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1. Podstawowe informacje o Gminie

1.1. Podstawa prawna

Zgodnie z art.28 aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz.506) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

1.2. Zakres i zadania Gminy

Zgodnie z Art. 6. ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania Gminy należy:
1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone
ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do
gminy.
Zgodnie z Art. 7. ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych Gminy należy:
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności
zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
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9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14)

porządku

publicznego

i

bezpieczeństwa obywateli

oraz

ochrony

przeciwpożarowej

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
1a. (uchylony).
2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych
środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.
Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
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1.3. Informacje o Gminie

Gmina Rydzyna położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego,
w bezpośrednim sąsiedztwie Leszna (ok. 5 km), w powiecie leszczyńskim. Zajmuje powierzchnię
135,6 km², przebiega tędy droga ekspresowa S5 Poznań – Wrocław oraz droga wojewódzka nr 309
również relacji Poznań – Wrocław. Gmina Rydzyna (miasto i wieś) stanowi: 0,04% obszaru Polski, 0,45%
obszaru województwa wielkopolskiego oraz 16,83% obszaru powiatu leszczyńskiego.
Rydzyna sąsiaduje z pięcioma gminami województwa wielkopolskiego: Święciechowa,
Osieczna, Krzemieniewo, Poniec, Bojanowo i miastem Leszno oraz gminą Góra Śląska w województwie
dolnośląskim. System osadniczy tworzą 22 jednostki, z czego 16 posiada status sołectw: Augustowo,
Dąbcze, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Maruszewo, Moraczewo, Nowa Wieś, Pomykowo,
Przybiń, Robczysko, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, Tworzanice, Tworzanki. Ośrodkiem administracyjnym
gminy jest miasto Rydzyna stanowiące centrum społeczno – gospodarcze i kulturalne.
Rydzyna to Gmina o charakterze rolniczym z dynamicznie rozwijającym się przemysłem oraz
dużych tradycjach zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Świadczy o tym liczba mieszkańców
zatrudnionych w rolnictwie i struktura gruntów oraz systematyczny wzrost zatrudnienia w przemyśle.
Na gruntach Rydzyny oraz Kłody znajduje się Rydzyńska Strefa Przemysłowa.
W ostatnich latach można było zaobserwować duży napływ ludności przybywającej do Rydzyny, co
skutkuje powstawaniem nowych osiedli domów jednorodzinnych, zwłaszcza w Dąbczu, Rydzynie oraz
Kłodzie. Teren gminy kształtują trzy malownicze krainy: Równina Leszczyńska, Wał Bojanowski
i dzielące je Obniżenie Rowu Polskiego. Rydzyna jest miastem - zabytkiem, objętym opieką
konserwatorską z uwagi na zachowany XVIII wieczny układ przestrzenny oraz liczne zabytkowe
budowle. Rydzyna nazywana jest „perłą polskiego baroku” i uznawana jest za największą atrakcję
regionu leszczyńskiego. W 2017 roku założenie rezydencjonalno-urbanistyczne w Rydzynie zostało
wpisane na listę Pomników Historii.
Najcenniejszym z rydzyńskich zabytków jest Zamek z XV/XVII w., dawna rezydencja króla
Stanisława Leszczyńskiego i książąt Sułkowskich. Zamek wraz z przylegającym do niego parkiem
i terenami przyległymi stanowią jeden z najcenniejszych w Polsce zespołów pałacowo-parkowych. Na
terenie miasta znajdują się liczne zabytki m.in. barokowy zespół kamieniczek w Rynku wraz z ratuszem
i unikalną w Polsce figurą Trójcy Świętej, barokowy kościół parafialny oraz kościół poewangelicki.
Styl klasycystyczny prezentuje monumentalny zespół dawnych oficyn zamkowych.
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PLAN GMINY RYDZYNA
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2. Działalność Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

2.1.Realizacja lokalnych polityk, programów i strategii

Główne dokumenty strategiczne w Gminie Rydzyna, które wskazują realizację lokalnych
polityk, programów i strategii zostały podjęte przez Radę Miejską Rydzyny w formie uchwał.
Najważniejsze z nich to m.in.:

1) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy
Rydzyna zatwierdzone uchwałą nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 czerwca
2013r. Burmistrz Miasta i Gminy realizując wytyczne wynikające ze studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Rydzyna kieruje się nimi
w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego i wydawanych decyzjach
o warunkach zabudowy. Ponadto dokument ten wskazuje m.in. kierunki rozwoju sieci
wodociągowo - kanalizacyjnych oraz sieci komunikacji drogowej. W toku wykonywania zadań
własnych przez Burmistrza Miasta i Gminy dokument ten ma strategiczne znaczenie.
2) Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rydzyna przyjęty Uchwałą Nr XV/134/2016 w sprawie:
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022. Burmistrz
przygotowując projekt budżetu na 2018 r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej
kierował się możliwością realizacji projektów inwestycyjnych określonych w PRL. W 2018r.
zrealizowano dwa podstawowe zadania majątkowe wynikające z tego dokumentu,
przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków i budowę przedszkola samorządowego. Na oba
zadania Gmina w latach 2017-2018 pozyskała ok. 10 mln zł ze środków Unii Europejskiej. Oba
zadania otrzymały pozytywną rekomendację w zakresie realizacji i rozliczenia z Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu.
3) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rydzyna przyjęty uchwałą Nr XIX/170/2016 Rady
Miejskiej Rydzyny z dnia 7 września 2016 r. Burmistrz i inne służby realizują ten plan
wielowymiarowo. Jednym z głównych zadań określonych w programie jest plan
zrównoważonej mobilności miejskiej, do niego zalicza się m.in. sieć drogowa, kolejowa,
komunikacja zbiorowa, ścieżki pieszo-rowerowe. W 2018 r. sporo w tym obszarze się działo.
We wrześniu ub.r. otwarto drogę ekspresową S5, która spowodowała znaczny spadek ilości
pojazdów w Rydzynie oraz w miejscowościach przez które przebiegała dawna DK5, co
wymiernie poprawiło stan powietrza w obszarze zurbanizowanym. Ponadto trwa na terenie
Gminy realizacja przebudowy linii kolejowej Poznań - Wrocław co spowoduje, że na trasie tej
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będą mogły jeździć nowe składy pociągów osobowych i nie tylko, co również docelowo
powinno wpisać się w poprawę zrównoważonej mobilności miejskiej. W 2018 roku oddano na
terenie Gminy Rydzyna ok. 8 km ścieżek rowerowych (Rydzyna - Leszno, Dąbcze - Nowa Wieś
- Kąkolewo). Gmina Rydzyna przy budowie ścieżki Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo była
parterem Powiatu Leszczyńskiego w realizacji projektu: Budowa sieci połączeń dróg dla
rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na
terenie Aglomeracji Leszczyńskiej. W ramach projektu zostało wybudowanych 6 miejsc
przesiadkowych, zlokalizowanych w miejscowościach: Nowa Wieś, Kąkolewo (2 miejsca), Osieczna,
Lipno i Wilkowice. W miejscach przesiadkowych wybudowane lub zorganizowane zostały miejsca
parkingowe dla samochodów (z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych),
zamontowane zostały stojaki rowerowe w wiatach lub bez wiat w zależności od możliwości danej
lokalizacji oraz efektywne energetycznie oświetlenie o mocy do 40 kW (ledowe lub solarne
w zależności od lokalizacji). W ramach projektu zaplanowano budowę systemu organizacji ruchu
czyli stworzenie aplikacji internetowej pozwalającej na wyszukiwanie dogodnych połączeń
komunikacji zbiorowej na terenie powiatu. Z uwagi na fakt, że bardzo ważnym elementem projektu
jest pobudzanie świadomości i odpowiedzialności społeczeństwa za jakość powietrza, działaniom
inwestycyjnym towarzyszyć będą działania informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców
powiatu leszczyńskiego i leszczyńskiego obszaru funkcjonalnego. Ma to na celu wzmocnienie wśród
mieszkańców poczucia konieczności akceptacji działań prowadzonych do ograniczania
zanieczyszczeń powietrza, emitowanych głównie przez samochody.
Kolejnym istotnym punktem realizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej jest

rozpoczęta w 2018 procedura zakupów nowych autobusów przez Miasto Leszno (której Gmina
Rydzyna powierzyła realizację zadania komunikacji zbiorowej). Zadanie to jest objęte
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji,
który tworzy Miasto Leszno wraz z Gminą Rydzyna, Święciechowa i Osieczna,
4)

Polityka społeczna - została opisana w pkt. 3.4.

2.2.Wykonywanie uchwał Rady Miejskiej Rydzyny

Rada Miejska Rydzyny w 2018 r. pracowała bardzo intensywnie podejmując 103 uchwały
podczas trzynastu Sesji Rady Miejskiej. W ub.r. pracowali na ten dorobek radni obu kadencji w związku
z przeprowadzonymi w miesiącu październiku 2018 r. wyborami samorządowymi. Uchwały są
ponumerowane wg dat. Nr 1 ma uchwała podjęta jako ostatnia w 2018 roku. Rada Miejska Rydzyny
podjęła następujące uchwały:
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1)

Uchwała Nr III/38/2018 w sprawie: warunków udzielenia osobom fizycznym oraz spółdzielniom
mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Rydzyna oraz ustalenia
stawki procentowej,

2)

Uchwała Nr III/37/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok,

3)

Uchwała Nr III/36/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/233/2009 Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół
i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rydzyna,

4)

Uchwała Nr III/35/2018 w sprawie: ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Rydzyny,

5)

Uchwała Nr III/34/2018 w sprawie: określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia
kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie,

6)

Uchwała Nr III/33/2018 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia,

7)

Uchwała Nr III/32/2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc
Gminy Rydzyna w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,

8)

Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 20192023,

9)

Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu przyznania
pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

10) Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2019,
11) Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia
28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Rydzyny,
12) Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia
28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Oświaty Rady Miejskiej Rydzyny,
13) Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kłodzie przy drodze wojewódzkiej,
14) Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 rok,
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15) Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Rydzyna na lata 2019 – 2029,
16) Uchwała Nr II/23/2018 w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki oznaczonej nr 99/10 położoną w Jabłonnie,
17) Uchwała Nr II/22/2018 w sprawie: rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Rydzyńskiej w obrębie wsi
Dąbcze,
18) Uchwała Nr II/21/2018 w sprawie: rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Koralowej w obrębie wsi
Kłoda,
19) Uchwała Nr II/20/2018 w sprawie: nadania nazwy „ULICA MALWOWA” drodze położonej
w miejscowości Dąbcze,
20) Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie: nadania nazwy „ULICA MIODOWA” drodze położonej
w obrębie wsi Nowa Wieś,
21) Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie: nadania nazwy „ALEJA JÓZEFA SUŁKOWSKIEGO” drodze
położonej w obrębie wsi Dąbcze,
22) Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części obrębu Nowa Wieś,
23) Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie i Kłodzie przy ul. Przemysłowej,
24) Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie: przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2019 rok,
25) Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok
26) Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
27) Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy
Rydzyna Pana Kornela Malcherka,
28) Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie: powołania Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej Rydzyny,
29) Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie: powołania Komisji Oświaty Rady Miejskiej Rydzyny,
30) Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Rydzyny,
31) Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej Rydzyny,
32) Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej Rydzyny,
33) Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
Rydzyny,
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34) Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Rydzyny,
35) Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny,
36) Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie: wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyny,
37) Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyny,
38) Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyny,
39) Uchwała Nr XLVI/357/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej
Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania w trybie
bezprzetargowym w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i
Kanalizacji Wiejskich we Wschowie,
40) Uchwała Nr XLVI/356/2018 w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta i Gminy Rydzyna żłobki lub kluby dziecięce,
41) Uchwała Nr XLVI/353/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości położonej w obrębie wsi Jabłonna,
42) Uchwała Nr XLVI/355/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej
Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Rydzyna na lata 2018 – 2029 ze zm.,
43) Uchwała Nr XLVI/354/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok,
44) Uchwała Nr XLVI/352/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości położonej w obrębie wsi Tworzanki,
45) Uchwała Nr XLV/351/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok,
46) Uchwała Nr XLV/350/2018 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w mieście Rydzyna część A,
47) Uchwała Nr XLV/349/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Rydzyna,
48) Uchwała Nr XLIV/348/2018 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVII/293/2018 Rady Miejskiej
Rydzyny z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności
Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” ze zmianami,
49) Uchwała Nr XLIV/347/2018 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
50) Uchwała Nr XLIV/346/2018 w sprawie: uzupełnienia opisu obwodów głosowania,
51) Uchwała Nr XLIV/345/2018 w sprawie: uzupełnienia opisu okręgów wyborczych,
52) Uchwała Nr XLIV/344/2018 w sprawie: emisji obligacji komunalnych,
53) Uchwała Nr XLIV/343/2018 w sprawie: pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego,
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54) Uchwała Nr XLIV/342/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej
Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Rydzyna na lata 2018 – 2029 ze zm.,
55) Uchwała Nr XLIV/341/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok,
56) Uchwała Nr XLIII/340/2018 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Rydzyna za pierwsze półrocze, oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego gminnych instytucji kultury,
57) Uchwała Nr XLIII/339/2018 w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Rydzynie,
58) Uchwała Nr XLIII/338/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok,
59) Uchwała Nr XLIII/337/2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy
Rydzyna Pana Kornela Malcherka,
60) Uchwała Nr XLIII/336/2018 w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Rydzyna,
61) Uchwała Nr XLIII/335/2018 w sprawie: zmiany przebiegu ulicy Rydzyńskiej w miejscowości
Dąbcze,
62) Uchwała Nr XLIII/334/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/306/2013 Rady Miejskiej
Rydzyny z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w obrębie miasta
Rydzyna i obrębie wsi Kłoda,
63) Uchwała Nr XLIII/333/2018 w sprawie: nadania nazwy „ULICA SPOKOJNA” drodze położonej
w miejscowości Pomykowo,
64) Uchwała Nr XLIII/332/2018 w sprawie: nadania nazwy „ULICA JACKA MALCZEWSKIEGO” drodze
położonej w miejscowości Dąbcze,
65) Uchwała Nr XLIII/331/2018 w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
66) Uchwała Nr XLIII/330/2018 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów wsi Lasotki oraz Tworzanki,
67) Uchwała Nr XLII/329/2018 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów folwarku we wsi Kłoda,
68) Uchwała Nr XLII/328/2018 w sprawie: przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym
się na terenie Gminy Rydzyna oraz jej wysokości,
69) Uchwała Nr XLII/327/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok,
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70) Uchwała Nr XLII/326/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Rydzyna z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok,
71) Uchwała Nr XLII/325/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok,
72) Uchwała Nr XLI/324/2018 w sprawie: nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna”,
73) Uchwała Nr XLI/323/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie
bezprzetargowym,
74) Uchwała Nr XLI/322/2018 w sprawie: nadania nazwy ulica Henryka Wieniawskiego drodze
położonej w miejscowości Rydzyna,
75) Uchwała Nr XLI/321/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
76) Uchwała Nr XLI/320/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na
lata 2018 – 2029 ze zm.,
77) Uchwała Nr XLI/319/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok,
78) Uchwała Nr XLI/318/2018 w sprawie: podziału Gminy Rydzyna na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
79) Uchwała Nr XL/317/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/293/2018 Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności
Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV”,
80) Uchwała Nr XL/316/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na
lata 2018 – 2029,
81) Uchwała Nr XL/315/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2018,
82) Uchwała Nr XL/314/2018 w sprawie: podziału Gminy Rydzyna na jednomandatowe okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów,
83) Uchwała Nr XL/313/2018 w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2018”,
84) Uchwała Nr XL/312/2018 w sprawie: zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii publicznych dróg
gminnych,
85) Uchwała Nr XL/311/2018 w sprawie: zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii publicznych dróg
gminnych,
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86) Uchwała Nr XXXIX/310/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2018
– druk nr 310,zmiany Uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia
2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029,
87) Uchwała Nr XXXIX/309/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok
2018,
88) Uchwała Nr XXXIX/308/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/300/2018 w sprawie:
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Rydzyna dla niepublicznych
przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
89) Uchwała Nr XXXIX/307/2018 w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do
klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
90) Uchwała Nr XXXIX/306/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Rydzyna a Miastem Leszno dotyczącego powierzenia zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych usługami świadczonymi przez
schronisko prowadzone przez Miasto Leszno,
91) Uchwała Nr XXXIX/305/2018 w sprawie: zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki
przyrody,
92) Uchwała Nr XXXVIII/304/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/266/2017 Rady Miejskiej
Rydzyny z dnia 25 października 2017r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego,
93) Uchwała Nr XXXVIII/303/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok
2018,
94) Uchwała Nr XXXVIII/302/2018 w sprawie: pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego,
95) Uchwała Nr XXXVIII/301/2018 w sprawie: określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą
ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie,
96) Uchwała Nr XXXVIII/300/2018 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
gminy Rydzyna dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania,
97) Uchwała Nr XXXVIII/299/2018 w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta i Gminy Rydzyna żłobki lub kluby
dziecięce,
98) Uchwała Nr XXXVIII/298/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 czerwca 2011r. oraz zmiany przebiegu ulicy Modrzewiowej w Dąbczu,
99) Uchwała Nr XXXVIII/297/2018 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz
planów pracy Komisji,
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100) Uchwała Nr XXXVIII/296/2018 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXVI/292/2017 Rady Miejskiej
Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody
Wielkopolskiego,
101) Uchwała Nr XXXVII/295/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej
Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Rydzyna na lata 2018 – 2029,
102) Uchwała Nr XXXVII/294/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok
2018,
103) Uchwała Nr XXXVII/293/2018 w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności
Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV”.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna wykonywał na bieżąco uchwały Rady Miejskiej Rydzyny.
Sporo uchwał dotyczyło gospodarki finansowej: zmiany w budżecie, wieloletniej prognozy finansowej,
uchwał okołobudżetowych związanych z udzielaniem dotacji, pomocy finansowych itd.
Uchwały te z mocy prawa (zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych Dz. U. 2016 poz. 561 ze zm.) podlegają nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej i
w przypadku powstania nieprawidłowości na bieżąco są monitorowane i poprawione. Szczegółowe
wykonanie uchwał budżetowych jest omówione w sprawozdaniu rocznym z wykonaniu budżetu za
2018 rok. Drugim sporym blokiem są uchwały regulujące planowanie przestrzenne (uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia planu i uchwały wprowadzające uchwalenie planu), wprowadzające
ład przestrzenny, opracowane są przez osoby do tego uprawione (osoby z uprawnieniami
urbanistycznymi), które po uchwaleniu są badane przez służby Wojewody Wielkopolskiego jako organu
nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego.
Trzecim znacznym blokiem uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Rydzyny są uchwały w
zakresie gospodarowaniem mieniem komunalnym, podejmowane na podstawie ustawy z dnia
21 września 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.2018 poz.2204 ze zm.). Uchwały te po
uchwaleniu są badane przez służby Wojewody Wielkopolskiego jako organu nadzoru nad jednostkami
samorządu terytorialnego.
Wykonanie uchwał Rady Miejskiej Rydzyny przez Burmistrza Miasta i Gminy na bieżące jest
oceniane przez Radę Miejską oraz opiniowane przez jej Komisje branżowe.
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2.3.Wykonywanie zadań własnych

Do realizacji zadań własnych przez Burmistrza Miasta i Gminy służy uchwalona przez Radę
Miejską Rydzyny uchwała budżetowa na 2018 rok. Wykonanie zadań po stornie dochodów i wydatków
budżetowych obrazują poniżej przedstawione tabele.
Pierwsza tabela zawiera wykonanie 98,06% dochodów budżetowych w 2018 roku. Dochody
pozyskane służą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców (wykonywanie zadań własnych gminy, które
zostały określone w art.7 ustawy o samorządzie gminnym).
Główne źródła dochodów gminy to dochody podatkowe (udziały w podatku dochodowym od
osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne) , subwencja ogólna (w tym część oświatowa
mająca pokryć koszty funkcjonowania oświaty w zakresie szkół podstawowych) i dotacje celowe
w większość zaspakajające realizację zadań własnych lub zleconych przez administrację rządową
(w szczególności w zakresie pomocy społecznej i obszaru związanego z funkcjonowaniem rodziny).
Druga tabela zawiera wykonanie 92,48% wydatków budżetowych w 2018 roku. Wydatki
w zdecydowanej większość dotyczą wydatków na zadania własne w zakresie oświaty i wychowania,
transport i komunikacja (budowa i bieżące utrzymanie dróg, ścieżek rowerowych, komunikacja miejska
- linia nr 12), opieka społeczna, administracja samorządowa, gospodarka komunalna i mieszkaniowa,
ochrona środowiska, kultura i sport.
Wysokie wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wskazuje na dobrą realizację zadań
własnych gminy, które są związane z bieżącymi możliwościami budżetowymi Gminy Rydzyna.
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Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2018 r.
Dział

Treść

010

Rolnictwo i łowiectwo

020

Leśnictwo

600

Plan

Wykonanie

Procent wykonania

4 110 648,87

3 765 283,14

91,60%

4 700,00

4 706,23

100,13%

Transport i łączność

1 000 000,00

1 008 700,00

100,87%

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 020 900,00

931 895,11

91,28%

750

Administracja publiczna

78 636,00

84 674,87

107,68%

111 811,00

104 758,15

93,69%

16 239 517,54

17 198 873,40

105,91%

751

756

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej (...)

758

Różne rozliczenia

8 888 118,00

8 887 652,73

99,99%

801

Oświata i wychowanie

4 497 052,23

3 403 478,15

75,68%

852

Pomoc społeczna

183 234,00

169 305,47

92,40%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

26 406,00

17 655,57

66,86%

855

Rodzina

10 422 062,00

10 070 397,75

96,63%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

66 000,00

94 363,75

142,98%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

22 000,00

28 048,40

127,49%

926

Kultura fizyczna

60 000,00

55 417,77

92,36%

46 731 085,64

45 825 325,49

98,06%

Razem
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Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2018 r.
Dział

Treść

Plan

Wykonanie

Procent wykonania

010

Rolnictwo i łowiectwo

8 507 988,69

8 108 124,02

95,30%

600

Transport i łączność

4 743 343,00

4 539 982,26

95,71%

700

Gospodarka mieszkaniowa

464 000,00

349 621,82

75,35%

710

Działalność usługowa

35 000,00

32 500,00

92,86%

750

Administracja publiczna

3 313 097,00

3 052 052,67

92,12%

111 811,00

104 758,15

93,69%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

283 200,00

155 504,26

54,91%

757

Obsługa długu publicznego

649 100,00

379 422,69

58,45%

758

Różne rozliczenia

71 608,52

0,00

0,00%

801

Oświata i wychowanie

19 440 267,67

17 938 266,50

92,27%

851

Ochrona zdrowia

255 844,78

138 546,61

54,15%

852

Pomoc społeczna

1 241 088,00

1 134 697,01

91,43%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

36 406,00

20 199,57

55,48%

855

Rodzina

10 595 970,00

10 165 622,68

95,94%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 826 385,00

3 450 691,05

90,18%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 408 817,95

1 304 947,13

92,63%

926

Kultura fizyczna

862 400,00

769 281,00

89,20%

55 846 327,61

51 644 217,42

92,48%

Razem
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3. Stan gminy na koniec 2018 roku

3.1.Ocena sytuacji demograficznej

Sytuacja demograficzna Gminy od kilkunastu lat pokazuje tendencję wzrostową. W 2018 roku
wzrosła liczba osób zamieszkałych o 167, w ujęciu procentowym stanowi to wzrost o 1,79%.
Jak w poszczególnych miejscowościach zmieniała się liczba ludności w latach 2017-2018 pokazują
poniższe tabele.

Wykaz ilościowy mieszkańców stan na dzień 31.12.2017 r.
Mieszkańcy

Miejscowość

stali

czasowi

aktualni

64

0

64

DĄBCZE

1663

17

1680

JABŁONNA

386

11

397

JUNOSZYN

15

0

15

KACZKOWO

428

3

431

KŁODA

1208

20

1228

LASOTKI

139

0

139

MARUSZEWO

93

1

94

MORACZEWO

407

2

409

NOWA WIEŚ

425

1

426

NOWY ŚWIAT

8

0

8

POMYKOWO

199

6

205

PRZYBIŃ

151

1

152

ROBCZYSKO

230

1

231

ROJĘCZYN

304

0

304

RYDZYNA

2765

101

2866

TARNOWA ŁĄKA

349

4

353

TWORZANICE

244

1

245

TWORZANKI

77

1

78

9155

170

9325

AUGUSTOWO

Razem

Liczba mieszkańców ogółem w gminie: 9321
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Wykaz ilościowy mieszkańców stan na dzień 31.12.2018 r.

Mieszkańcy

Miejscowość

stali

czasowi

aktualni

66

0

66

DĄBCZE

1767

12

1779

JABŁONNA

385

10

395

JUNOSZYN

16

0

16

KACZKOWO

420

2

422

KŁODA

1233

14

1247

LASOTKI

139

0

139

MARUSZEWO

97

0

97

MORACZEWO

412

4

416

NOWA WIEŚ

437

1

438

NOWY ŚWIAT

7

0

7

POMYKOWO

200

12

212

PRZYBIŃ

149

1

150

ROBCZYSKO

227

3

230

ROJĘCZYN

297

1

298

RYDZYNA

2801

105

2906

TARNOWA ŁĄKA

349

4

353

TWORZANICE

243

2

245

TWORZANKI

75

1

76

9320

172

9492

AUGUSTOWO

Razem

Liczba mieszkańców ogółem w gminie: 9492
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3.2. Gospodarka lokalna

W raporcie do stanie gminy w zakresie prowadzonej gospodarki przyjęliśmy do kreślenia jej
stanu dwa parametry. Pierwszy to wskaźnik G – podstawowych dochodów podatkowych na
1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczenia subwencji wyrównawczej na 2019 rok. Wskaźnik jest
wyliczony na podstawie sprawozdań o dochodach podatkowych gmin za 2017 rok wg stanu na dzień
30.06.2018 r. oraz w oparciu o drugi wskaźnik bezrobocia w Gminie Rydzyna wg danych uzyskanych
z Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

a) wskaźnik G – podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy
Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy
przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2019 r

Kod gminy

Wskaźnik G

GMINA

na 2019 r.

30

13

01

2

KRZEMIENIEWO

1 020,55

30

13

02

2

LIPNO

1 686,92

30

13

03

3

OSIECZNA

1 411,98

30

13

04

3

RYDZYNA

1 775,65

30

13

05

2

ŚWIĘCIECHOWA

1 975,93

30

13

06

2

WIJEWO

972,28

30

13

07

2

WŁOSZAKOWICE

1 643,06

Wg tej tabeli widać, że Gmina uzyskuje bardzo dobre wyniki w zakresie gromadzenia dochodów
podatkowych, co może świadczyć o dobrej kondycji lokalnej gospodarki (przedsiębiorców
i mieszkańców). Do wyliczenia tego wskaźnika wlicza się podatek dochodowy z tytułu PIT i CIT oraz
podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, leśny).
Gmina Rydzyna w skali Powiatu Leszczyńskiego znajduje się na 2 miejscu na 7 gmin, co
świadczy o wysokiej przedsiębiorczości jej mieszkańców oraz firm. Nie bez znaczenia jest zlokalizowana
przy dawnej DK5 Rydzyńska Strefa Przemysłowa, która jest nie tylko wizytówką gospodarczą gminy, ale
także wytwarza sporo miejsc pracy. Warto nadmienić, że każdego roku lokalizują się w strefie nowe
podmioty gospodarcze.
Na terenie gminy zarejestrowane są łącznie 673 podmioty gospodarcze.
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b) wskaźnik bezrobocia w Gminie Rydzyna

Informacja o rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. pochodzi z Powiatowego
Urzędu Pracy w Lesznie. W ciągu całego 2018 roku w PUP w Lesznie zarejestrowało się
245 mieszkańców miasta i gminy Rydzyna (w tym 137 kobiet i 108 mężczyzn). Były to przede wszystkim
osoby, które już wcześniej pracowały – 221 osób (90,2% ogółu rejestrujących się).
Wśród rejestrujących się osoby dotychczas niepracujące stanowiły 9,8% (tj. 24 osoby).
Od początku roku pracę podjęło 140 bezrobotnych, z czego 55,7% stanowiły kobiety. Wśród
podejmujących pracę zdecydowanie większą aktywność przejawiały osoby, które już wcześniej
pracowały – 91,4% (tj. 128 osób).
W końcu grudnia 2018 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 109 osób
z miasta i gminy Rydzyna, w tym 71 kobiet (tj. 65,1%). W ogólnej liczbie bezrobotnych
z tej gminy większość stanowiły osoby poprzednio pracujące – 91,7% (100 osób). Osoby, które
do chwili rejestracji nie podjęły zatrudnienia stanowiły 8,3% ogółu bezrobotnych (9 osób). Prawo do
zasiłku dla bezrobotnych posiadało 30 osób (27,5% ogółu bezrobotnych), w tym 20 kobiet.
Większość osób bezrobotnych zarejestrowanych w końcu 2018 r. z miasta i gminy Rydzyna
znajdowało się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 86,2% (94 osoby). Wśród nich
37 osób posiadało co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne.
Z kolei 12 osób posiadało orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.
Bezrobotni z miasta i gminy Rydzyna to w dużej części osoby młode. Mianowicie osoby do 30
lat stanowili 29,4% ogółu bezrobotnych tej gminy. Osoby powyżej 50 roku życia to 20,2% ogółu.
Okres pozostawania bez pracy, a przede wszystkim liczba osób długotrwale bezrobotnych
tzn. pozostających w ewidencji urzędu ponad 12 miesięcy, jest bardzo ważnym elementem struktury
bezrobocia. Długotrwale

bezrobotni stanowili 26,6%

ogółu, co

oznacza,

że

29

osób

w końcu grudnia 2018 roku ponad rok pozostawało bez pracy. Wśród nich (tzn. długotrwale
bezrobotnych) 19 osób pozostawało bez pracy ponad 2 lata. Długotrwałe bezrobocie
w największym stopniu dotyczyło osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
Pod względem poziomu wykształcenia największą populację stanowili bezrobotni
z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 34 osoby (31,2% ogółu bezrobotnych), gimnazjalnym i
poniżej – 27 osób (24,8% ogółu bezrobotnych) oraz policealnym i średnim zawodowym – 20 osób
(18,4% ogółu bezrobotnych). Szkoły średnie ogólnokształcące ukończyło – 16 osób (14,7% ogółu
bezrobotnych). Najmniej osób ukończyło uczelnie wyższe – 12 osób (11,0% ogółu bezrobotnych).
Bezrobotni z miasta i gminy Rydzyna stanowili 5,8% ogółu (1 880 osób) bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie w końcu 2018 roku.
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WYBRANE ELEMENTY RYNKU PRACY W GRUDNIU 2018 R.
w porównaniu do grudnia 2017 r.
w gminie Rydzyna
2017 rok

2018 rok

Wyszczególnienie
Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Nowe rejestracje, w tym

280

142

245

137

Podjęcia pracy

181

94

140

78

W okresie I - XII

Oferty pracy

204

100

Stan na koniec GRUDNIA
Liczba bezrobotnych

115

72

109

71

Zasiłkobiorcy

19

14

30

20

Zamieszkali na wsi

98

62

91

61

Długotrwale bezrobotni,

34

25

29

21

24

17

19

14

34

22

32

22

18

10

18

12

Bezrobotni pow. 50 roku życia

24

13

22

11

Bez kwalifikacji zawodowych

26

18

32

22

Bez doświadczenia zawodowego

16

11

16

12

32

27

37

31

11

6

12

5

- w tym powyżej 2 lat
Bezrobotni do 30 roku życia
- w tym do 25 roku życia

Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do
6 r. ż. lub dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż.
Niepełnosprawni
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Struktura bezrobotnych z gminy Rydzyna
wg wieku w latach 2017 - 2018
Osoby bezrobotne
Wiek w latach

2017 r.

2018 r.

/stan na koniec grudnia/ /stan na koniec grudnia/

Dynamika
XII 2017 r. = 100%

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

18 – 24

17

10

18

12

105,9

120,0

25 - 34

35

24

29

19

82,9

79,2

35 – 44

24

16

29

22

120,8

137,5

45 – 54

21

13

19

11

90,5

84,6

55 – 59

15

9

9

7

60,0

77,8

60 i powyżej

3

0

5

0

166,7

-

Razem

115

72

109

71

94,8

98,6

Struktura bezrobotnych z gminy Rydzyna
wg poziomu wykształcenia
w latach 2017 - 2018
Osoby bezrobotne
Poziom
wykształcenia

2017 r.

2018 r.

/stan na koniec grudnia/ /stan na koniec grudnia/

Dynamika
XII 2017 r. = 100%

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Wyższe

20

13

12

8

60,0

61,5

Średnie
zawodowe

23

18

20

15

87,0

83,3

Średnie
ogólnokształcące

14

10

16

12

114,3

120,0

Zasadnicze
zawodowe

36

20

34

22

94,4

110,0

Gimnazjalne
i poniżej

22

11

27

14

122,7

127,3

Razem

115

72

109

71

94,8

98,6
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Struktura bezrobotnych z gminy Rydzyna
wg czasu pozostawania bez pracy
w latach 2017 - 2018
Czas
pozostawania
bez pracy
w miesiącach

Osoby bezrobotne
2017 r.

2018 r.

/stan na koniec grudnia/ /stan na koniec grudnia/

Dynamika
XII 2017 r. = 100%

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

do 1 miesiąca

15

8

17

12

113,3

150,0

1–3

34

17

29

19

85,3

111,8

3–6

13

9

21

12

161,5

133,3

6 – 12

19

13

13

7

68,4

53,8

12 – 24

10

8

10

7

100,0

87,5

powyżej 24

24

17

19

14

79,2

82,4

Razem

115

72

109

71

94,8

98,6

Struktura bezrobotnych z gminy Rydzyna
wg stażu pracy
w latach 2017 - 2018
Osoby bezrobotne
Staż pracy
w latach

2017 r.

2018 r.

/stan na koniec grudnia/ /stan na koniec grudnia/

Dynamika
XII 2017 r. = 100%

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

do 1 roku

14

9

10

6

71,4

66,7

1–5

32

21

26

17

81,3

81,0

5 – 10

17

12

22

18

129,4

150,0

10 – 20

21

12

25

15

119,0

125,0

20 - 30

15

9

12

6

80,0

66,7

30 lat i więcej

7

3

5

2

71,4

66,7

bez stażu

9

6

9

7

100,0

116,7

Razem

115

72

109

71

94,8

98,6
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3.3. Stan oświaty

Rok 2018 był pierwszym, pełnym wdrażania reformy. Gimnazjum zostało włączone do Szkoły
Podstawowej w Rydzynie. Działające w gminie sześcioletnie szkoły podstawowe zostały przekształcone
w szkoły ośmioletnie. Zachowana została siec szkół. Spowodowało to zmianę sytuacji kadrowej
i lokalowej szkół. We wszystkich szkołach została zapewniona obsada kadrowa. Było to możliwe
w drodze współpracy szkół. W rezultacie nastąpiło dopełnienie bazy lokalowej. Szkoły pracowały
jednak w systemie jednozmianowym.
W roku szkolnym 2017/2018 do szkół uczęszczało 850 uczniów, w tym 142 klas gimnazjalnych
i 708 szkół podstawowych. Nauka prowadzona była w 44 oddziałach. Oznacza to 2% wzrost liczby
uczniów. Nie zmieniła się liczba oddziałów. Nie zmieniła się zasadniczo liczebność oddziałów.
Przeciętny oddział liczył 19,31 uczniów.
W różnych formach szkoły organizowały pomoc i zajęcia rozwijające. Korzystało z nich przeszło
70% uczniów. Z drugiej strony we wszystkich szkołach prowadzone były zajęcia dydaktycznowyrównawcze mające na celu pomoc w opanowaniu materiału. Przeszło 70 uczniów korzystało z zajęć
logopedycznych, nakierowanych na poprawę wymowy. We wszystkich szkołach pracują pedagodzy
i psycholodzy. Ich praca ukierunkowana jest na uczniów wymagających wsparcia. We wszystkich
szkołach prowadzone będą zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania. Najwięcej uczniów
uczestniczyło w zajęciach przedmiotowych, a następnie sportowych i artystycznych.
Warunki nauki wspomagane były ofertą bibliotek, pracowniami przedmiotowymi z dostępem
do internetu i pracą świetlic. Ze świetlic korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież dojeżdżająca.
W sumie dowożonych jest około 380-400 uczniów, a ze świetlic korzysta prawie 500 uczniów.
Wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę mają nawiązana współpracę z placówkami
krajowymi i zagranicznymi. Szkoła w Dąbczu od ponad 10 lat współpracuje ze szkołą w Kloster Lehnin.
Szkoła w Rydzynie i Kaczkowie współpracuje ze słowacką szkołą w Bańskiej Bystrzycy.
Promocja w szkołach zawarła się w przedziale 96-99%.
Miniony rok przyniósł widoczne zmiany w sieci placówek przedszkolnych. Oddano nowe
przedszkole w Rydzynie. Pozwoliło to na zamknięcie oddziałów w Dąbczu i Pomykowie. W gminie
funkcjonuje 1 przedszkole tzw. Prywatne. W rezultacie w gminie pozostaje do dyspozycji 465 miejsc
w przedszkolach. Przedszkola przyjęły wszystkie dzieci i nadal dysponowały wolnymi miejscami.
W gminie działa żłobek prowadzony przez podmiot niepubliczny, dysponujący cały czas
wolnymi miejscami.
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Kadra nauczycielska.
Ocena poziomu wykształcenia i struktury awansu zawodowego pozwala na stwierdzenie, że
nauczyciele szkół i przedszkola prowadzonego przez Gminę są dobrze przygotowane do wypełniania
funkcji dydaktyczno-wychowawczej. Spośród 114 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze,
wszyscy legitymują się wykształceniem wyższym. 50% nauczycieli ma najwyższy stopień awansu
zawodowego – nauczyciela dyplomowanego. Kolejne 17% to nauczyciele mianowani. Prowadzi to do
wniosku, że przeszło 60% zatrudnionych pedagogów prezentuje najwyższe kwalifikacje
i doświadczenie. Sformułowany wniosek nie oznacza, że pozostali są słabiej przygotowani do zawodu.
Są to w zdecydowanej większości nauczyciele młodzi, realizujący staże na wyższe stopnie, stanowiący
gwarancję ciągłości zapewnienia dobrych kadr.

3.4. Sytuacja społeczna

Sytuacja społeczna zostanie przedstawiona w świetle realizowanej polityki społecznej.
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych (art. 16a i 17 ups)
Na podstawie uchwały Nr XLIII/359/2014 Rady Miejskiej w Rydzynie z dnia 20 sierpnia 2014r.
przyjęto do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rydzyna na lata
2014-2020. W dokumencie wyznaczono działania służące zminimalizowaniu problemów społecznych
w następujących obszarach: przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie
ich skutkom, wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, utrzymanie osób
starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu
społecznym, podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście, rozwój kapitału społecznego
i ludzkiego.
Gmina Rydzyna, w myśl zapisów ustawy o pomocy społecznej, przygotowuje co roku ocenę
zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
W odniesieniu do osób korzystających z pomocy społecznej w gminie, odnotowuje się spadek
liczby odbiorców świadczeń pieniężnych. Wśród powodów przyznania pomocy społecznej dominują:
długotrwała i ciężka choroba, niepełnosprawność, na kolejnych miejscach: ubóstwo, bezrobocie oraz
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Duże zapotrzebowanie występuje na pomoc w postaci pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy
funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, wsparcia w rozwiązywaniu problemów,
motywowania do samodzielnego działania.
Obowiązkiem gminy jest realizacja zadań, które zabezpieczają minimum ludzkiego bytowania,
jak zapewnienie ubrania, jednego gorącego posiłku i schronienia każdej osobie tego pozbawionej.
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Gmina Rydzyna podpisała Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy
Rydzyna usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno.
W celu usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki świadczone były usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Organizacją usług opiekuńczych zajmował się MGOPS w Rydzynie.
Zakres i wymiar świadczonych usług opiekuńczych dostosowany był do indywidualnych potrzeb
i oczekiwań świadczeniobiorców. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia
kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Świadczeniobiorcy
ponosili w części odpłatność za świadczone usługi ustaloną w oparciu o ich sytuację dochodową.
Na terenie Gminy Rydzyna prowadzone było dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
w ramach zadań własnych gminy oraz wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”, poprzez finansowanie dzieciom i młodzieży posiłków w przedszkolach i szkołach oraz
w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności dla dzieci i osób dorosłych. W związku
z ustanowieniem w październiku 2018r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023, Rada Miejskiej Rydzyny, w celu kontynuacji świadczenia w gminie
pomocy w formie dożywiania, przyjęła do realizacji uchwały dla beneficjentów rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” w postaci podwyższenia kryterium dochodowego w celu przyznania
pomocy
w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
lub żywności, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz ustanowiła wieloletni program
osłonowy.
Gmina Rydzyna wspiera rozwój przedsiębiorczości społecznej. W zakresie realizacji zadań
reintegracji społecznej i zawodowej świadczy usługi Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie,
prowadzone przez organizację pozarządową. Wsparcie CIS kierowane jest w szczególności do osób
długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
chorych psychicznie i polega głównie na kształceniu umiejętności niezbędnych do pełnienia ról
społecznych, naukę planowania i gospodarowania dochodami, a także na umożliwieniu uczestnikom
centrum nabycia nowych umiejętności zawodowych służących przekwalifikowaniu lub podwyższeniu
kwalifikacji.
Na terenie Gminy funkcjonują spółdzielnie socjalne, w których działalność prowadzona jest
w oparciu o osobistą pracę jej członków. W katalogu usług świadczonych przez spółdzielnie wyróżnić
można w szczególności usługi porządkowe, opiekę nad terenami zielonymi, usługi budowlane

29

RAPORT O STANIE GMIN Y RYDZYNA
i remontowe, usługi gastronomiczne. Przykładem wsparcia dla rozwoju w Gminie przedsiębiorczości
społecznej jest stosowanie klauzuli społecznych przy ubieganiu się o zlecenie realizacji usług (MGOPS
w Rydzynie).
W zakresie wzmacniania rodzin i podnoszenia poziomu ich funkcjonowania, MGOPS
w Rydzynie ustalał uprawnienia i realizował wypłatę szerokiego zbioru świadczeń pieniężnych,
w szczególności świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczenia „Dobry start”, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Gminny program wspierania rodziny (3 lata, art. 176 i 179 ustawy o wspieraniu rodziny)
Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny nr XXXIII/256/2017 z dnia 13.09.2017r. przyjęty
został do realizacji Program Wspierania Rodziny w Gminie Rydzyna na lata 2017-2019. Celem Programu
jest tworzenie skutecznego systemu wsparcia rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczowychowawczej, w szczególności poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej sprzyjającej
umacnianiu rodziny i wypełnianiu przez nią roli opiekuńczo-wychowawczej, rozwijanie organizacji
wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w funkcjonowaniu i zagrożonych kryzysem oraz
wspieranie rozwoju partnerstwa oraz kapitału społecznego
Ważnym zadaniem w ramach wspierania rodziny jest zapewnienie rodzinom przeżywającym
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych opieki asystenta. Gmina zatrudnia
2 asystentów rodzin w ramach umowy o pracę oraz umowy zlecenie. Rola asystenta polega na
całościowym wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym,
w szczególności na wzmacnianiu umiejętności rodzicielskich, prowadzenia gospodarstwa domowego,
radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Nadrzędnym zaś celem jego
pracy jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia
dzieci w opiece zastępczej, poprzez osiągnięcie umiejętności samodzielnego i prawidłowego
sprawowania opieki.
Dodatkowo w budżecie samorządu zabezpieczone są co roku odpowiednie ilości środków
finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w dzieci z terenu Gminy Rydzyna umieszczonych w pieczy
zastępczej. We współpracy z organizatorem pieczy zastępczej pracownicy socjalni i asystent rodziny
uczestniczą w sporządzaniu okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
która ma na celu w szczególności ustalanie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, analizy planu pomocy
dziecku, oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb i zasadności dalszego pobytu dziecka
w pieczy zastępczej.
Na terenie Gminy Rydzyna w roku 2018 działały 4 placówki wsparcia dziennego działające
w oparciu o założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Fundacja Aktywności

30

RAPORT O STANIE GMIN Y RYDZYNA
Lokalnej z siedzibą w Puszczykowie prowadziła placówkę wsparcia dziennego w formie pracy
podwórkowej pn. „Klub Aktywności Rozmaitych w Rydzynie”. Celem głównym Klubu było wsparcie
rodzin poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem, zadania te realizuje zatrudniony w Klubie
wychowawca, w szczególności poprzez działania animacyjne, wychowawcze, opiekuńcze,
socjoterapeutyczne. Animowanie działań prowadzone jest przy wykorzystaniu infrastruktury miejsca
i okolicy. Klub przeznaczony był dla młodzieży w wieku 13-18 lat. I funkcjonował od poniedziałku do
piątku min. 5 godzin dziennie, a także w jedną sobotę w miesiącu. Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska prowadził w roku 2018 na terenie Gminy Rydzyna 3 palcówki wsparcia
dziennego o charakterze pracy podwórkowej pn. „Dąbcze-Pracowite Mrówki”, „Dąbcze-Dziesiątka”
i „Dąbcze-Dziesiątka Bis”, przeznaczone dla dzieci i młodzieży wychowującej się w trudnych warunkach
materialnych i wychowawczych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania wychowawcze
podejmowane przez Placówki oparte były na zasadach Harcerskiego Systemu Wychowawczego.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 4' ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
Program uchwalany jest corocznie przez Radę Miejską Rydzyny. Zadania

przewidziane

do

realizacji są działaniami długofalowymi i stanowią kontynuacją działalności prowadzonej w latach
ubiegłych.
Na terenie Gminy działa Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień. Dyżury prowadzone są przez
socjologa - specjalistę terapii uzależnień. Udzielane jest poradnictwo i konsultacje indywidualnych dla
osób uzależnionych od alkoholu i dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodzina) oraz dla ofiar
przemocy w rodzinie, a także wsparcie dla osób po zakończonym leczeniu odwykowym.
Na terenie dwóch gminnych szkół podstawowych prowadzone są prowadzone zajęcia
o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym. Zajęcia przygotowywane w zróżnicowanej treści i formie
maja na celu pobudzenie rozwoju aktywności własnej dzieci i kreatywnego spędzania czasu wolnego,
także przyczyniają się do ich wszechstronnego rozwoju, uczenia zachowania się w różnych sytuacjach
i miejscach oraz czynnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej.
W ramach Programu realizowane są bezpłatne usługi wspierające prowadzone przez
psychologa. Pomoc psychologiczna udzielana jest w siedzibie MGOPS i dotyczy min. takich obszarów,
jak: przemoc w rodzinie, relacje rodzinne po rozwodzie rodziców, żałoba w rodzinie, choroby
i zaburzenia psychiczne w rodzinie, trudności wychowawcze opiekunów dzieci, trudności w kontaktach
z rówieśnikami, zaburzenia zachowania.
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W ramach wspierania organizacji form aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży, w szczególności z grup podwyższonego ryzyka, dofinansowano organizację w Gminie
Stref Aktywności Rodzinnej w tym zakupu urządzeń siłowni zewnętrznych.

Program przeciwdziałania narkomanii (art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę Miejską
Rydzyny. W ramach podejmowanych działań o charakterze edukacyjnym organizowano na terenie
gminnych szkło podstawowych spotkania z osobami mogącymi dać świadectwo swoich własnych
traumatycznych przeżyć związanych z uzależnieniem narkotykowym, których stanowisko wobec
stosowania narkotyków i innych używek jest wyważone i racjonalne min. warsztaty profilaktycznomuzyczne „Droga donikąd” oraz „Złe wpływy”.

Inne obowiązujące programy, strategie itp.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia należy do jednych
z najważniejszych zadań Gminy Rydzyna wynikających z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym. Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów
programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia
mieszkańców. Rada Miejska Rydzyny w dniu 25.10.207r. podjęła uchwałę Nr XXXIV/269/2017
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2017-2019. Program otrzymał pozytywną
opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W oparciu o konkurs ofert,
wybrano realizatora Programu i

dniu 27.02.2018r. pomiędzy Gminą Rydzyna a Niepublicznym

Zakładem Opieki zdrowotnej Przychodnia Lekarska Spółka Partnerska w Rydzynie, ul. Matejki 1, została
podpisana umowa na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu z zakresu profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Usługi realizowano poprzez szczepienia ochronne przy
zastosowaniu dziewięciowalentnej szczepionki Gardasil 9®, w schemacie dwudawkowym, dziewczynek
w wieku 12 lat zamieszkałych na terenie Gminy Rydzyna urodzonych w roku 2005 i 2006, edukację
zdrowotną w formie rozpowszechnienia materiałów poglądowych przedstawiających dane z zakresu
epidemiologii chorób nowotworowych, kampanię informacyjno-edukacyjną w szkołach, w zakresie
problematyki zakażeń wirusem HPV, skierowaną do dziewcząt i chłopców urodzonych w latach
2005-2006 oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
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3.5. Kondycja finansowa

Budżet 2018 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów,
jak i wydatków, po raz pierwszy w historii Gminy dochody przekroczyły wielkość nominalną ponad
45 mln złotych a wydatki ponad 51 mln złotych.
Był to kolejny bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2018r.
wyniosły 45,8 mln złotych i były o prawie 15 % wyższe niż w 2018 roku. Jedynym z głównym czynników
tak dużej dynamiki wzrostu dochodów były dotacje majątkowe związane z zadaniami
dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.
Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu
państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku
2017 wzrosły o 9,7%. W 2018 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 7,649 mln złotych, a w 2017 r. - 6,974
mln złotych.
Wydatki w 2018 r. wyniosły 51,6 mln złotych i były wyższe aż o 27,3% niż w 2017r.
Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że prawie 35% przeznaczono na inwestycje.
Wydano na ten cel 17,9 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury
społecznej, drogowej i ochrony środowiska. A jeśli wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej w kwocie ok. 10,8 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych)
do wydatków ogółem wyniesie ponad 43%. Było to możliwe dzięki skutecznemu aplikowaniu Gminy
Rydzyna w konkursach o dofinansowanie inwestycji ze środków Unijnych, gdzie pozyskano na lata
2017-2018 prawie 10 mln złotych.
Największymi zadaniami w ubiegłorocznym budżecie były dwa zadania "unijne" pn.:
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie” oraz „Budowa Przedszkola
Samorządowego w Rydzynie”. Oba zadania realizowane były jako zadania wieloletnie w latach
2017-2018. Gmina na pierwsze zadanie, czyli budowę oczyszczalni, zaplanowała wydatki w wysokości
10,1 mln zł z czego na rok 2018 r. – 6,2 mln zł (wykonanie 6,1 mln zł 98,2%). Gmina otrzymała
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 4,8 mln złotych, z czego w 2017 r. kwotę ponad 1,8 mln
złotych, a w 2018 r. prawie 3,0 mln złotych.
Na budowę przedszkola Samorząd zaplanował nakłady na poziomie 7,6 mln złotych, z czego na
rok 2018 - 5,0 mln zł (wykonanie 4,2 mln zł - 83,9%). Także na to zadania Gmina podpisała umowę o
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 3,7 mln złotych, z czego w 2017 r. pozyskano kwotę
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500 tys. złotych, w 2018 r. 2,5 mln złotych, a kończone rozliczenie w wysokości 0,8 mln złotych Gmina
otrzyma w I półroczu 2019 r.
W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano środki na poprawę warunków bezpieczeństwa
w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina kontynuowała współpracę z GDDKiA, Powiatem
Leszczyńskim i Miastem Lesznem. Ogółem nakłady na transport i łączność wyniosły ponad 4,5 mln
złotych, z czego największą zrealizowaną inwestycją była ścieżka rowerowa Rydzyna - Leszno przy
drodze krajowej nr 5 i nakłady na nią wyniosły 1,5 mln złotych, z czego po 500 tys. zł zadanie wsparły
ww. samorządy.
Samorząd realizował także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach
gminnych. Największym zadaniem była „Przebudowa ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów
w Rydzynie”, gdzie nakłady wyniosły ponad 504 tys. złotych. Spore wydatki poniesiono na przebudowę
dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenach wiejskich, gdzie wydatkowano kwotę prawie
926 tys. złotych. Gmina na te ostatnie zadanie pozyskała dotację ze środków z Samorządu
Województwa Wielkopolskiego w kwocie 185 tys. złotych.
Kolejnym zadaniem majątkowych w ubiegłorocznym budżecie, na które Gmina otrzymała
dofinansowania zewnętrzne z Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020) był projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu”, gdzie
wydatkowano w ubr. kwotę 364 tys. złotych, Gmina planuje w 2019 r. otrzymać refundację z Unii
Europejskiej w kwocie 221 tys. złotych.
Największą pozycją budżetową w strukturze wydatków stanowiły nakłady na oświatę
i wychowanie. W 2018 roku na ten cel przeznaczono prawie 18,0 mln złotych, co stanowi prawie 34,7%
ogółu wydatków. Gmina na bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych oraz na zapewnienie obowiązku
dowozu dzieci do szkół przeznaczyła kwotę w wysokości 9,8 mln złotych, a subwencja ogólna
(część oświatowa) w kwocie 7,7 mln złotych pokryła 78% wydatków. Wynika z tego, że oświata została
dofinansowana ze strony Gminy w kwocie prawie 2,1 mln złotych ( w 2017 r. - 1,8 mln złotych), nie
licząc dodatkowych 7,9 mln złotych, które zostały przeznaczone na realizację zadań wychowania
przedszkolnego, w tym 4,2 mln złotych dotyczy inwestycji związanej z budową Przedszkola w Rydzynie.
Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą
społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 11,29 mln złotych tj. 22% ogółu wydatków
budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 10,41 mln
złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w
kwocie ok. 880 tys. złotych.
W ocenie realizacji budżetu należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do
dokonywania wydatków, ale również trzeba zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej
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zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2018 roku Gmina Rydzyna na rozchody (spłatę) przeznaczyła
1,340 mln złotych. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 7,5 mln złotych, w tym: 2,6 mln
złotych (wolne środki art.217 ustawy o finansach publicznych) oraz 4,9 mln złotych z tytułu emisji
obligacji komunalnych.

Budżet na 2018 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2017 roku uchwałą nr XXXVI/281/2017 Rady
Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

-

dochody w wysokości 46.789.364,75 zł,

-

wydatki w wysokości 50.349.364,75 zł.

Przy

planowanym

poziomie

dochodów

i

wydatków

deficyt

budżetu

został

założony

w wysokości 3.560.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji
komunalnych.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę (12 zmian) i Burmistrza (17 zmian) plan
dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

-

dochody w wysokości 46.731.085,64 zł

-

wydatki w wysokości 55.846.327,61 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach została określony na poziomie 9.115.241,97 złotych, który
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet za 2018 roku został wykonany następująco:

-

dochody – 45.825.325,49 zł co stanowi 98,06 % planu.

-

wydatki - 51.644.217,42 zł co stanowi 92,47 % planu.

W 2018 budżet zamknął się deficytem budżetu w kwocie 5.818.891,93 złotych. Gmina
w 2018 roku planowała przychody budżetu w kwocie 10.455.241,97 zł i zostały wykonane w kwocie
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7.555.241,97 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.340.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości
1.340.000,00 zł.
Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2018 roku (ogółem 13,8 mln złotych) w stosunku
do zrealizowanych dochodów (45,8 mln złotych) wyniósł 30,01%. Na koniec analogicznego okresu
tj. koniec 2017 roku wskaźnik ten wynosił 25,59%.

3.6. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Zadania bieżące z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zostały przekazane do realizacji
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie. Informacja z jej realizacji
co roku jest przedstawiana Radzie Miejskiej Rydzyny przez Zarząd Związku.
Zadania bieżące z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały przekazane do realizacji
Komunalnemu Związkowi Gmin Regionu Leszczyńskiego. Informacja z jej realizacji co roku jest
przedstawiana Radzie Miejskiej Rydzyny przez Zarząd Związku.

Podsumowanie działań remontowych podejmowanych w roku 2018 w lokalach mieszkalnych
wchodzących stanowiących zasób komunalny.
Zasób mieszkaniowy Gminy Rydzyna tworzą lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach
stanowiących własność Gminy oraz w budynkach stanowiących współwłasność Gminy lub innych
podmiotów - osób fizycznych i prawnych.
W dniu 17 lutego 2016 Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę Nr XIV/124/2016, której
załącznik stanowi wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rydzyna na
lata 2016 – 2020. Program zawiera m.in. określenie stanu technicznego zasobu komunalnego oraz
zakłada plan remontów zasobu komunalnego z podziałem na poszczególne lata jego obowiązywania.
Stan techniczny Zasobu wyznacza potrzeby przeprowadzania remontów i modernizacji.
Priorytetem tych działań jest zapewnienie lokatorom mieszkań komunalnych bezpieczeństwa, tak w
znaczeniu ogólnym jak i indywidualnym. Określone w prognozie zapotrzebowanie finansowe i plan
remontowo – modernizacyjny obejmuje budynki i znajdujące się w nich lokale mieszkalne stanowiące
wyłącznie własność Gminy Rydzyna.
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Przyjęty na rok 2018 plan remontów z podziałem na zakres rzeczowy przedstawiał się następująco:

Zakres rzeczowy

Prognozowana
wartość prac w tys. zł

Roboty dekarskie

80

Wymiana okien i drzwi

10

Przestawienie pieców kaflowych
Roboty ogólnobudowlane

5
45

i adaptacyjne
Wymiana

instalacji

wodno

20

kanalizacyjnej
Wymiana instalacji elektrycznej

10

Budowa

20

wewnętrznej

instalacji

gazowej
OGÓŁEM

190

Wykonanie planowanych prac remontowo – modernizacyjnych w roku 2018 przedstawia się
następująco:
1. Prace dekarskie objęły budynki położone w Dąbczu 39B, w którym wykonano wymianę
pokrycia dachu, orynnowanie oraz naprawę spękanych kominów oraz budynek gospodarczy
położony w Rydzynie przy ulicy Konstytucji 3 Maja 17, gdzie przeprowadzono wymianę dachu
wraz z orynnowaniem. Pozostałe roboty dekarskie obejmowały naprawę spękanych kominów
w Jabłonnie 32, usunięcie luźnych dachówek oraz czyszczenie rynien w budynkach
gospodarczych i mieszkalnych w Rydzynie przy ulicy Kościuszki 3, Leszczyńskich 1 i 2,
Dąbcze 39. Prace dekarskie obejmowały również naprawy dachów lub rynien na skutek
bieżących awarii elementów konstrukcyjnych (w tym uszkodzone części rynien, naprawa dachu
na skutek uszkodzenia pokrycia na pojedynczych połaciach dachu) – wartość usługi wyniosła
60 326,75 zł brutto.
2. Prace związane z wymianą okien przeprowadzone były w lokalu mieszkalnym położonym
w Rydzynie przy ulicy Wolności 1 – wartość usługi 5 387,40 zł brutto.
3. W roku 2018 przeprowadzono także czynności związane z przestawieniem pieców kaflowych
w lokalu położonym w Jabłonnie 6, w Rydzynie przy ulicy Wolności 1, Leszczyńskich 2
oraz prace związane z naprawą pieców kaflowych niewymagających przestawienia. Łączna
wartość zlecenia 4 030,00 zł.
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4. Roboty ogólnobudowlane to działania obejmujące naprawę podłóg w budynku położonym
w Jabłonnie 32 - wartość usługi 10 555,94 zł brutto.
5. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmowała działania podejmowane w związku
z koniecznością wymiany naczynia wyrównawczego oraz dopasowania rur, wymian śrubunków
w lokalu mieszkalnym położonym w Kłodzie 51, wymiana kotła co, montaż grzałki elektrycznej
z termostatem do ogrzewacza w mieszkaniu położonym w Jabłonnie 6, wymiana
rur kanalizacyjnych w mieszkaniu komunalnych położonym w Rojęczynie 1, wymiana kotła
co wraz z dostosowaniem instalacji grzewczej w budynku położonym w Tarnowej Łące 79
oraz pace związane z usunięciem awarii kanalizacji w budynkach położonych w Rydzynie przy
ulicy Kościuszki 3, Wolności 1 a także czyszczenie kanalizacji w budynku położonym
w Tarnowej Łące 79. Łączna wartość zlecenia 15 255,60 zł brutto.
6. W roku 2018 nie przeprowadzono budowy żadnej instalacji gazowej wewnątrz mieszkania
wchodzącego w skład zasobu komunalnego w związku z brakiem zainteresowania lokatorów
ogrzewaniem tego typu. Planowane działania w tym zakresie zostaną podjęte w roku 2019.
7. W roku 2018 nie zachodziła również potrzeba przeprowadzenia remontu instalacji
elektrycznej.
Poza powyższymi działaniami w roku 2018 rozpoczęto i zakończono remont mieszkania
komunalnego położonego w Rydzynie przy ulicy Kościuszki 54. Remont obejmował dostosowanie
pomieszczenia gospodarczego na łazienkę (wc, prysznic, umywalka). Prace ogólnobudowlane
w tym zakresie wyniosły 12 960,00 zł brutto, zaś prace związane z wykonaniem instalacji wodnokanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania 13 845,41 zł brutto.
W roku 2018 podejmowane zostały także prace instalacyjne związane z montażem tablic
rozdzielczych w budynkach komunalnych położonych w Rydzynie przy ulicy Mickiewicza 2,
Leszczyńskich 2 oraz prace związane z usunięciem awarii elektrycznej w budynku położonym
w Rydzynie przy ulicy Leszczyńskiego 2. Łączna wartość prac wyniosła 3 482,00 zł.

Zabytki
W 2018 roku zgodnie z uchwałą nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 listopada
2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się
na terenie Gminy Rydzyna (Dz.Urz. Woj. Wielk. z 2017, poz. 8135.), została przeprowadzona ocena
wniosków o dofinansowanie prac przy zabytkach na terenie miasta i gminy Rydzyna. 4 z 6 wniosków
otrzymało pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji, Rodziny i Młodzieży
oraz Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju gospodarczego i Współpracy z Zagranicą.
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W tych warunkach Rada Miejska Rydzyny uchwałą nr XLII/328/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Rydzyna oraz jej
wysokości, przyznała dotację na łączną kwotę 50 000,00 zł.
3 z 5 wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie, podpisało umowy na łączną kwotę
26 000,00zł. Środki te zostały w 100% rozliczone zgodnie z powyższą uchwałą.

Przydomowe oczyszczalnie
W 2018 roku na podstawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Rydzyna, określonych uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny
nr V/35/2015 z dnia 4 marca 2015 r. dofinansowano 15 inwestycji na łączną kwotę 39 438,42 zł.
Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie komisji powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
i uzyskały pozytywną ocenę.
Wszystkie dofinansowane budowy przydomowych oczyszczalni terminowo dokonały
zgłoszenia zakończenia robót objętych dotacją celową oraz zostały skontrolowane odnośnie zgodności
zabudowy urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków z dokonanymi zgłoszeniami i obowiązującymi
przepisami.

Utylizacja azbestu
W 2018 roku na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy
likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Rydzyna, na
podstawie uchwały nr V/36/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 marca 2015r, dofinansowano
12 inwestycji na łączną kwotę 20 455,8.00zł. Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie komisji
powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna i uzyskały pozytywną ocenę.
Dofinansowanie pozwoliło unieszkodliwić 27,8 ton płyt azbestowo cementowych, ujętych
w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rydzyna.
Wszystkie dofinansowane likwidacje azbestu terminowo dokonały zgłoszenia zakończenia
robót objętych dotacją celową oraz zostały skontrolowane odnośnie zgodności z dokonanymi
zgłoszeniami.
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3.7.Stan zagospodarowania przestrzennego

W 2018 roku wydano 157 decyzji o warunkach zabudowy oraz 26 decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego. W większości dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz uzbrojenia
terenów mieszkaniowych.
W 2018 roku uchwalono 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
1) dla terenów wsi Lasotki oraz Tworzanki,
2) dla terenów folwarku we wsi Kłoda,
3) dla terenów w mieście Rydzyna – część A,
Jednocześnie rozpoczęto procedowanie 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) dla terenów w Rydzynie i Kłodzie przy ul. Przemysłowej,
2) dla terenów w zachodniej części obrębu Nowa Wieś,
3) dla terenów w Kłodzie przy drodze wojewódzkiej.
Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego na poziomie gminnym. Ustanawia
przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji
administracyjnych (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy).
Plan nie może naruszać ustaleń studium, co stwierdza rada gminy przed jego uchwaleniem.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie miasta i gminy Rydzyna
przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Tab. Zestawienie miejscowych planów obowiązujących na terenie miasta i gminy Rydzyna.
Lp.

Nazwa planu/ numer uchwały

Powierzchnia

Miejscowy plan zagospodarowania

tereny zabudowy mieszkaniowej A32 MN

1,2

i A34 MN.

terenów

Wlkp. z 1999
r. Nr 46 Poz.

MN, MR

985

Uchwała nr XII/105/99 z 25.05.1999 r.
Zmiana planu ogólnego zagospodarowania

Dz. U. Woj.

przestrzennego Zespołu Rydzyna - Kłoda,
2.

Głowna funkcja

Dz. U. Woj.

przestrzennego osiedla "Rydzyna 2000"
1.

Publikacja

dotyczącej działki nr ewid. 788/3 we wsi

1,8

Kłoda.

Wlkp. z 1999
r. Nr 71 Poz.
1410

Uchwała nr XIV/131/99 z 16.08.1999 r.
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Lp.

Nazwa planu/ numer uchwały

Powierzchnia

Miejscowy plan zagospodarowania
3.

przestrzennego działki o nr ewid. 195

0,8

w Dąbczu gm. Rydzyna.

Wlkp. z 1999
r. Nr 71 Poz.

PU, MN

Dz. U. Woj.

Przestrzennego Osiedla "Rydzyna 2000"
tereny usługowo - mieszkaniowe "Plac

11,1

Gwiazdy".

Wlkp. z 1999
r. Nr 71 Poz.

MN, MNU

1412

Uchwała nr XIV/133/99 z 16.08.1999 r.
Miejscowy plan zagospodarowania

Dz. U. Woj.

przestrzennego zabudowy jednorodzinnej

4,7

w Dąbczu gm. Rydzyna.
Uchwała nr XVI/140/99 z 10.09.1999 r.

Wlkp. z 1999
r. Nr 71 Poz.

MN

1413

Zmiana ustaleń planu ogólnego

Dz. U. Woj.

zagospodarowania przestrzennego Zespołu
6.

terenów

1411

Miejscowy Plan Zagospodarowania

5.

Głowna funkcja

Dz. U. Woj.

Uchwała nr XIV/132/99 z 16.08.1999 r.

4.

Publikacja

Rydzyna - Kłoda, dotyczącej jednostki

2,9

funkcjonalnej o symbolu A 63 R.

Wlkp. z 1999
r. Nr 71 Poz.

MN, ZP

1414

Uchwała nr XVI/141/99 z 10.09.1999 r.
Zmiana ustaleń planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Zespołu
7.

Dz. U. Woj.

Rydzyna - Kłoda, w części obejmującej
jednostkę obszaru funkcjonalnego o symbolu

0,1

A 7 MN/AUC.

Wlkp. z 2000
r. Nr 16 Poz.

U

163

Uchwała nr XXI/183/2000 z 21.01.2000 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
8.

Dz. U. Woj.

przestrzennego działki o nr ewid. 143 we wsi
Dąbcze gm. Rydzyna.
Uchwała nr XXXVI/309/2001 z 14.09.2001 r.

0,3

Wlkp. z 2001
r. Nr 132
Poz. 2567
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Lp.

Nazwa planu/ numer uchwały

Powierzchnia

Miejscowy plan zagospodarowania
9.

Publikacja

Głowna funkcja
terenów

Dz. U. Woj.

przestrzennego działki o nr ewid. 88

1,3

w Kaczkowie gm. Rydzyna.
Uchwała nr XXXVII/320/2001 z 09.11.2001 r.

Wlkp. z 2001
r. Nr 151

MN, MNU

Poz. 3167

Zmiana ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zespołu
10.

Dz. U. Woj.

Rydzyna - Kłoda, w części obejmującej działki
nr ewid. 6 i 7, położone w Rydzynie przy ul.

3,9

Kościuszki.

Wlkp. z 2001
r. Nr 33 Poz.

MN, ZL

537

Uchwała nr XXXI/261/2001 z 23.01.2001 r.
Zmiana ustaleń Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu
11.

Dz. U. Woj.

Rydzyna - Kłoda, dot. cz. jednostki obszaru

0,5

funkcjonalnego o symbolu A 31 ZP
w Rydzynie.

Wlkp. z 2001
r. Nr 61 Poz.

MN

1146

Uchwała nr XXXII/274/2001 z 30.03.2001 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
12.

Dz. U. Woj.

przestrzennego działek nr 55 i 59/1

0,7

położonych w m. Nowawieś gm. Rydzyna.
Uchwała nr XXIX/240/2000 z 15.12.2000 r.

r. Nr 8 Poz.

PE

103

Miejscowy plan zagospodarowania
13.

Wlkp. z 2001

Dz. U. Woj.

przestrzennego działki nr ewid. 74 we wsi

0,7

Dąbcze, gm. Rydzyna.
Uchwała nr XXIX/241/2000 z 15.12.2000 r.

Wlkp. z 2001
r. Nr 8 Poz.

MN, UM

104

Zmiana ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zespołu
14.

Dz. U. Woj.

Rydzyna - Kłoda, dot. części jednostki obszaru
funkcjonalnego o symbolu B 32 PS tj. działki o
nr ewid. 344/2 w m. Kłoda.

1,5

Wlkp. z 2001
r. Nr 8 Poz.
105

Uchwała nr XXIX/241/2000 z 15.12.2000 r.

42

UP

RAPORT O STANIE GMIN Y RYDZYNA

Lp.

Nazwa planu/ numer uchwały

Powierzchnia

Miejscowy plan zagospodarowania

15. gospodarczej i usługowej w Rydzynie -

0,6

"Młyńska Góra" ul. Łopuszańskiego.

terenów

Wlkp. z 2003
r. Nr 146

MNU

Poz. 2767

Uchwała nr VIII/56/2003 z 10.07.2003 r.
Miejscowy plan zagospodarowania

17.

Głowna funkcja

Dz. U. Woj.

przestrzennego zabudowy mieszkaniowej,

16.

Publikacja

Dz. U. Woj.

przestrzennego terenu zabudowy

0,2

mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wlkp. z 2003
r. Nr 175

Uchwała nr X/71/2003 z 29.09.2003 r.

Poz. 3269

Miejscowy plan zagospodarowania

Dz. U. Woj.

przestrzennego terenu zabudowy

1,8

mieszkaniowej jednorodzinnej.
Uchwała nr X/72/2003 z 29.09.2003 r.

Wlkp. z 2003
r. Nr 175

MN

MN, MR

Poz. 3270

Miejscowy plan zagospodarowania

Dz. U. Woj.

przestrzennego terenu działalności
18. gospodarczej i usług, w tym między innymi w

2,0

zakresie komunikacji.

Wlkp. z 2003
r. Nr 175

PU

Poz. 3271

Uchwała nr X/73/2003 z 29.09.2003 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zabudowy mieszkaniowej
19.

Dz. U. Woj.

jednorodzinnej i towarzyszącej zabudowy

0,3

gospodarczej w Kłodzie działka nr ewid
710/8.

Wlkp. z 2003
r. Nr 63 Poz.

MN

1194

Uchwała nr V/28/2003 z 17.02.2003 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
20.

Dz. U. Woj.

przestrzennego obszaru zabudowy

0,1

mieszkaniowej jednorodzinnej.
Uchwała nr V/29/2003 z 17.02.2003 r.

Wlkp. z 2003
r. Nr 63 Poz.
1195
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Lp.

Nazwa planu/ numer uchwały

Powierzchnia

Publikacja

Głowna funkcja
terenów

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego we wsi
Kłoda i mieście Rydzyna składający się

Dz. U. Woj.

z działek o numerach ewidencyjnych
21. gruntów: 187/11; 187/13; 187/14; 187/15;

17,1

187/16; 187/17; 187/19; 187/20; 187/21;

Wlkp. z 2005
r. Nr 136

P, PU

Poz. 3802

185/2; 455/2; 456; 457/4; 457/5; 557/9;
544/3; 560/3; 562.
Uchwała nr XXVIII/206/2005 z 21.07.2005 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
22.

23.

24.

Dz. U. Woj.

przestrzennego obejmujący obszary położone
w obrębie wsi Dąbcze, gmina Rydzyna.

0,3

r. Nr 137

Uchwała nr XXVIII/205/2005 z 21.07.2005 r.

Poz. 3817

Miejscowy plan zagospodarowania

Dz. U. Woj.

przestrzennego obejmujący tereny położone
w obrębie miasta Rydzyny.

4,6

Wlkp. z 2005
r. Nr 182

Uchwała nr XXX/232/2005 z 14.11.2005 r.

Poz. 4956

Miejscowy plan zagospodarowania

Dz. U. Woj.

przestrzennego zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, we wsi Dąbcze gm. Rydzyna.

6,0

Uchwała nr XXIII/165/2005 z 04.02.2005 r.

Wlkp. z 2005
r. Nr 40 Poz.

MN

MN, U

MN

1163

Miejscowy plan zagospodarowania
25.

Wlkp. z 2005

Dz. U. Woj.

przestrzennego terenu zabudowy

2,1

mieszkaniowej w mieście Rydzyna.
Uchwała nr XXIII/167/2005 z 04.02.2005 r.

Wlkp. z 2005
r. Nr 40 Poz.

MN

1165

Miejscowy plan zagospodarowania

Dz. U. Woj.

przestrzennego, obejmujący - obszary
26. położone w obrębie wsi Dąbcze, gmina

0,6

Rydzyna.

Wlkp. z 2005
r. Nr 48 Poz.
1794

Uchwała nr XXIV/177/2005 z 28.02.2005 r.
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Lp.

Nazwa planu/ numer uchwały

Powierzchnia

Publikacja

Głowna funkcja
terenów

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów przemysłowych OBSZAR Nr 3 i Nr 5 w obrębie wsi Kłoda,
gmina Rydzyna (zmiana planów), obejmujący
27.

działki o nr ewidencyjnych: 186/3÷186/5,

Dz. U. Woj.
13,4

186/7÷186/11, 186/13÷186/19, 179/2,
180/3, 181/3, 182/3, 183/3, 185/2 oraz część

Wlkp. z 2006
r. Nr 164

P

Poz. 3821

działek nr 189/1, 176/10, 176/11, 176/14 i
176/15.
Uchwała nr XXXVII/290/2006 z 31.07.2006r.
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów - OBSZAR Nr 4
w obrębie wsi Kłoda, gmina Rydzyna (zmiana
planu), obejmująca działki o nr
ewidencyjnych: 166/2, 167/1 - 167/3, 168/1 28.

168/4, 169/1 - 169/5, 188/1, 188/2, 170/1,

Dz. U. Woj.
13,4

170/2, 170/4, 170/5, 171/3 - 171/5, 171/7 171/9, 172/3, 173/3, 174/4, 175/4, 175/5,

Wlkp. z 2006
r. Nr 184

P

Poz. 4295

176/3, 176/8, 176/12, 176/13, 184 oraz część
działek nr: 176/10, 176/11, 176/14, 176/15,
189/1.
Uchwała nr XXXVIII/291/2006 z 31.07.2006r.
Miejscowy plan zagospodarowania

Dz. U. Woj.

przestrzennego, obejmujący - obszary
29. położone w obrębie wsi Dąbcze, gmina

1,0

Rydzyna.

r. Nr 97 Poz.

MN

2362

Uchwała nr XXXIV/270/2006 z 10.04.2006 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
30.

Wlkp. z 2006

Dz. U. Woj.

przestrzennego, obejmujący tereny położone
w obrębie miasta Rydzyna.
Uchwała nr XXXIV/271/2006 z 10.04.2006 r.

9,4

Wlkp. z 2006
r. Nr 97 Poz.
2363

45

MN, MNU

RAPORT O STANIE GMIN Y RYDZYNA

Lp.

Nazwa planu/ numer uchwały

Powierzchnia

Miejscowy plan zagospodarowania

Głowna funkcja
terenów

Dz. U. Woj.

przestrzennego terenu obejmującego działki
31. nr: 22 i 23 położone we wsi Dąbcze, gmina

Publikacja

3,9

Rydzyna.

Wlkp. z 2008
r. Nr 252

MN, ZL

Poz. 4579

Uchwała nr XXV/179/2008 z 17.10.2008 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach

Dz. U. Woj.

ewidencyjnych gruntu: 406/25, 406/33,
32. 409/1, 409/3, 409/4, 410/2, i 155/16

5,3

położonych w miejscowości Rydzyna,

Wlkp. z 2011
r. Nr 341

MN, MN/U

Poz. 5781

w rejonie ulicy Kościuszki i Kurpińskiego.
Uchwała nr XI/92/2011 z 28.09.2011 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
33.

Dz. U. Woj.

przestrzennego Dąbcze - Nowa Wieś –

214,4

Tworzanice.

R, EW

r. Poz. 1517

Uchwała nr XVI/131/2012 z 27.01.2012 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
34.

Wlkp. z 2012

Dz. U. Woj.

przestrzennego Przybiń - Robczysko -

202

Tworzanice.

Wlkp. z 2012

R, EW

r. Poz. 1518

Uchwała nr XVI/132/2012 z 27.01.2012 r.
Miejscowy plan zagospodarowania

Dz. U. Woj.

35. przestrzennego Farma Wiatrowa Rydzyna.

711

Uchwała nr XVI/133/2012 z 27.01.2012 r.

Wlkp. z 2012

R, EW, ZL

r. Poz. 1519

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w obrębie wsi Dąbcze

Dz. U. Woj.

36. i miasta Rydzyna, w rejonie osiedla „Młyńska
Góra” w Rydzynie.

6,6

Wlkp. z 2012
r. Poz. 3359

Uchwała nr XX/157/2012 z 30.05.2012 r.

46

MN, MNU

RAPORT O STANIE GMIN Y RYDZYNA

Lp.

Nazwa planu/ numer uchwały

Powierzchnia

Publikacja

Głowna funkcja
terenów

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach
ewidencyjnych gruntu: 410/1; 411/1; 411/4;
411/3; 673; 674; 5079/17; 414/3; 414/4;

Dz. U. Woj.

37. 414/2; 415/1; 415/2; 419 (część); 544/1;

15,1

544/2; 416/1; 418; 420/1; 420/2; 421/1;

Wlkp. z 2013 MN, MR, US, ZL
r. Poz. 178

421/2; 422/1; 422/2; 417/2 (część); 423;
5095/10 położonych we wsi Dąbcze.
Uchwała nr XXIII/174/2012 z 24.09.2012 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w obrębie wsi Dąbcze i

Dz. U. Woj.

38. miasta Rydzyna, w rejonie Zbiornika

110,0

retencyjnego Rydzyna.

Wlkp. z 2014
r. Poz. 4503

MN, US, US, U,
ZP, ZO, WZ

Uchwała nr XLII/349/2014 z 24.06.2014 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
39.

Dz. U. Woj.

przestrzennego dla terenów w obrębach

236,4

Tworzanice, Tworzanki oraz Lasotki.

Miejscowy plan zagospodarowania

Dz. U. Woj.

przestrzennego dla terenów w obrębie

16,2

Przybiń.

Wlkp. z 2016
r. Poz. 3687

Uchwał nr XVII/148/2016 z 25.05.2016 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
41.

R, ZL, ZO

r. Poz. 5630

Uchwała nr X/83/2015 z 22.09.2015 r.

40

Wlkp. z 2015

Dz. U. Woj.

przestrzennego dla terenów w obrębie

60,1

Tarnowa Łąka.

Wlkp. z 2016
r. Poz. 4971

Uchwała nr XVIII/156/2016 z 29.06.2016 r.
Miejscowy plan zagospodarowania

Dz. U. Woj.

42. przestrzennego w obrębie Jabłonna.

37,2

Uchwała nr. XIX/172/2016 z 7.09.2016 r.

Wlkp. z 2016
Poz. 5550

47

RU, MR, MW,
MN, MNU, ZPZ

MN, MNU, MR,
US, P, ZO, MW

MN, MN/U,
MW, R, MR,
RU, U, US, ZC,
ZL, ZPZ

RAPORT O STANIE GMIN Y RYDZYNA

Lp.

Nazwa planu/ numer uchwały

Powierzchnia

Miejscowy plan zagospodarowania
43.

Dz. U. Woj.

przestrzennego dla terenów wsi Dąbcze,

47,4

położonych na zachód od ul. Łącznikowej.

44

plan

Wlkp. z 2017
r. Poz. 838

Uchwała nr XXV/206/2017 z 23.01.2017 r.
Miejscowy

Publikacja

Głowna funkcja
terenów

MN, MN/U, U,
MR, US, ZO, ZL

zagospodarowania

przestrzennego dla terenów folwarku we

wsi Kłoda

Dz. U. Woj.
5,2

Wlkp z 2018r.

U,ZP, KP

Poz. 4684

Uchwała nr XLII/329/2018 z 30.05.2018.
Miejscowy
45

plan

zagospodarowania

przestrzennego dla terenów wsi Lasotki

oraz Tworzanki.

Dz. U. Woj.
28,2

Wlkp z 2018r.

MN, RM

Poz. 5105

Uchwała nr XLIII/330/2018 z 19.06.2018r.
Miejscowy
46

plan

zagospodarowania

przestrzennego dla terenów w mieście

Rydzyna – część A

Dz. U. Woj.
18

Wlkp z 2018r. MN, MN/U, UO
Poz. 7681

Uchwała nr XLV/350/2018 z 26.09.2018r.

Łączna powierzchnia w ha

1821,40

Plany miejscowe obowiązujące na terenie gminy uchwalone zostały w okresie obowiązywania
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.
Pod rządami ustawy z 1994 r. obowiązuje 20 planów miejscowych spośród wszystkich 46.
Gmina pokryta jest w 13 % planami miejscowymi. Jest to wynik znacząco poniżej średniej krajowej,
wynoszącej około 30 %.
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