyznana bezpłatnie, jeżeli
dochód osoby nie przekracza 150% kryterium dochodowego,
czyli podwyższonego w stosunku do ogólnych zapisów ustawy o pomocy
społecznej. Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym
uwzględnieniem posiłku gorącego w celu zapewnienia zdrowego żywienia.
Na realizację zadania wydatkowano 157 700,00 zł.
W ramach tej pomocy objęto dożywianiem 273 dzieci i młodzieży. Rodzinom
spełniającym kryterium dochodowe wys. 150% przyznawane były zasiłki celowe
na zakup żywności. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 82 300,00 zł.
Do podstawowych zadań pomocy społecznej należą: wspieranie osób i rodzin
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
a także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań
mających na celu usamodzielnienie osób i rodzin oraz ich integrację
ze środowiskiem. Osiąganiu wyznaczonych celów służy udzielanie pomocy
finansowej, rzeczowej, usługowej, poradnictwa, pracy socjalnej.
Świadczenia pieniężne przyznawane są z systemu pomocy społecznej pod
warunkiem spełnienia jednocześnie dwóch kryteriów. Konieczne jest
występowanie jednej z okoliczności wskazującej na trudną sytuację życiową
tj. bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności, potrzeby ochrony
macierzyństwa, sieroctwa, bezdomności i innych wskazanych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej oraz spełnienie ustawowego kryterium dochodowego, które
wynosi: na osobę samotnie gospodarującą – 701,00 zł netto; na każdą osobę
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w rodzinie – 528,00 zł netto.
Rodzaj, forma i rozmiar przyznawanego świadczenia powinny być odpowiednie
do okoliczności uzasadniających udzielenie wsparcia. Osoby (rodziny), których
dochód przekracza powyższe kryterium dochodowe, a znalazły się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej, również mogą ubiegać się o pomoc finansową z pomocy
społecznej, ale tylko w sytuacjach określonych ustawą o pomocy społecznej.
Środki na realizację zadań pomocy społecznej, które dzieli się odpowiednio na
własne i zlecone, pochodzą z budżetu gminy i budżetu państwa.
Zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej
i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż
ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających
na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu
na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia
uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium
dochodowym: osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; rodziny
a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane
zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie
okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest obligatoryjnym zadaniem własnym
gminy, dotowanym z budżetu państwa.
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na podstawie
art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby
życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu
żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów
pogrzebu.
Zasiłek stały
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy
społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie
dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kwota zasiłku nie może być niższa
niż 30 zł miesięcznie. W przypadku osoby samotnie gospodarującej ustalona
została również maksymalna wysokość świadczenia w kwocie 645,00 zł. Wypłata
zasiłków stałych należy również do katalogu obowiązkowych zadań własnych
gminy. Na realizację zadania przekazywana jest dotacja celowa z budżetu
państwa.
Liczba osób, które skorzystały
ze świadczeń z zakresu
pomocy
społecznej
z
podziałem na świadczenia w
ramach zadań własnych i
zadań zleconych (np. 500+)

2019:
1. świadczenie „500+” – 893 osób
2. świadczenie rodzinne – 893 osób
3. fundusz alimentacyjny – 40 osób
4. zasiłek dla opiekuna – 13 osób
5. dobry start „300+” – 662 osób
6. pomoc społeczna – 558 osób
2020:
1. świadczenie „500+” – 850 osób
2. świadczenie rodzinne – 700 osób
3. fundusz alimentacyjny – 39 osób
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4. zasiłek dla opiekuna – 12 osób
5. dobry start 300+ – 660 osób
6. pomoc społeczna – 446 osób
2021
1. świadczenie „500+” – 869 rodzin dla 1468 dzieci
2. świadczenia rodzinne – 526 rodzin dla 1157 osób
3. fundusz alimentacyjny – 28 rodzin dla 49 osób
4. zasiłek dla opiekuna – 2 rodziny dla 2 osób
5. pomoc społeczna – 215 rodzin dla 553 osób
6. ustawa o systemie oświaty – 57 rodzin dla 108 uczniów
7. wspieranie rodziny i pieczy zastępczej – 9 rodzin
Liczba osób długotrwale
korzystających ze świadczeń

2019 – 238 osób
2020 – 206 osób
2021 – 89 rodzin

Główne przyczyny udzielania
świadczeń (np. alkoholizm,
bezdomność,
przemoc w rodzinie);

Bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, ochrona macierzyństwa,
wielodzietność, rodzina niepełna, bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych.

Liczba miejsc w domach
pomocy społecznej oraz
ośrodkach wsparcia
Na terenie Gminy nie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej oraz ośrodki
(np. noclegowniach dla osób
wsparcia dla osób bezdomnych.
bezdomnych czy mieszkaniach
chronionych
Liczba osób bezdomnych, za
których główne miejsce
przebywania uznaje się daną
gminę

2019 – 2 osoby
2020 – 3 osoby
2021 – 4 osoby

Odsetek mieszkańców
zagrożonych ubóstwem

2019 – 2,35%
2020 – 1,38%
2021 – 1,35%

Liczba lokali socjalnych i liczba
osób na nie oczekujących

2019 – 0
2020 – 0
2021 – 0
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Stopa bezrobocia
(z podziałem na płeć i wiek
oraz z wyodrębnieniem osób
Niepełnosprawnych

rok

kobiety

mężczyźni

2019

233 tj. 4,92%

118 tj. 2,49%

2020

219 tj. 4,63%

125 tj. 2,64 %

2021

173 tj. 8,8%

76 tj. 3,06%

Podział bezrobocia na grupy wiekowe
rok
2019
18 – 30 lat
31 – 65 lat
2020
18 – 30 lat
31 – 65 lat
2021
18 – 30 lat
31 – 65 lat

kobiety

mężczyźni

w tym osoby
niepełnosprawne

67
166

32
86

19

57
162

38
87

12

50
123

25
51

11

Wskaźnik zatrudnienia (z
podziałem na płeć i wiek oraz
z wyodrębnieniem
osób niepełnosprawnych);

2019 - 24,30 %, w tym kobiet 39,8 %, mężczyzn – 60,2 %

Liczba gospodarstw
domowych bez osób
pracujących

2019 - 39%

2020 - 26,31 %, w tym kobiet 40,5 %, mężczyzn – 59,5 %
2021 - 29,35%, w tym kobiet 42,57%, mężczyzn – 57,43 %

2020 - 34%
2021 - 29%

Dane te świadczą o systematycznie malejącym odsetkiem mieszkańców Gminy zagrożonych ubóstwem
i wyraźnie poprawiającej się sytuacji ich gospodarstw domowych.

36

9. Ochrona zdrowia
ZAGADNIENIE

Dane placówki medycznej
zarządzanej przez Gminę ze
wskazaniem liczby pacjentów
oraz udzielanych świadczeniach
zdrowotnych

Zrealizowane programy zdrowotne
(np. badań profilaktycznych)
wraz z kwotami przeznaczonymi na
ich realizację oraz liczbą osób, które
skorzystały z poszczególnych
programów

INFORMACJA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie
ul. Zajeziorna 58, 13-220 Rybno
Świadczenia zdrowotne w POZ :
1. lekarz POZ zadeklarowanych pacjentów – 5 808; liczba udzielonych
świadczeń zdrowotnych – 29 505, w tym 791 porad dla pacjentów
w izolacji w związku z zakażeniem SARS-CoV-2,
2. pielęgniarka POZ zadeklarowanych pacjentów – 5 962;
liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych – 18 460,
3. położna POZ zadeklarowanych pacjentów 3 104; liczba udzielonych
świadczeń zdrowotnych – 741,
4. pielęgniarka medycyny szkolnej - zadeklarowanych uczniów – 938;
liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych – 4 637.
Świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii – 3 171
Świadczenia zdrowotne w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej:
1. poradnia położniczo-ginekologiczna – 1 194 porad,
2. poradnia logopedyczna – 530 terapii logopedycznych.
Program realizowany ze środków Gminy Rybno:
„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021 – 2025 dla Gminy Rybno”
2019 – 0 (brak dostępnej szczepionki)
2020 – 33 155,00zł, liczba osób 34 i 33 (druga dawka)
1. liczba potencjalnych odbiorców działań edukacyjnych: 80 dziewczynek,
93 chłopców, 346 opiekunów prawnych dzieci,
2. liczba zaszczepionych dziewczynek – 33, wskaźnik zaszczepienia
41,25%.
2021 – 16 816,95 zł
1. liczba potencjalnych odbiorców działań edukacyjnych: 51 dziewczynek,
52 chłopców, 206 opiekunów prawnych dzieci,
2. liczba zaszczepionych dziewczynek – 26, wskaźnik zaszczepienia
51 %.
Programy realizowane w ramach NFZ w 2021:
1. program profilaktyki chorób układu krążenia, w którym przebadano
66 osoby,
2. program profilaktyki raka szyjki macicy, w którym przebadano
121 kobiet,
3. program profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP, w którym
przebadano 2 osoby
4. inne: udział w projekcie pn. „Przystanek Mama” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, związanym
z badaniami wczesnej identyfikacji depresji poporodowej, w którym
przeprowadzono 103 spotkania z pacjentkami, w tym 1 indywidualną
konsultację psychologiczną.
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Liczba zgłoszonych do gminnej
komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych przypadków
nadużywania alkoholu (na
podstawie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

Liczba wydanych oraz odebranych
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, a także ogólna liczba
podmiotów, które posiadają takie
zezwolenie

Odsetek mieszkańców gminy
korzystających z podstawowej
opieki zdrowotnej zlokalizowanej
na terenie gminy

2019 - 14
2020 – 12
2021 – 18
2019 – wydanych - 9, odebranych - 1, likwidacja punktu sprzedaży - 2
2020 – wydanych - 24, odebranych - 0, likwidacja punktu sprzedaży – 2
2021 – wydanych - 10, odebranych - 0, likwidacja punktu sprzedaży - 5
Liczba podmiotów posiadających zezwolenia:
2019 – 22
2020 – 21
2021 – 19
2019 – 5 711 pacjentów; 7 196 mieszkańców tj. 79,36%
2020 – 5 751 pacjentów; 7 232 mieszkańców tj. 79,52%
2021 – 5 808 pacjentów; 7 123 mieszkańców tj. 81,54%

Dane te świadczą o prężnie i dynamicznie działającym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Rybnie,
realizującym liczne programy zdrowotne i profilaktyczne, obejmujące swoimi świadczeniami coraz większą
liczbą pacjentów.
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10. Ochrona środowiska
ZAGADNIENIE
Opis realizowanych przez
Gminę programów na rzecz
ochrony środowiska,
w tym programów
służących ograniczeniu
smogu, ochrony przed
hałasem
Liczba osób, które
otrzymały np.
dofinansowanie w ramach
tych programów.

INFORMACJA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI
Program ochrony środowiska dla Gminy Rybno
Program usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno,
dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Rybno
Program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej na terenie gminy Rybno
2019
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno, dofinansowanie
ze środków WFOŚiGW w Olsztynie - 45
2020
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno, dofinansowanie
ze środków WFOŚiGW w Olsztynie – 8
2021
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno, dofinansowanie
ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: 0 – brak dofinansowania.
Program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej na terenie gminy Rybno - złożono wniosek o dofinansowanie w NFOŚiGW
w Warszawie

Udział lasów w powierzchni
ogółem
Stan ekologiczny jezior i
rzek (według danych
Inspekcji Ochrony
Środowiska)

2019 – 27,1%
2020 – 28,0%
2021 – 28,0%
Stan ekologiczny jeziora Rumian określono jako słaby z uwagi na fitoplankton. Mała
przezroczystość wód i ponadnormatywne stężenie fosforu całkowitego potwierdziły
obniżoną jakość wód. Stan jednolitej części wód jeziora Rumian – oceniono jako zły.

Liczba spraw zgłoszonych 2019
do Urzędu i załatwionych z Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 16
zakresu ochrony
Wnioski o przeniesienie decyzji środowiskowej – 6
środowiska
Liczba wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 16
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - 230
Wydane decyzje na usunięcie drzew – 26
Wnioski o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – 11
Liczba przedsiębiorców wpisanych do ewidencji w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 4
Liczba przedsiębiorców z wygaszonym/cofniętym zezwoleniem w ewidencji w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 0
Liczba zmian wpisanych do ewidencji w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 0
Liczba wpisanych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 0
Liczba zmian wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 1
Liczba wykreśleń wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 1
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Inne, w tym udostępnienie informacji o środowisku - 24
2020
Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 11
Wnioski o przeniesienie decyzji środowiskowej – 5
Liczba wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 8
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - 226
Wydane decyzje na usunięcie drzew – 21
Wnioski o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – 14
Liczba przedsiębiorców wpisanych do ewidencji w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 0
Liczba przedsiębiorców z wygaszonym/cofniętym zezwoleniem w ewidencji w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 0
Liczba zmian wpisanych do ewidencji w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 0
Liczba wpisanych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości –
Liczba zmian wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 1
Liczba wykreśleń wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 1
Inne, w tym udostępnienie informacji o środowisku – 20
2021
Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 16
Wnioski o przeniesienie decyzji środowiskowej – 2
Liczba wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 15
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - 236
Wydane decyzje na usunięcie drzew – 24
Wnioski o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – 22
Liczba przedsiębiorców wpisanych do ewidencji w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 3
Liczba przedsiębiorców z wygaszonym/cofniętym zezwoleniem w ewidencji w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 0
Liczba zmian wpisanych do ewidencji w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 0
Liczba wpisanych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 0
Liczba zmian wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 1
Liczba wykreśleń wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 2
Inne, w tym udostępnienie informacji o środowisku - 38
Liczba zgłoszeń i kontroli
przeprowadzanych przez
UG

2019 - 8
2020 – 7
2021 - 5

Dane te świadczą o wysokiej skali dbania o środowisko oraz prowadzeniu szerokiej edukacji proekologicznej.
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11. Planowanie przestrzenne
ZAGADNIENIE

Zarys studium ukierunkowania
zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
gminy w ujęciu potrzeb gminy
oraz oczekiwań mieszkańców.

INFORMACJA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI
Ze względu na położenie Gminy Rybno oraz walory przyrodnicze
w ostatnich latach można zaobserwować intensywny rozwój budownictwa
mieszkalnego jednorodzinnego oraz zabudowy letniskowej. W związku
z tym, w 2020 roku uchwalono nowe studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, które uwzględnia potrzeby gminy oraz
mieszkańców poprzez wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych pod
rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz turystyczno-wypoczynkowej.
Obowiązujące studium pozwoli na rozpoczęcie prac nad miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego na terenach najbardziej
atrakcyjnych pod względem urbanistycznym. Obecnie obowiązujące plany
obejmują głównie tereny turystyczne nad jeziorami oraz tereny przeznaczone
pod eksploatację kopalin w pobliżu miejscowości Żabiny.
W 2021 roku rozpoczęto prace nad wprowadzeniem miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rybno oraz na terenach
położonych po północnej stronie brzegu jeziora Rumian. Wprowadzenie
wyżej wymienionych planów umożliwi rozwój turystyki oraz baz noclegowych
na terenie Gminy Rybno.

Obszar gminy objęty obowiązującym
miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
(odsetek procentowy gruntów
objętych planem)

2019 – 5,44%
2020 – 5,44%
2021 – 5,44%
2019 – 76

Liczba wydanych decyzji o
warunkach zabudowy.

2020 – 74
2021 – 103
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12. Drogi
ZAGADNIENIE
Dane liczbowe dotyczące
dróg gminnych
utwardzonych i nie
utwardzonych: liczba
kilometrów
wyremontowanych dróg
gminnych;

INFORMACJA JEDNOSTKI/KOMÓRKI
Na terenie Gminy Rybno jest jedna droga wojewódzka nr 538 o długości 19,0 km, na
której jest jeden most i jeden wiadukt. Cała droga ma nawierzchnię utwardzoną –
asfaltową.
Na terenie Gminy Rybno jest 9 dróg powiatowych o łącznej długości 50,1 km,
na których jest 5 mostów i 2 wiadukty. Całość dróg o nawierzchni asfaltowej.
Na terenie Gminy Rybno jest 66 dróg gminnych o łącznej długości 83,0 km na których
są dwa mosty. Nawierzchnia asfaltowa jest na 42,1 km, z kostki betonowej na 1,2 km,
pozostałe 39,7 km są to drogi o nawierzchni nieutwardzonej.
2019
W roku 2019 wykonano ścieżkę pieszo – rowerową Dębień – Rybno
i przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej w Żabinach.
W roku 2019 wykonano nową nawierzchnię asfaltową o dł. 0,775 km na istniejącej
drodze asfaltowej i nawierzchnię z kostki betonowej na drodze w Groszkach
o dł. 0,250 km.
W roku 2019 została nadana kategoria drogi gminnej 3 drogom. W roku 2019
na żadnej z dróg nie wykonano nowej nawierzchni.
Długość dróg wewnętrznych utwardzonych wzrosła i wynosi 8,738 km.

2020
W roku 2020 wykonano rozbudowę/przebudowę trzech dróg kat. gminnej
o dł. 5,209 km.
W roku 2020 została nadana kategoria drogi gminnej 1 drodze i zmiana przebiegu
dla 2 dróg.
Długość dróg wewnętrznych utwardzonych wzrosła i wynosi 8,896 km.
2021
W roku 2021 wykonano przebudowę drogi kat. gminnej o dł. 1,605 km na odcinku
Wery – Grądy. Na drogach wewnętrznych wykonano nawierzchnią asfaltową dł. 0,740
km na dr. Grabacz-jaz – Tuczki rybaczówka, utwardzono ciąg pieszo-jezdny kostką
betonową na osiedlu w Tuczkach dł. 0,553 km.
Długość dróg wewnętrznych utwardzonych wzrosła i wynosi 10,874 km.

Dane te świadczą o corocznym wzroście długości dróg utwardzonych, co jest wynikiem prowadzenia
licznych inwestycji gminnych poprawiających stan techniczny dróg gminnych i wewnętrznych.
W ramach wzorowej współpracy między innymi jednostkami samorządowymi tj. Marszałkiem Województwa
Warmińsko – Mazurskiego oraz Starostą Powiatu Działdowskiego poprawia się stan techniczny dróg
wojewódzkich i powiatowych. Powstają również ścieżki pieszo – rowerowe poprawiające bezpieczeństwo
mieszkańców.
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13. Usługi komunalne
ZAGADNIENIE
Liczba i procentowy
odsetek odbiorców
przyłączonych do sieci
wodociągowej,
kanalizacyjnej, gazowej.

INFORMACJA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI
Sieć wodociągowa (ilość wykonanych przyłączy/procentowych odsetek odbiorców
przyłączonych do sieci wodociągowej)
2019 – 24 / 96,89%
2020 – 35 / 97,74%
2021 – 20 / 96,61%
Sieć kanalizacyjna (ilość wykonanych przyłączy)
2019 – 11
2020 – 9
2021 – 8

Liczba złożonych
deklaracji za odbiór
odpadów
Liczba gospodarstw
domowych
uiszczających opłatę
za odbiór odpadów

Sieć gazowa - brak
2019 – 2 115
2020 – 2 213
2021 – 2 253
2019 – 2 115
2020 – 2 213
2021 – 2 247

2019 – 5 857
2020 – 5 768
2021 – 22 zł selektywnie i 65 zł od osoby nieselektywnie
Przychodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów nie otrzymuje z uwagi na przekazanie
zadań związanych z gospodarką odpadami EZG Działdowszczyzna.
Odsetek
odpadów 2019 – od lutego
poddanych recyklingowi 1. 12,00zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny;
2. 48,00zł od mieszkańca za gospodarowanie odpadami, jeżeli odpady komunalne
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
Wpłaty ogółem na dzień 31.12.2019 - 987 901,14 zł.
2020 :
Dla nieruchomości zamieszkałych:
Ustalono stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne
są zbierane w sposób selektywny w wysokości 18,00zł miesięczne od mieszkańca.
Określono podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 54,00zł miesięcznie od mieszkańca,
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie
wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Wpłaty ogółem na dzień 31.12.2020 - 1 395 010,48 zł.
2021:
Dla nieruchomości zamieszkałych:
Ustalono stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne
są zbierane w sposób selektywny w wysokości 22,00zł miesięczne od mieszkańca.
Określono podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 66,00zł miesięcznie od mieszkańca,
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie
wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Dla nieruchomości niezamieszkałych:
Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
Wysokość opłaty oraz
przychody gminy
z tytułu opłaty za odbiór
odpadów
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jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (papier,tworzywa sztuczne,
szkło) - za pojemnik o określonej pojemności i częstotliwości odbioru według
harmonogramu:
1. 120 litrów - w wysokości 14 zł.
2. 240 litrów - w wysokości 28 zł.
3. 1100 litrów - w wysokości 128 zł.
4. 2200 litrów - w wysokości 257 zł.
5. 7000 litrów - w wysokości 817 zł.
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są
zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane) - za pojemnik
o określonej pojemności i częstotliwości odbioru według harmonogramu:
1. 120 litrów - w wysokości 24 zł.
2. 240 litrów - w wysokości 48 zł.
3. 1 100 litrów - w wysokości 220 zł.
4. 2 200 litrów - w wysokości 440 zł.
5. 7 000 litrów - w wysokości 1 400 zł.
Zgodnie z art.6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, oplata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków,
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której
mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie
się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich odpadów lub odbiorów
wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na
podstawie art.6r ust. 3 i 3b albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej
nieruchomości.
Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno –
wypoczynkowych:
Ustalono stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane
w sposób selektywny w wysokości 190,00zł rocznie od 1 nieruchomości.
Określono podwyższoną stawkę ryczałtową opłaty w wysokości 380,00zł miesięcznie
od mieszkańca, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowe jeżeli właściciele
nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny.
Wpłaty ogółem na dzień 31.12.2021r. - 1 507 013,20zł.
Odsetek odpadów
zebranych selektywnie

2019 – 41,15%
2020 – 32,56%
2021 – 29,90%

Liczba dzikich wysypisk

2019 – 0
2020 – 0
2021 – 0

Dane te świadczą o wzroście osób korzystających z wody z ujęć publicznych oraz publicznej instalacji
kanalizacyjnej. Planuje się, że do roku 2023 będzie Gmina Rybno w 100% zwodociągowana.
Corocznie wzrasta również liczba budynków podłączonych do kanalizacji ściekowej.
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14. Zasób nieruchomości /polityka mieszkaniowa
ZAGADNIENIE

SZCZEGÓŁY ZAGADANIEŃ

Ogólna
informacja Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno na dzień:
o zasobie nieruchomości
/z informacji o stanie
31.12.2019r. powierzchnia 275,6313 ha – wartość 4 452 313,79 zł
mienia/
31.12.2020r. powierzchnia 274,9398 ha – wartość 4 491 004,38 zł
31.12.2021r. powierzchnia 276,1768 ha – wartość 4 834 902,50 zł
Wykaz nieruchomości w użytkowaniu wieczystym stan na 31.12.2021r.
LP

Obręb

Nr działki

Pow. działki [ha]

66/3
66/4
66/5
½ cz. dz. 66/7
66/6
½ cz. 66/7

0,0592
1,2111
0,5699
0,0387
0,0407
0,0387

1

Żabiny

2

Żabiny

3

Hartowiec

345/5

0,0269

4

Hartowiec

345/7
345/8

0,0367
0,2433

5

Hartowiec

345/3

0,3714

6

Rybno

30/13

0,0117

7

Rybno

30/12

0,4451

Wykaz nieruchomości oddanych w dzierżawę stan na dzień 31.12.2021r.
Pow. działki
Lp.
Obręb
Nr działki
[ha]
1
Rybno
cz. dz.202
1,0005
828/2
0,1225
2
Rybno
829/2
0,1250
3
Rybno
cz. dz. 202
1,0004
4

Wery

41/1

0,2785

5

Żabiny

cz. dz. 463

0,0484

6

Koszelewy

269

1,34

7

Rybno

965

0,0260

8

Żabiny

205

0,0455

9

Kopaniarze

7

1,6618

10

Rybno

212/2

0,1083

11

Żabiny

295/1

0,2255

12

Rumian

13

Rybno

14

Rybno

317
SUW 554/1
554/3
Przepompownie

0,2295
0,0577
0,2037
0,4839
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Stan ewidencji
nieruchomości

Stan na dzień 31.12.2021 r.
L.p.

Obręb

Ilość działek

Powierzchnia

Wartość [zł]

1

Dębień

46

13,4253

138 350,55

2

Gronowo

27

5,8058

101 346,17

3

Groszki

10

4,1926

35 790,51

4

Grabacz

5

1,2082

15 698,49

5

Grądy

36

7,9267

158 849,09

6

Hartowiec

75

15,9616

378 414,08

7

Jeglia

33

8,4084

159 428,76

8

Kopaniarze

14

4,3828

49 853,34

9

Koszelewki

44

19,6330

241 831,42

10

Koszelewy

106

29,8298

396 776,07

11

Nowa Wieś

81

19,8847

721 548,50

12

Naguszewo

31

12,5777

120 200,46

13

Prusy

17

6,6128

84 868,33

14

Rumian

88

20,1125

218 632,82

15

Rybno

241

42,1611

918 951,49

16

Truszczyny

41

17,4747

388 382,67

17

Tuczki

46

13,2406

354 921,83

18

Wery

13

2,7232

50 168,70

19

Żabiny

91

30,5292

300 018,59

20

Wądzyn
(gm. Dąbrówno)

1

0,0861

870,63

RAZEM

1046

276,1768

4 834 902,50

Zarządzanie zasobem gminnym nieruchomości odbywa na podstawie Planu
wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Rybno na lata 2021-2023. Zasób
gminnych nieruchomości zarządzany jest w sposób zgodny z zasadami prawidłowej
Sposób zarządzania
gminnym zasobem
nieruchomości

gospodarki w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Realizacja programu
zagospodarowania nieruchomości następuje zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy
gminy ustaleniami wynikającymi z uchwały budżetowej oraz zasad gospodarowania
nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Rybno.
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Rybno został przyjęty
Zarządzeniem Nr 177/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 31.12.2020 r.

Liczba podań o przydział
mieszkania komunalnego

2019 – 1
2020 – 0
2021 – 0
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Liczba przydzielonych
mieszkań komunalnych,
w tym socjalnych
Ilość mieszkań
komunalnych w tym
socjalnych,
tymczasowych

Liczba mieszkańców
w zasobach komunalnych
w tym socjalnych,
tymczasowych
Wielkość przypisu opłat
czynszowych
oraz za media,
a faktyczne wpływy
z tytułu czynszu
oraz za media.

2019 – 0
2020 – 0
2021 – 0
Stan na
31.12.2019 r.

Stan na
31.12.2020 r.

Stan na
31.12.2021r.

Łączna liczba lokali użytkowych,
mieszkaniowych i socjalnych

20

14

13

Lokale mieszkalne

14

8

7

Lokalne mieszkalne wchodzące w
skład Wspólnoty Mieszkaniowej

2

2

2

Lokale użytkowe

3

3

3

Liczba mieszkań socjalnych

1

1

1

Ilość zasobów mieszkalnych

Na dzień 31.12.2021 r. lokale komunalne i socjalne zamieszkiwało łącznie 30 osób.
Roczne przypisy opłat czynszowych najmu mieszkań komunalnych i socjalnych
oraz faktyczne roczne wpływy z czynszu w następujących latach:
2019
1. roczny przypis opłat 10 661,58 zł
2. faktyczne roczne wpływy 10 553,30 zł
2020
1. roczny przypis opłat 12.244,08 zł
2. faktyczne roczne wpływy 11.648,33 zł
2021 (wyłączono lokale wchodzące w skład Wspólnoty mieszkaniowej oraz lokale
użytkowe)
1. roczny przypis opłat 6.514,08 zł
2. faktyczne roczne wpływy 6.073,78 zł

Liczba mieszkań, których
lokatorzy zalegają
z opłatami

2019 – 2
2020 – 1
2021 – 1

Wartość umorzeń
dokonanych przez Wójta
(jeśli takowe były)

2019 – 0
2020 – 0
2021 – 0

2019 – 0
Liczba orzeczonych przez 2020 – 0
sąd eksmisji
2021 – 0
Liczba wykonanych
eksmisji

2019 – 0
2019 – 0
2020 – 0
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Liczba osób
oczekujących na
mieszkanie komunalne

2019 – 1
2020 – 1
2021 – 1

Sprzedaż gruntów w ha

2019 – 0
2020 – 0,9060
2021 – 0,1218

Zakup gruntów w ha

2019 – 0,4461
2020 – 0,5069
2021 – 0,7884
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15. Spółki komunalne
ZAGADNIENIE
Opis podstawowej działalności
spółki komunalnej
Liczba zatrudnionych
pracowników
Wydatki na wynagrodzenia
pracowników - ogółem
Budżet spółki
Infrastruktura Spółki
Zrealizowane projekty , w tym
ze środków
współfinansowanych z UE
/także rozpoczęte/

INFORMACJA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI
Dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
11
528 435,11zł
2 105 839,44zł
Oczyszczalnia ścieków, SUW Rybno, hydrofornie, przepompownie ścieków,
pompownie wody, sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusev na rzecz ochrony Bałtyku przez
ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz
promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” - budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Rybno ul. Nowomiejska, Dębień i Hartowiec.
2019 – 134 462,85zł.

Koszty utrzymania Zarządu

2020 – 127 431,36zł.
2021 – 124 661,05zł
Umowa o świadczenie usług zarządzania z dn. 22.12.2017 r. zawarta na czas
nieokreślony. Obowiązki: bieżące zarządzanie Spółką, reprezentowanie Spółki

Podstawa zatrudnienia
członków Zarządu /podstawa
zatrudnienia, na jaki okres jest
kontrakt, jakie są główne
założenia kontraktu: cele,
wskaźniki określone
w dokumencie przez
Właściciela

na zewnątrz, wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec pracowników
Spółki, wykonywanie uchwał organów Spółki, tworzenie ofert, prezentacji,
negocjacje kontraktów, udział w tworzeniu nowych rozwiązań i rozwoju
produktów, sporządzanie analiz rynku oraz definiowanie potrzeb klientów,
monitorowanie działań i produktów konkurencji, dbanie o utrzymanie dobrego
wizerunku Spółki, wykonywanie innych czynności przewidzianych w kodeksie
spółek handlowych bądź aktach korporacyjnych Spółki dla Zarządu.

Liczba członków Rady
nadzorczej oraz roczne koszty
jej utrzymania

W skład Rady Nadzorczej wchodzą 3 osoby, roczny koszt utrzymania
– 30 684,36 zł

Kapitał zakładowy Spółki,
w tym podwyższenie kapitału

2019 – 1 101 000,00 zł
2020 – 1 182 000,00 zł
2021 – 1 502 000,00 zł

Źródła pokrycia kapitału spółki

Gmina Rybno

Wielkość udziałów Gminy
w spółce

2019 – 100 %
2020 – 100 %
2021 – 100%
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16. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
Gmina Rybno nie jest członkiem Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.
Współpraca lokalna
W 2019 roku Gmina Rybno realizowała następującą współpracę między jednostkami samorządowymi różnego stopnia,
bądź między gminą, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały zawarte we wcześniejszych latach na:
1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Działdowie, dotacja dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 1 900,00 zł.
2. Rozbudowę dr. woj. nr 538 w zakresie ścieżki Dębień – Rybno dotacja na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 225 000,00 zł.
3. Rozbudowę dr. woj. nr 538 w Żabinach, dotacja dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego
w kwocie 425 000,00 zł.
W 2019 roku Powiat Działdowski udzielił Gminie Rybno dotacji celowej w kwocie łącznej 5 080,00 zł na:
1. Integracje Stowarzyszeń z Powiatu Działdowskiego w kwocie 1 200,00 zł
2. II Zawody Rolkarskie w kwocie 1 440,00 zł
3. III Wyścig Kolarstwa Górskiego w kwocie 2 440,00 zł
W 2019 roku Samorząd Wojewódzki Woj. Warmińsko-Mazurskiego udzielił dotacji na zadania w kwocie 59 775,85 zł
na Przebudowę drogi na potrzeby transportu rolnego w Groszkach 59 775,85.
W 2020 roku Gmina Rybno realizowała następującą współpracę między jednostkami samorządowymi różnego stopnia,
bądź między gminą, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały zawarte we wcześniejszych latach na:
1. Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 538 na odc. Żabiny – Gralewo etap I, dotacja dla samorządu województwa
Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 650 000,00 zł.
2. Budowę ścieżki pieszo-rowerowej Tuczki – Żabiny, dotacja dla samorządu województwa Warmińsko – Mazurskiego
w kwocie 347 317,00 zł.
3. Remont (nawierzchnia) na dr. woj. nr 538 Hartowiec – Dębień, dotacja dla samorządu województwa Warmińsko –
Mazurskiego w kwocie 250 000,00 zł.
4. Projekt chodnika w przy dr. woj. nr 538 w Rybnie ul. Wyzwolenia, dotacja dla samorządu województwa Warmińsko Mazurskiego w kwocie 16 137,60 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1349N w Jeglii, dotacja dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 100 000,00 zł.
6. Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1256N Dębień – Rumian, dotacja dla Powiatu Działdowskiego
w kwocie 100 000,00 zł.
7. Budowa pomostu edukacyjnego nad j. Grądy, dotacja dla samorządu województwa Warmińsko - Mazurskiego
w kwocie 30 000,00 zł.
8. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Działdowie, dotacja dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 1 900,00 zł.
9. Dotacja na zakup aparatury dla SPZOZ Działdowo, dotacja dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 50 000,00 zł.
10. Przebudowa drogi Hartowiec – Zwiniarz, dotacja dla Gminy Grodziczno w kwocie 70 000,00 zł.
W 2020 roku udzielono i zawarto umowy o pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie łącznej
1 615 354,60 zł
W ramach współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zamontowano aktywne znaki D-6 na czterech
przejściach dla pieszych na dr. woj. nr 538. Koszt zadania 44 780,00 zł.
W 2020 roku Powiat Działdowski udzielił Gminie Rybno dotacji celowej w kwocie łącznej 32 006,00 zł. na:
1) Zakup selektywnego alarmowania dla OSP Hartowiec w kwocie 4 500,00 zł.
2) Zakup aparatów powietrznych OSP Rumian w kwocie 6 000,00 zł.
3) Zakup umundurowania i wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Dziewczyn OSP Żabiny
w kwocie 11 984,00 zł.
4) Zakup umundurowania i wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Chłopców OSP Żabiny
w kwocie 9 522,00 zł.
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W 2020 roku Samorząd Wojewódzki Woj. Warmińsko-Mazurskiego udzielił dotacji na zadania w kwocie 84 768,47 zł. na:
1) Przebudowę drogi na potrzeby transportu rolnego w Żabinach” w wysokości 64 768,47 zł.
2) Remont pomieszczeń remizy OSP Żabiny w wysokości 20 000,00 zł.
W 2021 roku Gmina Rybno realizowała następującą współpracę między jednostkami samorządowymi różnego stopnia,
bądź między gminą, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały zawarte we wcześniejszych latach na:
1. Przy współfinansowaniu z Powiatem Działdowskim zrealizowano remont drogi Tuczki rondo – Prusy – Szczupliny –
granica gminy o dł. 7 039,0 m, chodniki w Tuczkach i Truszczynach o dł. 180,0 m - dotacja dla Powiatu Działdowskiego
w kwocie 188 386,00 zł.
2. We współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich wybudowano chodnik w Rybnie na ul. Wyzwolenia i Nowomiejskiej
o dł. 230,0 m. - dotacja dla samorządu województwa Warmińsko - Mazurskiego w kwocie 100 963,54 zł.
3. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie w kwocie 1 900,00 zł.
W 2021 roku Samorząd Wojewódzki Woj. Warmińsko-Mazurskiego udzielił dotacji na zadania w kwocie łącznej 5 000 zł.
na:
1. Projekt „Zamknąć naturę w słoiczkach” w kwocie 5 000,00 zł.
Pomoc przekazana przez Gminę Rybno do innych JST
1) w 2019 – 651 900,00 zł.
2) w 2020 – 1 615 354,60 zł.
3) w 2021 – 291 249,54 zł.
Pomoc otrzymana przez Gminę Rybno z innych JST
1) w 2019 – 64 855,85 zł.
2) w 2020 – 116 768,47 zł.
3) w 2021 – 146 190,00 zł.
Współpraca regionalna
Samorządy położone wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 538 połączyły siły, by naprawić ważną w tej części regionu arterię
komunikacyjną. Droga nie była ujęta w żadnych planach inwestycyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wspólna realizacja
celu doprowadziła do spotkania samorządowców w dniu 24 lutego 2016r. u Marszałka Województwa Warmińsko –
Mazurskiego i powstał „Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538”. Ze względu na duży zakres i koszty zamierzenia
inwestycyjnego, czas jego realizacji rozłożono wstępnie na siedem lat. Obecnie trwa jego realizacja. Inwestycję na drogę
wojewódzką nr 538 na terenie gminy wspólnie dotuje Gmina Rybno i Powiat Działdowski.
Gmina Rybno współpracuje z Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska (LGD ZL). Lokalna Grupa Działania Ziemia
Lubawska jest formalnym następcą stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik
i Grodziczno”. Stowarzyszenie powstało wiosną 2006 r. w ramach Pilotażowego Programu LEADER+. Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska działa na obszarze ośmiu gmin: Rybno, Grodziczno, Kurzętnik, Biskupiec,
Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa, Miasto Lubawa i Miasto Nowe Miasto Lubawskie. Wieloletnia działalność LGD ZL
to ciągły proces budowania partnerstwa, dzięki któremu wszyscy zainteresowani mieszkańcy, podmioty, instytucje
społeczne oraz gospodarcze mogą działać na rzecz rozwoju Ziemi Lubawskiej. Duże doświadczenie członków
Stowarzyszenia i kadry zarządzającej przyczynia się do sprawnego działania grupy.
Gmina Rybno w ramach członkostwa przekazała na rzecz LGD kwotę w wysokości:
w 2019 – 16 961,80 zł.
w 2020 – 16 945,30 zł.
w 2021 – 16 915,60 zł.
Gmina Rybno przystąpiła do związku gmin pod nazwą Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”
w dniu 01.01.2004 r. Związek ten realizuje działanie w zakresie ekologii i ochrony środowiska, m.in. gospodarka odpadami
przy wykorzystaniu środków własnych i pozyskiwanych z funduszy zewnętrznych.
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Gmina Rybno w ramach członkostwa w EZG „Działdowszczyzna” przekazała na rzecz związku kwotę
w wysokości:
w 2019 – 202 290,00zł
w 2020 – 249 718,00zł
w 2021 – 134 461,00zł
Współpraca międzynarodowa
Gmina Rybno i Gmina Heiden z Niemiec współpracuje od 2018 roku. W ramach umowy obydwie strony zobowiązują się
do kształtowania obustronnej przyjaźni i partnerskiej współpracy poprzez utrzymywanie i rozszerzanie wzajemnych
stosunków we wszystkich dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, szczególnie w zakresie kultury,
edukacji, działalności młodzieży, sportu, gospodarki i organizacji samorządowych. Mimo sytuacji pandemicznej, wzorem
lat ubiegłych, również w 2021 r., szczególnie w okresie letnim, delegacje gmin partnerskich były zapraszane
na najważniejsze wydarzenia promocyjne. Niestety z przyczyn niezależnych od nas i partnerów (ponowny wzrost
zachorowań) wizyty były odwoływane. Kontakty i wymiana doświadczeń odbywały się on-line, z wykorzystaniem
dostępnych systemów informatycznych.
Partnerstwo w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Rybno i Gusiew - połączyła nas chęć poprawy infrastruktury technicznej w naszych gminach. Do pierwszego spotkania
przyszłych partnerów doszło w I kwartale 2018 r. Wówczas przedstawiciele gmin Rybno i Gusiew nawiązali kontakt,
zidentyfikowali wspólne problemy oraz dostrzegli szansę na ich rozwiązanie bazując na wzajemnym doświadczeniu.
Oficjalna współpraca rozpoczęła się 11 marca 2020 roku podpisaniem trójstronnej Umowy Partnerskiej.
Głównym celem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prioziornoje w gminie Gusiew oraz
rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dębień i Hartowiec w gminie Rybno. Oprócz celu głównego
równocześnie prowadzone są prace badawcze, które na zlecenie Gminy Rybno realizuje Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie, a także powadzone w Gusiewie kurs oszczędzania wody i webinarium mające na celu zwiększenie
świadomości w zakresie działalności ekologicznej w gospodarstwie domowym i przeciwdziałaniu zmianom klimatu,
głównie wśród młodzieży.
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17. Realizacja Uchwał Rady Gminy
ZAGADNIENIE

Lata 2019-2021

Liczba podjętych przez Radę Gminy uchwał

2019 – 93
2020 – 74
2021 – 86

Liczba podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie
budżetu i finansów

2019 – 32
2020 – 34
2021 – 28

Liczba podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie
sprzedaży mienia

2019 – 0
2020 – 0
2021 – 4

Liczba podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie
organizacyjnym Gminy/łączenia podmiotów, dzielenia
itp./

2019 – 0
2020 – 0
2021 – 0

Liczba podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie
zmian dotyczących Statutu Gminy,

2019 – 0
2020 – 0
2021 – 0

Liczba podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie
Statutów gminnych jednostek organizacyjnych,
względnie spółek gminnych

2019 – 2
2020 – 0
2021 – 0

Liczba odbytych sesji Rady Gminy

2019 – 14
2020 – 9
2021 – 11

Liczba odbytych komisji wspólnie /osobno odbyte
komisje/

2019 – 14 (wspólne); 18 (osobno)
2020 – 9 (wspólne); 23 (osobno)
2021 – 12 (wspólne); 21 (osobno)

Frekwencja Radnych w sesjach Rady Gminy

2019 – 99.96%
2020 – 99%
2021 – 98%
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18. Poziom Bezpieczeństwa w Gminie
ZAGADNIENIE

Liczba stwierdzonych przestępstw z
podziałem na najważniejsze kategorie:
przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu,
kradzieże, przestępstwa gospodarcze etc.;

Opis zasad współpracy ze służbami Policji
w zakresie zasad bezpieczeństwa
w Gminie.

INFORMACJA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI
2019
1. przestępczość ogółem: 75
2. przestępczość kryminalna: 43
3. kradzież: 9
4. kradzież z włamaniem: 6
5. uszkodzenie rzeczy: 2
6. przestępstwa narkotykowe: 8
7. nietrzeźwi kierujący: 20
2020
1. przestępczość ogółem: 83
2. przestępczość kryminalna: 64
3. kradzież: 7
4. kradzież z włamaniem: 16
5. uszkodzenie rzeczy: 7
6. przestępstwa rozbójnicze: 1
7. przestępstwa narkotykowe: 8
8. nietrzeźwi kierujący: 9
2021
1. przestępczość ogółem: 98
2. przestępczość kryminalna: 55
3. kradzież: 12
4. kradzież z włamaniem: 8
5. uszkodzenie rzeczy: 6
6. przestępstwa rozbójnicze: 0
7. przestępstwa narkotykowe: 2
8. nietrzeźwi kierujący: 11
Zasady współpracy z Policją
W Gminie Rybno nie została powołana Straż Gminna. Współpraca
z Policją ma przede wszystkim formę współdziałania poprzez wymianę
informacji pozwalającą na inicjowanie i prowadzenie wspólnych działań
i przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Działania Gminy Rybno w związku
z Covid-19.

Gmina Rybno we współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
przeprowadziła szereg działań związanych z przeciwdziałaniem
epidemii, jak na przykład:
1. dezynfekcja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Rybno
(ławki i altany, wiaty przystankowe, poręcze, pomieszczenia
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rybnie, miejsca rekreacji itp.),
2. dystrybucja środków ochrony (maseczki, płyny dezynfekcyjne)
na terenie Gminy Rybno,
3. dystrybucja żywności osobom objętym kwarantanną domową,
4. dystrybucja żywności osobom 65+, które ze względu
na przynależność do grup ryzyka powinny ograniczyć wychodzenie
z domów,
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5. dystrybucja ulotek informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa
w czasie epidemii,
6. organizacja transportu do punktu szczepień dla osób,
które z różnych względów nie były w stanie tam dotrzeć we własnym
zakresie,
7. organizacja szeregu działań związanych z promocją szczepień
ochronnych przeciwko COVID-19.
2019
1. Liczba pożarów: 29
2. Liczba miejscowych zagrożeń: 66
3. Alarmy fałszywe: 4

Ochrona przeciwpożarowa

2020
1. Liczba pożarów: 19
2. Liczba miejscowych zagrożeń: 76
3. Alarmy fałszywe: 0
2021
1. Liczba pożarów: 25
2. Liczba miejscowych zagrożeń: 100
3. Alarmy fałszywe: 4
W 2021 roku zrealizowana została jedna z najważniejszych w ostatnich
latach inwestycji w zakresie ochrony przeciwpożarowej – budowa
nowoczesnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie.
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19. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach
1. Gmina Rybno Liderem Gospodarki Regionalnej wyróżnienie za istotny wkład w rozwój społeczno – gospodarczy
swojego regionu przez wprowadzanie zmian ilościowych, jakościowych i strukturalnych, które zaowocowały
powstaniem nowych wartości gospodarczych i intelektualnych, a także wpłynęły na zmianę poziomu życia
mieszkańców.
2. W naszej gminie Rybno trzy szkoły otrzymały wyróżnienia w postaci tytułów Wartościowych Szkół - Szkoła
Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu oraz
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie. Kierownik ds. oświaty i kultury p. Wiesława
Wróblewska otrzymała Tytuł honorowy Ambasadora Modelu Wartościowych Szkół. Celem Modelu Wartościowych
Szkół ® jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej, w tym wzmacnianie odporności
psychicznej. Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych
i uniwersalnych u uczniów, a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji
przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły i przyszły pracownik. Model Wartościowa
Szkoła ® składa się z trzech etapów prowadzących do uzyskania w szkole zamierzonych rezultatów wychowawczoprofilaktycznych. Są to: Świadomy nauczyciel, Współpracujący wychowawca, Efektywna szkoła.
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20. Podsumowanie
Przedstawione powyżej informacje stanowią Raport o stanie Gminy Rybno za rok 2021.
Opracowywane założenia jego formy i treści, to zbiór pracy mój i moich współpracowników. Czyniąc już po raz czwarty zadość obowiązkowi wynikającemu z ustawy o samorządzie gminnym - art. 28aa, prezentuję Państwu Nasze tj. Gminy
Rybno działania oraz osiągniecia na rzecz społeczności lokalnej.
Oczekując pozytywnej oceny działalności, już po raz kolejny będąc Włodarzem Gminy, przedkładam Państwu niniejszy
dokument, zapraszając tym samym do dyskusji , a w konsekwencji udzielenia wotum zaufania dla Budżetu Gminy Rybno
za rok 2021.
Podsumowując, pragnę zaznaczyć, iż to także dla Państwa jako Radnych Gminy Rybno, powód do zadowolenia
z racji pełnionej funkcji uchwałodawczej i tożsamego kierunku w działaniu i strategii samorządu.
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