
 

 

 

RAPORT 
O STANIE GMINY 
RYCHWAŁ 

ZA ROK 2020



2 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

Z satysfakcją przedstawiam Raport o Stanie 
Gminy Rychwał za 2020 rok. Przedkładam go 
Radzie Miejskiej w Rychwale oraz 
mieszkańcom jako podsumowanie działalności 
samorządu.  

Jest to już trzeci tego rodzaju dokument 
przygotowany zgodnie z wymaganiami Ustawy 
o samorządzie. Mimo, że przygotowanie 
Raportu jest obowiązkiem ustawowym, od 
początku dążyliśmy do tego, by był on 
dokumentem przydatnym do zarządzania, 
zawierającym przejrzyste informacje  
o kierunkach i celach działań Gminy, 
osiąganych rezultatach i efektach oraz 
nakładach finansowych związanych z ich 
realizacją. Jestem przekonany, że Raport 
stanowi kompleksowe i rzetelne podsumowanie 
działań samorządu Rychwała w roku ubiegłym.  

Prezentując Państwu ten Raport, nie mogę 
pominąć COVID - 19. Z perspektywy czasu, po 
miesiącach walki z pandemią, widzimy 
szczególnie dobrze, że siła i przyszłość 
samorządu nie zależą jedynie od wypełniania 
obowiązujących przepisów prawa – choć 
stanowią one niezbędny fundament, ale od 
wartości dodanej, jaką potrafimy wypracować, 
wspólnie tworząc Gminę dzień po dniu. 

Nie na wszystko mamy wpływ, dotkliwie 
uświadomiły nam to zmiany w prawie 
skutkujące znaczącym obniżeniem dochodów 
samorządów. Sytuacje takie mobilizują nas do 
większej kreatywności, solidarności  
i odpowiedzialności za los i warunki życia 
każdego mieszkańca.  

Razem możemy więcej. Wierzę, że znajdziecie 
Państwo w tym raporcie rzetelne i dobre 
informacje, szczególnie potrzebne w obecnych 
czasach dla budowy wzajemnego zaufania  
i współpracy.  

                           Z poważaniem 
                                Stefan Dziamara  

Burmistrz Rychwała
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1. Zarządzanie Gminą 
Gmina Rychwał jest gminą miejsko-wiejską, położoną w południowo wschodniej części 

województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim, na równinie rychwalskiej, przy drodze 

krajowej nr 25 Oleśnica - Bydgoszcz oraz przy trasie wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków. 

Graniczy ona z sześcioma gminami: Grodziec, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków, Stawiszyn, 

Mycielin. Obszar gminy wynosi 118 km2. W skład gminy wchodzą 23 sołectwa i miasto 

Rychwał.  

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej  

i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację 

rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, 

infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska.  

Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową –dotyczą spraw obywatelskich, stanu 

cywilnego, wyborów, obronności i po mocy społecznej.  

 
 

 

 
 

1.1 Władze miasta 

Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lata. Burmistrz wykonuje 

uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa.  

Do zadań Burmistrza należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, 

gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu.  

 

Funkcję Burmistrza sprawuje Stefan Dziamara.  
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Urząd Gminy i Miasta wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie 

zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia  

z organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie 

w drodze zawartych porozumień.  

W skład kierownictwa urzędu wchodzą: 

Zastępca Burmistrza/Sekretarz Gminy – Ewa Jędrzejczak, Skarbnik Gminy – do dnia 29 lutego 

2020 r. Katarzyna Kwiecińska, od dnia 1 marca 2020 r. Anna Wróbel, Zastępca Skarbnika 

Gminy – Krystyna Rymarska, Kierownik Referatu Gospodarki – Karolina Małolepsza, 

Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu – Marzena Grubska, Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego – Beata Lewandowska.  

 

1.2 Rada Miejska w Rychwale 

Rada Miejska w Rychwale jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na 

pięcioletnią kadencję. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające  

w zakresie działania gminy.  

Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu miasta, uchwalanie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków  

i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.  

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady.  

Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców.  

 

Radę Miejską w Rychwale tworzy 15 osób:  

Imię i nazwisko okręg  funkcja 

Drewniacki Roman  Miasto Rychwał ulice: Konińska, 
Plac Wolności, Szkolna, 
Gimnazjalna, Piłkarska, 
Tenisowa, Sportowa, Krótka 

Przewodniczący Rady 

Jagodzińska Magdalena  Jaroszewice Rychwalskie Wiceprzewodnicząca Rady 
- Członek Komisji Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Przestrzennego  
oraz Promocji 

- Członek Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej, 
Porządku Publicznego oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej  

Grądziel Henryk  Siąszyce, Zosinki Wiceprzewodniczący Rady 
- Członek Komisji Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi, 
Stowarzyszeniami oraz Współpracy 
Zagranicznej 
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Andrzejewska Renata  Grochowy - Przewodnicząca Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji  

- Członek Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej, 
Porządku Publicznego oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej  

Brzęcki Jan  Modlibogowice, Wardężyn - Z-ca Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej  

- Członek Komisji Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Przestrzennego  
oraz Promocji  

Krzyżanowski Aleksander  Miasto Rychwał ulice: Akacjowa, 
Ogrodowa, Okólna, Kościelna, 
Przedszkolna, Słoneczna, 
Grodziecka, Kaliska, Józefów 

- Przewodniczący Komisji Budżetu, 
Rozwoju Gospodarczego i 
Przestrzennego oraz Promocji  

- Członek Komisji Rozwoju Wsi, 
Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska 

Kuczyński Paweł Czyżew, Rozalin - Przewodniczący Komisji Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi, 
Stowarzyszeniami oraz Współpracy 
Zagranicznej 

- Członek Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji 

Lewandowski Włodzimierz  Miasto Rychwał ulice: 
Tuliszkowska, Złotkowska, Polna, 
Sokołów, Łąkowa, Chabrowa, 
Milewo, Nowa 

- Członek Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej, 
Porządku Publicznego oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej- Członek Komisji 
Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, Stowarzyszeniami 
oraz Współpracy Zagranicznej 

Małolepsza Iwona  Jaroszewice Grodzieckie, 
Kuchary Borowe 

- Przewodnicząca Komisji Rozwoju Wsi, 
Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska 

- Członek Komisji Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi, 
Stowarzyszeniami oraz Współpracy 
Zagranicznej 

Olkowska Jolanta Broniki, Franki, Kuchary 
Kościelne, Święcia 

- Członek Komisji Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi, 
Stowarzyszeniami oraz Współpracy 
Zagranicznej 

Ośkowiak Mirosław Rybie, Siąszyce Trzecie, 
Złotkowy 

- Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji  

- Członek Komisji Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Przestrzennego  
oraz Promocji  

Piasecki Cezary  Biała Panieńska, Gliny, Lubiny - Członek Komisji Rozwoju Wsi, 
Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska 

Raczkowski Krzysztof  Miasto Rychwał ulice: 
Grabowska, Kwiatowa, 
Malinowa, Morelowa, 
Porzeczkowa, Wiśniowa, 
Agrestowa oraz sołectwo 
Grabowa 

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
- Członek Komisji Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Przestrzennego  
oraz Promocji  

Świerczyński Zenon  Dąbroszyn - Członek Komisji Rewizyjnej 
- Członek Komisji Rozwoju Wsi, 

Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska 
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Urbaniak Waldemar  Miasto Rychwał ulicę Żurawin 
oraz sołectwo Wola Rychwalska 

- Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej, Porządku Publicznego oraz 
Ochrony Przeciwpożarowej  

- Członek Komisji Rewizyjnej 

 

1.3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rychwale w 2020 r.  

W 2020 r. Rada Miejska w Rychwale obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na  

11 posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 86 uchwał. Ponadto Rada 

Miejska przyjęła od Komendanta Komisariatu Policji w Rychwale Waldemara Adamczyka 

informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu 

Policji w Rychwale za 2019 r. z dnia 30 stycznia 2020 r. 

W posiedzeniach uczestniczyli: Burmistrz Rychwała, Z-ca Burmistrza/Sekretarz Gminy, 

Skarbnik Gminy oraz inne zaproszone osoby, stosownie do omawianych na posiedzeniach 

tematów, w tym dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz Komendant 

Komisariatu Policji.  

Protokoły ze wszystkich posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały organ wykonawczy gminy 

udostępnił do publicznego wglądu, publikując je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy i Miasta w Rychwale.   

Zgodnie z procedurą do Wydziału Kontroli Prawnej i Nadzoru Wojewody Wielkopolskiego 

przekazane było 79 uchwał, do Regionalnej Izby Obrachunkowej 35 uchwał, natomiast do 

Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego przekazane zostało 22 uchwał. 

 

Uchwały podjęte w 2020 r. 

Nazwa referatu:  Ilość podjętych uchwał:   

Referat Finansów  32 uchwały  

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu  10 uchwał  

Referat Gospodarki  31 uchwał  

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale   1 uchwała  

Referat Zarządzania   7 uchwał  

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  1 uchwała 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie  4 uchwały 
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1.4. Zestawienie dokumentów programowych Gminy Rychwał 
 
 
Lp Nazwa strategii, programu, planu Nazwa aktu 

wprowadzającego 

Czas obowiązywania 

1. Program Współpracy Gminy Rychwał  
z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 

Uchwała nr XIII/97/19 Rady 
Miejskiej w Rychwale 

01.01.2020 r.-31.12.2020 r. 

2. Wieloletni Program Współpracy Gminy Rychwał  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie na lata 2019-2021 

Uchwała nr LIII/348/18 Rady 
Miejskiej w Rychwale  

01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.  

 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 
Rychwał na rok 2020 
 

Uchwała nr XIV/106/19 Rady 
Miejskiej w Rychwale  

01.01.2020 r.-31.12.2020 r. 

4. Programu opieki nad zabytkami Gminy Rychwała na lata 
2018-2021 

Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej 
w Rychwale 

01.01.2018 r.-31.12.2021 r. 

5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rychwał Uchwała Nr XVII/113/16 Rady 
Miejskiej w Rychwale  

Dokument należy 
aktualizować co 4 lata 

6. Program ochrony środowiska dla gminy Rychwał na lata 2017 
– 2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025. 

Uchwała Nr XXVII/179/17 Rady 
Miejskiej w Rychwale 

2017 - 2025 

7. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu gminy Rychwał na lata 2013 – 2032 

Uchwała Nr XLIX/366/14 Rady 
Miejskiej w Rychwale 

2013 – 2032 

8. Plan odnowy miejscowości Rychwała na lata 2018-2025 Uchwała Nr XLIV/295/18 Rady 
Miejskiej w Rychwale 

od 28.03.2018 r. 

9. Program rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017 – 2023 Uchwała Nr XXXVII/236/17 od 2017-2023 

10. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Rychwał na lata 2018 – 2022  

Uchwała Nr XLV/305/18 Rady 
Miejskiej w Rychwale 

2018-2022 

11. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta 
Rychwał 
 

Uchwała Nr XVII/131/20 Rady 
Miejskiej w Rychwale 

od 09.04.2020 r. 
do 31.12.2020 r.  

12. Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rychwała  

Uchwała nr 195/XLI/97 – Dz.U. 
Woj. Konińskiego Nr 16 poz. 76  
z 1997 r. 

1997 –do nadal 

13. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego osiedla przy 
ul. Sportowej w Rychwale. 

Uchwała nr 194/XLI/97– Dz.U. 
Woj. Konińskiego Nr 16 poz. 76  
z 1997 r. 

1997 –do nadal 

14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał. 

Uchwała nr XXXII/201/01 –Dz.U. 
Woj. Wlkp. Nr 2 poz. 74 z 2002 r. 

2002- do nadal 

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  
w Rychwale w rejonie ul. Sportowej  ul. Szkolnej. 

Uchwała nr XXXII/202/01– Dz.U. 
Woj. Wlkp. Nr 160 poz. 4363  
z 2001 r. 

2001 - Nadal 

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  
w Rychwale w rejonie ul. Polnej. 

Uchwała nr XXXII/203/01 –Dz.U. 
Woj. Wlkp. Nr 160 poz. 4364  
z 2001 r. 

2001- do nadal 

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy  
i miasta Rychwał. 

Uchwała nr X/60/03 – Dz.U. Woj. 
Wlkp. Nr 181 poz. 3377 z 2003 r. 

2003 – do nadal 

18. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał Etap I. 

Uchwała nr XXXVI/280/10 –Dz.U. 
Woj. Wlkp. Nr 112 poz. 2080  
z 2010 r. 

2010 – do nadal 
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19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał Etap. 

Uchwała nr  XI/90/11 – Dz. U. 
Woj. Wlkp. Nr 275 poz. 4398  
z 2011 r. 

2011 – do nadal 

20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał Etap III. 

Uchwała nr IX/71/11 – Dz.U. Woj. 
Wlkp. Nr 259 poz. 4090  
z 2011 r. 

2011 – do nadal 

21. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał Etap IV. 

Uchwała nr IX/72/11 – Dz.U. Woj. 
Wlkp. Nr 251 poz. 3979  
z 2011 r. 

2011 – do nadal 

22. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał Etap V. 

Uchwała nr  XXXII/246/13 –Dz.U. 
Woj. Wlkp. poz. 1774  
z 25.02.2013 r. 

2013 – do nadal 

23. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał Etap VI. 

Uchwała nr  XXXII/247/13 –Dz. U. 
Woj. Wlkp. poz. 2014  
z 06.03.2013 r. 

2013 – do nadal 

24. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał  Etap VII. 

Uchwała nr XXXII/248/13 – Dz.U. 
Woj. Wlkp. poz. 1773  
z 25.02.2013 r. 

2013 – do nadal 

25. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów w 
obrębach Święcia, Franki, Czyżew, Dąbroszyn, Wardężyn 
(Etap VIII). 

Uchwała nr  XLV/325/13 – Dz.U. 
Woj. Wlkp. poz. 665  
z 29.01.2014 r. 

2014 – do nadal 

26. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów – 
Etap X. 

Uchwała Nr LII/388/14 – Etap X – 
Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 5240  
z 13.10.2014 r. 

2014 – do nadal 

27. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów – 
Etap XI. 

Uchwała Nr LII/389/14 – Dz. U. 
Woj. Wlkp. poz. 5418  
z 22.10.2014 r. 

2014 – do nadal 

28. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał – Etap XII. 

 

Uchwała Nr XIII/80/15 Rady 
Miejskiej w Rychwale  
z dn. 6.11.2015 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał – Etap XII, 
Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 7076 z 
23.11.2015 r. 

Nadal 

29. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał – Etap XIII. 

Uchwała Nr XIII/81/15 Dz. U. Woj. 
Wlkp. poz. 7077  
z 23.11.2015 r. 

2015 – do nadal 

30. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał – Etap XIV część A. 

Uchwała  Nr XXXIX/259/17 – 
Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 7811  
z 30.11.2018 r. 

2018 – do nadal 

31. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał – Etap XIV część B. 

Uchwała  Nr XLI/275/18 – Dz.U. 
Woj. Wlkp. poz. 1331  
z 9.02.2018 r. 

2018 – do nadal 

32. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów – 
Etap XV  

Uchwała  Nr XVI/123/20  –         
Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1857  
z 26.02.2020 r. 

2020 – do nadal 
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1.5. Zestawienie wydanych przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta  
w Rychwale decyzji, zaświadczeń oraz innych dokumentów w 2020 r. 

 
Dokumenty 

Decyzje  

postanowienia 

Zaświadczenia  

odpisy/wypisy 

upoważnienia 

Upoważnienia/ 

pełnomocnictwa 

Zarządzenia Umowy 
ogółem 

Wnioski  
o informację 
publiczną  

 

4482 

 

1144 

 

5 

 

20 

 

15 

 

46 

 

1.6. Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Rychwała 
 
W ramach przyjęć interesantów Burmistrz Rychwała przyjął: 
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1.7. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

 
Sporządzone akty urodzenia w tym: 
- dzieci urodzone za granicą (transkrypcje ) 
- dzieci urodzone terenie Gminy Rychwał 

 
7 
1 

Sporządzone akty małżeństwa w tym:  
- konkordatowe (śluby kościelne) 
- cywilne  
- zagraniczne (transkrypcje) 

 
24 
23 
2 

Sporządzone akty zgonu w tym: 
- na terenie Gminy Rychwał 
- zgon za granicą ( transkrypcja ) 

 
49 
1 

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie 13 

Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w tym: 
ślub cywilny 
ślub konkordatowy  

 
22 
38 

Wydano łącznie 685 odpisów stanu cywilnego w tym: 
odpisów skróconych 
odpisów zupełnych 
odpisów wielojęzycznych 

 
541 
28 
71 
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Odznaczenia za wieloletnie pożycie małżeńskie 

 
 

1.8. Demografia 
 
Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale w Gminie Rychwał 
na dzień 31 grudnia 2020 r. zameldowanych na pobyt stały było 5793 osoby, w mieście 
Rychwał 2381 osób – łącznie 8174 osób.  

 

Statystyki Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych  
 

Urodzenia, w tym: 
dziewczynki  
chłopcy  

 
34 
41 

Zgony, w tym: 
Kobiety  
Mężczyźni  

 
37 
50 

Zameldowano na pobyt stały i czasowy osób  175 
Przyjęto wniosków na dowody osobiste 422 
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Wydano decyzji:            

- w sprawach meldunkowych – 4, 

- w sprawie zmiany imion i nazwisk – 1. 

Wydano 304 zaświadczenia potwierdzające zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.  

 

2. Oświata i wychowanie 
 
System edukacyjny, aby dobrze spełniał swoją rolę musi być dostosowany do bieżących  
i przyszłych potrzeb danej społeczności. Dotyczy to zarówno procesu kształcenia, opieki 
i wychowania, jak i warunków w jakich ten process się odbywa. Baza materialna placówek 
oświatowych musi, więc spełniać wszelkie wymogi i tym samym być przyjazna uczniom, 
również tym niepełnosprawnym.   
Jedno z najważniejszych a zarazem największych i bardzo trudnych zadań publicznych, które 
realizuje rychwalski samorząd stanowi oświata.  
W Gminie Rychwał istnieją placówki edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej, natomiast 
brak jest szkolnictwa ponadpodstawowego.   
Ponadto w Rychwale funkcjonuje również Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, 
którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Koninie. Placówka ta kształci 
dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w różnym stopniu. Na terenie gminy w roku 
2020 nie funkcjonowały placówki niepubliczne.   
Gmina Rychwał obecnie jest organem prowadzącym dla 7 placówek oświatowych:  

• Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej,  
• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie,  
• Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Grochowach,  
• Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,  
• Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,  
• Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Rychwale,  
• Zespół Przedszkoli w Rychwale w skład, którego wchodzą Przedszkole Samorządowe 
„Plastuś” i Przedszkole Samorządowe „Leśne Skrzaty”.  
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2.1. Baza lokalowa placówek oświatowych 
 
Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki i ich wyposażenie oraz dostępne dla uczniów obiekty 

sportowe, to majątek gminy bezpośrednio służący potrzebom uczniów i nauczycieli. Stan tej 

infrastruktury wpływa na warunki nauczania i pośrednio na jej efekty. Kondycja materialna 

rychwalskich placówek oświatowych jest bardzo zróżnicowana, bowiem mają one swoje 

siedziby w budynkach, które budowane były w różnych okresach i wymagają systematycznych 

prac remontowych i modernizacyjnych, a sytuacja finansowa gminy nie pozwala wydatkować 

wystarczających kwot na sfinansowanie gruntownych remontów.  

Z gminnego budżetu corocznie przeznacza się pewną pulę środków na wykonanie 

najpilniejszych prac. Obecnie wszystkie budynki szkolne są docieplone, bezpieczne  

i estetyczne, a bezpośrednie otoczenie uporządkowane. Samorząd gminy, w miarę możliwości 

wspomaga podległe placówki, pozyskując środki finansowe z różnych programów oraz 

instytucji. Ostatnim tego przykładem jest rozbudowa szkoły w Kucharach Kościelnych, gdzie 

dobudowano skrzydło, w którym mieścić się sala gimnastyczna. 
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SP Biała 
Panieńska 

9 1 0 2 1 0 1 0 1 

SP 
Dąbroszyn 

5 1 0 1 0 0 1 0 1 

SP 
Grochowy 

7 1 0 1 0 0 1 0 1 

SP 
Jaroszewice 
Grodzieckie 

 6  1 0   2  0  1 0  0  1 

SP Kuchary 
Kościelne 

8 1 0 1 1 1 0 1 1 

SP Rychwał 30 2 0 3+1 1 2+hala 0 1 3 

Zespół 
przedszkoli  

4 0 0 0 2 1 1 0 1 

Razem 69 7 0 11 5 5+hala 4 2 9 

Dane z SIO na 30.09.2020 r. 

Sala do zajęć z zakresu pomocy psychol.-pedagog. /pielęgniarka 
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2.2. Uczniowie w placówkach oświatowych 
 
Procesy demograficzne bezpośrednio wpływają na kształt sieci szkolnej, na wykorzystanie 

budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej placówki. 

To przeciętna liczba uczniów w oddziale klasowym jest wyznacznikiem jednostkowych 

kosztów nauczania. Mała ilości uczniów, co prawda przekłada się na korzystniejsze warunki 

pracy nauczycieli, pozwala na bardziej zindywidualizowane podejście do uczniów, ale znacznie 

zwiększa koszty w danej szkole. Średnia wielkość oddziału klasowego ma bezpośredni wpływ 

na koszty prowadzenia placówki szkolnej, jest więc bardzo ważna dla organu prowadzącego, 

toteż należy monitorować tworzenie klas pierwszych, aby przeciwdziałać nadmiernemu 

zmniejszaniu się liczby uczniów w danym oddziale. 

 
 

Liczba uczniów w placówkach 
 

l.p. Wyszczególnienie 2019/2020 2020/2021 

1 

Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej 
liczba dzieci 57 56 
liczba oddziałów 8 8 
liczba dzieci na oddział 7 7 

2 

Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie 
liczba dzieci 61 60 
liczba oddziałów 8 8 
liczba dzieci na oddział 8 8 

3 

Szkoła Podstawowa w Grochowach 
liczba dzieci 81 80 
liczba oddziałów 9 8 
liczba dzieci na oddział 9 10 

4 

Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich 
liczba dzieci 76 73 
liczba oddziałów 7 7 
liczba dzieci na oddział 11 10 

5 

Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych 
liczba dzieci 143 149 
liczba oddziałów 11 10 
liczba dzieci na oddział 13 15 

6 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa w Rychwale 
liczba dzieci 425 445 
liczba oddziałów 26 20 
liczba dzieci na oddział 
 
 
 

16 
 
 
 

22 
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7 

Zespół Przedszkoli w Rychwale 
liczba dzieci 91 92 
liczba oddziałów 4 4 
liczba dzieci na oddział 23 23 

  
ogółem uczniowie 934 955 
ogółem oddziały 77 65 

Dane z SIO na 30 września 2020 r. 

 
 

Średnia liczba uczniów w klasach 
 

 
Dane z SIO na 30 września 2020 r. 

 
Porównując liczbę uczniów w oddziałach klasowych w poszczególnych placówkach można 

zauważyć, iż za wyjątkiem szkół podstawowych w Rychwale i Kucharach Kościelnych oraz 

Zespołu przedszkoli kształtuje się od siedmiu do dziesięciu dzieci. Nie jest to komfortowa 

sytuacja dla organu prowadzącego, gdyż koszty utrzymania tych placówek są bardzo 

znaczące. 

 
Etaty nauczycieli i pracowników obsługi w roku szkolnym 2020/2021 

Placówka 
nauczyciele obsługa Uczniowie na 

etat 
nauczycielski 

Uczniowie na 
etat obsługi osoba etat osoba etat 

SP Biała Panieńska 12 10,86 2 2 5 28 

SP Dąbroszyn 14 12,13 4 4 5 15 

SP Grochowy 15 13,25 3 3 6 27 

SP Jaroszewice Grodzieckie 11 11 4 3,5 7 21 

SP Kuchary Kościelne 18 17,00 4 4 9 37 

SP Rychwał 57 56,45 19 19 8 23 

Zespół przedszkoli 7 7 9 9 10 10 

Razem 134 127,69 45 44,5 7 21,46 

Dane z SIO na 30 września 2020 r. 
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Liczba uczniów przypadających na jeden przeliczeniowy etat nauczycielski jest, obok średniej 

wielkości oddziału klasowego, najbardziej powszechną miarą efektywności szkół i systemów 

szkolnych. Wartością wskaźnika jakim jest etat przeliczeniowy można analizować racjonalność 

poziomu zatrudnienia w placówkach i ocenić czy należy podjąć działania zmierzające do 

zmniejszenia liczby etatów. Koszty funkcjonowania szkół związane są przede wszystkim  

z liczbami nauczycielskich etatów i w o wiele mniejszym stopniu zależą od tego, ile osób te 

etaty realizuje. 

 
 

 
 

Dane SIO na 31 grudnia 2020 r. 

 
Nieco ponad 65% ogólnej liczby zatrudnionej kadry pedagogicznej w pełnym wymiarze  

w gminnych placówkach oświatowych stanowią nauczyciele o najwyższym stopniu awansu 

zawodowego, tj. nauczyciele dyplomowani. Natomiast około 16% to nauczyciele mianowani,  

niespełna 18% kontraktowi i tylko 0,78% stanowią nauczyciele stażyści.  

Wszyscy nauczyciele posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich, bądź zawodowych 

wraz z przygotowaniem pedagogicznym i mają pełne kwalifikacje do nauczania, właściwe 

przygotowanie jako wychowawcy klas i przygotowanie do pracy z uczniem trudnym, 

posiadającym problemy w nauce.  

 

2.3. Finansowanie gminnej oświaty 
 
Finansowanie prowadzonych przez gminę szkół i placówek oświatowych to jedno  

z najważniejszych zadań. Gmina Rychwał podobnie jak inne gminy w Polsce ponosi znaczny 

wysiłek finansowy w obszarze edukacji, bowiem ustawodawstwo precyzyjnie określa 

wymagania ilościowe, do których należą zapewnienie odpowiedniego poziomu wynagrodzeń 
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nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego oraz zapewnienie wydatków na 

doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. Ponadto koszty stałe utrzymania 7 placówek 

oświatowych zajmują również znaczące miejsce w gminnym budżecie.  

Z założeń rozporządzenia MEN wynika, że subwencja oświatowa dla samorządów powinna 

zaspokajać wydatki na realizację gminnych zadań oświatowych, w szczególności na bieżącą 

działalność szkół podstawowych, nie uwzględniając oczywiście przedszkoli, dowozu uczniów, 

świetlic i stołówek. Założenia te nie mają pokrycia w rzeczywistości. 

 
Zadania subwencjonowane w Gminie Rychwał w latach 2019-2020 

 
 

Oświata i wychowanie 2019 2020 

Subwencja oświatowa 7 638 644,00 7 818 828,00 
Dotacje celowe i inne dochody 863 972,08 745 491,41 
Środki własne gminy 6 437 036,44 5 901 604,37 
Razem 14 939 652,52 14 465 923,78    

Oświatowe zadania subwencjonowane w Gminie 
Rychwał 

2019  2020 

Szkoły podstawowe 8 481 716,12 9 251 025,29 

Gimnazja 980 057,60 0,00 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 21 163,84 3 856,62 

Stołówki szkolne 447 414,73 442 624,64 
Uczniowie z niepełnosprawnością w przedszkolu 31 250,73 79 782,58 
Uczniowe z niepełnsoprawnością w szkole  600 293,89 630 406,85 
Opieka świetlicowa 427 548,49 451 452,91 
Pomoc materialna dla uczniów 49 975,23 53 936,01 
Razem wydatki 11 039 420,63 10 913 084,90 
Subwencja oświatowa 7 636 248,70 7 818 828,00 
Dotacja na pomoc materialną 45 487,63 40 256,01 
Dotacja podręcznikowa 63 833,11 76 941,93 
Pozostałe dotacje 0,00 0,00 
Dochody z tytułu wyżywienia 154 278,40 82 094,60 

Pozostałe dochody 62 969,91 53 068,68 

Razem subwencja, dotacje i dochody 7 962 817,75 8 071 189,22 
Różnica - środki własne gminy 3 076 602,88 2 841 895,68 

   
Oświatowe zadania  własne w Gminie Rychwał 2019 2020 

Wydatki inwestycyjne 956 895,85 1 830 575,83 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 400 694,21 144 935,97 
Przedszkola 1 191 943,61 1 178 214,62 
Dowozy 231 443,50 115 949,49 
Kolonie i obozy 31 103,60 3 185,50 
Pozostała działalność 88 151,12 279 977,47 
Razem wydatki 3 900 231,89 3 552 838,88 
Subwencja oświatowa 2 395,30 0,00 
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Dotacja przedszkolna 270 779,00 271 623,60 
Opłaty za pobyt i wyżywienie 218 511,06 146 004,40 
Zwrot za dzieci spoza terenu gminy 39 356,49 59 656,60 
Pozostałe dochody 8 756,48 15 845,59 
Razem subwencja, dotacje i dochody 539 798,33 493 130,19 
Różnica - środki własne gminy 3 360 433,56 3 059 708,69 

Opracowanie własne – dane z sprawozdania finansowego za 2019-2020 
 

 
Subwencja oświatowa w Gminie Rychwał kształtuje się na poziomie ponad 7 mln złotych  

i jest to kwota nie wystarczająca na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania, 

dlatego też z gminnego budżetu w roku 2020 dodatkowo przeznaczono kwotę prawie 6 mln 

złotych. Jest to oczywiście kosztem rezygnacji z realizacji innych zadań publicznych.  

W 2020 r. w ramach akcji „Kolorowe Renowacje”, organizowanej przez Fabrykę Farb  

i Lakierów Śnieżka SA, Gmina Rychwał pozyskał 4 palety farb (około 2275 l.) do malowania 

wnętrz. Farby zostały w głównej mierze przekazane do rychwalskich placówek oświatowych.  

 

 

2.4. Nagrody i stypendia  
 
2.4.1. nagrody 

W 2020 r. zostały przyznane nagrody Burmistrza Rachwała dla laureatów konkursów 

przedmiotowych, laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, a także najlepszym 

absolwentom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychwał. 

Nagrody te wypłacono na podstawie uchwały nr XIX/143/20 Rady Miejskiej w Rychwale 12 

uczniom w ogólnej kwocie 5.000 zł.  

2.4.2. stypendia szkolne i zasiłki szkolne 
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Pomoc materialna uczniom w postaci stypendiów i zasiłków szklonych została udzielona na 

podstawie przepisów prawa oświatowego w liczbie świadczeń: 

- stypendia szkolne – 172 w kwocie 42.656 zł 

- zasiłków szklonych – 2 w kwocie 1.240 zł 

Łączna liczba uczniów objętych pomocą w 2020 r. wynosiła 174 osoby, natomiast ogólna 

wartość świadczeń to 43.916 zł. 

 

3. Promocja, kultura, sport i rekreacja 

3.1. Wydarzenia kulturalne  

W gminie Rychwał działalność kulturowa jest na bardzo wysokim poziomie. Wszelkie 

wydarzenia gminne realizowane są przez Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu  

w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale, poszczególne placówki oświatowe, Miejsko-Gminną 

Bibliotekę Publiczną oraz samorządy wiejskie, organizacje społeczne oraz kościelne.  

Rok 2020 to bardzo trudny rok pod względem imprez, uroczystości i wydarzeń. Pandemia  

covid 19 pokrzyżowała wiele planów i zamierzeń. Gmina Rychwał pomimo trudnej sytuacji 

kulturowej zorganizowała wiele ważnych przedsięwzięć 16 stycznia 2020 r. w Hali 

Widowiskowo-Sportowej w Rychwale odbyło się Spotkanie Noworoczne. Było ono idealną 

okazją do podsumowania osiągnięć gminnych w roku poprzednim. W styczniu odbył się 

również Rychwalski bal charytatywny, który  jest szczytna akcja dla osób potrzebujących.  
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Marzec w gminie Rychwał to przede wszystkim Gminny Dzień Kobiet. W 2020 r. święto to 

odbyło się w Złotkowach, gdzie gwiazdą wieczoru był zespół discopolowy Freaky Boys.  

 

Tradycją stały się uroczyste obchody Świąt Majowych w gminie Rychwał, do których 

zaliczamy Święto Pracy, Dzień Flag, Święto Uchwalenia Konstytucji i oraz Dzień Strażaka.  

W tych dniach uroczyście odegrano Hymn Polski oraz złożono symboliczne wiązanki kwiatów.  

 

Sezon letni w gminie Rychwał rozpoczynają rajdy rowerowe. W ciągu ubiegłego roku  
w gminie Rychwał zorganizowano 4 rajdy rowerowe, który zgromadziły łącznie ponad 400 
osób.  
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W sierpniu 2020 r. pomimo trwającej pandemii udało się zorganizować Dożynki Gminno 

Parafialne. Wydarzenie odbyło się w Parku Miejskim w Rychwale.  

 

 

We wrześniu 2020 r. Rychwał stał się muzyczna stolicą regionu wielkopolskiego. W pierwszym 

dniu Impresji Muzycznych odbyły się tradycyjne parady orkiestr w niemal wszystkich 

miejscowościach gminy Rychwał. Drugi dzień to wspaniała parada ulicami Rychwała oraz 

koncerty w Parku Miejskim.  
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W mikołajkowe popołudnie, po gminie Rychwał odbył podróż Święty Mikołaj. Mikołajowie 

odwiedzili wszystkie zakątki gminy Rychwał wręczając słodkie upominki.  
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3.2. Sport  

Sport jest nieodzowna częścią życia społecznego mieszkańców gminy Rychwał. Wiele osób 

uprawia sport amatorsko oraz zawodowo, dlatego też gmina Rychwał posiada bogatą bazę 

lokalową: Hala widowiskowo-sportowa wraz z kompleksem boisk w Rychwale,  Skatepark  

kompleks boisk ORLIK,  miasteczko ruchu drogowego,  sale gimnastyczne w szkołach wraz 

z boiskami szkolnymi,  place zabaw. Piłka nożna i piłka siatkowa to sporty, które dominują 

podczas uprawiania sportu.  

Na terenie gminy Rychwał działają dwa LKS, które systematycznie uczestniczą w rozgrywkach 

związków sportowych w piłkę nożną. W związku z trwającą pandemią koronawirusa większość 

rozgrywek została odwołana.  

LKS Zjednoczeni Rychwał posiada sekcje: oldboy, senior, trampkarz starszy, młodzik, orlik, 

żak i skrzat w piłce nożnej oraz w piłce siatkowej sekcja oldboy i damska. 

Zespół seniorów występuje w klasie okręgowej piłki nożnej, natomiast drużyny młodzieżowe  

w swoich klasach rozgrywek. W LKS Fanclub Dąbroszyn trenują juniorzy. 

Ponadto uczniowie szkół z terenu gminy mają możliwość uczestnictwa w sekcjach sportowych 

SKS. 

 

Pośród przedsięwzięć sportowych można wymienić: 

 spartakiadę z okazji Dnia Dziecka, 

 zawody sportowo - pożarnicze, 

 turnieje i rozgrywki na boiskach Orlik, 

 turnieje i rozgrywki w hali widowiskowo-sportowej, 

 zawody wędkarskie, 

 rajdy rowerowe. 

 

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie Rychwał w 2020 r. opierała się na 

opracowanych i przyjętych do realizacji rocznym programie współpracy Gminy Rychwał  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami oraz wieloletnim programie współpracy 

Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2021, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
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i o wolontariacie. Dokumenty te są strategicznymi w relacjach Gminy Rychwał  

z organizacjami z III sektora.  

Głównym celem programów było skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia 

mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy samorządu gminnego z organizacjami 

pozarządowymi. Adresatami programu były nie tylko podmioty z terenu naszej gminy,  

ale również fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy 

Rychwał. Realizatorem programu był Burmistrz Rychwała w zakresie dysponowania środkami 

finansowymi w ramach budżetu, decydowania o przyznawaniu dotacji i innych form wsparcia, 

natomiast Komisja konkursowa w zakresie opiniowania ofert otwartych konkursów oraz ofert 

złożonych, zgodnie z art. 19a ustawy, tj. w tzw. trybie pozakonkursowym. 

Zgodnie z Programem w roku 2020 współpraca Gminy Rychwał z organizacjami 

pozarządowymi miała charakter finansowy i pozafinansowy. 

Współpraca pozafinansowa w szczególności poprzez: 

• organizację spotkań, szkoleń i warsztatów w celu ułatwienia organizacjom 

nawiązywania kontaktów i wzmocnienia wzajemnej współpracy, 

• promocję działalności organizacji pozarządowych w wydawanych materiałach 

informacyjnych, biuletynie informacyjnym „Odgłosy Rychwalskie” oraz na stronie 

internetowej gminy, 

• przekazanie organizacjom pozarządowym pucharów, dyplomów, gadżetów 

reklamowych podczas organizacji imprez, 

• nieodpłatne udostępnianie boisk wraz z zapleczem sportowym, lokali i pomieszczeń  

w celu realizacji zadań publicznych, 

• udzielanie informacji oraz udostępnianie materiałów związanych z realizacją zleconych 

zadań, 

• udzielenie pomocy przy organizacji badań profilaktycznych przeznaczonych dla 

mieszkańców Gminy Rychwał, 

• organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, 

• organizację wydarzeń związanych z kultywowaniem lokalnych tradycji, np. spotkania 

wielkanocne, gminne dożynki, Święto  

Współpraca finansowa odbywała się w formie wsparcia wykonania zadań publicznych 

wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji. Podpisano  

7 umów na realizację zadań publicznych. Ponadto, Gmina Rychwał przekazała w 2020 r. 

składkę członkowską Stowarzyszeniu „Solidarni w Partnerstwie” w kwocie 15.000 zł 
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Nazwa zadania Nazwa projektu 
Nazwa 

organizacji 

 

Adres organizacji 
(ulica i numer) 

Forma 
prawna 
organiza

cji 

Forma 
zleconego 

zadania 

 

Stan 
oferty 

Wnioskowa
na kwota 
dotacji z 

oferty 

Przyznana 
kwota 

dotacji na 
2020 rok 

Kwota innych 
środków 

finansowych, 
wkład 

osobowego i 
rzeczowego 

Data 
zawarcia 
umowy 

Termin 
realizacji 

zadania od 
dnia 

Termin 
rozliczenia 

zadania 

Pomoc społeczna, w  tym 
pomoc rodzinom osobom  
w trudnej sytuacji życiowej 
oraz  wspierania rodziny  
w Gminie Rychwał 

„Prowadzenie 
placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i 
młodzieży z terenu 
gminy Rychwał” 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
Oddział Gminny                    

w Rychwale 

62-570 Rychwał,  
ul. Tuliszkowska 1 

S W 
duży 
grant 

80 000,00 

40 000,00 
rok 2020 

 

0,00 

24.01.2020 
24.01.2020 

31.12.2021 

31.01.2021 

31.01.2022 
40 000,00 

Rok 2021 
8 800,00 

Wspieranie  
i upowszechnianie rozwoju 
kultury fizycznej i sportu  
w Gminie Rychwał  

„Rozwój kultury 
fizycznej i sportu w 
gminie Rychwał w 
roku 2020” 

LKS Fanclub 
Dąbroszyn 

62-570 Dąbroszyn 41 S W 
duży 
grant 

13 000,00 13 000,00 
1 500,00 

31.01.2020 
31..01.2020 
30.11.2020 

31.12.2020 

200,00 

Wspieranie  
i upowszechnianie rozwoju 
kultury fizycznej i sportu  
w Gminie Rychwał 

 

„Rozwój kultury 
fizycznej i sportu w 
gminie Rychwał w 
roku 2020” 

LKS Zjednoczeni 
Rychwał 

62-570 Rychwał,  
ul. Sportowa 34 

S W 
duży 
grant 

74 000,00 74 000,00 

7 400,00 

31.01.2020 
31..01.2020 
30.11.2020 

31.12.2020 

1 600,00 

 

Wspieranie  
i upowszechnianie rozwoju 
kultury fizycznej i sportu w 
Gminie Rychwał 

„Treningi piłkarskie 
oraz udział w 
rozgrywkach Ligii 
Wielkopolsko 
Lubelskich Lig 
Piłkarskich dla dzieci  
i młodzieży z gminy 
Rychwał” 

Fundacja Piotra 
Reissa 

ul. Źródlana 19/1,  
60-642 Poznań 

S W 
duży 
grant 

18 500,00 3 000,00 

1200 

31.01.2020 
31.01.2020 
30.11.2020 

30.12.2020 

0,00 

Pożytek Publiczny w 2020 r. 
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Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego: Realizacja 
projektów artystycznych 
służących podnoszeniu 
atrakcyjności i poszerzeniu 
oferty kulturalnej oraz 
integracji społeczności  
lokalnej 

„Klub muzyczny 
Piwnica” 

Stowarzyszenie 
VIDA ARTIS 

ul. Tuliszkowska 3, 
62-570 Rychwał 

S W 
mały 
grant 

6 000,00 6 000,00 

 

1 050,00 

 

10.02.2020 
10.02.2020 
30.04.2020 

30.05.2020 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym 

„Razem dla 
bezpieczeństwa 

Stowarzyszenie 

Bezpieczny Konin 

ul. Przemysłowa 

 62-510 Konin 
S W 

mały 
grant 

3 000,00 3 000,00 2 500,00 29.01.2020 
10.02.2020 

04.05.2020 
04.06.2020 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym 

„XVII Rychwalskie 
Impresje Muzyczne – 
Powiatowy Piknik 
Orkiestr” 

Stowarzyszenie 
VIDA ARTIS 

ul. Tuliszkowska 3, 
62-570 Rychwał 

S W 
mały 
grant 

6 000,00 6 000,00 

 

14 840,00  

 

10.07.2020 
20.07.2020 

18.10.2020 
18.11.2020 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym 

„XVII Rychwalskie 
Impresje Muzyczne – 
Powiatowy Piknik 
Orkiestr” 

Stowarzyszenie 
VIDA ARTIS 

ul. Tuliszkowska 3, 
62-570 Rychwał 

S W 
mały 
grant 

6 000,00 6 000,00 

 

 

14 840,00  

 

10.07.2020 
20.07.2020 

18.10.2020 
18.11.2020 

POŻYTEK PUBLICZNY  

2020 

kwota  

zaplanowana (zł) 

kwota wydatkowana (zł) pozostało 

Budżet na 2020 rok 159 500,00 130 000,00 29 500,00 

Małe Granty  

(nie może przekroczyć  20% tj. zł) 

31 900,00 15 000,00 16 900,00 

Duże Granty 127 600,00 130 000,00 0,00 
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W roku 2020 praca z różnymi podmiotami i organizacjami z terenu gminy Rychwał nie 

opierała się tylko na ramowym programie, była również w pewien sposób ograniczona 

poprzez pandemię Coronawirusa. Działania Gminy skierowane były przede wszystkim na 

tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych  

i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie 

obejmowanym przez samorządowe struktury, zwiększenie udziału mieszkańców  

w rozwiązywaniu lokalnych problemów, a także wszelaką pomoc związaną z zapewnieniem 

bezpieczeństwa zdrowotnego.  

Gmina Rychwał współpracuje z mieszkańcami na wielu płaszczyznach związanych  

z rozwojem kultury, sportu, rekreacji i wspieraniem działań na rzecz różnych grup 

społecznych oraz działaniami prozdrowotnymi. Bardzo dobra współpraca to nie tylko zasługa 

gminy Rychwał ale aktywnej postawy trzeciego sektora.  

Wieloletnia współpraca doprowadziła do wspólnie określonych wzorów i postaw 

umożliwiających realizację zadań publicznych na jak najwyższym poziomie. Pozytywne relacje 

gminy Rychwał z partnerami non-profit wypracowane zostały na podstawie wzajemnej 

odpowiedzialności, zaufania i dobrej komunikacji. 

W roku 2020 ze strony sektora pozarządowego, nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi, czy też 

zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy Gminy Rychwał z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami. 

 

5. Pomoc społeczna 

 

Ustawa o pomocy społecznej zawiera zamkniętą listę powodów, dla których każdy mieszkaniec 

ma prawo skorzystać z systemu pomocy społecznej. Podstawową przesłanką przyznawania 

pomocy jest spełnienie wspominanego wcześniej kryterium dochodowego, informującego  

o istotnym braku środków do życia, zarówno w przypadku osoby samotnie gospodarującej,  

jak i całej rodziny. 

Wielkość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń, ich liczba 

oraz liczba rodzin, które otrzymały pomoc przedstawia się następująco: 
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Udzielone świadczenia – zasiłki stałe w 2020 r. 

Formy pomocy 
Liczba osób którym 
przyznano decyzją 

świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń  

(w zł) 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w 

rodzinach 

0 1 2 3 4 5 
Zasiłki stałe – ogółem 1 31 328 183 448 31 34 
W tym przyznanych dla osoby: 
- samotnie gospodarującej 

2 28 299 173 274 28 28 

- pozostającej w rodzinie 3 3 29 10 174 3 6 
 

Zasiłki stałe stanowią osłonę socjalną dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku 

lub niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego. Ich wysokość uzależniona jest od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, 

stanowi bowiem różnicę między kryterium dochodowym na osobę a dochodem na osobę. 

 

Udzielone świadczenia w 2020r. (zadanie własne Gminy) 

Formy pomocy 

Liczba osób 
którym przyznano 

decyzją 
świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

(w zł) 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w 

rodzinach 

0 1 2 3 4 5 
Zasiłki okresowe – ogółem 32 208 65  239 32 80 
w tym: 
środki własne  

x x 0 x x 

w tym przyznane z powodu 
(z wiersza 1): 
Bezrobocia   

 
 

16 

 
 

127 

 
 

41 033 

 
 

16 

 
 

44 
Długotrwałej choroby 5 23 7 069 5 8 
Niepełnosprawności  6 41 10 424 6 14 
Możliwości utrzymania lub nabycia 
uprawnień do świadczeń z innych 
systemów zabezpieczenia 
społecznego 

0 0 0  0 0 

Innego powodu 8 17 6 712 8 22 
Schronienie  0 0 0 0 0 
Usługi opiekuńcze - ogółem 31 6 518 122 772 30 37 
Sprawienie pogrzebu 1 1 3600 1 1 
Zasiłki celowe i w naturze  
- ogółem 

 
106 

 
248 

 
52 615 

 
104 

 
281 

w tym: 
a) zasiłki celowe 

 
56 

 
56 

 
11 760 

 
54 

 
177 

b) zasiłki specjalne celowe 50 192 40 855 50 104 
c) zasiłki celowe                                
– zdarzenie losowe 

 
0 

 
0 

 
0  

 
0 

 
0 

d) zasiłki rzeczowe 0 0 0  0 0 
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Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin „Posiłek w szkole i w domu”  realizowany 

jest na terenie gminy Rychwał.  

Program ten ma na celu długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci  

i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin  

o niskich dochodach.  

Wykaz udziału środków Wojewody Wielkopolskiego i udziału środków własnych Gminy 

Rychwał w realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r.  

LP Środki Wojewody Środki Gminy Rychwał  

1 78.750 21.360 

 

Pomoc w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń rzeczowych realizowana z programu  
„Posiłek w szkole i w  domu” w 2020 r. 

 

PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"  

WYSZCZEGÓLNIENIE  

ZASIŁEK CELOWY 
ŚWIADCZENIE 

RZECZOWE 

OGÓŁEM 
w tym na 

wsi 
OGÓŁEM w tym na wsi 

A B C D E 

Liczba osób, którym przyznano decyzją 
świadczenie 

1 71 43 0 0 

Liczba rodzin 2 71 43 0 0 

Liczba osób w rodzinach 3 210 128 0 0 

Liczba świadczeń 4 290 182 0 0 

Kwota świadczeń (w zł)  5 82 688 50 911 0 0 

z tego: 

środki własne 
6 17 643 10 863 0 0 

dotacja 7 65 045 40 048 0 0 

Koszt jednego świadczenia (w zł)  
 

8 285,13 279,73 0 0 
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Pomoc w formie posiłku realizowana z programu „ Posiłek w szkole i w domu”- 2020 r. 

 

PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"  

WYSZCZEGÓLNIENIE  

POSIŁEK  

OGÓŁEM 
w tym 
na wsi 

w tym: 

dzieci do czasu 
podjęcia nauki w 

szkole podstawowej 

uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej lub 
szkoły 

ponadgimnazjalnej 

pozostałe osoby 
otrzymujące pomoc 
na podstawie art. 7 
ustawy o pomocy 

społecznej 

OGÓŁEM 
w tym 
na wsi 

OGÓŁEM 
w tym na 

wsi 
OGÓŁEM 

w tym 
na wsi 

A B C D E F G H I 

Liczba osób 
korzystających z posiłku 

1 87 45 22 13 65 32 1 1 

w tym z posiłku w formie: 

pełnego obiadu 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 

jednego dania gorącego 3 87 45 22 13 65 32 1 1 

mleka, bułki / kanapki 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba rodzin 5 52 29 X X X X X X 

Liczba osób w rodzinach 6 208 113 X X X X X X 

Liczba posiłków 7 4 262 2 209 1 514 851 2 733 1 343 15 15 

z tego: 

pełen obiad 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 

jedno danie gorące 9 4 262 2 209 1 514 851 2 733 1 343 15 15 

mleko, bułka / kanapki 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koszt posiłków (w zł)  11 17 422 9 150 6 056 3 404 11 276 5 656 90 90 

z tego: 

środki własne 
12 3 717 1 952 1 292 726 2 406 1 207 19 19 

dotacja 13 13 705 7 198 4 764 2 678 8 870 4 449 71 71 

Koszt jednego posiłku (w 
zł)  

14 4,09 4,14 4,00 4,00 4,13 4,21 6,00 6,00 

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa  
oraz liczba wypłaconych świadczeń w 2020 r. 

Wyszczególnienie Kwota (w zł) 
Liczba wypłaconych 

świadczeń 
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A B C 
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku: 

844 742 7 141 

do ukończenia 5 roku życia 154 185 1 623 

powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 612 932 4 943 

powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia 74 925 555 

powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia 2 700 20 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, tego z tytułu: 360 245 3 141 

Urodzenia dziecka 26 000 26 

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 58 418 150 

Samotnego wychowywania dziecka 43 585 225 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 27 260 258 

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 93 147 1 327 

Dodatek z tyt. Wielodzietności 67 735 713 

Rozpoczęcia roku szkolnego 44 200 442 

Zasiłki pielęgnacyjne 611 514 2 839 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 127 697 208 

Świadczenia pielęgnacyjne 1 246 957 685 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 53 000 53 

Zasiłek dla opiekuna 52 721 86 

Świadczenie rodzicielskie 222 897 249 

Świadczenia wypłacone na podst. Art.5, ust.3, ustawy  
o świadczeniach rodzinnych (tzw. zł za zł) 55 244,39 1285 

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 0 0 

 

Liczba rodzin objętych zadaniami ustawowymi realizowanymi przez MGOPS w Rychwale 
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  ZADANIA USTAWOWE 2020 

1 POMOC SPOŁECZNA 245 

2 ŚWIADCZENIA RODZINNE 706 

3 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 24 

4 
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
500+ 880 

5 DOBRY START 300+ 720 

 

 

Oprócz realizacji zadań określonych ustawami i przepisami wykonawczymi do tych ustaw, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w  również w  2020 r. starał się, 

stosownie do istniejących potrzeb, rozwijać usługi, szczególnie usługi opiekuńcze dla osób 

starszych i niepełnosprawnych oraz podejmować działania umożliwiające rozwój usług 

społecznych, jak również działań wspomagających osoby (i rodziny) zagrożone marginalizacją 

zawodową i społeczną, pozyskując na te cele środki z EFS w ramach dofinansowania programów 

unijnych. 
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Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale wypłacił  stypendium szkolne oraz 

zasiłki szkolne w ilości 170 świadczeń w  łącznej  wysokości 43.400 zł. 

 

Począwszy od 2012 r. Gmina Rychwał (M-GOPS w Rychwale) kontynuuje zatrudnienie 

asystenta rodziny. Celem jego pracy (współpracy z podopiecznym i jego rodziną w miejscu 

zamieszkania) jest poprawa dotychczasowej sytuacji życiowej rodzin z dysfunkcją, zwiększenie 

kompetencji rodzicielskich, doskonalenie umiejętności wychowawczych i społecznych 

rodziców, stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci i samodzielnego 

przezwyciężenia problemów rodziny. 

 

6. Ochrona zdrowia 

 

Rok 2020 był trudnym czasem trwającej pandemii. Zdrowie wielu mieszkańców gminy Rychwał 

uległo pogorszeniu, a co za tym idzie,  co raz więcej mieszkańców zgłaszało chęć udziału  

w bezpłatnych badaniach profilaktycznych. Dlatego też gmina Rychwał podejmuje wiele działań 
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na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców, poprawy jakości ich życia oraz łatwiejszego dostępu do 

specjalistycznych badań profilaktycznych, aby zmniejszyć ryzyko zachorowań.  

W 2020 r. podobnie jak w latach ubiegłych nawiązywana była współpraca z instytucjami, 

zajmującymi się organizacją bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się organizowane bezpłatne badania płuc.  

Nasza gmina bierze również udział w różnego rodzaju akcjach profilaktycznych np.: wykrywania 

zmian skórnych. Akcja ta dedykowana była dla szkół, które wyraziły chęć współpracy. Zadanie 

polegało na przeprowadzeniu lekcji na temat czerniaka, przebiegu choroby oraz profilaktyki. 

W Rychwale przez całą dobę stacjonuje nowoczesna karetka z urządzeniem do uciskania klatki 

piersiowej oraz aparatem, dzięki któremu ratownicy mogą zrobić EKG, zmierzyć ciśnienie, czy 

w przypadku podejrzenia zawału serca skontaktować się bezpośrednio z lekarzem, który 

zdecyduje, czy pacjent musi trafić bezpośrednio na oddział kardiologiczny, czy na SOR. Karetka 

pogotowia z pełną obsługą. Nawiązana została również współpraca z Lotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym w Ostrowie Wielkopolskim co pozwala na szybki transport osób z zagrożeniem 

życia. 

 
 

7. Pomoc publiczna 
 

7.1. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców polega w szczególności na 
odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu jego płatności na 
raty, umorzeniu zaległości podatkowych w całości lub części. 

 
W 2020 r. wydano 6 decyzji o umorzeniu należności podatkowych na łączną kwotę 25.546,00 zł 

oraz 548,00 zł odsetek. Wydane zostały 2 decyzje o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości 

podatkowej na kwotę 5.819,00 zł. 

 

7.2. Pomoc publiczna dla rolników 
Pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających 

gospodarstwo rolne na terenie Gminy Rychwał 

W 2020 r. udzielono pomocy na 1.200 wniosków  na łączną kwotę 737.709,10 zł. 

W 2020 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, 

siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” udzielono pomocy 

publicznej 155 rolnikom na łączną kwotę 22 279,86 zł. 
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7.3. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy Rychwał rozpatrywano wnioski pracodawców  

o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe 

i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych 

zgodnie z dyspozycją art. 121 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe. Na realizację 

powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Wielkopolskiego. Młodociani, którzy 

ukończyli naukę u pracodawców zdobyli wykształcenie w różnych zawodach. Poniższa tabela 

pokazuje liczbę złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz poniesione wydatki  

z tego tytułu. 

 

UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS 
 

Rok 2019 2020 

Pracodawcy zatrudniający młodocianych 16 8 

Młodociani mieszkańcy gminy 10 10 

Kwota dofinansowania 113 134,00 80 809,99 

 

8. Bezpieczeństwo publiczne 
 

8.1 Staż pożarna 
 
Samorząd Rychwała w każdej dziedzinie swojego funkcjonowania stara się podejmować decyzje 

mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Ochrona życia, zdrowia i mienia mieszkańców 

gminy i miasta jest priorytetowym zadaniem. Bardzo dużym wyzwaniem dla budżetu gminy jest 

zapewnienie odpowiedniego sprzętu, wyposażenia, wyszkolenia i utrzymania w gotowości 

bojowej 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  

 
W 2020 r. Jednostki OSP zostały zadysponowane do 94 zdarzeń: 
 

OSP pożary miejscowe zagrożenia alarmy fałszywe razem wyjazdów 
Rychwał 19 35 2 56 
Kuchary Kościelne 5 5 0 10 
Dąbroszyn 5 3 0 8 
Siąszyce 3 5 1 9 
Grochowy 3 0 0 3 
Gliny 0 3 2 5 
Rozalin 2 1 0 3 
Razem 37 52 5 94 
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Gmina Rychwał stara się pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe na doposażenie  

i modernizację jednostek. W 2020 r. zakupiono w ramach dofinansowania z Funduszu 

Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości sprzęt o wartości  

22.396,00 zł z czego dofinansowanie to aż 22.172,04 zł. – czyli 99%. Zakupione zostało 

wyposażenie osobiste ratowników, wyposażenie i sprzęt ratowniczy. Nowoczesny sprzęt 

umożliwi strażakom sprawne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na 

miejscu zdarzenia, bez wątpienia przyczyni się też do zwiększenia skuteczności strażaków 

ochotników oraz poszerzy możliwość działania jednostek OSP. 

Gmina Rychwał pozyskała 10.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Koninie na  

termomodernizację budynku OSP w Dąbroszynie obejmującą wymianę i docieplenie dachu. 

Wykonanie ww. zadania pozwoli zaoszczędzić energię zużywaną na ogrzanie strażnicy co 

pozwoli zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery. 

Udało się również skorzystać przez jednostkę OSP Rychwał i OSP Grochowy z dofinansowania 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na montaż 

instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 13,75 kW. Koszt przedsięwzięcia to 66.350,00 zł z tego 

dofinansowanie wynosiło aż 59.700,00 zł.  

Dodatkowo większość jednostek skorzystała z bezzwrotnej pożyczki z Powiatowego Urzędu 

Pracy na bieżące funkcjonowanie OSP w ramach walki z pandemią. 

 

 

Przekazanie sprzętu z Ministerstwa Sprawiedliwości 
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Fotowoltaika na dachu OSP Rychwał 

 
8.2 Zarządzanie kryzysowe 
 
Rok 2020 był zdominowany przez walkę z pandemią koronawirusa. Gmina Rychwał podjęła  

i podejmuję szereg działań mających na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców.  

W momencie wystąpienia pierwszej fali epidemii, gdy brak było możliwości zakupu środków 

ochrony osobistej pozyskano materiały i zlecono uszycie maseczek dla wszystkich osób powyżej 

60 roku życia zamieszkujących na obszarze gminy, które w ciągu 5 dni rozwieziono do ww. 

osób. 
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Samorząd Rychwała pozyskał również nieodpłatnie od firmy Delia Cosmetics Sp. z o.o. środki 

do dezynfekcji rąk.  

 

 

W miarę potrzeb wyposażono również ratowników OSP w wyposażenie ochronne w przypadku 

konieczności podejmowania działań ratowniczych z osobami podejrzanymi o zarażenie. Od 28 

maja 2020 roku systematycznie czyszczono i dezynfekowano miejsca publiczne: przystanki, 

ławki, urządzenia na placach zabaw, pomieszczenia w szkołach, na hali, wyposażenie boiska 

Orlik, pojazdy dowożące uczniów do szkół. Pozyskiwano i przekazywano środki ochrony 

indywidualnej do placówek oświatowych, MGOPS, Przychodni Lekarskiej, Policji, Biblioteki, 

TPD, ŚDS (maseczki, przyłbice, rękawiczki nitrylowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni). 

Ozonowano również pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej.  

Dynamika zmian ilości zachorowań i wprowadzane i odwoływane obostrzenia skutkowały 

ciągłym dostosowywanie sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale  

i jednostek organizacyjnych do wymogów bezpieczeństwa.     

Pomimo zaangażowania w walkę z pandemią udało się w 2020 r. wykonać rozbudowę systemu 

ostrzegania i alarmowania. Gmina Rychwał przystąpiła do projektu pn. „Bezpieczna aglomeracja 

konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”. W ramach, którego rozpoczęto budowę 

systemu we wszystkich gminach powiatu konińskiego. W 2020 r. zamontowano syrenę 

elektroniczną z możliwością podawania komunikatów głosowych oraz czujnik jakości powietrza 

na budynku strażnicy OSP w Kucharach Kościelnych. Koszt przedsięwzięcia to 58.814,50 zł, 

dofinansowanie 49.992,26 zł a środki własne 8.822,24 zł. System ten jest kompatybilny na 

poziomie powiatu konińskiego. 
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8.3 Policja 

W 2020 r. na terenie gminy Rychwał doszło do 3 wypadków drogowych, w których 2 osoby 

poniosły śmierć na miejscu oraz do 77 zdarzeń zakwalifikowanych jako kolizje drogowe  

w wyniku, których 9 osób zostało rannych. 

W 2020 r. w rejonie działania Komisariatu Policji w Rychwale (gminy Rychwał, Grodziec  

i Rzgów) wszczęto postępowania przygotowawcze z następujących kategorii przestępstw: 

 

L.p. KATEGORIA PRZESTĘPSTWA –  
GMINY RYCHWAŁ, GRODZIEC I RZGÓW 

2020 r. 

1. Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie 0 
2. Kradzież z włamaniem 8 
3. Kradzież mienia 14 

4. Uszkodzenie mienia 15 
5. Uszkodzenie ciała, bójka, pobicie  8 
6. Znęcanie, groźba karalna 23 
7. Ustawa o narkomanii 15 
8. Alimenty 7 
9. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 39 
10. Ustawa o rybactwie śródlądowym 0 
11. Fałszowanie dokumentów 0 
12. Przywłaszczanie rzeczy 1 
13 Przestępstwa gospodarcze 9 
14. Inne przestępstwa 22 
 RAZEM 164 

 
Z przeprowadzonych postępowań przygotowawczych na terenie Miasta i Gminy Rychwał 

stwierdzono 89 przestępstw. 

Jeżeli chodzi o ocenę pracy prewencyjnej to w 2020 r. funkcjonariusze z Komisariatu Policji  

w Rychwale ujawnili następujące wykroczenia: 

 
l.p. KATEGORIA DZIAŁANIA –  

GMINY RYCHWAŁ, GRODZIEC I RZGÓW 
2020r. 

1. Sporządzono wniosków o ukaranie 70 
2. Nałożono mandatów karnych 672 
3. Ujawniono łącznie wykroczeń 973 
4. Zatrzymano praw jazdy 22 
5. Zatrzymano dowodów rejestracyjnych 70 
6. Ilość osób wylegitymowanych 5764 
7. Ilość zatrzymań sprawców na gorącym uczynku 68 
8. Ilość spotkań ze społeczeństwem 46 
9. Przeprowadzono interwencji domowych  166 
10. Przeprowadzono ogółem interwencji 1312 
11. Sporządzono niebieskich kart 28 
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że na terenie Miasta i Gminy Rychwał ujawniono łącznie 

421 wykroczeń. 

W poczuciu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny Gmina Rychwał 

udzieliła dofinansowania w kwocie 4.800,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w celu pomocy 

realizacji ustawowych zadań Policji . 

 

9. Lokalny rynek pracy 

Podstawę gospodarki w Gminie Rychwał stanowią małe i średnie firmy. Większość z nich 

prowadzona jest przez osoby fizyczne na podstawie wpisu dokonanego w Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej. Najwięcej podmiotów gospodarczych działa w branży 

budowlanej. Do elementów otoczenia przedsiębiorców zaliczyć należy Bank Spółdzielczy oraz 

Agencję Banku PKO BP. Według danych z 31.12.2020 roku zawartych w Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii na terenie Gminy i Miasta Rychwał zarejestrowanych było 456 

aktywnych podmiotów gospodarczych (osoby fizyczne). 

 

10. Inwestycje 

W ramach zadań inwestycyjnych w 2020 r. zrealizowano zadania opisane poniżej: 

1. Utworzenie Publicznego Żłobka „Jaś i Małgosia” polegającego na zmianie sposobu 

użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale, zagospodarowaniu terenu 

wokół placówki oraz zakupie niezbędnego wyposażania.  Zadanie zostało sfinansowane  

w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH+” oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy 

z powodu opieki nad małymi dziećmi. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej wyniosło 516.832,00 zł. Wartość dofinansowania 

przedsięwzięcia w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie utworzenia miejsca opieki 

nad dziećmi do lat 3 to kwota 294.814,38 zł.  
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2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych. Zadanie 

zrealizowane w latach 2019-2020. Wartość inwestycji to 2.731.961,55 zł 

 

 

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie na odcinku 898,04 m. 

Całkowita wartość zadania – 292.149,78 zł. 
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4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy na odcinku 1,275 km. Zadanie zostało 

zrealizowane w ramach PROW 2014-2020. Całkowita wartość zadania to 593.115,53 zł. 

Dofinansowani ze środków europejskich wyniosło 377.039,00 zł.  

  
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3248P w miejscowości Gliny poprzez przebudowę 

przepustu. Wartość zadania – 295.209,96 zł. Dofinansowanie za środków UMWW 

250000,00 zł , pomoc finansowa z powiatu kaliskiego 45.209,96 zł  

6. „Rekreacja na Grabowej - zagospodarowanie terenu na plac zabaw i doposażenie altany 

sołeckiej”. W ramach inwestycji wybudowano plac zabaw przy altanie sołeckiej oraz 

zakupiono zestaw nagłaśniający i kosę spalinową. Zadanie było współfinansowane przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska 

wieś”. Koszt całkowity zadania to 19.308,00 zł, środki z dotacji to 13.400,00 zł.  
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7. „Zagospodarowanie centrum wsi Rozalin poprzez remont dachu na świetlicy wiejskiej”. 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Koszt całkowity zadania to  

64.018,90 zł, środki z dotacji to 30.000,00 zł. 

8. „Z Litwy do Wielkopolski – wieczornica z Panem Tadeuszem”. Przedsięwzięcie została 

zrealizowana w ramach VIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 

organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W ramach zadania 

zakupiono sprzęt nagłaśniający, 30 krzeseł bankietowych oraz 3 stoły do domu kultury  

w Jaroszewicach Rychwalskich.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 6 400 zł, dotacja – 3.200,00 zł. 

9. Budowa chodnika w miejscowości Czyżew -16.000,00 zł.  

10. Budowa chodnika w miejscowości Dąbroszyn – Korea- 12.000,00 zł. 

11. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Broniki – 8.500,00 zł. 

12. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie – 8.000,00 zł. 

13. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gliny – 5.500,00 zł. 

14. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuchary Kościelne – 11.500,00 zł. 

15. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiny – 11.000,00 zł. 

16. Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Jaroszewice Grodzieckie – 7.650,00 zł. 

17. Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gliny-Lubiny – 10.700,00 zł. 

18. Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kuchary Kościelne – 11.500,00 zł. 

19. Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Broniki – 8.500,00 zł. 

20. Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wardężyn – 2.400,00 zł. 

21. Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Rozalin – 1.000,00 zł. 

22. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Dąbroszyn (Piskorzew) – finansowanie 

zewnętrzne. 

23. Budowa oświetlenia placu zabaw w sołectwie Dąbroszyn – 1.998,75 zł. 

24. Zakupiono materiały - słupy do projektowanej budowy oświetlenia drogowego w sołectwie 

Gliny 5.400,00 - zł . 

25. Opracowano dokumentację projektową dla zadania budowa oświetlenia drogowego  

w sołectwie Jaroszewice Rychwalskie – 8.000,00 zł. 

26. Opracowano dokumentację projektową dla zadania budowa oświetlenia drogowego  

w sołectwie Święcia – 3.685,00 zł. 

27. Opracowano dokumentacje- koncepcję dla zadania budowa oświetlenia drogowego  

w sołectwie Siąszyce  – 4.650,00 zł. 
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11. Infrastruktura drogowa 
 

11.1. Drogi 
 
Przez Gminę Rychwał przechodzi odcinek 13,6 km drogi krajowej 25 (z czego w mieście  

4,4 km). Przebiega również odcinek 9,5 km drogi wojewódzkiej 443 (z czego w mieście  

3,2 km). Na terenie Gminy i Miasta Rychwał występują liczne odcinki dróg powiatowych  

o łącznej długości 47,4 km (z czego 11,2 km w mieście i 36,2 km pozostały teren gminy), 

natomiast dróg gminnych jest 114,1 km (z czego w mieście 6,5 km). 

W 2020 r. zadania realizowane w infrastrukturze drogowej obejmowały m.in.: 

 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na terenie gminy  

i miasta Rychwał 391 m2, wartość: 44.245,56 zł, 

 Remont i utwardzenie dróg na terenie Gminy Rychwał: 

- kruszywem twardym w ilości 687 ton o wartości: 54.925,65 zł,  

- kruszywem betonowym w ilości 438 ton o wartości: 39.328,02 zł, 

- szlaką o wartości 20.500,00 zł.  

 Opracowanie dokumentacji projektowych zadań budowy chodników wzdłuż DK 25: 

55.000,00 zł oraz 30.000,00 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej w m. Czyżew – uzupełnienie drogi ciągiem pieszym za kwotę 

16.000,00 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbroszyn – uzupełnienie drogi ciągiem pieszym za 

kwotę 12.000,00 zł, 

 Zakup kostki brukowej na budowę chodnika w m. Wola Rychwalska 421,20 m2 za kwotę 

15.091,56 zł, 

 Utwardzenie powierzchniowe drogi emulsją w m Biała Panieńska za kwotę 14.500,00 zł,  

 Montaż 7 luster drogowych, znaków drogowych oraz malowanie pasów 

wibroakustycznych o łącznej wartości 9.450,00 zł, 

 Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Złotkowy za 4.000,00 zł, 

 Profilowanie dróg w sołectwie Jaroszewice Grodzieckie za kwotę 7.400,00 zł, 

 Wzmocnienie konstrukcji masą bitumiczną drogi w m. Franki za kwotę 7.100,00 zł. 
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11.2. Wodociągi i kanalizacja 

Z sieci wodociągowej korzysta ponad 90% mieszkańców, zaś z kanalizacji sanitarnej ok. 28%. 

Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 188 km, zaś kanalizacyjnej ok. 18 km. Sieciami 

zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o. o.  

Woda pozyskiwana jest z 3 ujęć wód podziemnych w Rozalinie, Jaroszewicach Rychwalskich  

i Rychwale, gdzie również znajdują się stacje uzdatniania wody. 

Sieć kanalizacyjna powstała na przełomie 1999 i 2000 r. Ścieki odprowadzane są do biologicznej 

oczyszczalni ścieków typu Lemna, położonej w Rychwale, przy ul. Żurawin. Oczyszczalnia 

została wybudowana w 1999 r. 

 

11.3. Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Gmina uczestniczy w grupie zakupowej na zakup energii elektrycznej czynnej. Wybór dostawcy 

dokonany był w przetargu nieograniczonym, przeprowadzanym w imieniu gmin zrzeszonych  

w grupie zakupowej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.  

Przeprowadzenie tych działań pozwoliło uzyskać niższą cenę za 1 kWh energii elektrycznej 

czynnej, oraz zerową stawkę opłaty handlowej. Niższymi stawkami objęte są wszystkie  punkty 

poboru należące do Gminy Rychwał i jej jednostek organizacyjnych. 

Własnościowo oświetlenie uliczne i drogowe podzielone jest na wydzielone, stanowiące 

własność Gminy i Spółki z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedziba w Kaliszu, w której 

Gmina Rychwał posiada udziały. Bieżącą konserwacją i utrzymaniem oświetlenia zajmowała się 

firma zewnętrza. 

W 2020 r. oprócz bieżących napraw zostały przeprowadzone zadania inwestycyjne – rozbudowa, 

przebudowa  i budowa nowych odcinków linii oświetleniowej tj. 

Realizacje gminne 

1. wybudowano linię oświetleniową w sołectwie Jaroszewice Grodzieckie, 

2. zakończono budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Gliny-Lubiny, 

3. wybudowano dwa punkty świetlne w sołectwie. Kuchary Kościelne, 

4. wybudowano jeden punkt świetlny w sołectwie Broniki, 

5. zamontowano jeden punkt świetlny w sołectwie Wardężyn, 

6. zamontowano jeden punkt świetlny w sołectwie Rozalin, 

7. zamontowano oświetlenie placu zabaw w m. Dąbroszyn, 

8. wybudowano jeden punkt świetlny w sołectwie Dąbroszyn (Piskorzew), 
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9. zakupiono część materiałów (słupy) celem budowy nowego odcinka linii oświetleniowej  

w m. Gliny, 

10. wykonano dokumentację projektową dla zadania budowa oświetlenia drogowego  

w sołectwie Jaroszewice Rychwalskie, 

11. wykonano dokumentację projektową dla zadania budowa oświetlenia drogowego  

w sołectwie Święcia, 

12. opracowano dokumentację - koncepcję dla zadania budowa oświetlenia drogowego  

w sołectwie Siąszyce. 

 

11.4. Komunikacja 

Gmina Rychwał w 2020 r. zleciła Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. 

realizacje usługi przewozowej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej z dofinansowaniem od Wojewody, dowozu uczniów do 

placówek oświatowych oraz dofinansowała dopłaty do biletów miesięcznych i jednorazowych 

(do 30 czerwca 2020 roku).  

Dla mieszkańców Gminy Rychwał do 30.06.2020 r. obowiązywały promocyjne ceny biletów 

miesięcznych i jednorazowych (dofinansowane z budżetu Gminy Rychwał w ramach 

porozumienia z PKS Konin).  

Na połączeniach obsługiwanych przez PKS Konin obowiązywały następujące ceny biletów 

miesięcznych „do” i „z” gminy Rychwał: bilet pełnopłatny – 154,00 zł, bilet „szkolny” ulgowy- 

78,54 zł. Mieszkańcy nie korzystający na co dzień z komunikacji PKS także będą mogli 

skorzystać z niższych cen biletów jednorazowych: bilet pełnopłatny - 4,80 zł, bilet ulgowy – 2,40 

zł (dla rencistów i emerytów).  

Środki przeznaczone w 2020 r. na transport publiczny wynosiły łącznie 703.821,76 zł  

z czego dopłata od Wojewody wynosiła 446.904,00 zł a ze środków budżetu gminy 

wydatkowano 256.917,76 zł. 

 

12. Ochrona środowiska naturalnego 

12.1. Oczyszczanie gminy  

Gmina utrzymuje 114 km dróg gminnych, w tym 6,5 km dróg na terenie miasta Rychwał.   

Utrzymanie dróg, ulic i placów w okresie letnim polega na: 

 oczyszczaniu ulic, chodników i palców; 

 koszeniu poboczy, pasów zieleni i rowów przy drogach wraz z ich zbieraniem; 
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 zbieraniu i wywozie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych; 

 malowaniu i konserwowaniu ławek ustawionych przy chodnikach; 

 oczyszczaniu wpustów ulicznych w ramach bieżących potrzeb; 

 malowaniu przystanków. 

Zakres prac wykonywanych w okresie zimowym: 

 odśnieżaniu ulic oraz podległych chodników i placów; 

 zwalczaniu gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej; 

 opróżnianiu koszy ulicznych; 

 utrzymaniu w czystości ulic, chodników i placów przypadku występowania korzystnych 

warunków atmosferycznych. 

Zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy realizowały PGKiM w Rychwale  

i Spółdzielnia Socjalna PORYW.   

 

12.2. Utrzymanie zieleni 

Tereny zieleni miejskiej zajmują powierzchnię 3,53 ha, w tym: 

 Park Miejski - 1,01 ha, 

 skwery  - 1,24 ha, 

 trawniki – 1,88 ha, 

Prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej wykonywane były poprzez: 

 koszenie trawy; 

 utrzymanie klombów i rabat; 

 dokonywaniu nasadzeń kwiatów w donicach, 

 dokonywaniu nasadzeń kwiatów i krzewów na klombach, 

 pielęgnację krzewów na klombach i pielęgnację żywopłotów, 

 utrzymanie ławek i koszy parkowych w estetycznym wyglądzie. 

Drzewostan w Parku Miejskim wymaga podjęcia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych. 

Dokonano usunięcia części drzewostanu chorego. 

Zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy realizowała Spółdzielnia Socjalna 

PORYW.  

 

 

 

 



48 
 

12.3 Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska 

 

12.3.1. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Utworzenie i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy to 

obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach tego 

systemu gmina prowadzi działania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy (zawarta jest umowa na ww. 

usługę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. 

oraz firma ta prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Żurawin 

w Rychwale).  

W 2020 r. zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęta dnia  

19.07.2019 r. wprowadziła w systemie gospodarowania odpadami wiele zmian. 

Jedną z nich jest zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychwał 

zgodnie, z którym wprowadzono następujące zmiany dla mieszkańców Gminy Rychwał: 

• całkowita, obowiązkowa segregacja odpadów dla wszystkich mieszkańców, 

• zwiększona częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów zgodnie ze zmianą 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

- w miesiącach od kwietnia do października odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) 

i bioodpadów z częstotliwością raz na dwa tygodnie - w miesiącach od listopada do marca odbiór 

odpadów zmieszanych i bioodpadów z częstotliwością raz w miesiącu  

 Właściciele nieruchomości zamieszkałych ponosili opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od 01.01.2020r. do 31.08.2020 r. zróżnicowaną w zależności od tego, czy odpady 

na nieruchomości były segregowane, czy też nie były. Od 01.09.2020 r. opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana od liczby osób zamieszkujących daną 

nieruchomość i wynosi:  

• 16,50 zł za osobę na miesiąc – opłata dla wszystkich mieszkańców wypełniających ustawowy 

obowiązek segregacji odpadów, 

• 33,00 zł za osobę na miesiąc – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego 

obowiązku oddawania odpadów w sposób selektywny. 

 Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje zwolnienie  

z części opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów (trawa, liście, odpady kuchenne 

pochodzenia roślinnego). Zwolnienie wynosi:  

• 1,00 zł za osobę na miesiąc  
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Właściciel nieruchomości może zadeklarować i oświadczyć, że wszystkie bioodpady będą 

zagospodarowywane w przydomowym kompostowniku.  

Podejmowane są działania edukacyjno – informacyjne, a także kontrolne, mające na celu 

zmobilizowanie mieszkańców do lepszej, dokładniejszej segregacji odpadów. Należy także 

podjąć działania zmierzające do przekazania zebranych od mieszkańców odpadów 

segregowanych do firm, które w większym stopniu prowadzą odzysk i recykling tych odpadów. 

 

Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych oraz innych dostępnych danych stwierdza się, że z terenu gminy Rychwał  

w 2020 r. odebrano następujące ilości odpadów komunalnych: 

 

 

Lp. 

 

Kod odebranych 
odpadów komunalnych 

 

Rodzaj odpadu 

 

Masa odpadów komunalnych 
odebranych w 2020 r. [Mg] 

1. 20 03 01 

 

Nie segregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

1304,17 

2.  

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 
23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

1,72 

 

3. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 
23 i 20 01 35 

 

7,82 

4. 15 01 07 Opakowania ze szkła 155,20 

5. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 182,78 

6. 15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

2,20 

7. 20 01 01 Papier i tektura 28,30 

8. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 10,00 

9. 20 03 99 Odpady komunalne nie 
wymienione w innych 
podgrupach (popiół) 

338,58 

10. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 159,10 

Powyższe zestawienie odpadów stanowi sumę odpadów odebranych z nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Rychwał. 

 

Odpady przyjęte w PSZOK-u i przekazane do zagospodarowania w 2020 r. to: 
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Lp. 

Kod odebranych 
odpadów komunalnych 

 

Rodzaj odpadu 

Masa odpadów komunalnych 
przyjętych i przekazanych do 

zagospodarowania w PSZOK–u  
w 2020 r. [Mg] 

 

1. 

 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 
01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

 

2,03 

2. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 
23 i 20 01 35 

 

4,33 

3. 16 01 03 Zużyte opony 8,97 

4. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 8,66 

5. 20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 

12,32 

6. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i 

remontów 

 

12,32 

 

Odpady przyjęte w PSZOK-u i w 2020 r. zmagazynowane na terenie  PSZOK-u to: 

 

Lp. 

 

Kod odebranych 
odpadów komunalnych 

 

Rodzaj odpadu 

Masa odpadów komunalnych 
przyjętych i przekazanych do 

zagospodarowania w PSZOK–u                     
w 2020 r. [Mg] 

1. 16 01 03 Zużyte opony 0,50 

2. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 37,00 

3. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,80 

4. 15 01 07 Opakowania ze szkła 2,00 

5. 20 01 01 Papier i tektura 0,20 

 
12.3.2. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Na terenie gminy Rychwał obowiązuje Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rychwał 

przyjęty Uchwałą nr XVII/113/16 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 9 marca 2016 r.  

 

12.3.3 Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych  

Usuwanie azbestu w 2020 r. z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy 

Rychwał odbywało się w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja”. Właściciele nieruchomości zgłaszają do Starostwa 

Powiatowego w Koninie potrzebę usunięcia azbestu z nieruchomości w dwóch wariantach: 
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obejmującą demontaż pokrycia dachowego, transport i unieszkodliwienie azbestu lub 

obejmującą jedynie transport i unieszkodliwienie azbestu.  

W 2020 r. z terenu gminy Rychwał odebrano i unieszkodliwiono 116 480 kg azbestu (płyt 
azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie).  
 
12.3.4. Place zabaw 
Na terenie gminy jest 16 placów zabaw zlokalizowanych w Rychwale przy ul. Tuliszkowskiej, 

ul. Wiśniowej, pl. W. Jedyńskiego, ul. Przedszkolnej, ul. Żurawin, ul. Sportowej  

oraz w sołectwach Biała Panieńska, Siąszyce, Grabowa, Grochowy, Jaroszewice Grodzieckie, 

Kuchary Borowe, Dąbroszyn, Broniki, Kuchary Kościelne, Święcia, Rozalin. Przy ul. Żurawin 

plac zabaw oraz urządzenia siłowni zewnętrznych tworzą Otwartą Strefę Aktywności. Przy hali 

widowiskowo – sportowej zlokalizowany jest również skatepark wraz z placem zabaw. 

W roku 2020 powstał plac zabaw w na terenie sołectwa Grabowa. Zamontowano huśtawkę 

dwustanowiskową kubełek i deseczka, huśtawkę ważkę, karuzelę tarczową,  zestaw zabawowy 

"Jaś" i tablicę informacyjną z treścią regulaminu placu zabaw. 

 

Co roku gmina przeprowadza na wszystkich placach zabaw kontrole bezpieczeństwa 

użytkowania. Nad placami opiekę sprawuje Spółdzielnia Socjalna Poryw. Utrzymanie placów 

zabaw polega na dbaniu o czystość wykonując m. in. koszenie trawy, zbieraniu nieczystości, 

sprawdzaniu stanu technicznego urządzeń zabawowych itp.  

 

12.3.5. Ochrona zwierząt 

Zadaniem własnym gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, co 

realizowane jest przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie, które 

prowadzi Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Koninie.  

W 2020 r. oddano do schroniska 22 psy i 1 kota.  

 

12.3.6. Bezpieczeństwo powodziowe – konserwacja rowów melioracyjnych 

W celu ochrony przeciwpowodziowej i strat w produkcji rolnej na terenie gminy Rychwał działa 

Gminna Spółka Wodna Rychwał. W 2020 r. Gmina Rychwał przekazała dotację na rzecz 

Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 2.500,00 zł na wykonanie prac melioracyjnych 

polegających na odmulaniu koparko – odmularką rowów melioracyjnych wraz z wykoszeniem 

rowu i rozplantowaniem urobku po koparce w miejscowości Biała Panieńska i Złotkowy. 
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13. Gospodarka nieruchomościami  

 

13.1. Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste 

Gmina Rychwał w całym 2020 r. sprzedała ze swojego zasobu jedną nieruchomość na potrzeby 

lokalizacji stacji transformatorowej za kwotę 2.495,00 zł netto. Ponadto z zasobu gruntów została 

przekazana nieodpłatnie nieruchomość o powierzchni 0,0672 ha dla Powiatu Konińskiego na 

potrzeby powiększenia placu zabaw i parkingu przy SOSW w Rychwale. 

Powierzchnia terenów będących w użytkowaniu wieczystym wchodzących w skład mienia 

komunalnego gminy Rychwał w 2020 r. nie uległa zmianie i wynosi łącznie 0,5503 ha. 

W 2020 r. Gmina Rychwał nie oddała żadnej nowej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 

Osiągnęła jednak dochód z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości  

w wysokości: 7.365,79 zł. 

 

13.2. Przekształcenie użytkowania wieczystego na prawo własności 

W 2020 r. nie przekształcono ani jednej nieruchomości z użytkowania wieczystego w prawo 

własności, dlatego nie osiągnięto dochodu z tego tytułu. 

 

13.3.Dzierżawa gruntów i budynków oraz majątku oddanego  

w administrowanie  

W 2020 r. Gmina Rychwał nie przeznaczała nowych nieruchomości do wydzierżawienia. 

Z tytułu wydzierżawionych w latach wcześniejszych gruntów gminnych i budynków oraz 

będących w administrowaniu budynków, gmina osiągnęła dochód w wysokości: 190.683,21 zł. 

 

13.4. Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gminnej 

Z tytułu opłaty jednorazowej za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gminnej 

dla Energa Operator S.A. osiągnięto dochód w wysokości 2.543,00 zł netto. 

 

13.5. Użytkowanie sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 

Z tytułu opłat za użytkowanie dla PGKiM Sp. z o.o. sieci i urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych w 2020 r. osiągnięto dochód w wysokości 12.723,76 zł netto. 
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13.6. Użyczenie nieruchomości gminnych 

W 2020 r. Gmina Rychwał nieodpłatnie użyczyła część nieruchomości zabudowanej położonej 

w Rozalinie na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie 

oraz nieruchomość położoną w Rychwale przy ul. Przedszkolnej 1, zabudowaną budynkiem 

Przedszkola Samorządowego Plastuś w Rychwale na rzecz THETA Sp. z o. o. na potrzeby 

związane z rozbudową, prowadzeniem i utrzymaniem przedszkola publicznego w Rychwale. 

 

13.7. Zakup i nabycie nieruchomości do zasobu gminnego 

W 2020 r. Gmina Rychwał nabyła nieodpłatnie do zasobu gruntów gminnych nieruchomości  

o łącznej powierzchni 2,3711 ha i wartości 364.765,00 zł. Nabycie dotyczyło przejęcia 

nieruchomości po byłych Kółkach Rolniczych w Grochowach i Święci oraz gruntów pod drogi 

przy ul Polnej w Rychwale. 

 

13.8. Udziały w spółkach 

Gmina Rychwał w 2020 r. posiadała udziały w następujących spółkach:  

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. na 

kwotę: 1.187.000,00 zł., 

 Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz na kwotę: 

793.000,00 zł., 

 Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na 

kwotę: 5.000,00 zł., 

 Spółdzielnia Socjalna PORYW w Rychwale, wkład na kwotę 10.000,00 zł., 

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie na kwotę: 10.000,00 zł.  

Łączna wartość posiadanych udziałów to: 2.005.000,00 zł. 

 

13.9. Zagospodarowanie przestrzenne. 

Uchwałą nr XVI/123/20 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 17 lutego 2020 r., został 

zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał  

w zakresie wybranych terenów – Etap XV.  

Na podstawie uchwały nr XX/159/20 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 7 lipca 2020 r. został 

opracowany projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miasta Rychwał. 
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13.10. Mieszkalnictwo 

Mieszkaniowy zasób Gminy Rychwał stanowi 13 komunalnych lokali mieszkalnych o łącznej 

powierzchni 588 m2 z czego 8 lokali znajduje się na terenie miasta a 5 lokali na terenie wiejskim. 

Wszystkie lokale znajdują się w budynkach w których gmina jest jedynym właścicielem. 

Gmina nie posiada w swoim zasobie lokali socjalnych. 

W 2020 r. Gmina Rychwał nie zbyła żadnego lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu. 

 

14. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

14.1. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale. 

Oprócz wspomnianych placówek oświatowych i Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej na terenie Gminy Rychwał działa Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna  

w Rychwale. 

Biblioteka dzierżawi od Gminy Halę Widowiskowo – Sportową, w której znajduje się Kino. 

Łącznie zatrudnienie wynosi 8 osób. 

Biblioteka w swoich zasobach bazy lokalowej posiada czytelnie, wypożyczalnię, pomieszczenie 

administracyjne, zaplecze sanitarne i socjalne oraz salę komputerową z dostępem do Internetu 

szerokopasmowego – 9 komputerów. 

Biblioteka Publiczna stara się zapewnić możliwie pełny dostęp do książek wszystkim 

mieszkańcom gminy. Na dzień 31.12.2020 Biblioteka dysponowała zbiorami wynoszącymi  

16.275 woluminów, których struktura przedstawiała się następująco: 

 literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 3.660 woluminy (22,5 % ogółu zbiorów), 

 literatura piękna dla dorosłych – 7276 woluminy (44,7 % ogółu zbiorów), 

 literatura niebeletrystyczna – 5.339 woluminy (32,8 % ogółu zbiorów). 

Liczba woluminów na 100 mieszkańców 197,9 szt. 

W ubiegłym roku do biblioteki zakupiono ogółem 712 książek. Struktura zakupu przedstawiała 

się następująco: 

 literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 176 szt., 

 literatura piękna dla dorosłych – 495 szt., 

 literatura niebeletrystyczna – 41 szt., 

Wskaźnik zakupu materiałów bibliotecznych na 100 mieszkańców w roku 2020 wyniósł  

8,7 woluminów. 

Na zakup nowości wydawniczych wydano: 
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 ze środków organizatora: 9.474,00 zł, 

 ze środków Biblioteki Narodowej w ramach programu zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek kwotę: 9 474,00 zł. 

Łącznie na zakup książek w roku ubiegłym wydano 18.948,00 zł. Średnia cena zakupionej 

książki wyniosła 26,61 zł. 

W roku ubiegłym z biblioteki korzystało 610 zarejestrowanych czytelników, co stanowi 7,4 % 

ogółu mieszkańców gminy. Struktura czytelników zarejestrowanych w bibliotece w rozbiciu 

według wieku i zajęcia kształtowały się następująco: 

 
0-5 lat 6-12 lat 13-15 lat 16-19 lat 20-24 lat 25-44 lat 45-60 lat pow.60 lat 

6 64 49 48 74 190 117 62 

 
Struktura czytelników wg zajęcia: 

Osoby 
uczące się 

Osoby 
pracujące 

Pozostali 

221 252 137 

 
Czytelnicy zarejestrowani w bibliotece wypożyczyli w roku ubiegłym ogółem 22.868  książek. 

Lit. dla dzieci i młodzieży Lit. dla dorosłych Lit. niebeletrystyczna 

8 869 10 307 3 692 

 
Biblioteka bierze udział w przedsięwzięciach promujących czytelnictwo o zasięgu 

ogólnopolskim jak Narodowe Czytanie, Noc w Bibliotece, Mała Książka – Wielki Człowiek.  

W czytelni biblioteki odbywają się imprezy związane z książką, rocznicami literackimi, 

obchodami państwowymi, lekcje biblioteczne, konkursy, itp 

 

14.2. Hala Widowiskowo – Sportowa w Rychwale 

Hala Widowiskowo – Sportowa to wielofunkcyjny obiekt pełniący funkcję kulturalno – 

rozrywkową. Hala jest przystosowana do organizacji dużych imprez sportowych, koncertów, 

czy konferencji. Wyposażenie obiektu pozwala na organizację imprez z dostępem dla 

publiczności (około 150 miejsc siedzących) oraz z profesjonalnym nagłośnieniem.  

Pełnowymiarowe boisko sportowe dostosowane jest do prowadzenia zajęć z różnych dyscyplin 

sportowych: futsal, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis ziemny itp. Ponadto obiekt można 
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dostosować do celów innych niż sportowe poprzez rozłożenie wykładzin, oraz krzeseł 

biurowych.  

Z dostępu do boiska oraz zaplecza korzysta kluba LKS Zjednoczeni Rychwał. Treningi piłki 

nożnej odbywają tutaj grupy dziecięce, młodzieżowe, seniorskie oraz oldboy. Ponadto trenują 

również sekcja piłki siatkowej oldboy oraz sekcja dziewcząt.  

Oprócz klubu z ofert hali korzysta cyklicznie 12 grup indywidualnych, którzy trenują 17 razy  

w tygodniu. W godzinach dopołudniowych obiekt użytkują placówki oświatowe.  

Na terenie hali znajduje się również kręgielnia wyposażona w dwa tory. Kręgielnia jest miejscem 

spotkań rodzinnych i rozrywkowych. Ponadto doskonałym uzupełnieniem oferty jest działające 

od 3 lat Kino za Rogiem.  

Z powodu pandemii w 2020 r. branża kulturalna oraz sportowa przez dużą część rok była 

ograniczona. Z tej racji obiekt był częściowo zamknięty  i tak w Kinie za Rogiem w Rychwale 

wyświetlono 179 seansów filmowych. W porównaniu z ubiegłymi latami liczba ta spadła o ponad 

50 %. Przez ponad 5 miesięcy kino było całkowicie zamknięte. Przez część roku seanse 

odbywały się w reżimie sanitarnym z ograniczeniem liczby widzów do 50 % oraz 25 % miejsc 

na widowni. Liczba widzów w 2020 wyniosła nieco ponad 1800 osób.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomimo to obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem. Różnorodna oferta sprawia, że jest to 

doskonałe miejsce by spędzić miło czas w kameralnym i bezpiecznym otoczeniu. Obiekt jest 

czynny siedem dni w tygodniu w godzinach od 7:30 do 22:00.   
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14.3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie (ŚDS)  

Placówka realizuje na terenie Gminy Rychwał zadania statutowe wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, innych aktów prawa oraz 

zarządzeń, pełnomocnictw i upoważnień Burmistrza Rychwała.  

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie z siedzibą  w miejscowości Rozalin 24, 62-573 

Rychwał oddano do użytku dnia 16 grudnia 2019 r. 

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu typu D powołanym przez Gminę Rychwał, 

przeznaczonym dla 30 osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu lub 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

ŚDS działa w godzinach od 8.30 do 16.30 przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku  

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, przez 8 godzin dziennie. 

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie w drodze decyzji administracyjnej 

wydanej przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w 2019 r. zostałały 

skierowane 24 osoby. 

Dom jest jednostką budżetową Gminy Rychwał, finansowaną z budżetu Wojewody 

Wielkopolskiego. Nadzór nad działalnością domu sprawuje Burmistrz Rychwała. 

Dom ma zasięg lokalny i obejmuje swoim terytorium Gminę Rychwał. Uczestnikami domu mogą 

być również mieszkańcy gminy i miasta Rychwał oraz mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli dom 

dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania 

publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego, w tym 

właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu. 

Dom zapewnia osobom ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi wsparcie 

społeczne pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie na 

miarę ich możliwości, integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia 

powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych. W ŚDS w ramach zajęć 

uczestnicy biorą udział w następujących treningach:  
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- funkcjonowania w życiu codziennym; 

- umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; 

- spędzania wolnego czasu. 

Uczestnicy biorą udział również w terapii zajęciowej, terapii ruchowej poprzez uczestnictwo  

w zajęciach sportowych, turystyce, rekreacji i fizjoterapii. Podopieczni otrzymują niezbędną 

opiekę i wsparcie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w dostępie do niezbędnych 

świadczeń zdrowotnych oraz innych działań zmierzających do pełnej integracji  

i usamodzielnienia.  

W ramach warsztatów kulinarnych przygotowywanych przy udziale uczestników zapewniony 

jest gorący posiłek . 

W 2020 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie jeździło łącznie 24 

uczestników: w tym 12 osób z terenu gminy i miasta Rychwał, 12 osób spoza gminy Rychwał  

(2 osoby z gminy Grodziec oraz 9 osób z gminy Tuliszków, 1 osoba z gminy Stawiszyn /ze 

Zbierska/). 

Działalność domu ukierunkowana jest przede wszystkim na przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób w nim przebywających oraz 

integrację uczestników ze społecznością lokalną poprzez różnego rodzaju formy aktywizacyjne. 

Dom prowadzi także działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego.  

W ramach domu funkcjonują następujące pracownie: 

1) plastyczno – rękodzielnicza/sala ogólna, 

2) kulinarna, 

3) komputerowa, 

4) ogrodniczo-porządkowa, 

5) teatralna, 

6) terapii ruchowej. 

W domu znajdują się ponadto pomieszczenia takie jak: 

1) sala rekreacyjna, 

2) jadalnia, 

3) pokój wyciszeń zwany pokojem wypoczynku, 

4) pokój kierownika/pokój głównej księgowej, 

5) toalety, 

6) łazienka z prysznicem. 
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ŚDS Rozalinie w 2020 r. zapewniał swoim uczestnikom usługi transportowe polegające na 

dowożeniu na zajęcia i odwożeniu po zajęciach z miejsca zamieszkania lub miejsca 

uzgodnionego. 

Uczestnicy z Gminy Rychwał jeździli w ciągu 2020 r. do ŚDS w Rozalinie busem i autobusem 

(12 osób miesięcznie - bilet tam i z powrotem). Gmina Tuliszków zapewniała w 2020 r. dojazd 

do ŚDS w Rozalinie uczestnikom z Gminy Tuliszków busem (transport 2 razy rano i transport 2 

razy po południu). 

Uczestnicy z gminy Grodziec jeździli do ŚDS w Rozalinie na swój koszt. 

Jak wynika z § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.  

w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu 

wspierająco- aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 3 uczestników. Zgodnie  

z powyższym w ŚDS w Rozalinie w 2020 r. zatrudnionych było 8 pracowników zespołu 

wspierająco- aktywizującego/ w tym  kierownik/. ŚDS zatrudniał również głównego 

księgowego. W ramach umowy zlecenia zatrudnionych było 2 pracowników (opiekun dowozów 

i specjalista ds. bhp). 

Ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia dla uczestników ŚDS w Rozalinie w 2020 r. decyzją 

Wojewody Wielkopolskiego były zawieszone: w okresie od 12 marca 2020 r. do 24 maja  

2020 r. i w okresie od 26 października 2020 r. do 31.12.2020 r.  
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