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I. Wstęp. 

 

Skondensowanie i przedstawienie pracy, działań, przedsięwzięć, aktywności, 

wykonanych zadań, przedmiotów i podmiotów oraz budżetu za dany rok w jednym 

dokumencie, zwanym „Raportem o stanie gminy”, wydaje się dość karkołomne. Parafrazując 

słowa znanej, dziecięcej piosenki, przyjęta została metoda – „nie długo, nie krótko, lecz w sam 

raz” i mam nadzieję, że to się udało. Przecież w spektrum zainteresowań funkcjonowania 

organizmu, jakim jest lokalny samorząd, znajduje się tak naprawdę wszystko. Dlaczego?  

Bo to nasze życie, otaczająca nas rzeczywistość. Radni Rady Miejskiej, podnosząc   

w głosowaniu rękę, na każdej sesji o tej rzeczywistości decydują. Kierownicy jednostek 

organizacyjnych gminy, dyrektorzy, osoby odpowiedzialne za pewne „odcinki”, podejmując 

decyzje też o tej rzeczywistości decydują. To organizacja codziennego, prawidłowego 

funkcjonowania naszej małej ojczyzny we wszystkich aspektach. Raport tak naprawdę 

odzwierciedla w hasłowy sposób to, co działo się w roku 2018 r. Gospodarka, bezpieczeństwo, 

oświata, finanse, sprawy społeczne, zdrowie, sport, kultura, inwestycje, itd. W tym wszystkim 

zawsze najważniejszy musi być człowiek, mieszkaniec, obywatel – począwszy  

od najmłodszych, a skończywszy na najstarszych. W gminie Rakoniewice ma się nam żyć 

dobrze i bezpiecznie. Robimy wszystko, by tak właśnie było… 

 

          Gerard Tomiak 
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II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

Gmina Rakoniewice jest gminą wiejsko-miejską i leży w południowo-zachodniej 

części byłego woj. poznańskiego, obecnie w granicach województwa wielkopolskiego, przy 

drodze krajowej nr 32 Poznań-Zielona Góra. Od północy graniczy z gminą Nowy Tomyśl, od 

północnego – wschodu z gminą Grodzisk Wielkopolski, od wschodu z gminami Kamieniec 

i Wielichowo, od południa z gminą Przemęt, od południowego – zachodu z gminą Wolsztyn, 

a od zachodu z gminą Siedlec. 

 

Obszar gminy liczy 201 km², co stanowi 31,3 % powierzchni powiatu grodziskiego oraz 

0,7 % terenu województwa wielkopolskiego.  

 

··-··-·· granice Gminy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
http://www.nowytomysl.pl/
http://www.grodzisk.wlkp.pl/
http://www.kamieniec.pl/
http://www.wielichowo.pl/
http://www.przemet.pl/
http://www.wolsztyn.pl/
http://www.siedlec.pl/
http://www.powiat-grodzisk.wlkp.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
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W celu wykonywania zadań Gminy powołane zostały następujące jednostki 

organizacyjne : 

1. Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach, 

2. Zespół Przedszkolno - Szkolny w Rostarzewie 

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonnie 

4. Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkim 

5. Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchocicach 

6. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach 

7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach 

8. Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach 

Ponadto utworzono spółkę gminną. Spółka pod firmą Zakład Usług Komunalnych  

w Rakoniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Rakoniewicach, jest 

spółką ze 100% udziałem gminy Rakoniewice. Została utworzona Aktem Założycielskim  

z dnia 19 grudnia 2008 r., sporządzonym przed Notariuszem Tadeuszem Paetzem 

prowadzącym kancelarię Notarialną w Grodzisku Wlkp.  Przedmiotem działalności 

gospodarczej spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy Rakoniewice, w tym zadań 

określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, mających charakter usług 

publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, realizowanych w celu 

zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w ramach podstawowej działalności Spółki, przy 

czym zadania te obejmują także zadania inwestycyjne. Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina 

Rakoniewice obejmowała 25 364 udziały po 500 zł każdy, o łącznej wartości   

12 682 000,00 zł. 

Gmina posiada jednostki pomocnicze tj. : 25 sołectw oraz jedno osiedle, w mieście 

Rakoniewice, w rozumieniu art. 5 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

506). Sołectwami są : Adolfowo, Blinek, Błońsko, Cegielsko, Drzymałowo, Elżbieciny, 

Głodno, Gnin, Gola, Goździn, Jabłonna, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Łąkie, Łąkie Nowe, 

Narożniki, Rakoniewice wieś, Rataje, Rostarzewo, Ruchocice, Stodolsko, Tarnowa, Terespol, 

Wioska, Wola Jabłońska. W 2018 r. przeprowadzono w sołectwach wybory sołtysów i rad 

soleckich na nową VIII kadencję 2018 – 2023.     

 

Na koniec 2018 r. Gmina Rakoniewice liczyła 13.286 mieszkańców, w tym 13.091 

zameldowanych na pobyt stały a 195 zameldowanych na pobyt czasowy. Z tego 6.640 stanowią 

mężczyźni, a 6.646 – kobiety. W Gminie jest 3.198 gospodarstw domowych. W 2018 r. urodziło 
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się 175 dzieci, w tym 90 chłopców i 85 dziewcząt. Odnotowano 117 zgonów (w tym 63 

mężczyzn i 54 kobiety). Zawartych zostało 74 małżeństwa. 

 

Na terenie gminy Rakoniewice działają i w różnym stopniu współpracują z samorządem 

lokalnym m.in. następujące organizacje pozarządowe:  

1. Stowarzyszenie ZŁOTA JESIEŃ  

2. Stowarzyszenie WIOSKA  

3. Stowarzyszenie SMOKI  

4. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom SERCE 

5. Spółdzielnia Socjalna  

6. Towarzystwo Miłośników Ziemi Rakoniewickiej  

7. Kluby Sportowe  

8. FUNDACJA Swojska Zagroda u Prządków  

9. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich  

10. Ochotnicze Straże Pożarne  

11. Stowarzyszenie Działkowców im. Michała Drzymały w Rakoniewicach. 

 

Gmina organizuje cykliczne spotkania z kulturą, wśród których na szczególną uwagę 

zasługują:  

1. Spotkanie noworoczne  

2. Koncerty wiosenne  

3. Rajd pieszy w rocznicę śmierci Michała Drzymały  

4. Gminny Dzień Dziecka  

5. Dni Rakoniewic  

6. Dożynki gminne i powiatowe  

7. Plenery malarskie  

8. Mikołajki  

 

Gmina prowadzi współpracę międzynarodową, podtrzymując wieloletnie kontakty  

z partnerami m.in. z Niemiec, Litwy, Ukrainy i Rosji. W ubiegłym roku zorganizowano : 

międzynarodowy : polsko-niemiecko-francuski, młodzieżowy obóz strażacki, z kolei 

uczniowie ze szkoły w Rakoniewicach uczestniczyli w obozie językowym,  w ramach wymiany 

młodzieży szkolnej, na Ukrainie (Rejon charkowski). W 2018 roku Gmina obchodziła jubileusz 

20-lecia współpracy z Niemcami i 15-lecia współpracy z Litwą.  
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III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

1. POLITYKA SPOŁECZNA. PRACA 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z następujących przepisów:  

      - ustawa o pomocy społecznej 

      - uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania 

finansowego  gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

      - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej 

      - ustawa o dodatkach mieszkaniowych 

      - prawo energetyczne 

      - ustawa o Karcie Dużej Rodziny 

      - ustawy o świadczeniach rodzinnych 

      - ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

      - ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

      - ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

      - ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów     

 

W gminie Rakoniewice, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018r. zamieszkiwało 13 286 

osób, z pomocy społecznej korzystały 224 rodziny, w których zamieszkiwało 624 osób.  

W stosunku do ogółu mieszkańców gminy stanowi to 4,7 %. W 2017 roku odsetek 

mieszkańców objętych pomocą również wnosił 4,7 %. 

 

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na szczeblu gminy zajmuje się Ośrodek 

Pomocy Społecznej. W 2018 roku, w wyniku reorganizacji w struktury OPS, włączono Referat 

Świadczeń Rodzinnych, co spowodowało wzrost  zatrudnienia do  17 pracowników : 

   1) dyrektor – 1 etat  

   2) główny księgowy – 1 etatu 

   3) księgowa 

   4) referent ds. pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych  - 1 etat 

   5) 3 starszych pracowników socjalnych –2,5 etatu 

   6) 1 pracownik socjalny – ½ etatu 

   7) asystent rodziny – 1/2 etatu 
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Referat Świadczeń Rodzinnych : 

    1) Kierownik referatu   -  1 etat  

    2) inspektor – 1 etat 

    3)  podinspektorów – 2 etaty 

    4) referent – 4 etaty 

 

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku wydatkowano 572 094,09 zł  w tym 

z dotacji celowej z budżetu państwa  kwotę 73 742,00 zł 

 

Od 1 czerwca 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej, zmienił lokalizację z ulicy 

Krystyny 30, na Osiedle Drzymały 25. Zmiana siedziby znacząco podniosła standard obsługi 

klienta oraz  pracy pracowników Ośrodka. Jednoosobowe biura pracowników socjalnych 

tworzą sprzyjające warunki do  rozwiązywania złożonych problemów podopiecznych oraz  

budowania bliższej relacji,  pomiędzy osobą potrzebującą pomocy a osobą pomagającą.  

Z poprawy warunków lokalowych zadowoleni są zarówno podopieczni jak i pracownicy.   

 

Zadania realizowane przez OPS  

 

W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach wypłacał z powodu 

niepełnosprawności 41 zasiłków stałych  w tym 33 dla osób samotnie gospodarujących i  8  dla 

osób pozostających w rodzinie.  Wszystkim  osobom opłacono składki zdrowotne w ramach 

ubezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od sytuacji dochodowej 

osoby lub rodziny. Stanowi różnicę pomiędzy  kryterium dochodowym określonym w ustawie 

a dochodem osoby lub rodziny. Kwota zasiłku stałego nie mogła być wyższa  niż  604,00 zł  

(od 01.10.2018 - 645,00). Środki na zasiłki stałe  pochodzą  z dotacji celowej budżetu państwa  

w kwocie 183 866,00 zł. 

 Na  składki na ubezpieczenie   zdrowotne  opłacane  za  osoby pobierające zasiłki stałe  

i niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano ogółem 38 366,72 zł,  z dotacji celowej. 

Na realizację zasiłków okresowych środki pochodzą  z dwóch źródeł tj. dotacji  

z budżetu państwa  oraz budżetu gminy. 

Zasiłki okresowe są przyznawane w szczególności z powodu długotrwałej choroby, 

niepełnosprawności, bezrobocia itp. Zasiłek okresowy przyznaje się w wysokości różnicy 

między kryterium dochodowym a realnym dochodem danej rodziny. W   2018 r.  przyznano 47 

zasiłków okresowych na łączną kwotę 92 918,08 zł,  w tym 20 247,89 zł   z budżetu gminy. 
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Głównym powodem przyznania zasiłków było bezrobocie ( 33 rodzin ), długotrwała choroba  

(10 rodzin),  niepełnosprawność ( 2 ) inne powody ( 2 ).  

 

Zasiłki celowe przyznaje w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej,  

w szczególności na pokrycie części  lub całości kosztów zakupu żywności – 42 rodziny, leków 

i leczenia – 92 rodziny, opału - 117 rodzin, odzieży – 82 rodziny, niezbędnych przedmiotów 

użytku domowego, przybory szkolne, pokrycie kosztów pobytu w placówkach interwencji 

kryzysowej itd.  Ośrodek przyznał w 2018 roku  167  rodzinom zasiłki celowe na łączną kwotę                  

130 464,51 zł.  Zasiłki celowe przyznaje się także w wyniku zdarzenia losowego, klęski 

żywiołowej lub ekologicznej i w tym przypadku zasiłek może być przyznany niezależnie od 

dochodu. W 2018 roku  przyznano 2 rodzinom  świadczenia w związku ze zdarzeniem losowym 

– pożar. Wypłacono łącznie  kwotę 7000,00 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

pomimo przekroczenia kryterium dochodowego może być przyznany zasiłek celowy specjalny 

w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego. W 2018r. Ośrodek wypłacił 66 

rodzinom specjalne zasiłki celowe na łączną kwotę 58 665,00zł.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach udziela również  pomocy w zakresie 

świadczeń niepieniężnych. Jednym z takich świadczeń jest pomoc  w formie dożywiania  dzieci 

w szkołach, organizowana w oparciu o wieloletni program rządowy „ Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania”. Pomocy takiej udzielono w  2018r.  326  osobom z czego 179  

to uczniowie z terenu gminy, na łączną sumę   129 000,00 zł w tym z dotacji 69 000,00 zł. 

Dożywianiem obejmuje się dzieci przeważnie na wniosek złożony  przez rodziców wraz z pełną 

dokumentacją obrazującą sytuację dochodową rodziny. 

W wyjątkowych sytuacjach, dyrektor szkoły może  wystąpić z wnioskiem do  dyrektora ośrodka 

pomocy społecznej o objęcie konkretnych dzieci pomocą w formie posiłków. W 2018r. pomocą 

w formie posiłku tzw. bez wywiadu środowiskowego objęte było 33 dzieci. Dożywianie jest 

prowadzone  w przedszkolu i we wszystkich szkołach na terenie gminy Rakoniewice oraz 

szkołach ponadgimnazjalnych  poza gminą, do których uczęszczają „nasze” dzieci.  Program 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” daje także możliwość objęcia pomocą w formie 

świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z takiej formy  

w 2018 r. skorzystało 76 rodzin.   

 

W 2018 roku  Ośrodek obejmował  pomocą usługową 1 osobę, która z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymagała pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują 
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pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. Usługi 

opiekuńcze są świadczeniami częściowo odpłatnymi z dochodu osoby lub rodziny, na rzecz 

której są  świadczone. Na opłacenie usług opiekuńczych w  2018 r. wydatkowano   kwotę  

12 807,47 zł.    

  

W domach pomocy społecznej w  2018 r.  przebywało   10  osób. Ustalono partycypację 

w kosztach utrzymania  przez najbliższych  z rodziny w wysokości 34 192,08 zł. Łącznie na 

utrzymanie podopiecznych w DPS  wydatkowano  226 041,18 zł. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje także zapisy ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, która nakazuje gminie właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, ponoszenie wydatków  na 

utrzymanie dziecka: 

                 10% - w pierwszym roku pobytu dziecka 

                 30% -w drugim roku pobytu dziecka   

                 50% -w trzecim roku i następnych latach. 

W 2018r. wydatkowano na ten cel  71 903,16 zł. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 

15 dzieci. 

 

Od 2015 roku realizujemy zadanie wspierania rodziny poprzez zatrudnienie asystenta 

rodziny na ½ etatu. W 2018r. asystent wspierał swoją pracą 8 rodzin dysfunkcyjnych, 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Poniesiono na 

ten cel wydatki w wysokości 23 036,00zł.  Na zatrudnienie asystenta rodziny otrzymaliśmy 

dotację od Wojewody w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej „ Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w wysokości  10 018,00 zł.    

       

Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem własnym gminy  o charakterze 

obowiązkowym. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób  

i rodzin w ich środowisku społecznym, poprzez rozwijanie lub wzmacnianie aktywności  

i samodzielności życiowej. 

Może ona być prowadzona w oparciu  o kontrakt socjalny. W 2018 r. pomocą w postaci pracy 

socjalnej zostały objęte  134 rodziny.     
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Kolejnym zadaniem realizowanym przez ośrodek jest wypłata dodatków 

mieszkaniowych.  W 2018 roku wypłacono 66 rodzinom dodatki mieszkaniowe, z czego 

mieszkańcom : 

                   1. mieszkania prywatne – 14 rodzin   

                   2. wspólnot mieszkaniowych – 6 rodzin   

                   3. Spółdzielni Mieszkaniowej -  11 rodzin   

                   4. Zakład Usług Komunalnych -  11 rodzin   

                   5. Smulders Nieruchomości – 12 rodzin  

                   6. inne – 12 rodzin 

W 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę  157 447,95 zł, w tym dodatek energetyczny dla 

10 rodzin  na kwotę  1 581,75 zł  ( dotacja celowa) 

Dodatek energetyczny przyznaje się osobie, która posiada prawo do lokalu mieszkalnego oraz, 

na którą jest umowa sprzedaży energii elektrycznej, która musi zamieszkiwać w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej.  

  

Od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r. OPS uczestniczył w realizacji projektu  

w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i pozostałymi ośrodkami powiatu 

pt.” Plan na lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 

Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne. W/w program skierowany był do rodzin mających 

problemy opiekuńczo –wychowawcze, niewydolnych wychowawczo. Z terenu naszej gminy 

wsparciem objęte były 3 rodziny, łącznie 11 osób (w tym 8 dzieci z czego  

7 z niepełnosprawnością ). W 2018 roku wydatkowano na ten cel 22 142,87zł. 

Od 16 czerwca 2014r.  Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje  Rządowy program  „Karta 

dużej rodziny”. W ubiegłym roku wydano 175 kart dużej rodziny (33 rodziny).  Koszt 

realizacji rządowego programu   370,00 zł.  W 2018 roku  wydano  70  Wielkopolskich  Kart 

Rodziny(14 rodzin). 

OPS współpracuje z Wielkopolskim Bankiem Żywności, z którego zasobów w 2018r 

pozyskano  ponad 15 ton żywności o wartości 81 217,00zł. Z pomocy tej skorzystało 107 

rodzin, 347 osób. 

 

 Ośrodek ma grono wiernych i chętnych do pomocy sponsorów: 

 - Zajazd u Bogdana, który od ponad 20 lat przygotowuje Spotkanie z Mikołajem dla dzieci  

z rodzin objętych pomocą społeczną . W 2018r. w takim w spotkaniu uczestniczyło 70 dzieci 

w wieku od 5 – 10 lat. Paczki ze słodyczami dla dzieci zostały sfinansowane  częściowo  
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ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez sponsora 

firmę Rakpol.  

Ponadto od 20 lat „ Zajazd u Bogdana” przygotowuje także „Wigilię dla samotnych”,  która 

w minionym roku została sfinansowana przez firmę „ Zajazd u Bogdana” i  Nadobrzański 

Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach. 

 

Referat Świadczeń Rodzinnych realizuje  następujące zadania: 

 

Świadczenia rodzinne – wydatkowano na ten cel  5 509 470,42zł 

Z w/w świadczeń  skorzystało 1026 rodzin w tym: 

- zasiłki rodzinne                         676 rodzin 

- świadczenie pielęgnacyjne          71 osób 

- zasiłek pielęgnacyjny                405 osób 

- specjalny zasiłek opiekuńczy      22 osoby 

- zasiłek dla opiekuna                      5 osób 

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. ”becikowe” 150 osób. 

Świadczenia rodzicielskie  - wydatkowano na ten cel 347 123,60zł. Przyznano 30 takich 

świadczeń. 

Fundusz alimentacyjny  - wydatkowano 367 268,39zł. Takie świadczenia pobierało 47 rodzin 

(69 dzieci) 

Świadczenia  z ustawy Za Życiem – przyznano 1 świadczenie na kwotę 4 000,00zł 

Składki społeczne emerytalno-rentowe opłacane za świadczeniobiorców:  

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 50 

- za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 2 

- specjalny zasiłek opiekuńczy  - 28 

Wydatkowano na ten cel  253 803,09 zł.  

Świadczenia wychowawcze program „Rodzina 500+”  wydatkowano na ten cel 

12 005 464,05 zł. Świadczenia te pobierało 1158 rodzin. Średnio miesięcznie wypłacano 1959 

świadczeń wychowawczych.  

 Wspieranie rodziny  program „Dobry start” – wydatkowano 591 300,00 zł. 

Przyznano 1971 świadczeń po 300,00 zł 
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Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-prawną Zespołu 

Interdyscyplinarnego, powołanego  do rozwiązywania problemów  związanych z przemocą 

domową.              

W 2018r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.  Zarówno instytucje jak i osoby 

indywidualne, posiadające informacje dotyczące przemocy domowej, mogą kontaktować się  

z przewodniczącym zespołu. Po otrzymaniu informacji lub „Niebieskiej Karty”, wypełnionej 

przez instytucje do tego uprawnione, przewodniczący zwołuje Grupę Roboczą, dla rozwiązania 

danego problemu w konkretnej rodzinie. 

Do końca 2018r. Zespół podjął działania na podstawie zgłoszonych procedur „Niebieskich  

Kart”  wobec 11 rodzin. 7  „Niebieskich Kart”  zostało założonych przez Policję, 4 przez 

pracowników socjalnych  OPS.  Dla każdej z rodzin została utworzona Grupa Robocza, której 

członkowie wspólnie określili cel pracy i formy pomocy dla danej rodziny. Na dzień  

31.12.2018r.   procedura „Niebieskiej Karty”  została  zakończona w 6 środowiskach. 

               W  październiku 2011 r. w celu zwiększenia pomocy ofiarom  przemocy w rodzinie 

został uruchomiony  Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, prowadzony przez psychologa. 

Z porad w/w punktu do końca 2018r. skorzystało  17 osób dotkniętych przemocą.      
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III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

2. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY RAKONIEWICE  

 

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jest podstawowym narzędziem prowadzenia 

rewitalizacji w gminie. LPR jest dokumentem o charakterze strategicznym, przyjmowanym 

w drodze uchwały i sporządzanym dla obszaru rewitalizacji. Stanowi  program działań 

obejmujący projekty ze sfery społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, 

środowiskowej i kulturowej. Przewidziane w programie działania mają w kluczowy sposób 

przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Ponadto dokument może umożliwić  

aplikowanie o środki zewnętrzne.  LPR wskazuje obszary kryzysowe – dysfunkcyjne, które 

stanowią podstawę wyboru  obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Rewitalizacja 

zdegradowanych i zmarginalizowanych obszarów wskazanych jako problemowe, ma na celu 

pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego  

w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach. Działania naprawcze prowadzić mają do 

polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ponadto 

mają doprowadzić do trwałej odnowy obszaru, poprawy ładu przestrzennego, stanu środowiska 

i zabudowy poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych  

i urbanistycznych. Efektem działań powinno być wyposażenie obszarów zidentyfikowanych  

w programie rewitalizacji w nowe funkcje, lub przywrócenie poprzednich, w wyniku 

zaplanowanych i skoordynowanych działań interwencyjnych i naprawczych. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rakoniewice na lata 2017-2023 powstał na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Został 

zatwierdzony Uchwałą Nr XXXII/237/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia  

15 grudnia 2017 r., oraz wpisany na Wykaz  programów rewitalizacji gmin województwa 

wielkopolskiego w dniu 18 stycznia 2018 r. na podstawie Załącznik nr 1 do Uchwały  

nr 4846/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 stycznia 2018 r.  

w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.  

Zawarte w programie obszary kryzysowe, zostały wskazane w podziale na sołectwa 

i miasto Rakoniewice. Za obszary zdegradowane, dokument wskazuje następujące jednostki: 

Elżbieciny, Głodno, Gnin, Goździn, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Łąkie, Rataje, Rostarzewo, 

Ruchocice, Tarnowa, Terespol, Wioska, Wola Jabłońska i Rakoniewice miasto. Wg. danych 
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LPR-u obszary zdegradowane zamieszkałe są łącznie przez 9997 osób, co stanowi 75,5% 

mieszkańców gminy. Stanowią one łącznie 14095ha, co stanowi 70,2% powierzchni gminy.  

Spośród obszarów zdegradowanych wybrano 3 podobszary rewitalizacji: w Rakoniewicach 

mieście, Rostarzewie i Głodnie. Zawężono je do terenów zamieszkałych, dostępnych dla wielu 

osób, na których możliwe jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych.  

Podobszar miasto Rakoniewice obejmuje centralną część miasta Rakoniewice oraz 

park. Jego granice zostały określone w trakcie konsultacji społecznych. Obejmuje on obszar 

szczególnie istotny dla rozwoju gminy. Od północy granicę podobszaru stanowią tory 

kolejowe, aż do skrzyżowania z ulicą Nowotomyską. Dalej granica biegnie do skrzyżowania 

ul. Grodziskiej z ul. Krystyny. Następnie przechodzi w ul. Francuszkiewicza i ciągnie się  

do skrzyżowania z ul. Polną i dalej tą ulicą aż do ul. Wielichowskiej. W dalszej kolejności 

obszar rewitalizacji obejmuje budynki przy ul. Strzeleckiej, aż do Cmentarnej. Następnie 

wzdłuż ul. Cmentarnej do ul. Dębowej. Od ul. Dębowej przechodzi w ul. Zamkową, obejmuje 

cały Park w Rakoniewicach i dochodzi do ul. Pocztowej. Przekracza tę ulicę i ciągnie się dalej 

wzdłuż ul. Starowolsztyńskiej do ul. Dworcowej, obejmując zabudowę tej ulicy po obu 

stronach drogi, aż do torów kolejowych.  

Podobszar wieś Rostarzewo obejmuje całą zwartą zabudowę wsi Rostarzewo, poza 

południową częścią, wzdłuż ulicy Gościeszyńskiej. Od północy granicę stanowią tory 

kolejowe, aż do końca zabudowań. Następnie obejmuje całość zabudowań wzdłuż  

ul. Rakoniewickiej, Rzemieślniczej, Osiedla Żegockiego, Słonecznej, Spokojnej, Polnej, 

Tysiąclecia, Wyzwolenia, Łąkowej, 3 Maja, Wolsztyńskiej aż do drogi na Tłoki, Szkolnej  

(do torów kolejowych), Strzeleckiej i Topolowej (do torów kolejowych).  

Podobszar wieś Głodno obejmuje zwartą zabudowę wsi Głodno, a także teren 

rekreacyjno-sportowy w południowej części wsi, aż do granicy lasu.  

Obszar rewitalizacji zamieszkały jest w sumie przez ok. 3900 mieszkańców, co stanowi 

ok 29,5% wszystkich mieszkańców gminy i zajmuje ok.1,39% powierzchni całej gminy  

(ok. 279.1ha, w tym podobszar Rakoniewice miasto – 122,2 ha, podobszar Rostarzewo 116,5 

ha, podobszar Głodno 40,4 ha) 
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Program zawiera wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. Wizja obrazuje 

stan docelowy, oraz zawiera opis przyszłego wizerunku społeczno-gospodarczego  

i przestrzennego obszaru rewitalizowanego. Tym samym stanowi uzasadnienie doboru i tło 

oceny zasadności przyjętych celów strategicznych, które chce się osiągnąć realizując program 

rewitalizacji.  

Wizja stanu gminy Rakoniewice po przeprowadzeniu rewitalizacji określona została  

w dokumencie jako „obszar rewitalizacji stanowiący miejsca tętniące życiem, wolne  

od patologii społecznych, z niskim poziomem bezrobocia i przestępczości, w których 

przestrzeń integruje mieszkańców z różnych grup wiekowych od dzieci i młodzieży, aż po 

osoby starsze, stwarza odpowiednie miejsca do pracy i wypoczynku”. 

Wskazany w programie cel główny rewitalizacji to zrównoważony, społecznie zaakceptowany 

rozwój gminy, poprzez działania skupione na obszarach szczególnie istotnych dla poprawy 

warunków życia i gospodarowania (Rakoniewice, Rostarzewo) i szczególnie zdegradowanych 

(Głodno). 

Cele szczegółowe to ludzie, przestrzeń i budynki. 

Kierunki działań dla poszczególnych celów: 

1. dla celu pierwszego ludzie - to integracja mieszkańców, aktywizacja dzieci i młodzieży, 

aktywizacja osób starszych; 

2. dla celu drugiego przestrzeń – to rewitalizacja przestrzeni publicznych, rewaloryzacja 

terenów zieleni, zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych 
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3. dla celu trzeciego budynki - to modernizacja budynków i obiektów użyteczności 

publicznej, modernizacja budynków zabytkowych, modernizacja budynków 

poprzemysłowych i pokolejowych. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rakoniewice na lata 2017-2023 wskazuje listę 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Projekty podstawowe (11 projektów) tworzą działania, bez 

których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa, a obszary rewitalizacji nie 

będą w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Listę projektów uzupełniających (2 projekty) tworzą 

działania, którym przypisano mniejszą skalę oddziaływania, bądź brak jest szczegółów ich 

realizacji, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. 

Projekty realizowane są  od 2017 r. Dotychczas przy realizacji projektów  nie pozyskano 

środków z funduszy europejskich dla rewitalizacji.  

 

Lista projektów realizujących program rewitalizacji -  okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 

grudnia 2018 r.  

 

NAZWA PROJEKTU 

REWITALIZACYJNEG

O 

STATUS, W 

TYM 

RAELIZACJ

A ZADANIA 

W ROKU 

2018   

ZAKŁADAN

E KOSZTY 

CAŁKOWIT

E (PLN) 

wynikające z 

LPR 

PONIESION

E KOSZTY 

(PLN)  

Uwagi   

Społeczna aktywizacja 

zdegradowanych obiektów 

i przestrzeni publicznych w 

gminie Rakoniewice  

Projekt w 

trakcie 

realizacji, w 

2018 r. - Park 

w 

Rakoniewicach 

– organizacja 

cyklicznych 

imprez na 

otwartym 

powietrzu: Dni 

Rakoniewic i 

Dzień Dziecka 

1-3.06.2018; 

Rostarzewo : 

Dożynki i 250 

lecie Ratusza  

LPR  

70 000,00 zł 

 

   

265 084,85 zł 

12 762,00 zł  

 

170 000,00 zł  

 

wkład 

własny  

JST 

Modernizacja rynku i 

innych przestrzeni 

publicznych w 

Rakoniewicach  

Projekt w 

trakcie 

realizacji, w 

2018 r. 

zrealizowano  

zadanie 

LPR  

1 000 000,00 zł  
200 000,00 zł 

wkład 

własny 

JST 
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Pomnik 

Pamięci i 

Wolności  

Modernizacja budynków 

muzeum pożarnictwa w 

Rakoniewicach  

Przedsięwzięci

e zakładane  do 

realizacji  

LPR  

2 000 000,00 zł  
- - - - - - 

Rewaloryzacja terenu w 

Parku w Rakoniewicach 

zagospodarowanie 

otoczenia obiektu pałacu – 

utwardzenie terenu wokół 

parku, organizacja dróg, 

ciągów spacerowych i 

rowerowych, oświetlenie 

parku  

Projekt w 

trakcie 

realizacji, w 

2018 r. – 

zrealizowano 

zadanie 

budowa dróg i 

ścieżek w 

zabytkowym 

parku w 

Rakoniewicach 

LPR  

800 000,00 zł 

 

 

702 259,39 zł  

 

 

wkład 

własny 

JST 

Modernizacja budynku 

oficyny przypałacowej w 

Rakoniewicach na cele 

kulturalno–oświatowe  

Przedsięwzięci

e zakładane  do 

realizacji 

LPR  

800 000,00 zł 

 
- - - - - - 

Adaptacja obiektu dawnej 

lodowni w Parku w 

Rakoniewicach na cele 

muzealne   

Przedsięwzięci

e zakładane  do 

realizacji 

LPR  

300 000,00 zł 
- - - - - - 

Rozbudowa systemu 

monitoringu miejskiego o 

teren Parku w 

Rakoniewicach  

Projekt w 

trakcie 

realizacji, w 

2018 r. 

zakupiono  

kamery do 

monitoringu, 

przygotowano 

instalację 

zewnętrzną  

 

LPR  

100 000,00 zł 

42 657,30 zł  - - - 

Rozbudowa kompleksu 

edukacyjno-sportowego w 

Rakoniewicach o basen 

przyszkolny   

Projekt w 

trakcie 

realizacji, w 

2018 r. 

uchwalono 

MPZP dla 

terenu 

obejmującego 

zadanie  

 

LPR  

600 000,00 zł 

16 000,00 zł  

wkład 

własny 

JST 

Modernizacja budynku i 

adaptacja pomieszczeń 

dworca w Rakoniewicach 

na cele kulturalno-

oświatowe  

Przedsięwzięci

e zakładane  do 

realizacji – 

rozmowy w 

celu 

LPR  

700 000,00 zł 

- - - - - - 
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przekazania 

obiektu gminie 

Rakoniewice  

Modernizacja budynku i 

adaptacja pomieszczeń 

dworca w Rostarzewie na 

cele kulturalno-oświatowe 

Przedsięwzięci

e zakładane  do 

realizacji  

LPR  

500 000,00 zł 
- - - - - - 

Modernizacja terenu 

rekreacyjno-sportowego w 

Głodnie 

Przedsięwzięci

e zakładane  do 

realizacji 

LPR  

500 000,00 zł - - - - - - 

Rozbudowa biska 

wielofunkcyjnego w 

Rostarzewie o bieżnię   

Przedsięwzięci

e zakładane  do 

realizacji – 

rozmowy w 

celu 

przekazania 

obiektu gminie 

Rakoniewice 

LPR  

500 000,00 zł 

- - - - - - 

Adaptacja budynku Starej 

Gorzelni w Rakoniewicach 

do nowych funkcji 

(inwestycja prywatna) 

Obiekt 

prywatny, 

przedsięwzięci

e zakładane  do 

realizacji w 

gestii 

właściciela 

Brak danych  

- - - - - - 

Adaptacja budynku Starej 

Gazowni w Rakoniewicach 

do nowych funkcji 

(inwestycja prywatna) 

Obiekt 

prywatny, 

przedsięwzięci

e zakładane  do 

realizacji w 

gestii 

właściciela 

Brak danych 

- - - - - - 

 

W wyniku realizacji projektu 1 osiągnięto główny cel projektu  tj. aktywizacja  

i integracja społeczności. Efektami społecznymi zrealizowanego projektu były  integracja 

mieszkańców obszarów rewitalizacji poprzez odbudowanie wartości lokalnej społeczności,  

a także zbudowanie poczucia pozytywnej identyfikacji związanej z zamieszkiwanym terenem. 

 

Realizacja projektu 2 - wprowadzenie elementów małej architektury przyczyniła się do 

poprawy estetyki przestrzeni publicznej. Tym samym stworzono miejsce do organizowania, 

upamiętniania  wydarzeń społecznych i kulturalnych. 
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Realizacja projektu 4 poprzez uporządkowanie zieleni, organizację dróg, oświetlenie 

parku oraz organizowanie cyklicznych wydarzeń społecznych wpłynęła na poprawę estetyki 

przestrzeni, bezpieczeństwo użytkowników oraz funkcjonalność parku.  

 

Zakup  kamer do monitoringu, przygotowanie instalacji zewnętrznej stanowił kolejny 

krok do poprawy bezpieczeństwa w parku w Rakoniewicach poprzez rozbudowę systemu 

monitoringu - projekt 7. 

 

Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu przy hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach - projekt 8: Rozbudowa kompleksu 

edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny.  Przygotowanie dokumentacji 

mającej na celu określenie przeznaczenia terenu umożliwiła dalszą realizację przedsięwzięcia.  

Rozmowy i podjęte działania w zakresie zmiany zagospodarowania i sposobu użytkowania 

nieruchomości  zbędnych z punktu widzenia działalności Grupy PKP, a służących, bądź 

mogących służyć lokalnej społeczności, mające na celu przekazanie  gminie Rakoniewice 

miedzy innymi dworca w Rakoniewicach oraz terenów przyszkolnych w Rostarzewie, a dalej 

ich finalizacja, umożliwią przystąpienie do realizacji projektów 9 – Modernizacja budynku  

i adaptacja pomieszczeń dworca w Rakoniewicach na cele kulturalno – oświatowe  

i  12 – Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Rostarzewie o bieżnię.    

Pozostałe projekty będą realizowane w latach późniejszych, w miarę możliwości finansowych 

samorządu, z uwzględnieniem ogłaszanych konkursów, umożliwiających  pozyskiwanie 

środków zewnętrznych na rewitalizację.  
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III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

3. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII 

 

Uchwała Nr  XXXI/235/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 14 listopada 

2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 r. oraz Uchwała XXXI/236/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach  

z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 

2018 rok określają cele realizacji zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkotykowych, integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz 

ograniczenie dostępności alkoholu i kontroli rynku sprzedaży napojów alkoholowych, 

przeprowadzenie badań ankietowych nt. problemów narkotykowych w gminie czy 

upowszechnianie wiedzy na temat leczenia. 

Działania programów skierowane były zarówno dla wszystkich mieszkańców (profilaktyka) 

jak również dla jednostek i grup zwiększonego ryzyka, szczególnie narażonych na wystąpienie 

problemów uzależnień ze względu na sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową oraz dla 

osób uzależnionych. 

Na realizację Programów wydatkowano środki w wysokości 233.458,73 zł pochodzące z opłat 

za wydane podmiotom gospodarczym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Z przyjętych do realizacji zadań w 2018 r. zrealizowano: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu 

• W czasie całego roku prowadzono działalność punktu informacyjnego dla osób  

z problemem uzależnienia, fachowe wsparcie dla grupy edukacyjno – 

motywacyjnej, oraz porady psychologów nie tylko dla osób uzależnionych, ale 

również dla rodzin, a także dla ofiar przemocy w rodzinie. Łącznie na tego typu 

działania wydatkowano  - 37.875,00 zł 

• Sporządzono 4 opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia (psychiatry                                  

i psychologa) – 1.528,00 zł 

• Skierowano 11 wniosków do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. w sprawie 

wydania orzeczenia w przedmiocie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 

– 540,00 zł 

• W każdym zespole szkół oraz w przedszkolach zostały przeprowadzone 

warsztaty/programy profilaktyczne, które dotykały tematów alkoholizmu, 
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narkomanii, przemocy wśród rówieśników, dopalaczy a także wulgaryzmów  

i cyberprzemocy. Łączny  koszt – 13.380,00 zł, oraz rozpropagowano gazetki  

nt. uzależnień wśród młodzieży szkolnej – łączny koszt 3.033,18 zł 

• Aby efektywnie prowadzić zajęcia, zostały zakupione materiały i wyposażenia 

świetlic działających w naszej gminie oraz Punktu Edukacyjno – Motywacyjnego  

w Rakoniewicach, typu: artykuły papiernicze i biurowe, tablety i gry edukacyjne do 

prowadzenia zajęć, piłkochwyty, bramki i piłki,  słodycze – łączny koszt to 

60.678,32 zł  

• Prowadzone były zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych  

w następujących miejscowościach: Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie, Jabłonna, 

Ruchocice. Zajęcia prowadzone przez osoby z przygotowaniem pedagogicznym – 

średnio 2 razy w tygodniu, po 2 godziny. 15-30 osobowe grupy dzieci mogły 

skorzystać z pomocy w nauce, uczestniczyły w zajęciach plastycznych, 

muzycznych, sportowych, spędzały czas na różnego rodzaju spacerach czy 

wycieczkach. Łącznie wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach 

– 24.157,50 zł 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

• W roku 2018 odbyło się 27 posiedzeń Komisji, z czego 12 posiedzeń zespołu  

ds. orzecznictwa, na które wezwano łącznie 4 nowe osoby. Koszt pracy Komisji 

wyniósł – 8320,00 zł 

• Pełnienie funkcji Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania 

uzależnieniom – 10.800,00 zł 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych 

• Zorganizowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci z rodzin, gdzie występuje 

problem alkoholizmu. W Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach 

odpoczywało 10 dzieci w czasie ferii zimowych – łączna kwota wypoczynku 

zimowego – 6.100,00 zł i 45 dzieci w Węgierskiej Górce, podczas wakacji letnich. 

Koszt wypoczynku to 26.775,00 zł 
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• Pozostałe zakupy i usługi (składki na ubezpieczenie społeczne, zakup energii  

w punkcie edukacyjno - motywacyjnym, szkolenia dla sprzedawców alkoholu, 

członków GKRPA, pełnomocnika oraz pracownika urzędu, koszty utrzymania 

punktu edukacyjno – motywacyjnego, dojazdy pełnomocnika do sądu), niezbędne 

do realizacji programów wyniosły – 20.271,73 zł. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

• Udzielono dotacji w wysokości 20.000,00 zł na wsparcie realizacji zadań miasta  

i gminy Rakoniewice w zakresie prowadzenia świetlicy dla dzieci z rodzin 

patologicznych, potrzebujących pomocy – Parafii Rzymskokatolickiej  

w Rakoniewicach. W ramach tej dotacji z pomocy korzystało średnio 20 - 25 dzieci 

głównie z Rakoniewic i najbliższej okolicy. Świetlica czynna 2 razy w tygodniu po 

2 godziny, zapewniała opiekę wychowawców, pomoc w nauce, zajęcia plastyczne, 

sportowe, wyjazdy podczas ferii i wakacji a także dożywianie.  

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 

• Komisja przeprowadziła kontrolę 17 punktów sprzedaży alkoholu w naszej gminie,  

• Komisja opiniowała w sumie 19 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych, z czego 2 nowych i 17 wniosków przedsiębiorców, którym 

kończyły się posiadane zezwolenia. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakoniewicach na 

bieżąco monitoruje działania opiekunów świetlic opiekuńczo - wychowawczych działających 

w naszej gminie, współpracuje z terapeutą i psychologami, aby jeszcze lepiej i pełniej 

realizować przyjęte w programie zadania. 
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III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

4. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RAKONIEWICE Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

 

Rada Miejska w Rakoniewicach w dniu 30 października 2017 r. przyjęła Uchwałę 

XXX/229/2017 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rakoniewice  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Celem programu było 

określenie czytelnych zasad wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych 

poprzez powierzanie tym organizacjom ustawowych zadań gminy.  

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr V/34/2011 Rady 

Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice, udzielane były dotacje na realizację 

zadań w zakresie sportu oraz ochrony zdrowia, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi. 

W dniu 21 grudnia 2017 r. Burmistrz Rakoniewic ogłosił pierwszy z konkursów na 

wsparcie realizacji zadań miasta i gminy Rakoniewice w roku 2018 w zakresie ochrony 

zdrowia, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wyniku którego oferty złożyły: Parafia 

Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina i Stanisława Bpa w Rakoniewicach oraz Stowarzyszenie 

„Złota Jesień”. 

W dniu 1 lutego 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Rakoniewice  

a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Marcina i Stanisława Bpa z siedzibą w Rakoniewicach, 

ul. Krystyny 25a  na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Umowa obowiązywała od dnia podpisania do 15 grudnia 2018 roku. Na zajęcia 2 razy  

w tygodniu uczęszczało systematycznie 25 uczniów z terenu Rakoniewic i okolic, w wieku od 

7 do 13 lat. Podczas zajęć dzieciom udzielana była pomoc edukacyjna na różnych poziomach, 

zapewniona opieka a także prowadzono profilaktykę z zakresu uzależnień od alkoholu  

i narkotyków. Ponadto, podczas każdych zajęć, dzieci miały zapewniony posiłek. 

Na to zadanie przeznaczono 20.000,00 złotych z budżetu Gminy. W sumie organizacja 

wydatkowała przez okres realizacji zadania 31.780,79 zł, z czego 20.000,00 zł pochodziło  

z dotacji przyznanej przez Gminę Rakoniewice, a 6.020,79 zł to środki własne i pozyskane  
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z innych źródeł. Dodatkowo wkład osobowy, w tym pracy społecznej członków i wolontariuszy 

wyniósł równowartość 5.760,00 zł. Pieniądze z dotacji wydatkowano m.in. na produkty do 

przygotowania posiłków, pomoce i materiały do pracy z dziećmi, wycieczki, środki czystości, 

opłaty za energię, gaz i wodę, paczki świąteczne oraz wynagrodzenie dla opiekunów. 

Organizacja wykonała zdanie zgodnie z zawartą umową i złożyła sprawozdanie częściowe  

i końcowe z realizacji zadania w terminie. 

W dniu 1 lutego 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Rakoniewice 

a Stowarzyszeniem „Złota Jesień” z siedzibą w Rakoniewicach, ul. Krystyny 30,  na 

prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu dla osób po 50 roku życia. Umowa 

obowiązywała od dnia podpisania do 15 grudnia 2018 roku. W projekcie uczestniczyło –  

w zależności od zajęć – od 20 do 50 seniorów z terenu Rakoniewic i okolic. Brali oni udział  

w zajęciach sportowych korzystając z urządzeń siłowni zewnętrznych, uczestniczyli w rajdzie 

pieszym Nordic Walking, rajdzie rowerowym, w targach „Viva Seniorzy” oraz w wyjazdach 

rekreacyjno - sportowych. 

Na to zadanie przeznaczono 5.000,00 złotych z budżetu Gminy. W sumie organizacja 

wydatkowała przez okres realizacji zadania 59.069,03 zł, z czego 5.000,00 zł pochodziło  

z dotacji przyznanej przez Gminę Rakoniewice, a 52.819,03 zł to środki własne i pozyskane  

z innych źródeł. Dodatkowo wkład osobowy, w tym pracy społecznej członków i wolontariuszy 

wyniósł równowartość 1.250,00 zł. Pieniądze z dotacji wydatkowano m.in. na usługi 

transportowe, bilety wstępu i ubezpieczenie uczestników projektu. 

Organizacja wykonała zdanie zgodnie z zawartą umową i złożyła sprawozdanie częściowe  

i końcowe z realizacji zadania w terminie. 

Na podstawie Uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 

2011 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę 

Rakoniewice w dniu 21 grudnia 2017 r. Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na 

wsparcie realizacji zadań miasta i gminy Rakoniewice w roku 2018 w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Do konkursu swoje oferty złożyły następujące kluby sportowe i organizacje:  

• Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Rakoniewicach, ul. Stadion 1  

• Klub Sportowy „Piast” z siedzibą w Jabłonnie, ul. Kościelna 1 

• Uczniowski Klub Sportowy „Smoki” Rakoniewice, z siedzibą w Rakoniewicach, 

ul. Nowotomyska 3  
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Po rozpatrzeniu ofert Burmistrz Rakoniewic podpisał z w/w klubami umowy na wsparcie 

realizacji poszczególnych zadań w dniu 1 lutego 2018 r. Umowy zawarte zostały na czas 

określony i obowiązywały od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. 

Klub sportowy „Sokół” za cel projektu postawił: zapewnienie optymalnego poziomu 

rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, 

zapewnienie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Zgodnie ze sprawozdaniem 

cel został osiągnięty. Z budżetu gminy na w/w zadanie przeznaczono 90.000,00 zł. W sumie, 

w czasie realizacji zadania Klub wydatkował 141.843,75 zł, z czego 90.000,00 zł pochodziło  

z dotacji, a 51.843,75 zł pochodziło ze środków własnych i innych źródeł.  

Pieniądze z dotacji przeznaczone były m.in. na pokrycie kosztów: trenerów, badań lekarskich 

i opieki medycznej, usług przewozowych, zakupu sprzętu sportowego, ekwiwalentów 

sędziowskich oraz dojazdów na treningi i mecze, posiłki regeneracyjne. 

Klub wykonał zadanie zgodnie z zawartą umową i złożył w terminie sprawozdanie częściowe               

i końcowe z realizacji zadania. 

Uczniowski Klub Sportowy „Smoki” Rakoniewice jako cel projektu postawił sobie: 

zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z terenu gminy 

Rakoniewice poprzez prowadzenie pozaszkolnych zajęć sekcji taekwondo WTF – grupa 

docelowa 50 osób. Zakładane cele zostały osiągnięte. Z budżetu gminy na w/w zadanie 

przeznaczono dotację w wysokości 20.000,00 zł. W sumie, w czasie realizacji zadania Klub 

wydatkował 42.162,00 zł, z czego 20.000,00 zł z dotacji, 15.712,00 zł ze środków własnych  

i innych źródeł oraz 6.450,00 zł stanowiące wkład osobowy, w tym praca społeczna członków 

i wolontariuszy.  

Pieniądze z dotacji przeznaczone były na pokrycie kosztów trenera, zakup sprzętu sportowego 

i  wynajęcia hali. 

Klub wykonał zadanie zgodnie z zawartą umową i złożył w terminie sprawozdanie częściowe                       

i końcowe z realizacji zadania. 

Klub Sportowy „Piast” jako cel projektu postawił sobie: podnoszenie poziomu 

sportowego kadry drużyny seniorów, stworzenie i zorganizowanie kadry drużyny 

młodzieżowej oraz podnoszenie jej poziomu sportowego, otaczanie opieką zawodników, 

stwarzanie dogodnych warunków do ich rozwoju sportowego, troszczenie się o wysoki poziom 

moralny i sportowy zawodników oraz działaczy. Zakładane cele zostały osiągnięte. Z budżetu 

gminy na w/w zadanie przeznaczono dotację w wysokości 20.000,00 zł. W sumie, w czasie 

realizacji zadania Klub wydatkował 34.911,99 zł, z czego 20.000,00 zł pochodziło z dotacji,  
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a 9.911,99 zł pochodziło ze środków własnych i innych źródeł natomiast wkład osobowy,  

w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy wyniósł 5.000,00 zł.  

Pieniądze z dotacji przeznaczone były m.in. na pokrycie kosztów: sędziów, badań lekarskich                                    

i ubezpieczenia zawodników, zakupu sprzętu sportowego, dojazdów na mecze, dojazdów 

zawodników i trenera do klubu oraz pozostałych kosztów statutowych. 

Klub wykonał zadanie zgodnie z zawartą umową i złożył w terminie sprawozdanie częściowe                      

i końcowe z realizacji zadania.  

W związku z tym, że nie wszystkie zaplanowane zadania zostały przekazane do 

realizacji klubom sportowym w pierwszym konkursie, w dniu 01.02.2018 r. Burmistrz ogłosił 

ponownie otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta i gminy Rakoniewice w roku 

2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosił 

się Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Rostarzewo, z siedzibą w Rostarzewie, ul. Polna 15, 

z którym w dniu 02.03.2018 r. Burmistrz podpisał umowę.  

Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” za cel projektu postawił sobie prowadzenie, 

szkolenie i utrzymanie drużyny seniorów w rozgrywkach ligowych organizowanych przez 

WZPN Poznań, szkolenie młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjalnej z zakresu podstaw  

i zasad gry w piłkę nożną, zwiększoną opiekę wychowawcza i sportową nad młodzieżą, 

organizowanie sekcji piłkarskich, szkoleń. Cel został osiągnięty. Z budżetu Gminy 

przeznaczono dotację w wysokości 20.000,00 zł. W sumie, w czasie realizacji zadania Klub 

wydatkował 51.547,60 zł, z czego 20.000,00 zł pochodziło z dotacji, a 20.197,60 zł pochodziło 

ze środków własnych i innych źródeł, natomiast wkład osobowy, w tym pracy społecznej 

członków i świadczeń wolontariuszy wyniósł 11.350,00 zł.  

Pieniądze  z dotacji przeznaczone były m.in. na pokrycie kosztów: opłat sędziów, badań 

lekarskich i ubezpieczenia zawodników, zakupu sprzętu sportowego, dojazdów na mecze, 

opłaty trenera, dojazdów zawodników oraz pozostałych kosztów statutowych. 

Klub wykonał zadanie zgodnie z zawartą umową i złożył w terminie sprawozdanie częściowe               

i końcowe z realizacji zadania. 

Zestawienie kosztów wraz z procentowym wyliczeniem wielkości dotacji i środków 

finansowych własnych 

Organizacja Koszt 

całkowity 

Dotacja Wkład 

własny 

finansowy 

% 

dotacja 

% wkład 

finansowy 

własny 

KS SOKÓŁ 141.843,75 90.000,00 51.843,75 63,45% 36,55% 

MKS ORZEŁ 51.547,60 20.000,00 20.197,60 38,80% 39,18% 
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KS PIAST 34.911,99 20.000,00 9.911,99 57,29% 28,39% 

UKS SMOKI 42.162,00 20.000,00 15.712,00 47,44% 37,27% 

PARAFIA 

RZYMSKOKATOLICKA 

31.780,79 20.000,00 6.020,79 62,93% 18,94% 

STOWARZYSZENIE 

„ZŁOTA JESIEŃ” 

59.069,03 5.000,00 52.819,03 8,46% 89,42% 

 

W dniu 10 października 2018 r. Rada Miejska Rakoniewic uchwaliła roczny program 

współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na rok 2019.  
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III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

5. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 

122) do zadań własnych gmin należy zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (art. 11 ust. 1). Odławianie bezdomnych 

zwierząt może odbywać się wyłącznie na podstawie corocznie podejmowanej przez radę 

gminy, do dnia 31 marca, uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

są wyrazem kompetencji prawodawczych samorządu terytorialnego i stanowią akt prawa 

miejscowego o charakterze wykonawczym. Identycznie bowiem, jak w poprzednim stanie 

prawnym, organem właściwym do przyjęcia programu jest organ uchwałodawczy gminy – 

rada, która czynni to w formie uchwały. Program musi pozostać zgodny z postanowieniami 

ustawy i nie powinien także regulować spraw zastrzeżonych do materii ustawowej.  

Obligatoryjne zadania zawarte w Programie, które realizuje Gmina, to : 

• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

• opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

• odławianie bezdomnych zwierząt; 

• obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

• usypianie ślepych miotów; 

• wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

Ponadto programy mogą obejmować fakultatywne zadania takie jak: 

• plan znakowania zwierząt w gminie (art. 11a ust. 3 ww. ustawy); 

• plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw 

właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają  

(art. 11a ust. 2a ww. ustawy). 
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Dodatkowo, stosownie do art. 11a ust. 5 Program ma zawierać wskazanie wysokości 

środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz jednocześnie określić na jakich 

zasadach i w jakiej wysokości wydatkowane będą środki finansowe, związane z realizacją 

programu, a w tym zakresie także w jaki sposób wyłoniony zostanie podmiot odpowiedzialny 

za zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz kotom wolno żyjącym na terenie gminy. 

Gmina ma przy tym swobodę wyboru czy zadania te będą realizowane przez samą jednostkę 

samorządu terytorialnego lub związek takich jednostek, samorządową jednostkę budżetową czy 

też samorządowy zakład budżetowy, które to jednostki finansowane są na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czy też zostaną one 

przekazane na zewnątrz jednostki samorządowej bądź to na podstawie ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, bądź zwykłego zobowiązania 

cywilnoprawnego (umowy zawartej przez gminę z podmiotem). Sposobem realizacji 

niektórych zadań w zakresie zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi lub kotami 

wolno żyjącymi, w mniejszej skali, odpowiednim dla małych gmin, może być także zlecenie 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami własnym mieszkańcom, w np. formie zlecenia bez 

wynagrodzenia ale ze zwrotem kosztów realizacji zlecenia, względnie zryczałtowanym 

kosztem realizacji zlecenia.  

Rada Miejska Rakoniewic corocznie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

W roku 2018 uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta w dniu 27 marca 2018 roku 

uchwałą nr XXXV/265/2018. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2018 roku 

wykonywany był przez:  

) Gminę Rakoniewice, 

) Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. ul. Malinowa 1,  

62-067 Rakoniewice  

) Schronisko dla bezdomnych zwierząt  prowadzone przez Fundację „Radość Psiaka”           

z siedzibą w m. Rusiec nr 15, 62-120 Wapno.   

) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania 

jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z Gminą Rakoniewice. 

) Przychodnię dla Zwierząt, lek. wet. Władysław Winiarczyk ul. Krystyny 1,  

62– 067 Rakoniewice – całodobowa opieka weterynaryjna 

) Gospodarstwo Rolne Mirosław Wieczorek, Cegielsko 1, 62-068 Rostarzewo – 

zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich.  
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Na realizację programu w 2018 roku zabezpieczono w budżecie gminy Rakoniewice kwotę 

65.500,00 zł. W ramach programu na przestrzeni roku w naszym przytulisku funkcjonującym  

na terenie  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. ul. Malinowa 1,  

62-067 Rakoniewice zapewniono opiekę 71 psom, z których 54  sztuki znalazły nowy dom.  
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III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

6. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY RAKONIEWICE 

 

1. Cel opracowania Programu opieki nad zabytkami Gminy Rakoniewice 

 

Nadrzędnym celem  Programu opieki nad zabytkami gminy Rakoniewice było 

ukierunkowanie działań samorządu gminnego na poprawę stanu zachowania i utrzymania 

zasobów dziedzictwa kulturowego gminy. Szczegółowe cele wynikały z ustawy z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

Określone zostały następująco: 

- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,  

- uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego  

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody  

i równowagi ekologicznej, 

- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania, 

- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, 

- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami, 

- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych zabytków, 

- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami. 

 

2.  Stan zachowania i obszary największego zagrożenia zabytków 

 Obiekty architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy 

Rakoniewice prezentują zróżnicowany stan zachowania. Najlepiej zachowane są obiekty 

będące własnością kościoła i gminy, poza jednostkowymi przypadkami, są w stanie 

zadowalającym. W gorszym stanie prezentuje się część zabytków będąca własnością prywatną. 
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RAKONIEWICE 

Kościół parafialny pw. św. Marcina i św. Stanisława Biskupa.  

Stan zachowania dobry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół ewangelicki, obecnie muzeum pożarnictwa.   

Obiekt jest w zadowalającym stanie technicznym i prowadzone są w nim bieżące 

naprawy  i zabezpieczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą z Programu opieki nad zabytkami Gminy Rakoniewice oraz ze strony www.rakoniewice.pl 
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Zespół pałacowo- parkowy. 

Obiekt po rewitalizacji – na terenie parku prowadzone są roboty związanie z budową 

ścieżek, oświetlenia i małej architektury. 

 

 

 

Zespół zabudowy mieszkalnej będący pozostałością pierwotnej zabudowy miasta.  

Obiekty są w zadowalającym stanie technicznym i prowadzone są w nich bieżące 

naprawy  i zabezpieczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą z Programu opieki nad zabytkami Gminy Rakoniewice oraz ze strony www.rakoniewice.pl 
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GNIN  

Zespół dworski w pochodzący z początku XX w.  

Konieczna rewitalizacja całego zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIOSKA  

Zespół pałacowy 

Prywatny Inwestor wykonał rewitalizację całego obiektu. Park przeznaczony pod 

działalność gospodarczą firmy BOGILU. 

 

RUCHOCICE  

Park  

Konieczna rewitalizacja parku. 

Kościół p.w. św. Urszuli  

Obiekt jest w zadowalającym stanie technicznym i prowadzone są w nim bieżące    

            naprawy  i zabezpieczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą z Programu opieki nad zabytkami Gminy Rakoniewice oraz ze strony www.rakoniewice.pl 
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JABŁONNA 

Kościół ewangelicki ob. rzymskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Jezusa  

            Stan techniczny dobry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUŹNICA ZBĄSKA 

Pośrodku wsi znajduje się kilka domów szachulcowych i drewnianych   

            z początku XIX w.  

Obiekty te stanowią własność prywatną. 

 

ROSTARZEWO 

Kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – ewangelicki, obecnie    

            rzymskokatolicki. Stan obiektu dobry. 

W Rostarzewie znajduje się jeszcze murowany kościół parafialny p.w. św. Józefa.   

            Pobudowany został w miejscu wcześniej rozebranego, jednak nie jest obiektem   

            rejestrowym. Jego stan jest dobry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą z Programu opieki nad zabytkami Gminy Rakoniewice oraz ze strony www.rakoniewice.pl 
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Ratusz barokowy  

Przeprowadzono rewitalizację obiektu. Gmina przeprowadza sukcesywnie roboty 

remontowe polegające na utrzymaniu prawidłowego stanu technicznego obiektu. 

 

Zdjęcie pochodzi ze strony www.rakoniewice.pl 

 

3. Stan zachowania zabytków archeologicznych oraz istotne zagrożenia dla zabytków 

archeologicznych 

Stanowiska archeologiczne podlegają stałym zagrożeniom. Z każdym rokiem, wraz z 

rozwojem techniki, intensyfikacją działalności przemysłowej, gospodarczej, rolniczej rośnie 

stopień ich zagrożenia oraz pojawiają się nowe. 

 

 

4. Kierunki działań podjęte przez Gminę Rakoniewice dla realizacji gminnego programu 

opieki nad zabytkami 

 

4.1 Gminna ewidencja zabytków 

 

4.1.1 Sporządzenie gminnej ewidencji zabytków   nieruchomych 

 Przepisy art. 22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakładają na wójta 

(burmistrza) gminy obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków. Gmina Rakoniewice 

wykonała w 2011 r. gminną ewidencję zabytków nieruchomych. Tworzy ją zbiór kart 

adresowych zawierających podstawowe dane o obiekcie, m.in. położenie, czas powstania, 

materiał, właściciel, stan zachowania obiektu oraz fotografie.  Jest ona systematycznie 

uzupełniana  i weryfikowana. 
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4.2 Edukacja i promocja w zakresie ochrony zabytków 

• włączono tematykę ochrony dziedzictwa kulturowego do zajęć szkolnych w szkołach 

podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę, 

• organizowano w ramach zajęć szkolnych wycieczki krajoznawcze, prezentacje 

najcenniejszych obiektów zabytkowych i ich historii, 

•  opublikowano folder prezentujący najważniejsze obiekty zabytkowe na terenie gminy 

oraz umieszczono informacje na stronie internetowej, 

• udostępniono gminną ewidencję zabytków oraz „Programu opieki nad zabytkami dla 

Gminy Rakoniewice” na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach, 

• uwzględniono obiekty zabytkowe przy wyznaczaniu nowych tras turystycznych i 

ścieżek dydaktycznych, 

4.3 Działania zmierzające do poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego 

• informowano właścicieli obiektów zabytkowych o możliwościach pozyskania środków 

na odnowę zabytków, 

• aktywnie zachęcano sektor prywatny do zagospodarowania obiektów zabytkowych, 

• ustawiono tablice informacyjne informujące o lokalizacji  nieczynnych cmentarzy 

ewangelickich na terenie gminy 

4.4 Inwestycje wykonane przez Gminę Rakoniewice w celu ratowania zabytkowych 

obiektów 

ZESPÓŁ PAŁACOWO – PARKOWY W RAKONIEWICACH 

PARK 

• uzupełniono inwentaryzację dendrologiczną oraz koncepcję rewaloryzacji, 

• wykonano prace porządkowe, pielęgnacyjne i sanitarne zieleni parkowej, 

• wykonano częściowy remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych i spacerowych, 

wykonano oświetlenie, monitoring, ustawiono obiekty małej architektury. 

PAŁAC 

• w roku 2018 wykonano utwardzenie z kostki granitowej otoczenia pałacu wraz  

z parkingami i oświetleniem zewnętrznym. 

4.5 Obiekty zabytkowe nie będące własnością Gminy 

GNIN 

Zespół dworski w pochodzący z początku XX w.  

• rozpoczęto prace zmierzające do przeprowadzenia remontu, rewitalizacji budynku. 
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III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

7. PROGRAM STYPENDIALNY 

Rada Miejska w Rakoniewicach po raz pierwszy podjęła decyzję o przyznawaniu 

stypendiów określając zasady ich przyznawania, w 2015 r. Stypendia przyznawane są w dwóch 

dziedzinach : za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice. Oprócz 

poprawy kondycji finansowej stypendystów, przyznane środki mają stanowić ważny czynnik 

motywujący do pracy i wpływający na kreatywność artystów, promujących swoim dorobkiem 

Gminę Rakoniewice. 

Obecnie stypendia przyznawane są na podstawie Uchwał Rady z 2016 roku. 

1. Przyznanie stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury 

Zasady przyznawania stypendiów w tej dziedzinie określa Uchwała Nr XXII/150/2016 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach, z dnia 8 listopada 2016 r., w sprawie zasad i trybu 

przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice. 

Dostępne środki w 2018 roku : 5.000 zł 

Do Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice wpłynęły 2 wnioski. Oboje wnioskodawcy 

spełniali wymogi potrzebne do przyznania im stypendium.  

Komisja Stypendialna podjęła decyzję o wyróżnieniu jednego wnioskodawcy, któremu 

przyznano stypendium w kwocie 4.000 zł, drugi wnioskodawca otrzymał stypendium w kwocie  

1.000 zł. 

2. Przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 

Zasady przyznawania stypendiów w tej dziedzinie określa Uchwała Nr XXII/151/2016 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach, z dnia z dnia 8 listopada 2016 r., w sprawie określenia zasad, 

trybu przyznania, wstrzymania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznania nagród 

i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

Dostępne środki w 2018 r. : 20.000 zł 

Do Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice wpłynęło 5 wniosków, z czego 4 wnioskodawców 

spełniało kryteria i przyznano im stypendia. 

W tej dziedzinie Komisja Stypendialna wyróżniła jednego wnioskodawcę, który 

otrzymał stypendium w kwocie 4.000 zł, pozostali otrzymali po 1.600 zł. 

 

http://www.rakoniewice.pl/asp/pliki/Aktualnosci_2016/regulamin_stypendiumw_dziedzinie_tworczosci_artystycznej_2016.pdf
http://www.rakoniewice.pl/asp/pliki/Aktualnosci_2016/regulamin_stypendiumw_dziedzinie_tworczosci_artystycznej_2016.pdf
http://www.rakoniewice.pl/asp/pliki/Aktualnosci_2016/regulamin_stypendiumw_dziedzinie_tworczosci_artystycznej_2016.pdf
http://www.rakoniewice.pl/asp/pliki/Aktualnosci_2016/regulamin_stypendiumw_dziedzinie_tworczosci_artystycznej_2016.pdf
http://www.rakoniewice.pl/asp/pliki/files/wniosek_o_stypendium_kultury_fizycznej_i_sportu.pdf
http://www.rakoniewice.pl/asp/pliki/Aktualnosci_2016/regulamin_stypendium_sport_2016.pdf
http://www.rakoniewice.pl/asp/pliki/Aktualnosci_2016/regulamin_stypendium_sport_2016.pdf
http://www.rakoniewice.pl/asp/pliki/Aktualnosci_2016/regulamin_stypendium_sport_2016.pdf
http://www.rakoniewice.pl/asp/pliki/Aktualnosci_2016/regulamin_stypendium_sport_2016.pdf
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III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

8. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY  

RAKONIEWICE NA  LATA 2017-2022 

 

         Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rakoniewice na lata 2017-

2022  sformułowała misję samorządu, następująco: 

Gmina Rakoniewice, wykorzystując własne zasoby i środki zewnętrzne, dąży do zaspokojenia 

potrzeb społeczności lokalnej oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu. 

Ponadto w dokumencie tym zostały określone cele strategiczne:  

1. Przeciwdziałanie problemom ubóstwa, bezrobocia i bezdomności 

 - umowa ze Stowarzyszeniem „Dom Pomocna Dłoń”, prowadzącym Schronisko dla 

bezdomnych oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla rozwiązywania problemów  

z bezdomnością i sytuacjami osób i rodzin w kryzysie, 

- umowa ze Związkiem Stowarzyszeń  Wielkopolski Bank Żywności na realizację dystrybucji 

artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2018 – wsparcie osób 

samotnych i rodzin  

2.Wzmacnianie potencjału rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 

- realizacja Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  7: Włączenie społeczne Program 

ten był skierowany do rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i  miał na celu 

podniesie kompetencji rodzicielskich.   

3.Wspieranie osób starszych oraz niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie 

- zabezpieczamy pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym poprzez organizację usług 

opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych w domu 

4 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 

- sms-owy  system powiadamiana mieszkańców o zagrożeniach 

5. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego 

- w 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej, zmienił lokalizacje z ulicy Krystyny 30 na Osiedle 

Drzymały 25. Zmiana siedziby znacząco podniosła standard obsługi klienta oraz pracy 

pracowników OPS.  

- stałe podnoszenie kompetencji kadry OPS poprzez uczestnictwo w szkoleniach. 
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III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

9. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE NA LATA  

2016-2021 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Rakoniewice na lata 2016-2021 została  przyjęta 

Uchwałą  NR XVII/105/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 31 maja 2016 r.  

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Rakoniewice na lata 2016-2021” 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Rakoniewice powstała przy użyciu modelu 

ekspercko-partycypacyjnego, zakładającego uczestnictwo przedstawicieli wspólnoty lokalnej 

w procesie powstawania. Stanowi dokument zgodny z zasadami planowania strategicznego 

oraz adekwatny do oczekiwań i możliwości samorządu. Odpowiada zapotrzebowaniom 

społeczności lokalnej, przy wykorzystaniu możliwości oraz szans rozwojowych gminy,  

z uwzględnieniem absorpcji środków z Unii Europejskiej. 

W dokumencie przyjęto wizję i misję jednostki, które dopełnione strategią stanowią ściśle  

ze sobą powiązane,  bardzo ważne elementy rozwoju. 

Wizja: „Rakoniewice to atrakcyjna gospodarczo, przyrodniczo i kulturowo gmina  

w Wielkopolsce, będąca miejscem zamieszkania, pracy i wypoczynku” i misja: 

„Zrównoważony, Społecznie  Zaakceptowany Rozwój, Z Wykorzystaniem Istniejącego 

Potencjału Oraz Uwzględnieniem Zasad Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego” 

mogą dać  oczekiwane rezultaty. 

Od przyjęcia dokumentu, większość planowanych i realizowanych przedsięwzięć wpisuje się 

w jego treść. Potwierdzają to coroczne sprawozdania z wykonania budżetu a także informacje 

z realizacji polityk, programów i strategii, w tym: 

 Polityki społecznej,  

 Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rakoniewice,  

 Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,   

 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

 Programu opieki nad zabytkami,  

 Programu stypendialnego,  

 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Realizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Rakoniewice  w 2018 r. na kanwie przyjętych 

celów i kierunków działania. 



RAPORT O STANIE GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2018 

 

42 
 

Cel strategiczny I - Rozwinięta infrastruktura drogowa zapewniająca odpowiednią sieć dróg, 

ich jakość a także zadowalającą komunikację 

Przyjęte cele operacyjne  Przyjęte kierunki rozwoju  Realizacja 2018 r. 

1. Poprawa stanu dróg  

 

1. Budowa, rozbudowa, 

przebudowa, remonty i 

modernizacje dróg lokalnych 

(gminne, wewnętrzne) i ich 

oświetlenia   

2. Budowa, rozbudowa, 

remonty 

i modernizacje chodników, 

ciągów i ścieżek pieszo-

rowerowych i ich oświetlenia   

3. Budowa dróg gminnych na 

nowo powstających osiedlach 

mieszkaniowych  

4. Współpraca z zarządcami 

dróg powiatowych, 

wojewódzkich i krajowych  

(także finansowa) 

5. Pomoc organizacyjna i 

kadrowa dla właścicieli i 

zarządców dróg 

wewnętrznych 

6. Poprawa parametrów oraz 

przejezdności na drogach 

transportu rolnego (remonty 

i modernizacje  w tym 

równanie, utwardzanie, 

odtwarzanie rowów, remonty 

przepustów) 

7. Rozbudowa i modernizacje 

systemu odwodnienia dróg 

Remonty dróg gminnych, 

budowa i przebudowa dróg, 

ścieżek pieszo-rowerowych., 

chodników dróg gminnych i 

wewnętrznych  w 

szczególności przebudowa 

drogi gminnej Jabłonna - 

Blinek, drogi gminnej w m. 

Błońsko, drogi gminnej w m. 

Wioska, ul. 3 Maja w m. 

Rostarzewo, ul. Piaskowej w 

m. Rakoniewice  – realizacja 

2019,  ul. Tetmajera w m. 

Rakoniewice, dokumentacja 

ul. Wiatrakowej w m. 

Rakoniewice, rozbudowa 

drogi gminnej w m. 

Rakoniewice (Rakoniewice 

na stadion) - dokumentacja, 

przebudowa drogi 

powiatowej nr 3570P 

Rakoniewice - Tarnowa w m. 

Tarnowa, doprowadzenie do 

stanu prawidłowego dróg 

wewnętrznych wraz z 

terenami wokół budynków 

mieszkalnych w rejonie 

Osiedla Parkowego obręb  

Rakoniewice Wieś, 

przebudowa drogi 

wewnętrznej Drzymałowo – 

Rakoniewice, konserwacje 

oświetlenia ulicznego   

2. Budowa obwodnicy  1. Prowadzenie działań 

inspirujących, stymulujących 

i wspierających a także 

współpraca (w tym 

finansowa)  

 

3. Rozwój komunikacji 

zbiorowej 

1. Nawiązywanie współpracy 

z koncesjonariuszami 

prywatnych przewozów 

pasażerskich dla koordynacji 

połączeń, poprawy 

bezpieczeństwa 

i jakości przewozów 

 



RAPORT O STANIE GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2018 

 

43 
 

4. Regulacja stanów 

prawnych gruntów 

zajętych pod drogi  

 

1. Prace geodezyjne  

2. Nabywanie  

Regulacja stanów prawnych,  

nabycie gruntów zajętych pod 

ul. Słoneczną i Polną 

Rostarzewo 9,7 tys. 

5. Zapewnianie miejsc 

postojowych  

1. Budowa parkingów  Obsługa i funkcjonowanie 

Strefy Płatnego Parkowania  

w mieście  

 

Cel strategiczny II - Infrastruktura techniczna wystarczająca dla potrzeb społecznych  

i gospodarczych 

 

Przyjęte cele operacyjne Przyjęte kierunki rozwoju Realizacja 2018 r. 

1. Zapewnianie 

prawidłowej gospodarki 

wodno-ściekowej  

 

1. Racjonalna i uzasadniona 

ekonomicznie budowa i 

rozbudowa istniejącej 

kanalizacji sanitarnej o rejony 

nieobjęte obecnie zbiorczym 

systemem kanalizacyjnym   

2. Przeanalizowanie, 

przyjęcie i realizacja 

najbardziej uzasadnionych 

wariantów i rozwiązań w 

zakresie odprowadzania 

i zagospodarowania ścieków 

w terenach wyróżniających 

się szczególnie rozproszoną 

zabudową    

3. Rozbudowa wodociągów  

z uwzględnieniem zmian 

zagospodarowania terenów 

4. Rozwiązanie problemu 

zaopatrzenia 

w wodę w miejscowości 

Ruchocice 

5. Modernizacja 

przestarzałych urządzeń 

przesyłowych  

6. Polepszenie parametrów 

jakości i ilości w zakresie 

oczyszczania ścieków 

(budowa, przebudowa, 

modernizacja oczyszczalni 

ścieków) 

Budowa trzech  przyłączy  

kanalizacji sanitarnej w m. 

Rostarzewo ( 42 tys.zł  

inwestycja  ZUK),  

wniesienie wkładu  do spółki 

na budowę kanalizacji 

sanitarnej w Drzymałowie  

230 tys.  zł,  

finansowanie przydomowych 

oczyszczalni ścieków -  

dotacje zrealizowano kwotą  

blisko 62 tys. zł - 

dofinansowanie budowy 25 

oczyszczalni,   

rozbudowa wodociągów w 

m. Goździn, Rakoniewice, 

Rakoniewice Wieś i Jabłonna 

(blisko 186 tys. zł  inwestycja 

ZUK) 

 

zakup wody od właściciela 

studni głębinowej w m. 

Ruchocice, dostarczanie 

wody za pomocą  sieci  

będącej własnością ZUK,  

 

budowa nowej oczyszczalni 

ścieków blisko 13 mln zł    

inwestycja ZUK, w tym  

wkład pieniężny Gminy na 

pokrycie udziałów w 

podwyższonym kapitale 

zakładowym  spółki  2  mln 

100 tys.zł   

 

  

2. Zaspokajanie obecnego i 

przyszłego 

1. Prowadzenie działań w 

zakresie modernizacji sieci, 

Sukcesywna modernizacja  

sieci przez gestorów  
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zapotrzebowania w 

zakresie sieci 

elektroenergetycznej i 

gazowej   

wykonywania stacji 

transformatorowych oraz 

sieci rozdzielczych średniego 

i niskiego napięcia  

2. Prowadzenie działań 

lobbingowych, współpraca w 

zakresie rozbudowy 

istniejącej sieci i zakończenia 

gazyfikacji gminy 

3. Wymiana sieci gazociągów 

stalowych na wykonywane z 

PE 

3. Rozwijanie dostępu do 

mediów komunikacyjnych  

1. Rozbudowa szkieletowej 

sieci światłowodowej do 

odbiorców końcowych na 

terenie gminy poprzez 

zachęcanie, inspirowanie i 

lobbowanie inwestorów 

prywatnych 

Rozbudowa sieci 

światłowodowej wraz z 

przyłączami (INEA i inne) na 

terenie powiatu grodziskiego 

w tym gminy Rakoniewice  

 

Cel strategiczny III - Kreowanie i wspieranie rozwoju gospodarczego gminy (przedsiębiorczość 

i rolnictwo) 

 

Przyjęte cele operacyjne Przyjęte kierunki rozwoju Realizacja 2018 r. 

1. Pozyskiwanie nowych 

inwestorów mogących dać 

pracę  

 

1. Lobbing i kampania 

medialna na rzecz 

pozyskiwania inwestorów  

2. Koordynacja działań 

wewnątrz urzędu 

3. Utworzenie katalogu 

pożądanych kierunków 

inwestowania 

4. Przygotowanie dostępnych 

terenów dla inwestorów (z 

uwzględnieniem planowanej 

obwodnicy)  

5. Proinwestycyjna strona 

internetowa  

6. Monitorowanie 

ogłaszanych programów na 

realizację zadań z zakresu 

przedsiębiorczości i bieżące 

informowanie (np. poprzez 

proinwestycyjną stronę 

internetową) 

Sprzedaż terenów 

inwestycyjnych  

Wydawanie decyzji o 

warunkach zabudowy 

umożliwiających lokalizację 

nowych inwestycji  

2. Wspieranie lokalnej 

przedsiębiorczości  

 

1. Określenie stanu 

wyjściowego dotyczącego 

funkcjonowania instytucji 

wspierających 

przedsiębiorczość 
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2. Podjęcie działań 

zmierzających do utworzenia 

inkubatora przedsiębiorczości 

3. Edycja informacji o 

podejmowaniu działalności 

gospodarczej 

4. Kampania edukacyjna w 

zakresie przedsiębiorczości 

(w szkołach) 

5. Wspieranie i lobbowanie 

spółdzielni socjalnej  

3. Tworzenie warunków 

do rozwoju rolnictwa (w 

tym działów specjalnych)  

 

1. Honorowanie i wpieranie 

(poprzez możliwość 

sprzedaży bezpośredniej) 

lokalnych producentów 

owoców i warzyw na 

targowiskach 

2. Restrukturyzacja - 

wykorzystanie gruntów 

słabych klas bonitacyjnych do 

produkcji energii odnawialnej 

lub zalesień 

3. Pomoc przy tworzeniu grup 

producenckich  

4. Współpraca z instytucjami 

pracującymi na rzecz 

rolnictwa (np. Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego) 

5. Inicjowanie rozwoju i 

wspieranie rolnictwa 

ekologicznego 

(organizowanie spotkań z 

producentami żywności 

ekologicznej, wsparcie 

doradcze 

i szkoleniowe) 

6. Inicjowanie rozwoju, 

wykreowanie 

i promocja produktów 

lokalnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel strategiczny IV - Edukacja dostosowana do bieżących i przyszłych racji 

 

Przyjęte cele operacyjne Przyjęte kierunki rozwoju Realizacja 2018 r. 

1. Systematyczne 

unowocześnianie 

placówek oświatowych w 

zakresie ich wyposażenia 

1. Doposażanie w pomoce 

dydaktyczne 

2. Wyposażanie sal 

lekcyjnych 

Doposażanie w pomoce 

dydaktyczne zrealizowano 

kwotą blisko 270 tys. zł  
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w stanowiska komputerowe 

oraz projektory lub tablice 

multimedialne 

3. Rozwój w zakresie 

rejestracji  informacji o 

uczniach i zajęciach 

wyposażanie sal lekcyjnych 

w stanowiska komputerowe 

zrealizowano kwotą  

150 tys. zł.  

2. Polepszanie warunków 

w zakresie bazy 

dydaktycznej i sportowej 

placówek oświatowych  

1. Budowa, modernizacja, 

rozbudowa  istniejących 

obiektów (budynki szkół, 

przedszkola,  towarzysząca 

baza sportowa) i 

dostosowanie do potrzeb  

 

 

2. Bieżące wykonywanie prac 

remontowych 

Remonty budynków, sprzętu 

szkół i przedszkola – 

zrealizowano kwotą nieco 

ponad 478 tys. zł,  

prowadzono  regulację stanu 

prawnego gruntu pod 

„Przedszkolem” w 

Rakoniewicach  

  

kwotą 458 tys. zł 

zrealizowano  naprawę 

oświetlenia, malowanie sal 

lekcyjnych, naprawy instalacji 

wodnej, elektrycznej, remonty 

wejść do budynków szkół, 

naprawę pomp ciepła, 

remonty placów zabaw w 

przedszkolach, naprawę 

sprzętu komputerowego i 

sieci internetowej 

3. Wspieranie organizacji 

pozarządowych w 

obszarze szeroko 

rozumianej edukacji 

1. Monitorowanie 

ogłaszanych programów 

dotacyjnych na realizację 

zadań z zakresu edukacji i 

bieżące informowanie o 

możliwości aplikowania o 

granty  

2. Organizowanie szkoleń w 

zakresie wypełniania 

dokumentacji dotyczących  

wniosków aplikacyjnych 

 

 

 

Cel strategiczny V - Bogate, tworzące  tożsamość gminy dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 

 

Przyjęte cele operacyjne Przyjęte kierunki rozwoju Realizacja 2018 r. 

1. Wzmacnianie, 

rozpoznawanie, ochrona i 

promocja kultury   

 

 

1. Identyfikacja nowych 

trendów 

i wykorzystywanie ich dla 

pobudzania rozwoju  

 

2. Poprawa warunków 

upowszechniania kultury - 

wspieranie wszelkich form 

Podpisanie umowy użyczenia 

z właścicielem prywatnym w 

zakresie możliwości 

korzystania z zabytkowego 

parku w Ruchocicach  a także 

wydatkowanie kwoty 10 tys.  

zł na uporządkowanie terenu 

tego parku 
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działalności kulturalnej 

mieszkańców, stowarzyszeń, 

kół, zespołów 

3. Partnerstwo i współpraca w 

realizacji zadań w zakresie 

kultury (instytucje, 

organizacje pozarządowe, 

twórcy i artyści indywidualni) 

4. Rozwój bazy 

infrastrukturalnej 

(modernizacja oraz 

doposażenie w sprzęt 

istniejących sal wiejskich)  

5. Monitorowanie 

ogłaszanych programów na 

realizację zadań z zakresu 

kultury 

6. Bieżące informowanie o 

możliwości aplikowania o 

określone środki finansowe, 

pomoc w wypełnianiu 

wniosków 

Uczestnictwo sołectw Gminy 

Rakoniewice w 

samorządowym programie 

Wielkopolska Odnowa Wsi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przywracanie utraconej 

świetności 

i wartości, zachowania 

obiektów zabytkowych   

 

1. Modernizacja i remonty 

obiektów stanowiących 

własność publiczną 

z wykreowaniem określonych 

funkcji  

2. Prowadzenie kampanii i 

akcji zachęcających jak i 

wsparcie (w tym finansowe) 

inwestycji w remonty 

i modernizacje obiektów 

zabytkowych 

3. Monitorowanie i 

korzystanie 

z ogłaszanych programów 

związanych 

z zabytkami 

4. Bieżące informowanie  o 

możliwości aplikowania o 

określone środki finansowe, 

pomoc 

w wypełnianiu wniosków 

5. Udostępnienie i 

wykorzystywanie 

wyremontowanych zasobów 

jako element promocji, 

atrakcji i rozwoju   

6. Współpraca partnerska 

(także z innymi gminami w 

Budowa i modernizacja 

obiektów kultury 

zrealizowano  kwotą  nieco 

ponad 998 tys. zł  
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tym także z poza granic 

kraju) 

3. Rozwijanie 

konkurencyjnych 

produktów turystycznych 

 

1. Budowa, modernizacja, 

remonty istniejącej 

infrastruktury turystycznej  

2. Zagospodarowanie 

istniejących zasobów 

środowiska naturalnego 

(Jezioro Kuźnickie)  

3. Tworzenie atrakcyjnych 

ofert turystycznych 

dopasowanych do potrzeb 

wszystkich grup odbiorców   

4. Realizacja kampanii 

promocyjnych 

(organizowanie, prowadzenie, 

wspieranie promocji 

produktów turystycznych)  

5. Prowadzenie współpracy 

także z partnerami 

zagranicznymi   

6. Rozwijanie sieci informacji 

turystycznej  

7. Bieżące informowanie o 

możliwości aplikowania o 

określone środki finansowe, 

pomoc w wypełnianiu 

wniosków 

Nowe place zabaw i  siłownie 

– 291 tys. zł  

Budowa ścieżek pieszo-

rowerowych  

Promowanie Wielkopolskiego 

Muzeum Pożarnictwa w 

Rakoniewcach   

4. Zachowanie i ochrona 

środowiska naturalnego 

 

 

1. Preferowanie inwestycji o 

technologiach przyjaznych 

dla środowiska  

2. Wspieranie edukacji 

ekologicznej 

i promocja postaw 

proekologicznych wśród 

mieszkańców  

3. Zwiększanie obszarów 

zadrzewień 

i terenów zielonych  

4. Dbałość o pomniki 

przyrody  

5. Dbałość o czystość wód  

6. Wykorzystanie wyrobisk 

dla celów rekreacyjnych 

  

Montaż czujników powietrza- 

oraz tablicy LED na terenie 

gminy - system czujników 

pozwala  na bieżąco 

monitorować stan powietrza, 

na tablicy  można wyświetlać 

odczytywane informacje  

Promowanie akcji 

„Sprzątanie Świata”  
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Cel strategiczny VI - Troska o ład przestrzenny i bezpieczeństwo 

 

Przyjęte cele operacyjne Przyjęte kierunki rozwoju Realizacja 2018 r. 

1. Poprawa stanu 

bezpieczeństwa 

i porządku publicznego 

1. Rozwijanie monitoringu  

 

2. Wspieranie służb 

bezpieczeństwa  

 

3. Opracowywanie i 

wdrażanie programów 

prewencji (policja, 

stowarzyszenia OSP) 

4. Współpraca  

Monitoring w Parku w 

Rakoniewicach  

Dotacje dla policji 100 tys. zł 

na remont budynku 

komisariatu, 21 tys. 250 zł 

dofinansowanie zakupu 

oznakowanego samochodu 

osobowego,  

dofinansowanie zakupu 

symulatora pożarów  5 tys. zł, 

dofinansowanie zakupu 

samochodu pożarniczego 

typu MAN dla OSP Jabłonna 

- 684 tys.  zł   

  

 

 

 

 

 

 

2. Poprawa stanu 

bezpieczeństwa na drogach 

1. Budowa chodników i zatok 

autobusowych  

2. Oznakowanie przejść dla 

pieszych  

3. Oświetlenie skrzyżowań  

4. Poszerzanie jezdni  

5. Wprowadzanie 

sygnalizacji świetlnych  

6. Budowa progów 

zwalniających  

7. Poprawa świadomości 

wśród mieszkańców odnośnie 

bezpieczeństwa na drogach  

8. Systematyczne wykaszanie 

poboczy  

9. Wycinka drzew i 

przycinanie nadmiernie 

wystających gałęzi 

Dokumentacje na budowę  

chodnika w m. Gola  w m. 

Głodno, budowa chodnika w 

m. Goździn,  w m. Narożniki,  

przebudowa chodnika w 

ciągu drogi powiatowej nr 

3567P Jabłonna-Barłożnia w 

m. Komorówko, rozbudowa 

pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3580P Gnin-

Ruchocice-Zielęcin na 

odcinku od m. Ruchocice do 

m. Gnin obejmująca budowę 

ścieżki pieszo-rowerowej - 

dokumentacja techniczna,  

 

Nowe punkty świetlne – 

oświetlenie uliczne  

 

3. Uporządkowanie chaosu 

przestrzennego 

(planistycznego)  

1. Określanie przeznaczenia 

terenów w MPZP  

Podjęcie uchwały o 

przystąpieniu do opracowania 

MPZP ul. Spokojna i 

Gościeszyńska Rostarzewo  

Podjęcie uchwały o 

przystąpieniu do opracowania 
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MPZP w miejscowościach 

Stodolsko i Jabłonna   

 

Uchwalenie MPZP basen – 

rejon miasta  

  

 

Cel strategiczny VII - Podwyższenie poziomu opieki społecznej, zdrowotnej, mieszkalnictwa 

oraz usług administracji 

 

Przyjęte cele operacyjne Przyjęte kierunki rozwoju Realizacja 2018 r. 

1. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu  

   

1. Angażowanie w życie 

społeczne wszystkich osób 

dotkniętych wykluczeniem 

(osób 50+ domy dziennego 

pobytu i kluby seniora, 

bezrobotnych) 

2. Rozszerzenie zakresu i 

osób objętych pomocą 

społeczną w formie usług 

opiekuńczych i 

specjalistycznych, 

w szczególności osób 

starszych  

3. Zapewnienie asysty w 

życiu codziennym dla osób 

niewymagających stałej 

opieki 

4. Domy Starości 

(partnerstwo publiczno-

prywatne)  

5. Tworzenie systemu 

pomocy sąsiedzkiej dla osób 

potrzebujących oraz 

wolontariatu wspomagającego 

te działania 

6. Likwidacja barier 

architektonicznych 

w obiektach użyteczności 

publicznej dla osób 

niepełnosprawnych 

7. Współpraca z podmiotami 

tworzącymi zaplecze 

interwencji kryzysowych 

Umowa z 2018 r., ze 

Stowarzyszeniem „Dom 

Pomocna Dłoń” w Błońsku 

dotycząca schronienia dla 

osób bezdomnych  

2. Krzewienie zdrowego i 

aktywnego stylu życia 

wśród mieszkańców gminy 

 

1. Powiązanie organizacji 

imprez kulturalnych z 

elementami sportowymi 

i rekreacyjnymi  

Udział w realizacji 

programów profilaktycznych  
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2. Partnerstwo i współpraca z 

organizacjami, 

stowarzyszeniami  

3. Wspieranie i działania 

profilaktyczne (np. 

hortiterapia na ogrodach 

działkowych)  

3. Poszerzenie i 

polepszenie oferty 

mieszkalnictwa 

komunalnego  

 

1. Racjonalna polityka w 

zakresie mieszkań 

komunalnych  

2. Zapewnienie nowych 

mieszkań z zasobu gminy 

(remonty, rozbudowy, 

przebudowy istniejących)  

 

4. Poprawa jakości dostępu 

i obsługi 

w zakresie administracji  

1. Zapewnienie zaplecza 

lokalowego (OPS)  

2. Centralizacja administracji 

w jednym miejscu  

3. Dostosowanie kadry do 

zasad i wymogów 

zarządzania strategicznego 

4. Systemy motywacyjne  

Zmiana siedziby OPS na 

nową   Osiedle Drzymały 25   

Zmiana siedziby ZUK na 

nową - Osiedle Drzymały 25, 

wniesienie nieruchomości do 

Spółki    

 

 

 

Cel strategiczny VIII - Rewitalizacja  

 

Przyjęte cele operacyjne Przyjęte kierunki rozwoju Realizacja 2018 r. 

1. Tworzenie 

przestrzennych warunków 

do jakościowego i 

zrównoważonego rozwoju 

gminy oraz poprawy 

jakości życia mieszkańców  

1. Diagnoza i skupienie 

zasobów na zdegradowanych 

społecznie, przestrzennie i 

gospodarczo obszarach 

gminy 

2. Dokonanie wyboru miejsc 

rewitalizacji  

3. Wygenerowanie projektów 

rewitalizacyjnych  

4. Nabywanie nieruchomości  

5. Monitorowanie 

ogłaszanych programów na 

realizację zadań z zakresu 

rewitalizacji 

i bieżące informowanie o 

możliwości aplikowania o 

środki finansowe 

6. Pełna i świadoma 

współpraca władz lokalnych 

z mieszkańcami i 

podmiotami 

zainteresowanymi  

Realizacja przyjętego 

Uchwałą Nr 

XXXII/237/2017 Rady 

Miejskiej w Rakoniewicach z 

dnia 15 grudnia 2017 r.  

Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy 

Rakoniewice na lata 2017-

2023  w szczególności 

realizacja przedsięwzięć 

przyjętych programem - 

szczegółowe przedsięwzięcia 

realizowane w roku 2018 

wykazano w dok. z realizacji 

LPR-U. 
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Cel strategiczny VIX - Działania na rzecz i wspieranie gospodarki niskoemisyjnej  

Przyjęte cele operacyjne Przyjęte kierunki 

rozwoju 

Realizacja 2018 r. 

1. Zwiększanie 

efektywności 

energetycznej 

1. Termomodernizacje 

budynków użyteczności 

publicznej  

 

2. Modernizacje oświetlenia 

ulicznego oraz w budynkach 

użyteczności publicznej  

3. Wymiana systemów 

grzewczych na ekologiczne  

Termomodernizacja Pałacu w 

Rakoniewicach  lata 2017 – 

2018  

 

Zawarta w umowie o 

konserwacji (100 000,00 zł ) 

wymiana szaf sterujących na 

nowoczesne, sterowane 

systemem GSM  

2. Redukcja 

zanieczyszczenia powietrza 

spalinami  

1. Rozbudowa ścieżek 

rowerowych  

 

3. Zwiększanie udziału 

energii ze źródeł 

odnawialnych  

1. Panele fotowoltaiczne na 

dachach budynków 

użyteczności publicznej 

Na budynku Pałacu w 

ramach Termomodernizacji 

Pałacu 2017 – 2018   

4. Działania w zakresie 

podnoszenia świadomości 

mieszkańców o 

wprowadzeniu i znaczeniu 

gospodarki niskoemisyjnej  

1. Monitorowanie 

ogłaszanych programów na 

realizację zadań z zakresu 

gospodarki niskoemisyjnej   

2. Informowanie o 

możliwości aplikowania o 

środki finansowe  

3. Organizowanie spotkań, 

szkoleń w tym również w 

zakresie wypełniania 

dokumentacji dotyczących  

wniosków aplikacyjnych 

Podjęcie Uchwały Rady 

Miejskiej Rakoniewic w 

sprawie dofinansowania 

wymiany źródeł ciepła na 

ekologiczne, oraz 

przeznaczenie w budżecie 

gminy środków na dotacje, 

wypłata dotacji – 31 umów 

77 tys. 500 zł.  
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III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

10. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM 

ZASOBEM GMINY RAKONIEWICE NA LATA 2017 – 2021 

 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rakoniewice na 

lata 2017 - 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXII/146/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z dnia 8 listopada 2016 r. 

 

Zadania własne gminy Rakoniewice obejmujące zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 

i gospodarki nieruchomościami - administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym, 

wykonuje spółka pod firmą: Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością,  z siedzibą w Rakoniewicach, adres 62-067 Rakoniewice, 

Osiedle Drzymały 25.  

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina Rakoniewice dysponowała 94 lokalami 

mieszkalnymi (63 lokale w mieście i 31 lokali na terenach wiejskich) i 3 lokalami 

niemieszkalnymi (2 lokale w mieście, 1 lokal na wsi), mieszczącymi się w 46 budynkach 

stanowiących własność i współwłasność gminy Rakoniewice.  

Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali wykorzystywanych i przeznaczonych na cele 

mieszkalne wynosiła 4 778,80 m2, na cele niemieszkalne 177,50 m2.  

5 lokali stanowiło pustostany (4 lokale mieszkalne, 1 niemieszkalny). 

Względem 1 lokalu prowadzona była eksmisja, względem 1 lokalu wszczęto postępowanie  

o opuszczenie i opróżnienie.   

W 2018 r.  

 sprzedano 1 lokal mieszkalny w drodze pierwszeństwa, na rzecz najemcy  

(ul. Krystyny 34 obręb Rakoniewice), 

 2 lokale mieszkalne straciły status lokali socjalnych (ul. Pocztowa 28 i Grodziska 35 

Rakoniewice - jeden z tych lokali (ul. Pocztowa 28) został przeznaczony na cele 

niemieszkalne (zegarmistrz), wykorzystywany dotychczas na cele niemieszkalne lokal 

w budynku ul. Pocztowa 27 (zegarmistrz) nie nadaje się do dalszego użytkowania, 

 zawarto 2 umowy najmu lokali mieszkalnych – 1 umowa na czas określony (Jabłonna 

ul. Kościelna 8) oraz 1 umowa na czas nieokreślony (Rakoniewice Grodziska 35).  
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Szczegółowy wykaz lokali 

 

Adres 

Liczba 

lokali 

w budynku 
Uwagi 

Najemca lokalu 

lokale stanowiące 

własność 

gminy Rakoniewice 

Rakoniewice Pl. Powst. Wlkp. 4 7  

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice Pl. Powst. Wlkp. 6 6 b.gosp. 

lokal zajęty przez najemcę   

lokal socjalny zajęty przez najemcę   

Rakoniewice Pl. Powst. Wlkp. 9 3  

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice Pl. Powst. Wlkp. 11 4  

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice Pl. Powst. Wlkp. 13 5  

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice Pl. Powst. Wlkp. 28 6 b.gosp. 

pustostan    

Rakoniewice Pl. Powst. Wlkp. 35 4 b.gosp. 

lokal socjalny zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice Pl. Powst. Wlkp. 40 2  

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice ul. Pocztowa 7 4 b.gosp. 

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice ul. Pocztowa 27 3 b.gosp. 

pustostan 
lokal niemieszkalny 

24,6 m2 
   

Rakoniewice ul. Pocztowa 28 8 b.gosp. 

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

lokal socjalny zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   
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lokal zajęty przez najemcę 
lokal niemieszkalny 

zegarmistrz 
 

Rakoniewice ul. Wolsztyńska 10 3 b.gosp. 

lokal socjalny zajęty przez najemcę   

lokal socjalny zajęty przez najemcę   

lokal socjalny zajęty przez najemcę   

Rakoniewice ul. Wolsztyńska 22 3 b.gosp. 

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice ul.  Krystyny 18 3 b.gosp. 

lokal zajęty przez najemcę  przygotowany do sprzedaży 

lokal zajęty przez najemcę 

 

  

Wyrok SR w Grodzisku 

Wielkopolskim nakazujący 

opuszczenie lokalu, 

eksmisja w trakcie 

 

Rakoniewice ul.  Krystyny 34 4  

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice ul. Krystyny 49 a 9  

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice ul. Grodziska 10 5 b.gosp. 

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice ul. Grodziska 29 6 b.gosp. 

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice ul. Grodziska 30 1 b.gosp. 

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice ul. Grodziska 33 4 b.gosp. 

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice ul. Grodziska 35 5 b.gosp. 

lokal  zajęty przez najemcę  
zmiana z lokalu socjalnego 

na lokal mieszkalny  

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice Grodziska 36 6  

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice ul. Garbary 8 przedszkole  

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice ul. Nowotomyska 2 8  

lokal zajęty przez najemcę,  

 

wszczęto postępowanie o 

opuszczenie i opróżnienie    

 ze skutkiem na dzień 30 

czerwca 2019 r. 

 

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę  b.gosp. 

Rakoniewice ul. Nowotomyska 1 szkoła  

lokal zajęty przez najemcę   
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Rakoniewice ul. Pocztowa 1 4  

lokal zajęty przez najemcę lokal niemieszkalny 

(sklep) 64,5 m2 
   

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice ul. Krystyny 57 5  

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Rakoniewice Stadion 1 
stadion 

2 
 

lokal zajęty przez najemcę   

pustostan    

Rostarzewo Plac Powst. Wlkp.  11 3 b.gosp. 

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Rostarzewo ul. Wolsztyńska 27 2  

lokal zajęty przez najemcę 
lokal niemieszkalny  

medyczny  90,5 m2 
 

Stodolsko 11A 1 b.gosp. 

budynek zajęty przez najemcę   

Głodno 42 1  

budynek zajęty przez najemcę   

Głodno 64a 1  

budynek zajęty przez najemcę   

Tarnowa 4 7 b.gosp. 

lokal zajęty przez najemcę   

pustostan    

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Jabłonna ul. Kościelna 8 4 b.gosp. 

lokal zajęty przez najemcę   

Jabłonna ul. Polna 8 1 b.gosp. 

budynek zajęty przez najemcę   

Jabłonna ul. Kościelna 19 
sala wiejska 

2 
 

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Komorówko 36 2  

lokal zajęty przez najemcę  b.gosp. 

Gnin 1 3  

lokal zajęty przez najemcę  b.gosp. 

lokal zajęty przez najemcę  b.gosp. 
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lokal zajęty przez najemcę  b.gosp. 

Gola 12 2  

lokal zajęty przez najemcę  b.gosp. 

Blinek 11 

budynek byłej szkoły 

wykorzystywany jako 

sala wiejska 

 2 

 

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Blinek 21 1  

budynek zajęty przez najemcę   

Goździn 36 2  

lokal socjalny zajęty przez najemcę   

lokal socjalny zajęty przez najemcę   

Elżbieciny 34 
sala wiejska 

1 
  

lokal zajęty przez najemcę    

Cegielsko 5 (2 gminne)   

lokal socjalny zajęty przez najemcę    

lokal socjalny zajęty przez najemcę    

            Kuźnica Zbąska 46                         1  

budynek zajęty przez najemcę  b. gosp. 

Rostarzewo ul. Dworcowa 3                                 
dworzec PKP 

2 
budynek ekspedycji, WC 

lokal zajęty przez najemcę   

lokal zajęty przez najemcę   

Elżbieciny 34 b 2  

lokal zajęty przez najemcę   

pustostan  poddasze do wykończenia 

 

UTRZYMANIE ZASOBU  

Na remonty mieszkaniowego zasobu gminy wydatkowano z budżetu gminy Rakoniewice  

64 668,65 zł. 

Środki te wydatkowano na: 

 

Przedmiot robót Wartość  

Uszczelnienie i naprawa instalacji gazowej w budynku 

komunalnym przy ul. Krystyny 34 w Rakoniewicach 
4 920,00 zł 

Naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy 

ul. Nowotomyskiej 1 w Rakoniewicach 
700,00 zł 

Renowacja powierzchni drewnianej ściany i zadaszenia na 

budynku w Rakoniewicach, Pl. Powst. Wlkp. 40 
4 366,50 zł 

Malowanie mieszkania komunalnego w m. Jabłonna przy ul. 

Kościelnej 19 
2 700,00 zł 
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Malowanie pomieszczenia przy ul. Pocztowej 28 w 

Rakoniewicach 
2 900,00 zł 

Naprawa pokrycia dachowego, budynki gospodarcze 

Grodziska 29, Rakoniewice 
12 109,35 zł 

Naprawa pokrycia dachowego ul. Grodziska 35 w 

Rakoniewicach 
399,60 zł 

Naprawa pokrycia dachowego ul. Kościelna 8, 64-308 

Jabłonna 
7 800,00 zł 

Remont elewacji Pl. Powstańców Wlkp. 28, Rakoniewice 3 000,00 zł 

Zwrot poniesionych nakładów w lokalu mieszkalnym  2 000,00 zł 

Naprawa dachu Pl. Powst. Wlkp. 35, Rakoniewice 23 000,00 zł 

Usunięcie awarii instalacji C.O. w budynku Pl. Powst. Wlkp. 

40, Rakoniewice 
129,60 zł 

Naprawa instalacji wod.-kan. w Jabłonnie przy ulicy 

Kościelnej 8 
639,60 zł 

 

Na fundusze remontowe budynku  Krystyny 49 a (wspólnota) wydatkowano łącznie 720,00 zł. 

Utrzymanie budynków komunalnych obejmujące wszelkiego rodzaju  przeglądy instalacji, 

usługi kominiarskie itp. wynosiło 8 353,78 zł.  Na zakup nowego pieca CO do lokalu  

w budynku ul. Krystyny 34 Rakoniewice wydatkowano 4 650 zł 

Na zakup energii w budynkach i pomieszczenia wspólnego użytku (klatki schodowe, piwnice) 

wydatkowano – 4 879,72 zł, z tego 761,59 zł pozyskano w wyniku obciążania właścicieli lokali 

stanowiących własności prywatne. Administrowanie zasobem wynosiło 69 996,00 zł. 

 

STAWKI NAJMU  

Stawki najmu ustalono Zarządzeniem nr 60/2009  BURMISTRZA RAKONIEWIC z dnia  

27 października 2009 r.  

 4,50 zł kwota wyjściowa.  

 3,00 zł lokal socjalny.  

Czynniki obniżające stawkę podstawową  czynszu za lokale mieszkalne 

- lokal bez centralnego ogrzewania - 10%                                                                                 

- lokal bez łazienki - 10%  

- lokal bez gazu przewodowego - 10% 

- lokal bez WC - 10%                                            

- lokal bez instalacji wodno-kanalizacyjnej - 10% 

- lokal w oficynie  - 10% 

- lokal na terenie wiejskim - 10%                                                       
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- lokal z kuchnią albo wnęką kuchenną bez oświetlenia naturalnego - 5% 

Maksymalną sumę czynników wpływających na obniżenie stawki podstawowej czynszu 

stosuje się do 60% 

Stawki za wynajem lokali niemieszkalnych wynoszą odpowiednio: 

 lokal użytkowy położony w Rakoniewicach przy ulicy Pocztowej 1: stawka 15,50 zł 

za 1 m2 netto 

 lokal użytkowy położony przy ulicy Pocztowej 28:  stawka 4,00 zł za 1 m2 netto  

 lokal użytkowy położony w Rostarzewie przy ulicy Wolsztyńskiej 27: stawka 12,00 zł 

za 1 m2 netto 
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IV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC 

 

 
L.p. Nr Uchwały, data 

podjęcia 

Tytuł uchwały Osoba 

przygotowująca/ 

Wydział 

Realizacja  

1. Uchwała Nr 

XXXIII/247/2018, 

z dnia 4 stycznia 

2018 r. 

w sprawie 

upoważnienia 

Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

w Rakoniewicach do 

załatwiania 

indywidualnych spraw 

z zakresu administracji 

publicznej dotyczących 

zryczałtowanego 

dodatku 

energetycznego, 

o którym mowa 

w ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne 

Danuta 

Marciniak 

Dyrektor OPS 

Przyznawanie  

w drodze decyzji 

administracyjnych 

pomocy w formie 

zryczałtowanego 

dodatku 

energetycznego 

mieszkańcom Gminy 

Rakoniewice. 

2. Uchwała Nr 

XXXIII/248/2018, 

z dnia 4 stycznia 

2018 r. 

 

zmiany uchwały 

budżetowej na rok 

2018 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

Dokonano zmian w 

Uchwale Nr 

XXXII/246/2017 z dnia 

15.12.2017 : ustalono 

łączną kwotę dochodów : 

57.688.960,25 zł, ustalono  

łączną kwotę wydatków : 

60.788.960,25 zł. 

3. Uchwała Nr 

XXXIII/249/2018, 

z dnia  4 stycznia 

2018 r. 

zmiany Uchwały Nr 

XXXII/ 245 / 2017 

Rady Miejskiej w 

Rakoniewicach z dnia 

15 grudnia 2017 r. w 

sprawie : Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Gminy Rakoniewice na 

lata 2018 –   2023 

 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

W Uchwale Nr 

XXXII/245/2017 z dnia 

15.12.2017 w związku ze 

zmianami w budżecie 

Gminy zmieniono załącznik 

nr 1 obejmujący : dochody  

i wydatki bieżące, dochody 

i wydatki majątkowe, wynik 

budżetu, przeznaczenie 

nadwyżki lub sfinansowanie 

deficytu, przychody i 

rozchody budżetu, kwotę 

długu oraz sposób 

sfinansowania długu. 

Zmieniono załącznik nr 2  

obejmujący wykaz 

przedsięwzięć. 
 

4. Uchwała Nr 

XXXIV/250/2018, 

z dnia 6 lutego 

2018 r. 

w sprawie zasad 

używania herbu, flagi 

oraz pieczęci Gminy 

Rakoniewice 

G. Ziółowska 

Wydział KS 

W wyniku wydanej 

przez Komisję 

Heraldyczną opinii 

ustalono wzory herbu, 

flagi oraz pieczęci 

urzędowej Gminy 
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Rakoniewice. 

Określenie wizerunku 

herbu i zasad 

użytkowania herbu, 

pieczęci i flagi 

podyktowane jest 

troską o zapewnienie 

symbolom Gminy 

szacunku, czci i 

należytej ochrony. 

Zgodnie z Uchwałą 

używany jest jeden - 

właściwy wzór herbu, 

wykonano nowe 

pieczęcie urzędowe. 

 

5. Uchwała Nr 

XXXIV/251/2018 

z dnia 6 lutego 

2018 r. 

w sprawie nadania 

nazwy ulicy 

w miejscowości  

Ruchocice 

 

Karolina 

Michalska – 

wydział GG  

Uchwała wykonana - 

nadano nazwę ulicy – 

ul. Spacerowa w 

miejscowości 

Ruchocice - działka nr 

69/2 od ul. Drzymały  

w kierunku do 

zabudowań  

6. Uchwała Nr 

XXXIV/252/2018, 

z dnia 6 lutego 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zniesienie 

współwłasności 

nieruchomości 

Joanna Nolka/  

Karolina 

Michalska 

wydział GG  

Uchwała wykonana – 

aktem notarialnym  

rep A 3452/2018 z dnia 

17.05. 2018 r. akt 

zniesienia odrębnej 

własności lokalu oraz 

umowa o zniesienie 

współwłasności 

zniesiono 

współwłasność   

zabudowanej 

nieruchomości 

gruntowej dz. nr 168/3 

o powierzchni 0,0571 

ha oraz dz. nr 168/4 o 

powierzchni 0,0843 ha, 

obręb Elżbieciny KW 

PO1S/00037898/5 

stanowiącej 

współwłasność Gminy 

Rakoniewice w udziale 

1014/1701 części oraz 

właściciela prywatnego  
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w udziale 687/1701 

części w ten sposób,  

że dz. nr 168/4 o 

powierzchni 0,0843 ha 

została przejęta na 

wyłączną własność 

Gminy Rakoniewice,  

natomiast dz. 68/3 o 

powierzchni 0,0571 ha  

na wyłączną własność 

właściciela prywatnego  

7. Uchwała Nr 

XXXIV/253/2018, 

z dnia 6 lutego 

2018 r. 

w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa 

drogowego na drogach 

gminnych, na cele 

niezwiązane 

z potrzebami 

zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu 

Marek 

Wieczorek – 

wydział GG 

Uchwała wykonana – 

zaktualizowano stawki 

opłat za zajęcie pasa 

drogowego oraz 

umieszczenie urządzeń 

obcych w pasie 

drogowym dróg 

gminnych.  

8. Uchwała Nr 

XXXIV/254/2018, 

z dnia 6 lutego 

2018 r. 

w sprawie: ustalenia 

Regulaminu 

określającego dla 

nauczycieli 

poszczególnych stopni 

awansu zawodowego 

wysokość stawek 

dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, za 

wyróżniającą pracę, 

funkcyjnego, za 

warunki pracy, 

szczegółowych 

warunków ich 

przyznawania, sposobu 

obliczania 

wynagrodzenia za 

godziny 

ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych 

zastępstw 

Mirosław 

Basiński 

WO 

Wojewoda orzekł 

nieważność § 2 ust. 2; 

§ 5 ust. 8; § 6 ust. 3 i § 

7 ust. 4 

(Rozstrzygnięcie 

Nadzorcze z 

08.03.2018 r.) 

Uchwała wykonana – 

zaktualizowano 

wysokość stawek 

dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, za 

wyróżniającą pracę, 

funkcyjnego, za 

warunki pracy, sposób 

obliczania 

wynagrodzenia za 

godziny 

ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych 

zastępstw. 

 

  

9. Uchwała Nr 

XXXIV/255/2018 

z dnia 6 lutego 

2018 r. 

 

w sprawie: zasad 

udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego 

obowiązkowego 

wymiaru godzin 

nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska 

Mirosław 

Basiński 

WO 

Uchwała wykonana – 

dostosowano 

tygodniowy 

obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć nauczyli,  

o których mowa w art. 
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kierownicze 

w przedszkolach 

i szkołach oraz 

określenia 

tygodniowego 

obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć 

 

42 ust. 7 pkt 3b do 

zapisów uchwały. 

 

 

 

10. Uchwała Nr 

XXXIV/256/2018 

z dnia 6 lutego 

2018 r. 

w sprawie:  podziału 

środków 

wyodrębnionych 

w budżecie organu 

prowadzącego szkoły 

na dofinansowanie 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli oraz 

zatwierdzenia 

Regulaminu 

dofinansowania 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli 

zatrudnionych 

w szkołach 

i przedszkolach na 

terenie Gminy 

Rakoniewice w roku 

2018. 

Mirosław 

Basiński 

WO 

Uchwała wykonana – 

środki wyodrębnione na 

dofinansowanie 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli 

wydatkowano zgodnie          

z uchwałą. 

11. Uchwała Nr 

XXXIV/257/2018 

z dnia 6 lutego 

2018 r. 

w sprawie: wyrażenia 

zgody na wykonanie 

zadania publicznego 

z zakresu edukacji 

publicznej w drodze 

współdziałania 

pomiędzy Gminą 

Rakoniewice 

i Powiatem 

Wolsztyńskim w roku 

2018. 

Mirosław 

Basiński 

WO 

Uchwała wykonana – 

zaplanowane  

w budżecie środki na 

wykonanie zadania  

z zakresu edukacji 

publicznej 

wydatkowano zgodnie 

z zapisami uchwały. 

12. Uchwała Nr 

XXXIV/258/2018 

z dnia 6 lutego 

2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia do 

wykonania przez 

Gminę Rakoniewice 

zadania z zakresu 

właściwości Powiatu 

Grodziskiego 

Marek 

Wieczorek  

wydział GG  

Przyjęto do realizacji 

zadanie polegające na   

bieżącym utrzymaniu i 

ochronie dróg 

powiatowych  

w obszarze 

zabudowanym, na 

terenie Gminy 

Rakoniewice, w roku 
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2018 wykonano  

w całości  

13. Uchwała Nr 

XXXIV/259/2018 

z dnia 6 lutego 

2018 r. 

w  sprawie zmiany 

uchwały budżetowej  

na rok 2018. 

 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

Dokonano zmian w 

Uchwale Nr 

XXXII/246/2017 z dnia 

15.12.2017 : ustalono 

łączną kwotę dochodów : 

58.350.917,82 zł, ustalono  

łączną kwotę wydatków : 

61.450.917,82 zł.  

14. Uchwała Nr 

XXXIV/260/2018 

z dnia  6 lutego 

2018r. 

 

zmiany Uchwały Nr 

XXXII/ 245 / 2017 

Rady Miejskiej w 

Rakoniewicach z dnia 

15 grudnia 2017 r. w 

sprawie : Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Gminy Rakoniewice na 

lata 2018 –   2023 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

W Uchwale Nr 

XXXII/245/2017 z dnia 

15.12.2017 w związku ze 

zmianami w budżecie 

Gminy zmieniono załącznik 

nr 1 obejmujący : dochody  

i wydatki bieżące, dochody 

i wydatki majątkowe, wynik 

budżetu, przeznaczenie 

nadwyżki lub sfinansowanie 

deficytu, przychody i 

rozchody budżetu, kwotę 

długu oraz sposób 

sfinansowania długu. 

Zmieniono załącznik nr 2  

obejmujący wykaz 

przedsięwzięć. 

15. Uchwała Nr 

XXXIV/261/2018 

z dnia 6 lutego 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie 

służebności gruntowej 

 

Joanna Nolka – 

wydział GG  

Uchwała w trakcie 

wykonania, zgoda na 

nabycie przez Gminę 

Rakoniewice 

służebności gruntowej 

przez stanowiącą 

własność Skarbu 

Państwa, będącą  

w posiadaniu Lasów 

Państwowych dz.  nr 

5026/15 obręb  

Rakoniewice Wieś, 

KW  

PO1S/00043832/0  na 

rzecz każdoczesnego 

właściciela dz. nr 239/2 

obręb  Stodolsko, KW  

nr PO1S/00014574/1 

wł. Gmina 

Rakoniewice (grunt 

przy drodze krajowej 

32), na etapie 

określenia wartości 

służebności     

16. UCHWAŁA NR 

XXXV/262/2018 

w sprawie podziału 

Gminy Rakoniewice na 

okręgi wyborcze, 

R. Wajs –  

Wydział SO 
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z dnia 27 marca 

2018 r. 

 

ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych 

w każdym okręgu 

wyborczym 

17. Uchwała Nr 

XXXV/263/2018z 

dnia 27 marca 2018 

r. 

 

w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za 

świadczenia udzielane 

przez publiczne 

przedszkola, których 

organem prowadzącym 

jest Gmina 

Rakoniewice. 

 

  

18. Uchwała Nr 

XXXV/264/2018 

z dnia 23 marca 

2018 r. 

 

w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji 

celowych na montaż 

proekologicznych 

źródeł energii  oraz na  

likwidację źródeł 

niskiej emisji 

i zastąpienia ich 

źródłami 

proekologicznymi 

Krzysztof 

Kucharczak 

Wydział GG 

Stwierdzono 

nieważność tej 

Uchwały : Uchwała Nr 

11/48/2018 Kolegium 

Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  

w Poznaniu z dnia 

24.04.2018 r. 

19. Uchwała Nr 

XXXV/265/2018 

z dnia 27 marca 

2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad 

zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania 

bezdomności zwierząt 

na terenie gminy 

Rakoniewice w 2018 

roku 

Krzysztof 

Kucharczak  

Wydział GG 

Uchwała w trakcie 

wykonania. Na 

podstawie ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 

122) do zadań 

własnych gmin należy 

zapobieganie 

bezdomności zwierząt 

zapewnienie opieki 

bezdomnym 

zwierzętom oraz ich 

wyłapywanie (art. 11 

ust. 1). Odławianie 

bezdomnych zwierząt 

może odbywać się 

wyłącznie na 

podstawie corocznie 

podejmowanej przez 

radę gminy do dnia 31 

marca uchwały w 

sprawie programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 
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zapobiegania 

bezdomności zwierząt. 

20. Uchwała Nr 

XXXV/266/2018 

z dnia 27 marca 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie 

w drodze darowizny 

nieruchomości 

Joanna Nolka 

wydział GG  

Uchwała wykonana – 

Aktem Notarialnym 

Rep A 7405/2018 z 

dnia 29.10. 2018 - 

umowa darowizny, 

nabyto  w drodze 

darowizny 

nieruchomość Skarbu 

Państwa, obręb 

Jabłonna dz. nr 1176 o 

powierzchni 0,3400 ha  

na realizację celu 

publicznego- budowa 

sieci kanalizacji 

sanitarnej w 

miejscowościach 

Jabłonna, Wioska, 

Gola Narożniki, 

Józefin, Rakoniewice 

Wieś, Rakoniewice    

21. Uchwała Nr 

XXXV/267/2018 

z dnia 27 marca 

2018 r. 

w sprawie wniesienia 

wkładu pieniężnego do 

spółki Zakład Usług 

Komunalnych 

w Rakoniewicach Sp. 

z o.o. z siedzibą 

w Rakoniewicach 

Joanna Nolka 

wydział GG 

Uchwała wykonana – 

wniesiono wkład 

pieniężny   1 230 

000,00 zł  z 

przeznaczeniem na 

podwyższenie kapitału 

zakładowego oraz 

objęcie nowo 

utworzonych udziałów 

-   2 460 udziałów    

po 500,00 zł  (1 000 

000,00 zł na zadanie  

„Przebudowa i 

rozbudowa 

oczyszczalni ścieków 

w Rakoniewicach”, 

230 000,00 zł na 

budowę odcinka 

kanalizacji sanitarnej 

na terenie Gminy 

(Drzymałowo)    

22. Uchwała Nr 

XXXV/268/2018 

z dnia 27 marca 

2018 r. 

w sprawie przyjęcia do 

wykonania przez 

Gminę Rakoniewice 

zadań  z zakresu 

właściwości Powiatu 

Grodziskiego 

Joanna Nolka 

wydział GG 

Uchwała wykonana – 

przyjęto do  wykonania  

i wykonano zadania:  

„Przebudowa chodnika 

w ciągu drogi 

powiatowej nr 3567P 

Jabłonna – Barłożna  
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w miejscowości 

Komorówko – etap III"  

„Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3570P 

Rakoniewice – 

Tarnowa w 

miejscowości 

Tarnowa” 

„Rozbudowa pasa 

drogowego drogi 

powiatowej nr 3580P 

Gnin – Ruchocice – 

Zielęcin na odcinku od 

m. Ruchocice do m. 

Gnin obejmująca 

budowę ścieżki pieszo-

rowerowej” – 

dokumentacja 

techniczna, 

na realizację zadań   

Powiat Grodziski 

przekazał  Gminie 

Rakoniewice kwotę 

100 000,00 zł    

23. Uchwała Nr 

XXXV/269/2018 

z dnia 27 marca 

2018 r. 

w sprawie przyjęcia do 

wykonania przez 

Gminę Rakoniewice 

zadania publicznego  

z zakresu właściwości 

Powiatu Grodziskiego 

dotyczącego 

organizacji Dożynek 

Powiatowych w 2018 r. 

 Na podstawie uchwały  

Gmina Rakoniewice 

zrealizowała zadanie 

polegające na 

organizacji Dożynek 

Powiatowych, które 

odbyły się w m. 

Rostarzewo. Powiat 

Grodziski przekazał 

Gminie na ten cel 

25.000 zł 

24. Uchwała Nr 

XXXV/270/2018 

z dnia 27 marca 

2018 r. 

w  sprawie:  zmiany 

uchwały budżetowej  

na rok 2018. 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

Dokonano zmian w 

Uchwale Nr 

XXXII/246/2017 z dnia 

15.12.2017 : ustalono 

łączną kwotę dochodów : 

58.367.654,82 zł, ustalono  

łączną kwotę wydatków : 

65.053.654,82 zł., ustalono 

łączna kwotę przychodów : 

8.586.000 zł, ustalono 

łączną kwotę rozchodów : 

1.900.000 zł  

25. Uchwała Nr 

XXXV/271/2018 

z dnia  27 marca 

2018r. 

 

w sprawie:  zmiany 

Uchwały Nr XXXII/ 

245 / 2017 Rady 

Miejskiej w 

Rakoniewicach z dnia 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

W Uchwale Nr 

XXXII/245/2017 z dnia 

15.12.2017 w związku ze 

zmianami w budżecie 

Gminy zmieniono załącznik 

nr 1 obejmujący : dochody  
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15        grudnia 2017 r. 

w sprawie : 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Rakoniewice na lata 

2018 –   2023 

i wydatki bieżące, dochody 

i wydatki majątkowe, wynik 

budżetu, przeznaczenie 

nadwyżki lub sfinansowanie 

deficytu, przychody i 

rozchody budżetu, kwotę 

długu oraz sposób 

sfinansowania długu. 

Zmieniono załącznik nr 2  

obejmujący wykaz 

przedsięwzięć. 

26. Uchwała Nr 

XXXV/272/2018 

z dnia 27 marca 

2018 r. 

w sprawie określenia 

wzorów formularzy 

informacji i deklaracji 

podatkowych. 

 

Lidia Kardzis – 

Wydział WF 

Podatnicy składają 

deklaracje, bądź 

informacje w sprawie 

podatku od 

nieruchomości, rolnego 

i leśnego, według 

przyjętych wzorów. 

27. Uchwała Nr 

XXXVI/273/2018 

z dnia 26 kwietnia 

2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia 

projektu Regulaminu 

dostarczania wody 

i odprowadzania 

ścieków i przekazania 

go do zaopiniowania 

organowi 

regulacyjnemu 

ZUK w 

Rakoniewicach 

Sp. z o. o 

Wojewoda orzekł 

nieważność : § 7 ust. 2; 

3 i 4; § 8; § 10 (część); 

§ 18; § 19 ust. 1 

(część) i § 20. 

Uchwała – projekt 

regulaminu został 

przesłany do 

zaopiniowania do Wód 

Polskich, w dniu 

02.05.2018 r.  

28. Uchwała Nr 

XXXVI/274/2018 

z dnia 26 kwietnia 

2018 r. 

 

w sprawie podziału 

Gminy Rakoniewice na 

stałe obwody 

głosowania, ustalenia 

ich granic, numerów 

oraz siedzib 

obwodowych komisji 

wyborczych 

R. Wajs  

Wydział SO 

Uchwała została 

przesłana, do 

zaopiniowania, do 

Komisarza 

Wyborczego w 

Poznaniu. Komisarz 

Wyborczy 

zaakceptował 

zaproponowane zmiany 

w obwodach 

wyborczych. 

 

29. Uchwała Nr 

XXXVI/275/2018 

z dnia 26 kwietnia 

2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie 

wkładu niepieniężnego 

do spółki Zakład Usług 

Komunalnych 

w Rakoniewicach 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Joanna Nolka 

wydział GG 

Uchwała wykonana – 

Aktem not. Rep A 

2727/2018 z 

11.07.2018 r.  protokół 

nadzwyczajnego 

zgromadzenia 

wspólników, 

oświadczenie o objęciu 

udziałów oraz umowa 

przeniesienia aportu,  

wniesiono aport w 
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postaci prawa 

własności 

nieruchomości obręb 

Rakoniewice Osiedle 

Drzymały 25 KW 

PO1S/00042175/9 - dz. 

429, 751 i 751 

zabudowane 

budynkami o funkcji 

użytkowej biurowej  

oraz  środków 

trwałych, w które 

wyposażona była  

nieruchomość z 

przeznaczeniem na 

podwyższenie kapitału 

zakładowego oraz 

objęcie nowo 

utworzonych udziałów  

  

 

30. Uchwała Nr 

XXXVI/276/2018 

z dnia 26 kwietnia 

2018 r. 

w  sprawie:   zmiany 

uchwały budżetowej  

na rok 2018. 

 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

Dokonano zmian w 

Uchwale Nr 

XXXII/246/2017 z dnia 

15.12.2017 : ustalono 

łączną kwotę dochodów : 

58.822.234,92 zł, ustalono  

łączną kwotę wydatków : 

66.027.234,92 zł., ustalono 

łączna kwotę przychodów : 

9.105.000 zł, ustalono 

łączną kwotę rozchodów : 

1.900.000 zł 

31. Uchwała Nr 

XXXVI/277/2018 

z dnia  26 kwietnia 

2018r. 

 

 

 

w sprawie:  zmiany 

Uchwały Nr XXXII/ 

245 / 2017 Rady 

Miejskiej w 

Rakoniewicach z dnia 

15 grudnia 2017 r. w 

sprawie : Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Gminy Rakoniewice na 

lata 2018 –   2023 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

W Uchwale Nr 

XXXII/245/2017 z dnia 

15.12.2017 w związku ze 

zmianami w budżecie 

Gminy zmieniono załącznik 

nr 1 obejmujący : dochody  

i wydatki bieżące, dochody 

i wydatki majątkowe, wynik 

budżetu, przeznaczenie 

nadwyżki lub sfinansowanie 

deficytu, przychody i 

rozchody budżetu, kwotę 

długu oraz sposób 

sfinansowania długu. 

Zmieniono załącznik nr 2  

obejmujący wykaz 

przedsięwzięć. 

32. UCHWAŁA NR 

XXXVI/278/2018 

z dnia 26 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie ustalenia 

stawek opłaty targowej 

od sprzedaży 

dokonywanej podczas 

Lidia Kardzis – 

Wydział WF 

Opłatę targową 

pobrano zgodnie z 

przyjętymi stawkami 

określonymi  

w uchwale. 
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obchodów Dni 

Rakoniewic 

33. UCHWAŁA NR 

XXXVII/279/2018 

z dnia 6 czerwca 

2018 r. 

w sprawie statutu 

Gminy Rakoniewice 

Magdalena 

Chojnacka -  

wydział OR 

Wojewoda orzekł 

nieważność § 16 ust. 2 

pkt 1 lit. c) i g) oraz § 

100 ust. 1 

Organy : 

uchwałodawczy i 

wykonawczy działają 

zgodnie ze 

znowelizowanymi 

przepisami prawa. 

34. UCHWAŁA NR 

XXXVII/280/2018 

z dnia 6 czerwca 

2018 r. 

w sprawie oceny 

zasobów pomocy 

społecznej 

Danuta 

Marciniak 

Dyrektor OPS 

Ocena zasobów 

pomocy społecznej 

obejmuje w 

szczególności 

infrastrukturę, kadrę, 

organizacje 

pozarządowe i nakłady 

finansowe na pomoc 

społeczną oraz 

określenie rodzajów 

problemów 

społecznych i ich 

rozkład ilościowy. 

Ocena jest podstawą do 

planowania budżetu na 

rok następny. 

35. UCHWAŁA NR 

XXXVII/281/2018 

z dnia 6 czerwca 

2018 r. 

w sprawie ustalenia 

Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej 

o charakterze 

socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na 

terenie Gminy 

Rakoniewice 

Agnieszka 

Wieczorek – 

Świadczenia 

Rodzinne 

Zapisy regulaminu 

stanowią  podstawę 

przyznawania 

stypendiów i zasiłków 

szkolnych dla uczniów 

Gminy Rakoniewice. 

36. UCHWAŁA NR 

XXXVII/282/2018 

z dnia 6 czerwca 

2018 r. 

 

w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji 

celowych na montaż 

proekologicznych 

źródeł energii  oraz na  

likwidację źródeł 

niskiej emisji 

i zastąpienia ich 

źródłami 

proekologicznymi 

K. Kucharczak 

Wydział GG 

Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej 

stwierdziło częściowo 

nieważność uchwały. 

Zmiany wprowadzono 

Uchwałą 

XXXVIII/294/2018  

z 18.07.2018 r. 

Uchwała wykonana. 

Przekraczanie norm 

jakości powietrza  

w okresie grzewczym 

jest ważnym 

problemem gminy. Ze 
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względu na to, że 

głównym źródłem 

emisji jest proces 

spalania złej jakości 

paliw oraz odpadów w 

kotłach i piecach małej 

mocy, wymiana źródeł 

ciepła na bardziej 

ekologiczne tj. gazowe 

lub elektryczne będzie 

służyła poprawie 

jakości powietrza,  

a tym samym jakości 

życia i zdrowia 

mieszkańców.  

 

37. UCHWAŁA NR 

XXXVII/283/2018 

z dnia 6 czerwca 

2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie 

wkładu niepieniężnego 

do spółki Zakład Usług 

Komunalnych 

w Rakoniewicach 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Joanna Nolka 

wydział GG 

Uchwała wykonana – 

Aktem not. Rep A 

2727/2018 z 

11.07.2018 r.  protokół 

nadzwyczajnego 

zgromadzenia 

wspólników, 

oświadczenie o objęciu 

udziałów oraz umowa 

przeniesienia aportu,  

wniesiono aport w 

postaci infrastruktury 

wodociągowej  - sieć 

wodociągowa w 

miejscowości 

Ruchocice, 

Rakoniewice ul. 

Dadaczyńskiego, 

Drzymałowo, 

Rakoniewice Osiedle 

Wygoda ul. Tetmajera 

38. UCHWAŁA NR 

XXXVII/284/2018 

z dnia 6 czerwca 

2018 r. 

 

w sprawie 

przystąpienia do 

sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

działek o numerach 

ewidencyjnych 

gruntów: 263, 

264 i część działki nr 

35 położonych 

w miejscowości 

Stodolsko gmina 

Mirosław 

Wieczorek 

Wydział GG 

Uchwała w trakcie 

realizacji – obecnie 

przygotowywany jest 

projekt miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

przedmiotowych 

działek 



RAPORT O STANIE GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2018 

 

72 
 

Rakoniewice 

w granicach 

określonych na 

załączniku graficznym 

39. UCHWAŁA NR 

XXXVII/285/2018 

z dnia 6 czerwca 

2018 r. 

 

w sprawie 

przystąpienia do 

sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

działki o numerze 

ewidencyjnym gruntów 

138 i część działki 

o numerze 

ewidencyjnym gruntów 

512/2 położonych 

w obrębie Jabłonna 

gmina Rakoniewice 

w granicach 

określonych na 

załączniku graficznym 

Mirosław 

Wieczorek 

Wydział GG 

Uchwała w trakcie 

realizacji – obecnie 

przygotowywany jest 

projekt miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

przedmiotowych 

działek 

40. Uchwała Nr 

XXXVII /286/2018 

z dnia 6 czerwca 

2018 r. 

w  sprawie:   zmiany 

uchwały budżetowej  

na rok 2018. 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

Dokonano zmian w 

Uchwale Nr 

XXXII/246/2017 z dnia 

15.12.2017 : ustalono 

łączną kwotę dochodów : 

59.166.950,13 zł, ustalono  

łączną kwotę wydatków : 

66.476.950,13 zł., ustalono 

łączna kwotę przychodów : 

9.210.000 zł, ustalono 

łączną kwotę rozchodów : 

1.900.000 zł 

41. Uchwała Nr 

XXXVII /287/2018 

z dnia  6 czerwca 

2018r. 

 

 

 

w sprawie:  zmiany 

Uchwały Nr XXXII/ 

245 / 2017 Rady 

Miejskiej w 

Rakoniewicach z dnia 

15  grudnia 2017 r. w 

sprawie : Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Gminy Rakoniewice na 

lata 2018 –   2023 

 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

W Uchwale Nr 

XXXII/245/2017 z dnia 

15.12.2017 w związku ze 

zmianami w budżecie 

Gminy zmieniono załącznik 

nr 1 obejmujący : dochody  

i wydatki bieżące, dochody 

i wydatki majątkowe, wynik 

budżetu, przeznaczenie 

nadwyżki lub sfinansowanie 

deficytu, przychody i 

rozchody budżetu, kwotę 

długu oraz sposób 

sfinansowania długu. 

Zmieniono załącznik nr 2  

obejmujący wykaz 

przedsięwzięć. 

42. UCHWAŁA NR 

XXXVII/288/2018 

z dnia 6 czerwca 

2018 r. 

w sprawie 

zatwierdzenia 

sprawozdania 

finansowego wraz ze 

sprawozdaniem 

Teresa Kmiecik  

Skarbnik Gminy 

Rada zatwierdziła 

sprawozdanie 

finansowe wraz ze 

sprawozdaniem  

z wykonania budżetu 
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z wykonania budżetu 

Gminy Rakoniewice za 

2017 rok. 

Gminy Rakoniewice za 

rok 2017 

43. UCHWAŁA NR 

XXXVII/289/2018 

z dnia 6 czerwca 

2018 r. 

w sprawie 

absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 

rok 2017 

Magdalena 

Chojnacka – 

wydział OR 

Rada udzieliła 

absolutorium 

Burmistrzowi 

Rakoniewic za rok 

2017 

44. UCHWAŁA NR 

XXXVIII/290/2018 

z dnia 18 lipca 2018 

r. 

w sprawie Regulaminu 

dostarczania wody 

i odprowadzania 

ścieków 

ZUK w 

Rakoniewicach 

Sp. z o.o. 

Burmistrz  przekazał 

uchwałę do realizacji 

Zakładowi Usług 

Komunalnych w 

Rakoniewicach Sp.  

z o.o.  

45. UCHWAŁA NR 

XXXVIII/291/2018 

z dnia 18 lipca 2018 

r. 

w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  

na terenie gminy 

Rakoniewice 

Małgorzata 

Przybysz – 

wydział OR 

Uchwała w trakcie 

realizacji – nowelizacja 

ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

nałożyła na radę gminy 

obowiązek uchwalenia 

maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

przeznaczonych do 

spożycia w miejscu 

sprzedaży, jak i poza 

miejscem sprzedaży. 

Wcześniej limitowana 

była liczba punktów 

sprzedaży. 

46. UCHWAŁA NR 

XXXVIII/292/2018 

z dnia 18 lipca 2018 

r. 

 

w sprawie ustalenia 

zasad usytuowania na 

terenie gminy 

Rakoniewice miejsc 

sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

Małgorzata 

Przybysz – 

wydział OR 

Uchwała w trakcie 

realizacji – w związku 

z nowelizacją ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

powstał obowiązek 

nowelizacji uchwał 

dotyczących ustalenia 

zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i 

podawania napojów 

alkoholowych 

47. UCHWAŁA NR 

XXXVIII/293/2018 

z dnia 18 lipca 2018 

r. 

w sprawie odstępstwa 

od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych 

Małgorzata 

Przybysz – 

wydział OR 

Uchwała w trakcie 

realizacji – w związku 

z nowelizacją ustawy o 

wychowaniu w 
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w miejscach 

publicznych 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, rada 

może wprowadzić 

odstępstwo od zakazu 

spożywania napojów 

alkoholowych, w 

miejscach i na 

zasadach określonych 

w projekcie uchwały. 

48. UCHWAŁA NR 

XXXVIII/294/2018 

z dnia 18 lipca 2018 

r. 

 

w sprawie zmiany 

uchwały nr 

XXXVII/282/2018 

Rady Miejskiej 

w Rakoniewicach 

z dnia 6 czerwca 

2018 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania 

dotacji celowych na 

montaż 

proekologicznych 

źródeł energii  oraz na  

likwidację źródeł 

niskiej emisji 

i zastąpienia ich 

źródłami 

proekologicznymi 

Krzysztof 

Kucharczak 

Wydział GG 

Uchwała wykonana. 

Wprowadzono zmiany 

do uchwały nr 

XXXVII/282/2018  

z dnia 06.06.2018 r.  

49. UCHWAŁA NR 

XXXVIII/295/2018 

z dnia 18 lipca 2018 

r. 

 

w sprawie 

przystąpienia do 

sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obszaru, położonego 

pomiędzy ulicami 

Gościeszyńską 

i Spokojną, 

w miejscowości  

Rostarzewo, gmina 

Rakoniewice 

Mirosław 

Wieczorek 

Wydział GG 

Uchwała w trakcie 

realizacji – obecnie 

projekt miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

przedmiotowych 

działek jest opiniowany 

50. UCHWAŁA NR 

XXXVIII/296/2018 

z dnia 18 lipca 2018 

r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie 

służebności gruntowej 

Joanna Nolka 

wydział GG 

Uchwała wykonana – 

Aktem not.  Rep A  

4474/2018 z 

25.10.2018 r.  umowa 

nieodpłatnego 

przeniesienia własności 

nieruchomości, wraz z 

działką nr 173/7 obręb 

Elżbieciny (plac 

zabaw) Gmina 
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Rakoniewice jako 

właściciela działki 

173/7  nabyła 

„służebność gruntową” 

przez stanowiącą 

własność prywatną dz. 

nr 173/8 obręb 

Elżbieciny, KW  

PO1S/00014823/2     

51. UCHWAŁA NR 

XXXVIII/297/2018 

z dnia 18 lipca 2018 

r. 

w sprawie nadania 

nazwy rondu 

położonemu 

w Rakoniewicach 

Joanna Nolka 

wydział GG 

Uchwała wykonana – 

rondu położonemu na 

drodze gminnej ul. 

Generała Sikorskiego 

w Rakoniewicach, 

nadano nazwę: „Rondo 

im. Rudolfa Reindersa” 

– uchwała wykonana  

52. UCHWAŁA NR 

XXXVIII/298/2018 

z dnia 18 lipca 2018 

r. 

 

w sprawie ustalenia 

stawek opłaty targowej 

od sprzedaży 

dokonywanej podczas 

obchodów Dożynek 

Powiatowo – 

Gminnych 

w Rostarzewie oraz 

Jubileuszu Ratusza 

Lidia Kardzis – 

Wydział WF 

Opłatę targową 

pobrano zgodnie  

z przyjętymi stawkami 

określonymi  

w uchwale. 

53. UCHWAŁA NR 

XXXVIII/299/2018 

z dnia 18 lipca 2018 

r. 

w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej  

na rok 2018 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

Dokonano zmian w 

Uchwale Nr 

XXXII/246/2017 z dnia 

15.12.2017 : ustalono 

łączną kwotę dochodów : 

59.460.996,87 zł, ustalono  

łączną kwotę wydatków : 

66.770.996,87 zł.,  

54. Uchwała Nr 

XXXVIII/300/2018 

z dnia  18 lipca 

2018r. 

 

 

 

w sprawie:  zmiany 

Uchwały Nr XXXII/ 

245 / 2017 Rady 

Miejskiej w 

Rakoniewicach z dnia 

15        grudnia 2017 r. 

w sprawie : 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Rakoniewice na lata 

2018 –   2023 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

W Uchwale Nr 

XXXII/245/2017 z dnia 

15.12.2017 w związku ze 

zmianami w budżecie 

Gminy zmieniono załącznik 

nr 1 obejmujący : dochody  

i wydatki bieżące, dochody 

i wydatki majątkowe, wynik 

budżetu, przeznaczenie 

nadwyżki lub sfinansowanie 

deficytu, przychody i 

rozchody budżetu, kwotę 

długu oraz sposób 

sfinansowania długu. 

Zmieniono załącznik nr 2  

obejmujący wykaz 

przedsięwzięć. 
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55. UCHWAŁA NR 

XXXIX/301/2018 

z dnia 22 sierpnia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne 

nabycie działki 

 

Joanna Nolka 

wydział GG 

Uchwała w trakcie 

wykonania - w dniu 

05.11.2018 r. wpłynął 

do KOWR-u  komplet 

dokumentacji o  

nieodpłatne 

przekazanie na rzecz 

Gminy Rakoniewice 

dz. 193/2 o pow. 

1,5421 ha  obręb 

Rakoniewice Wieś,   

KW nr 19893  

56. Uchwała Nr 

XXXIX /302/2018 

z dnia 22 sierpnia 

2018 r. 

w  sprawie:   zmiany 

uchwały budżetowej  

na rok 2018 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

Dokonano zmian w 

Uchwale Nr 

XXXII/246/2017 z dnia 

15.12.2017 : ustalono 

łączną kwotę dochodów : 

59.642.380,29 zł, ustalono  

łączną kwotę wydatków : 

66.952.380,29 zł.,  

57. Uchwała Nr 

XXXIX /303/ 2018 

z dnia  22 sierpnia 

2018r. 

w sprawie:  zmiany 

Uchwały Nr XXXII/ 

245 / 2017 Rady 

Miejskiej w 

Rakoniewicach z dnia 

15        grudnia 2017 r. 

w sprawie : 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Rakoniewice na lata 

2018 –   2023 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

W Uchwale Nr 

XXXII/245/2017 z dnia 

15.12.2017 w związku ze 

zmianami w budżecie 

Gminy zmieniono załącznik 

nr 1 obejmujący : dochody  

i wydatki bieżące, dochody 

i wydatki majątkowe, wynik 

budżetu, przeznaczenie 

nadwyżki lub sfinansowanie 

deficytu, przychody i 

rozchody budżetu, kwotę 

długu oraz sposób 

sfinansowania długu. 

Zmieniono załącznik nr 2  

obejmujący wykaz 

przedsięwzięć. 

58. UCHWAŁA NR 

XL/304/2018 

z dnia 27 sierpnia 

2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie 

wkładu pieniężnego do 

spółki Zakład Usług 

Komunalnych 

w Rakoniewicach 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

z siedzibą 

w Rakoniewicach 

Joanna Nolka 

wydział GG 

Uchwała wykonana – 

wniesiono wkład 

pieniężny  1 100 

000,00zł  z 

przeznaczeniem na 

podwyższenie kapitału 

zakładowego oraz 

objęcie nowo 

utworzonych udziałów 

2200 udziałów po 

500,00 zł  dotyczy 

zadania „Przebudowa i 

rozbudowa 

oczyszczalni ścieków 

w Rakoniewicach oraz 

uporządkowanie 
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gospodarki ściekowej ” 

– uchwała wykonana 

59. UCHWAŁA NR 

XLI/305/2018 

z dnia 10 

października 2018r. 

w sprawie odmowy 

uwzględnienia 

wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa 

 

Bartosz 

Krzyżanowski 

Gmina złożyła, do 

WSA w Poznaniu, 

odpowiedź na skargę 

właścicieli 

nieruchomości  

60. UCHWAŁA NR 

XLI/306/2018 

z dnia 10 

października 2018r. 

w sprawie 

przeprowadzenia 

konsultacji 

społecznych 

Joanna Nolka 

wydział GG 

Uchwała wykonana – 

konsultacje w sprawie 

sprzedaży działki nr 

1182/3 o pow. 0,2387 

ha położonej  

w miejscowości 

Jabłonna 

przeprowadzono w 

dniu 25.11.2018 r. 

(niedziela) w sali 

wiejskiej Jabłonna    

 

  

 

61. UCHWAŁA NR 

XLI/307/2018 

z dnia 10 

października 2018r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie 

w drodze darowizny 

nieruchomości 

gruntowej 

Joanna Nolka 

wydział GG 

Uchwała w trakcie 

wykonania – sprawa 

nabycia w drodze 

darowizny z 

nieruchomości  KW nr 

PO1S/00036749/9 

(Skarb Państwa)  

działki, wydzielonej 

geodezyjnie z działki 

numer 206 w obrębie  

Rakoniewice – teren 

przy Komisariacie 

Policji, na chwilę 

obecną przesłano 

stronom porozumienie 

celem podpisania, dalej 

przeprowadzony 

zostanie  podział 

geodezyjny  

62. UCHWAŁA NR 

XLI/308/2018 

z dnia 10 

października 2018r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie 

służebności 

Joanna Nolka 

wydział GG 

Uchwała w trakcie 

wykonania – nabycie 

służebności konieczne 

jest, w związku z 

inwestycją „Budowa 

ul. Wiatrakowej w 

miejscowości 

Rakoniewice” – w 

gruntach obciążanych 

służebnością 
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przebiegać będą media 

do obsługi drogi  

63. UCHWAŁA NR 

XLI/309/2018 

z dnia 10 

października 2018r. 

 

w sprawie zmiany 

uchwały nr 

XXXIX/301/2018  

Rady Miejskiej 

Rakoniewic 

z dnia 22 sierpnia 

2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie 

działki 

Joanna Nolka 

wydział GG 

Uchwała w trakcie 

wykonania – zmiana 

uchwały spowodowana  

zakończeniem ustalania 

stanu prawnego i 

podziału geodezyjnego 

działki nr 193/2    

64. UCHWAŁA NR 

XLI/310/2018 

z dnia 10 

października 2018r. 

 

w sprawie ustalenia 

wysokości 

ekwiwalentu 

pieniężnego za udział 

członków ochotniczych 

straży pożarnych 

w działaniach 

ratowniczych 

i szkoleniach 

pożarniczych 

organizowanych przez 

Państwową Straż 

Pożarną lub gminę 

S. Lenart 

Wydział OR 

ekwiwalent pieniężny 

dla strażaków OSP za 

udział w działaniach 

ratowniczych 

i szkoleniach 

pożarniczych 

wypłacany jest zgodnie 

z przyjętymi stawkami. 

W sumie w 2018 roku 

z tego tytułu 

wypłacono 20.364,36 

zł 

65. UCHWAŁA NR 

XLI/311/2018 

z dnia 10 

października 2018r. 

 

w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu 

udzielania ulg 

w spłacie należności 

mających charakter 

cywilnoprawny 

przypadających Gminie 

Rakoniewice lub jej 

jednostkom 

organizacyjnym 

Magdalena 

Janowicz – 

Wydział WF 

Ulgi w spłacie 

należności 

cywilnoprawnych 

przypadających Gminie 

Rakoniewice lub jej 

jednostkom 

organizacyjnym 

przyznawane są na 

zasadach, które zostały 

doprecyzowane w 

niniejszej uchwale. 

66. Uchwała Nr XLI 

/312/2018 

z dnia 10 

października 2018r. 

w  sprawie:   zmiany 

uchwały budżetowej  

na rok 2018. 

 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

Dokonano zmian w 

Uchwale Nr 

XXXII/246/2017 z dnia 

15.12.2017 : ustalono 

łączną kwotę dochodów : 

60.219.071,73 zł, ustalono  

łączną kwotę wydatków : 

67.529.071,73 zł.,  

67. Uchwała Nr XLI 

/313/ 2018 

z dnia 10 

października 2018r. 

w sprawie:  zmiany 

Uchwały Nr XXXII/ 

245 / 2017 Rady 

Miejskiej w 

Rakoniewicach z dnia 

15       grudnia 2017 r. 

w sprawie : 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

W Uchwale Nr 

XXXII/245/2017 z dnia 

15.12.2017 w związku ze 

zmianami w budżecie 

Gminy zmieniono załącznik 

nr 1 obejmujący : dochody  

i wydatki bieżące, dochody 

i wydatki majątkowe, wynik 

budżetu, przeznaczenie 
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Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Rakoniewice na lata 

2018 –   2023 

nadwyżki lub sfinansowanie 

deficytu, przychody i 

rozchody budżetu, kwotę 

długu oraz sposób 

sfinansowania długu. 

Zmieniono załącznik nr 2  

obejmujący wykaz 

przedsięwzięć. 

68. UCHWAŁA NR 

XLI/314/2018 

z dnia 10 

października 2018r. 

 

w sprawie rocznego 

programu współpracy 

Gminy Rakoniewice 

z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami 

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie na rok 

2019 

 W 2018 r. ogłoszono 3 

konkursy na wsparcie 

realizacji zadań miasta 

i gminy Rakoniewice w 

zakresie ochrony 

zdrowia, wychowania 

w trzeźwości i 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 

wspierania i 

upowszechniania 

kultury fizycznej i 

sportu na łączną kwotę 

175.000,00 zł 

VIII KADENCJA  

69. UCHWAŁA NR 

I/1/2018 

z dnia 21 listopada 

2018 r. 

w sprawie wyboru 

Przewodniczącego 

Rady Miejskiej 

Rakoniewic 

Magdalena 

Chojnacka – 

wydział OR 

Na Przewodniczącego 

Rady wybrano 

Krzysztofa Krawczyka 

70. UCHWAŁA NR 

I/2/2018 

z dnia 21 listopada 

2018 r. 

 

w sprawie ustalenia 

liczby 

Wiceprzewodniczących  

Rady Miejskiej 

Rakoniewic 

Magdalena 

Chojnacka – 

wydział OR 

Rada ustaliła liczbę 

Wiceprzewodniczących 

Rady w ilości dwóch. 

71. UCHWAŁA NR 

I/3/2018 

z dnia 21 listopada 

2018 r. 

 

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących 

Rady Miejskiej 

Rakoniewic 

Magdalena 

Chojnacka – 

wydział OR 

Rada wybrała na 

Wiceprzewodniczących 

Rady : Marka 

Maćkowiaka i 

Wiesława Borowskiego 

72. UCHWAŁA NR 

I/4/2018 

z dnia 21 listopada 

2018 r. 

 

w sprawie 

upoważnienia 

Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej 

Rakoniewic do 

udzielania poleceń 

wyjazdu służbowego 

Przewodniczącemu 

Rady 

Magdalena 

Chojnacka – 

wydział OR 

Upoważnienie 

otrzymał 

Wiceprzewodniczący 

Marek Maćkowiak 

73. UCHWAŁA NR 

I/5/2018 

z dnia 21 listopada 

2018 r. 

w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej 

Magdalena 

Chojnacka – 

wydział OR 

Rada wybrała Komisję 

Rewizyjną w składzie: 

Halina Wajs, Józef 

Bernakiewicz, Gabriela 
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Cielecka, Dariusz 

Mikołajczyk 

74. UCHWAŁA NR 

I/6/2018 

z dnia 21 listopada 

2018 r. 

w sprawie powołania 

Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji 

Magdalena 

Chojnacka – 

wydział OR 

Rada wybrała Komisję 

Skarg… w składzie: 

Halina Wajs, Józef 

Bernakiewicz, Wiesław 

Kalemba, Dariusz 

Mikołajczyk 

75. UCHWAŁA NR 

I/7/2018 

z dnia 21 listopada 

2018 r. 

w sprawie ustalenia 

składów osobowych 

stałych Komisji Rady 

Magdalena 

Chojnacka – 

Wydział OR 

Rada ustaliła składy 

stałych Komisji : 

a) Budżetowej : M. 

Maćkowiak, H. 

Wajs, B. Janowski, 

A. Madalinski 

b) Oświaty : G. 

Cielecka, R. 

Siemieńczuk, L. 

Joksz, K. 

Krysmann 

c) Rolnictwa : W. 

Borowski, T. 

Tadeusz, W. 

Kalemba, S. 

Olejnik 

Komisje pracują na 

podstawie przyjętych 

planów prac. 

76. UCHWAŁA NR 

I/8/2018 

z dnia 21 listopada 

2018 r. 

 

w sprawie 

wynagrodzenia dla 

Burmistrza Rakoniewic 

Maria Adamczak 

Wydział OR 

Wynagrodzenie 

wypłacane jest 

Burmistrzowi zgodnie 

z przyjętymi stawkami  

77. UCHWAŁA NR 

I/9/2018 

z dnia 21 listopada 

2018 r. 

w sprawie określenia 

wysokości stawek 

podatku od 

nieruchomości na 

2019 rok 

Lidia Kardzis – 

Wydział WF 

Przy naliczaniu 

wymiaru podatku od 

nieruchomości stosuje 

się stawki zgodnie z 

podjętą uchwałą. 

78. UCHWAŁA NR 

I/10/2018 

z dnia 21 listopada 

2018 r. 

w sprawie określenia 

wysokości stawek 

podatku od środków 

transportowych 

Magdalena 

Janowicz -  

Wydział WF 

Przy naliczaniu 

wymiaru podatku od 

środków 

transportowych stosuje 

się stawki zgodnie z 

podjętą uchwałą. 

79. Uchwała Nr  

I /11/ 2018 

z dnia 21 listopada 

2018 r. 

w  sprawie:   zmiany 

uchwały budżetowej  

na rok 2018. 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

Dokonano zmian w 

Uchwale Nr 

XXXII/246/2017 z dnia 

15.12.2017 : ustalono 

łączną kwotę dochodów : 

61.319.833,61 zł, ustalono  

łączną kwotę wydatków : 

68.629.833,61 zł.,  
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80. Uchwała Nr I /12/ 

2018 

z dnia  21 listopada 

2018r. 

w sprawie:  zmiany 

Uchwały Nr XXXII/ 

245 / 2017 Rady 

Miejskiej w 

Rakoniewicach z dnia 

15        grudnia 2017 r. 

w sprawie : 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Rakoniewice na lata 

2018 –   2023 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

W Uchwale Nr 

XXXII/245/2017 z dnia 

15.12.2017 w związku ze 

zmianami w budżecie 

Gminy zmieniono załącznik 

nr 1 obejmujący : dochody  

i wydatki bieżące, dochody 

i wydatki majątkowe, wynik 

budżetu, przeznaczenie 

nadwyżki lub sfinansowanie 

deficytu, przychody i 

rozchody budżetu, kwotę 

długu oraz sposób 

sfinansowania długu. 

Zmieniono załącznik nr 2  

obejmujący wykaz 

przedsięwzięć. 

81. UCHWAŁA NR 

II/13/2018 

z dnia 18 grudnia 

2018 r. 

 

w sprawie 

podwyższenia 

kryterium 

dochodowego 

uprawniającego do 

przyznania 

nieodpłatnie pomocy 

w zakresie dożywiania 

w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności 

dla osób objętych 

wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek 

w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023 

Danuta 

Marciniak 

Dyrektor OPS 

Udzielanie pomocy 

osobom i rodzinom, 

mającym dochody do 

150% kryterium 

dochodowego ustawy o 

pomocy społecznej, 

przyznawanej na 

podstawie decyzji 

administracyjnych. 

82. UCHWAŁA NR 

II/14/2018 

z dnia 18 grudnia 

2018 r. 

 

w sprawie 

ustanowienia 

wieloletniego 

programu osłonowego 

w zakresie dożywiania  

„ Pomoc gminy 

w zakresie dożywiania 

„ na lata 2019-2023,  

w ramach 

wieloletniego 

rządowego programu  

„Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-

2023. 

Danuta 

Marciniak 

Dyrektor OPS 

Obejmowanie  dzieci 

pomocą w formie 

posiłków w szkole,  na 

wniosek dyrektora 

szkoły skierowany do 

dyrektora OPS. Pomoc 

przyznawana bez 

wydawania  decyzji 

administracyjnych. 

83. UCHWAŁA NR 

II/15/2018 

z dnia 18 grudnia 

2018 r. 

 

w sprawie zasad 

zwrotu wydatków  

w zakresie dożywiania 

w formie posiłku albo 

świadczenia 

rzeczowego w postaci 

Danuta 

Marciniak 

Dyrektor OPS 

Odstępowanie od 

żądania zwrotu 

wydatków od osób i 

rodzin objętych 

programem „ Posiłek w 

szkole i w domu”, 
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produktów 

żywnościowych dla 

osób objętych 

wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek 

w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023 

posiadających dochód 

do 150% ustawowego 

kryterium 

dochodowego. 

84. UCHWAŁA NR 

II/16/2018 

z dnia 18 grudnia 

2018 r. 

 

w sprawie: Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 2019 

rok. 

Małgorzata 

Przybysz – 

wydział OR; 

GKRPA 

W 2018 r. na realizację 

programu 

wydatkowano kwotę 

230.458,73 zł, ze 

środków pochodzących 

z opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż 

napojów 

alkoholowych. 

85. UCHWAŁA NR 

II/17/2018 

z dnia 18 grudnia 

2018 r. 

 

w sprawie: gminnego 

programu 

przeciwdziałania 

narkomanii na 2019 

roku 

Małgorzata 

Przybysz – 

wydział OR; 

GKRPA 

W 2018 r. na realizację 

programu 

wydatkowano kwotę 

3.000,00 zł, ze 

środków pochodzących 

z opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż 

napojów 

alkoholowych. 

86. UCHWAŁA NR 

II/18/2018 

z dnia 18 grudnia 

2018 r. 

 

w sprawie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

terenu położonego przy 

ul. Nowotomyskiej 

w Rakoniewicach 

Mirosław 

Wieczorek  

Wydział GG 

Przyjęto MPZP pod 

budowę basenu. 

87. UCHWAŁA NR 

II/19/2018 

z dnia 18 grudnia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości 

Joanna Nolka 

wydział GG 

Uchwała w trakcie 

wykonania – finalizacja 

w 2019 r. - nabycie 

działki nr 131/4  o pow. 

0,1683 ha  obręb 

Rakoniewice –teren 

niezbędny na cele 

edukacji publicznej, 

szczególnie w kontekście  

inwestycji rozbudowy 

placówki przedszkola.  

 

88. UCHWAŁA NR 

II/20/2018 

z dnia 18 grudnia 

2018 r. 

 

w sprawie  wyrażenia 

zgody na nieodpłatne 

nabycie prawa 

użytkowania 

wieczystego gruntów 

Joanna Nolka 

wydział GG 

Uchwała w trakcie 

wykonania –  dotyczy 

nabycia prawa 

użytkowania wieczystego 

gruntów PKP, w 

szczególności działek nr 

582/30 i 114/6 

Rakoniewice oraz działek 
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nr 276/8, 276/6 oraz   

276/7 w Rostarzewie – 

względem działek toczy 

się postepowanie mające 

na celu przygotowanie 

gruntu do przekazania. 

 

89 UCHWAŁA NR 

II/21/2018 

z dnia 18 grudnia 

2018 r. 

 

w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 

XXXVIII/268/2013 

Rady Miejskiej 

w Rakoniewicach 

z dnia 12 grudnia 

2013 r w sprawie 

określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad 

korzystania z nich, 

których właścicielem 

lub zarządcą jest 

Gmina Rakoniewice 

Marek 

Wieczorek 

Wydział GG 

Uchwała wykonana- na 

celu miała 

zaktualizowanie 

załącznika z wykazem 

wszystkich 

przystanków 

autobusowych których 

właścicielem lub 

zarządcą jest Gmina 

Rakoniewice. 

90. UCHWAŁA NR 

II/22/2018 

z dnia 18 grudnia 

2018 r. 

 

w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 

XVIII/141/2012 Rady 

Miejskiej 

w Rakoniewicach 

z dnia 6 czerwca 

2012 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie 

nieruchomości 

Joanna Nolka 

Wydział GG 

Uchwała w trakcie 

wykonania –  Uchwała 

Nr XVIII/141/ została w 

części wykonana, 

niewykonano w zakresie 

obejmującym działki nr 

582/16, 582/17, 582/18, 

114/2  w miejscowości 

Rakoniewice.  Działka nr 

582/16 została 

podzielona, przejęciu 

podlega jedynie działka  

nr 582/33.  Powyższe 

między innymi 

spowodowało zmianę 

uchwały. Względem 

działki nr 582/33 – droga 

na stadion. Strony (PKP i 

Gmina) są w trakcie 

negocjacji treści 

protokołu uzgodnień, 

celem zawarcia AN, co 

przewiduje się w I 

półroczu roku 2019.  

Względem pozostałych 

działek toczy się 

postepowanie mające na 

celu przygotowanie 

gruntu do przekazania. 

 
 



RAPORT O STANIE GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2018 

 

84 
 

91. UCHWAŁA NR 

II/23/2018 

z dnia 18 grudnia 

2018 r. 

 

w sprawie ustalenia 

wysokości diet dla 

sołtysów 

i przewodniczącego 

zarządu osiedla 

Magdalena 

Chojnacka – 

wydział OR 

Zwiększono miesięczną 

zryczałtowaną dietę dla 

sołtysów z kwoty 170 zł 

na kwotę 300 zł (dla 

sołtysów wsi liczących do 

450 mieszkańców) oraz 

z kwoty 200 zł na kwotę 

350 zł (dla sołtysów wsi 

liczących powyżej 

450 mieszkańców oraz 

przewodniczącego 

zarządu osiedla). Diety 

wypłacane są zgodnie z 

przyjętymi stawkami co 

miesiąc. 

Podniesiono wysokość 

diety za udział w sesji 

Rady z kwoty 70 zł na 

kwotę 100 zł. Diety 

wypłacane są na 

podstawie list obecności.  

 

92. UCHWAŁA NR 

II/24/2018 

z dnia 18 grudnia 

2018 r. 

 

w sprawie poboru 

w drodze inkasa 

podatku od 

nieruchomości,  

rolnego, leśnego i opłat 

lokalnych oraz 

określenia inkasentów, 

terminu płatności dla 

inkasentów 

i wynagrodzenia za 

inkaso 

Natalia 

Szymkowiak – 

Wydział WF 

Zwiększono 

wynagrodzenie za inkaso 

do wysokości 5% od 

zainkasowanego podatku 

rolnego, leśnego i od 

nieruchomości. 

W związku z 

przeprowadzonymi 

wyborami sołtysów 

zaktualizowano załącznik 

uchwały określający 

osoby powołane na 

inkasentów podatków i 

opłat lokalnych w gminie 

Rakoniewice. 

 

93. Uchwała Nr  

II / 25 / 2018 

z dnia 18 grudnia 

2018 r. 

w  sprawie:   zmiany 

uchwały budżetowej  

na rok 2018 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

Dokonano zmian w 

Uchwale Nr 

XXXII/246/2017 z dnia 

15.12.2017 : ustalono 

łączną kwotę dochodów : 

61.818.887.,95 zł, ustalono  

łączną kwotę wydatków : 

69.128.887,95 zł.,  

94. Uchwała Nr  

II / 26 / 2018 

z dnia 18 grudnia 

2018r. 

 

w sprawie:  

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Rakoniewice na lata 

2019-2023 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

Uchwalono Wieloletnią 

Prognozę Finansową Gminy 

Rakoniewice na lata 2019 – 

2023 , załącznik nr 1 

obejmuje : dochody  i 

wydatki bieżące, dochody i 

wydatki majątkowe, wynik 

budżetu, przeznaczenie 

nadwyżki budżetu, 

rozchody budżetu, kwotę 
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długu oraz sposób 

sfinansowania długu. 

załącznik nr 2  obejmuje 

wykaz przedsięwzięć. 

 

95. Uchwała Nr 

II / 27 / 2018 

z dnia 18 grudnia 

2018r. 

w sprawie:  uchwały 

budżetowej na 2019 

rok. 

Teresa Kmiecik – 

Skarbnik Gminy 

Uchwalono budżet Gminy 

Rakoniewice na rok 2019 

Ustalono łączną kwotę 

dochodów :  58.474.924 zł, 

ustalono  łączną kwotę 

wydatków : 56.574.924 zł., 

ustalono nadwyżkę budżetu 

w kwocie : 1.900.000 zł, 

ustalono łączną kwotę 

rozchodów : 1.900.000 zł 
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V. BUDŻET GMINY RAKONIEWICE 

 

Wykonanie budżetu 2018 

 

Rada Miejska w Rakoniewicach uchwaliła budżet na rok 2018 w dniu 15 grudnia  

2017 r. Uchwałą Nr XXXII / 246/ 2017  w następujących wysokościach: 

1) Dochody w kwocie: 57.688.960,25 zł,  w tym 

- bieżące  : 56.538.894,61 zł 

- majątkowe : 1.150.065,64 zł  

 

2) Wydatki w kwocie: 60.788.960,25 zł ,w tym : 

- bieżące  : 51.168.956,58 zł 

- majątkowe : 9.620.003,67 zł 

3)  Planowane przychody  - 5.000.000,00 zł .  

4)  Planowane rozchody  -    1.900.000,00 zł  

5)  Planowany deficyt  - 3.100.000,00 zł .  

6) Deficyt zaplanowano, że zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji  obligacji 

komunalnych. 

W roku sprawozdawczym podjęto 9 Uchwał Rady i 21 Zarządzeń Burmistrza w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Rakoniewice na rok 2018. Po zmianach budżetu dokonanych  

w ciągu roku przez Radę i Burmistrza, plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów  

na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:   

 

1) Dochody w kwocie:  61.818.887,95 zł  w tym : 

- bieżące  : 60.192.255,26 zł 

- majątkowe : 1.626.632,69 zł  

 

2) Wydatki w kwocie: 69.128.887,95 zł, w tym : 

- bieżące  : 56.775.964,17 zł 

- majątkowe : 12.352.923,78 zł 

 

3) Założono deficyt budżetu w kwocie : 7.310.000,00 zł , który planowano sfinansować 

przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  

o finansach publicznych – 2.310.000,00 zł oraz emisją obligacji komunalnych – 5.000.000,00 

zł. 

 

4) Przychody budżetu: 

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu : 4.210.000,00 zł 

- obligacje komunalne : 5.000.000,00 zł  

 

5) Rozchody budżetu: 

- wykup obligacji: 1.900.000,00 zł 

 

W trakcie roku 2018 planowany budżet zwiększył się po stronie :  

a) dochodów o kwotę :   4.129.927,70 zł   tj. o 7,16 % 

b) wydatków o kwotę :   8.339.927,70 zł  tj. o 13,72 % 
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Budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie dochodów został wykonany następująco :  

 

Dochody:  plan : 61.818.887,95 zł, wykonanie : 63.461.481,79 zł , co stanowi 102,66 % 

planu, w tym: 

➢  bieżące   :  plan : 60.192.255,26 zł , wykonanie : 61.685.322,81 zł , tj 102,48 % , osiągnięto 

wyższą kwotę dochodów od planowanych w wysokości : 1.493.067,55 zł w tym :  

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 9.346.183,00 zł) :               

9.940.120,00 zł , tj  106,35 % , osiągnięto wyższe dochody o kwotę : 593.937,00 zł,  

 

• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 480.000,00 zł) :                        

537.794,38 zł , tj  112,04 %, osiągnięto wyższe dochody o kwotę : 57.794,38 zł,  

 

• podatki i opłaty  (plan 11.057.245,00 zł)  : 12.044.057,00 zł, tj. 108,92 %, osiągnięto wyższe 

dochody o kwotę : 986.812,00 zł,  

    w tym podatek od nieruchomości : ( plan : 5.894.000,00 zł ) : 6.551.069,55 zł , osiągnięto 

wyższe dochody o kwotę : 657.069,55 zł.  

 

• subwencje (plan 16.037.892,00 zł):  16.037.892,00 zł tj. 100% 

 

• dotacje celowe na zadania zlecone, na zadania własne gminy,  dotacje między jednostkami 

samorządu terytorialnego na realizację umów lub porozumień,  środki z innych źródeł na 

realizację zadań bieżących, rekompensaty; plan : 21.657.197,86 zł), wykonanie : 

21.567.246,57 zł ,  tj 99,58 % . 

    Wykonanie niższe od planowanego, zwrócono do dysponenta środków  niewykorzystane 

dotacje w wysokości  : 89.951,29 zł. 

 

• dotacje z UE na zadania bieżące   

    plan : 694.562,03 zł, wykonanie : 619.451,11 zł tj. 89,19%  

    Niższe wykonanie od planowanego o kwotę : 75.110,92 zł, niewykorzystane środki 

zwrócono do budżetu UE.  

 

• wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków z pomocy społecznej za lata ubiegłe, 

zwroty dotacji wynikające z rozliczeń udzielonych dotacji z budżetu gminy          

    plan : 31.500,00 zł, wykonanie : 49.013,61  zł , tj. 155,60%. 

    Wyższe wykonanie od planowanego o kwotę : 17.513,61 zł   

 

• pozostałe dochody własne gminy  w tym :     

-  z dzierżawy i wynajem mienia gminnego   

   plan : 431.281,00 zł , wykonanie :  415.453,48 zł tj. 96,33%  

   Niższe wykonanie o kwotę : 15.827,52 zł.   

-  ze sprzedaż usług    

   plan : 79.410,00 zł, wykonanie : 87.627,95 zł tj. 110,34 % 

   Wyższe wykonanie o kwotę :  8.217,95 zł  

 - odsetek od nieterminowego płacenia podatków i opłat , pozostałe odsetki                              

   plan : 91.800,00 zł , wykonanie : 83.903,56 zł tj. 91,40 % 

   Niższe  wykonanie o kwotę :  7.896,44 zł .  

 - pozostałe dochody w tym odzyskany podatek VAT  

    plan : 285.184,37 zł, wykonanie : 302.763,15 zł tj. 106,17 % 

   Wyższe wykonanie o  kwotę : 17.578,78 zł. 
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➢ majątkowe  : plan : 1.626.632,69 zł, wykonanie : 1.776.158,98 zł , tj. 109,19 %, 

wykonanie wyższe od planowanej o kwotę : 149.526,29 zł, w tym :   

• ze sprzedaży majątku :  plan 576.000,00 zł , wykonanie : 945.537,29 zł , tj. 63,14 %, 

wykonanie wyższe od planowanego o kwotę : 369.537,29 zł,  

 

• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : nieplanowany 

dochód w kwocie : 975,00 zł .  

 

• z dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst i innych źródeł na zadania 

inwestycyjne : 100.000,00 zł , tj 100,00% 

 

• środki na dofinansowanie inwestycji z FOGR ( budowa drogi) – plan 118.500,00 zł,   

tj. 100,00%.  

 

• dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji (refundacja 

wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.) : 

33.377,71 zł, tj 100 %  

 

• z dotacji z UE : plan : 798.754,98 zł, wykonanie : 577.768,98 zł, tj. 72,33%, niższe   

            wykonanie od planowanego o kwotę : 220.986 zł , w roku 2019 Gmina nie otrzymała    

            zwrotu za wykonane zadanie z budowy siłowni i placów zabaw. Do rozliczenia  

            w   roku 2019. 

             

 

Budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie wydatków został wykonany następująco :  

 

 

Realizacja wydatków  plan : 69.128.887,95 zł , wykonanie : 64.453.073,41 zł  tj. 93,24 %  

w tym: 

➢    bieżące  : plan : 56.775.964,17 zł, wykonanie : 52.870.971,69 zł , tj 93,12 % , w tym :  

       nie zrealizowano wydatków na kwotę : 3.904.992,48 zł   

 

• wydatki na zadania zlecone: plan : 20.300.393,24 zł, wykonanie : 20.246.827,40 zł tj.    

    99,74% ,nie wydatkowano kwoty : 53.565,84 zł.   

 

• wydatki realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego w drodze umów lub 

porozumień  : plan : 170.535,25 zł, wykonanie : 164.764,93 zł tj. 96,62 %. Zwrócono część 

niewykorzystanej dotacji w wysokości : 5.770,32 zł  

 

• wydatki na obsługę długu : plan : 250.000,00 zł , wykonanie : 159.017,00 zł ,  tj.  63,61 %, 

niższe wykonanie o kwotę : 90.983,00 zł. 

 

• udzielone dotacje z budżetu gminy na realizacje zadań bieżących dla podmiotów  

z sektora finansów publicznych : plan : 590.700,00 zł , wykonanie : 571.514,90 zł  tj. 96,75 

%. Nie wykorzystano dotacji w wysokości 19.185,10 zł na usuwanie wyrobów zawierających 

azbest.  
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• udzielone dotacje z budżetu gminy na realizacje zadań bieżących dla podmiotów  

z poza sektora finansów publicznych : plan : 204.000,00 zł, wykonanie : 197.872,14 zł,  

tj. 97 %.  

W wyniku rozliczenia dotacji do budżetu gminy organizacje zwróciły kwotę : 6.127,86 zł.  

 

• dotacje na prace konserwatorskie , w budżecie na rok 2018 nie planowano dotacji 

wynikającej z Uchwały Rady Nr XVI/96/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: określenia 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice. W 

okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji stąd nie planowano 

środków na ten cel.   

 

• wydatki na wynagrodzenia i  składki od nich naliczane  : 20.113.757,31 zł, wykonanie : 

18.407.878,02 zł  tj. 91,52 %.  Nie zrealizowano wydatków na kwotę : 1.705.879,29 zł.  

 

• wydatki na usługi remontowe : plan : 3.244.086,12 zł., wykonanie : 3.081.856,20 zł                          

tj. 95 %. Nie zrealizowano wydatków na kwotę :  162.229,92 zł. 

  

• wydatki bieżące realizowane ze środków UE na podstawie porozumień z jst  : plan 27.035,25 

zł ,  wykonanie : 21.264,93 zł tj. 78,66 %.  

Nie zrealizowano wydatków na kwotę : 5.770,32 zł.   

 

• wydatki bieżące realizowane ze środków UE : plan 643.007,57 zł ,  wykonanie : 573.666,97 

zł tj. 89,22%. Nie zrealizowano wydatków na kwotę : 69.340,60 zł.   

 

• wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego : plan 426.575,15 zł,  wykonanie 

: 423.593,16 zł tj. 99,30 %. Nie zrealizowano wydatków na kwotę : 2.981,99 zł.   

 

• pozostałe wydatki bieżące : plan 10.805.874,28 zł, wykonanie : 9.022.716,04 zł  tj. 83,49 %.  

Nie zrealizowano wydatków na kwotę : 1.783.158,24 zł   

 

➢    majątkowe : plan : 12.352.923,78 zł, wykonanie : 11.582.101,72 zł , tj. 93,76 %                 

    niższe wykonanie od planowanego wydatków majątkowych na kwotę : 770.822,06 zł  

    w tym :  

• wydatki majątkowe ( kontynuowane) na zadania wynikające z WPF –  plan : 5.619.000,00 

zł, wykonanie : 5.450.902,55 zł tj. 97,01%, niższe wykonanie o kwotę : 168.097,45 zł.  

 

• wydatki majątkowe w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych : 

plan : 857.500,00 zł , wykonanie : 823.510,00 zł, tj. 96,04%. Nie zrealizowano wydatku  

w kwocie : 33.990 zł. 

 

• dokapitalizowanie spółki z o.o pn. Zakład Usług Komunalnych – 2.330.000,00 zł tj. 100%        

( budowa kanalizacji sanitarnej na wsi i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście)  

 

• zwrot dotacji ze środków FRKF ( rozliczenie z tytułu VAT hala sportowa )  – 14.825,00 zł 

tj. 100% 

 

• wpłaty na państwowy fundusz wsparcia dla Policji plan : 23.000,00 zł,  wykonanie 21.250,00, 

tj. 92,39%. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do budżetu – 1.750,00 zł. 
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• wpłaty na państwowy fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej , plan : 5.000,00 zł,  

wykonanie 100%. 

 

• wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego : plan 138.680,78 zł,  

wykonanie : 138.673,71 zł tj. 99,99 %.    

 

• wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym  : plan : 

3.364.918,00 zł, wykonanie: 2.797.940,46 zł , tj. 83,15 % . Nie zrealizowano wydatku  

w kwocie : 566.977,54 zł  

 

 

 

Budżet Gminy Rakoniewice na rok 2018 przewidywał realizację przychodów i rozchodów            

i tak :  

 

Planowane i wykonane przychody: 

 

➢ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w  kwocie – 4.210.000 zł, 

wykonanie: 4.362.748 zł. 

 

➢ Emisja obligacji komunalnych w  kwocie – 5.000.000,00 zł, wykonanie: 5.000.000 zł. 

 

Planowane i wykonane  rozchody :  

 

➢ Wykup  obligacji komunalnych – 1900.000,00 zł , wykonanie: 1.900.000 zł .  

 

 

Źródła pokrycia deficytu 

➢ Deficyt na rok 2018: 7.310.000 zł, planowano sfinansować  wolnymi środkami, o których 

mowa w art.217 ust.2 pkt.6  ustawy” ( 2.310.000 zł )  oraz emisją obligacji  (5.000.000 zł). 

 

➢ Na dzień 31.12.2018 r. wystąpił deficyt w kwocie: 991.591,62 zł, który został sfinansowany 

wolnymi środkami, o  których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. 

 

➢ Rozliczenie budżetu : po sfinansowaniu deficytu 2018r. pozostała kwota wolnych środków 

jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej 

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów  i pożyczek z lat ubiegłych 

– 3.371.156,38 zł, ponadto pozyskano przychody z emisji obligacji – 5.000.000 zł , 

dokonano wykupu obligacji w kwocie: 1.900.000,00 zł , na dzień 31.12.2018 gmina posiada 

wolne środki o  których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości:                          

6.471.156,38  zł. 
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Dług jednostki na podstawie podpisanych umów wg stanu na 31.12.2018r. 

 
Rodzaj 

zobowiąza

nia 

Nazwa banku 

Przeznaczenie 

Nr , data 

umowy 

Termin 

zapadal

ności 

Oproce

ntowan

ie 

Kwota 

udzielona 

Aktualne 

zadłużenie 

Terminowo

ść obsługi 

 

 

 

 

Obligacje 

Obligacje  -  PKO BP 

Warszawa , umowa Nr 

DFP/11/2010„ budowa 

hali widowiskowo-

sportowej 

(środowiskowej) z   

infrastrukturą     

towarzyszącą i 

łącznikiem w 

Rakoniewicach – 

2.600.000 zł ”,  „ 

budowa obiektu  

sportowego –  

Wielofunkcyjnego 

boiska sportowego w 

miejsc.  Jabłonna w 

gminie Rakoniewice -  

400.000 zł ” Seria  F10 

Rakoniewice 

 

Umowa nr 

DFP/11/2010 

z dnia 

3 .03 2010r. 

 

 

29.06. 

2019 r. 

 

 

WIBO

R 

6M 

+1,7% 

 

 

 

3.000.000,00 

 

 

 

400.000,00 

 

 

 

29.06.2019 r. 

 

 

Obligacje 

Obligacje  -  PKO BP 

Warszawa , umowa 

organizacji, 

prowadzenia i obsługi 

emisji obligacji z dnia 

14.12.2011 „Na zakup 

nieruchomości - zespół 

pałacowo-parkowy 

położony w 

Rakoniewicach  

1.800.000, Seria 

A11,B11,C11,D11,E1

1,F11 

Umowa 

organizacji, 

prowadzenia 

i obsługi 

emisji 

obligacji z 

dnia 

14.12.2011r. 

 

 

27.12. 

2019 r. 

 

 

WIBO

R 

6M 

+1,50% 

 

 

 

1.800.000,00 

 

 

 

1.000.000,00 

 

 

 

27.12.2019 r. 

 

 

Obligacje 

Obligacje  -  Bank 

Polska Kasa Opieki 

S.A. Warszawa, 

umowa organizacji, 

prowadzenia i obsługi 

emisji obligacji z dnia 

19.12.2014 „Budowa 

dróg publicznych ” – 

1.000.000 seria A14, 

B14 

Umowa 

organizacji, 

prowadzenia 

i obsługi 

emisji 

obligacji z 

dnia 

19.12.2014r. 

 

 

29.12. 

2019 r. 

 

 

WIBO

R 

6M 

+0,49% 

 

 

1.000.000,00 

 

 

500.000,00 

 

 

29.12.2019 r. 
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Obligacje 

Obligacje  -  Bank 

Polska Kasa Opieki 

S.A. Warszawa, 

umowa organizacji, 

prowadzenia i obsługi 

emisji obligacji z dnia 

21.12.2017  – 

2.000.000 seria A17, 

B17,C17,D17, 

11.10.2018 – 

2.500.000 seria 

A18,B18, 

21.12.2018 – 

2.500.000 

Seria C18, D18 

Umowa 

organizacj, 

prowadzenia 

i obsługi 

emisji 

obligacji z 

dnia 

21.12.2017 r. 

 

 

27.12. 

2023 r. 

 

 

WIBO

R 

6M 

+0,75% 

do 

0,90% 

 

 

7.000.000,00 

 

 

7.000.000,00 

 

 

 

 

27.12.2023 r. 

 

                          Ogółem zadłużenie na 31.12.2018                                                             8.900.000,00 

 

 

 

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Rakoniewice na dzień 31.12.2018 r. wynosi:  

8.900.000,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2018 r. w kwocie: 

63.461.481,79 zł  stanowi  14,02 %. 

 

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO BP Warszawa 

i Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa według zadłużenia na dzień 31.12.2018r.  

 

Seria 

 

Kwota Termin zapadalności Nr umowy 

F10 400.000,00 29.06.2019 r. DFP 11/2010        PKO 

BP 

D11 400.000,00 27.12.2019 r. 

 

14.12.2011            PKO 

BP 

E11 400.000,00 

 

27.12.2019 r. 14.12.2011            PKO 

BP 

F11 200.000,00 

 

27.12.2019 r. 14.12.2011            PKO 

BP 

B14 500.000,00 

 

29.12.2019 r. 19.12.2014           PKO 

S.A 
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A17 500.000,00 

 

27.12.2020 r. 21.12.2017           PKO 

S.A 

B17 500.000,00 

 

27.12.2021r. 21.12.2017           PKO 

S.A 

C17 500.000,00 

 

27.12.2022 r. 21.12.2017           PKO 

S.A 

D17 500.000,00 

 

27.12.2023 r. 21.12.2017           PKO 

S.A 

A18  1.250.000,00 

 

11.10.2020 r. 21.12.2017           PKO 

S.A 

B18  1.250.000,00 

 

11.10.2021 r. 21.12.2017           PKO 

S.A 

C18 1.250.000,00 

 

20.12.2022 r. 21.12.2017           PKO 

S.A 

D18 1.250.000,00 

 

20.12.2023 r. 21.12.2017           PKO 

S.A 

 

Kształtowanie się planowanego długu na lata 2018-2023 

lata 

Wysokość 

długu na 

początek roku 

Planowane 

przychody 

z tytułu 

emisji 

obligacji 

komunalny

ch 

Wykup 

obligacji 

Planowane 

wydatki na 

obsługę 

długu 

Spłata i 

obsługa 

długu 

Wysokość 

długu na 

koniec roku 

2018 5.800.000,00 

 

5.000.000,

00 1.900.000,00 250.000,00 2.150.000,00 8.900.000,00 

2019 8.900.000,00 

 

0,00 1.900.000,00 270.000,00 2.170.000,00 7.000.000,00 

2020 7.000.000,00 

 

0,00 1.750.000,00 210.000,00 1.960.000,00 5.250.000,00 

2021 5.250.000,00 

 

0,00 1.750.000,00 183.000,00 1.933.000,00 3.500.000,00 

2022 3.500.000,00 

 

0,00 1.750.000,00 122.000,00 1.872.000,00 1.750.000,00 

2023 1.750.000,00 

 

0,00 1.750.000,00 61.000,00 1.811.000,00 0,00 
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VI. BEZPIECZEŃSTWO 

1. BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE 

 

1. Zagrożenia 

 

          Główne zagrożenia pożarowe naszej gminy wynikają z jej rolniczego charakteru oraz 

dużej powierzchni lasów /ok.40% pow. gminy/.Stopień zagrożenia dla naszej gminy ustalony 

został na poziomie ZIII, oznaczający średnie zagrożenie /określa się go w oparciu  

o rozporządzenie MSWiA z dnia 18.02.2011 w sprawie szczegółowych zasad organizacji 

KSRG/ wpływ na stopień zagrożenia mają: liczba mieszkańców gminy, rodzaj zabudowy, 

palność budynków, wysokość budynków, kategoria zagrożenia ludzi, zakłady przemysłowe, 

gazociągi, drogi, szlaki kolejowe, transport drogowy materiałów niebezpiecznych, cieki wodne, 

zagrożenie pożarami lasów. 

Na terenie gminy nie mamy zakładów używających w procesie produkcji toksycznych 

środków przemysłowych. Są jednak zakłady, które stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo 

pożaru lub wybuchu. Zakładem takim na naszym terenie może być firma AUTOBUTLEGAZ. 

Na drodze krajowej Poznań – Zielona Góra mogą zaistnieć wypadki drogowe samochodów 

cystern, w następstwie których dojdzie do skażenia /chlor, amoniak itp./Ostatnio decyzją Kom. 

Woj. PSP zakwalifikowano Jednostkę OSP w Rakoniewicach do zadań ratownictwa 

chemicznego i wodnego - zakupiono odpowiednie do tych zadań ubiory ochronne. Co do 

ratownictwa wodnego jako jedyna w Powiecie – Jednostka OSP Rakoniewice posiada łódź 

pontonową z napędem silnikowym i przeszkolonym w tym zakresie strażakiem. Pozostałe 

wypadki drogowe, które występują o wiele częściej, niż przytoczone powyżej, w całości 

zabezpieczamy i likwidujemy we własnym zakresie / jednostki OSP z Rakoniewic, Jabłonny  

i Rostarzewa posiadające  odpowiedni sprzęt do ratownictwa techniczno-medycznego/. 

Zagrożenie mogą stanowić stacje redukcyjne gazu na ulicy Zamkowej, ul. Piaskowej  

i Nowotomyskiej w Rakoniewicach oraz na ul. Topolowej w Rostarzewie, ul. Dworcowej  

w Ruchocicach i w Goździnie. 

            Nie występuje praktycznie na naszym terenie zagrożenie powodziowe rozumiane jako 

klęska  żywiołowa. Mogą wystąpić  podtopienia wsi Terespol i Faustynowo. 

 

Mimo bardzo suchego lata nie zanotowaliśmy wzmożonych wyjazdów naszych Jednostek  

do pożarów. 
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2. Baza lokalowo-sprzętowa osp. 

 

A. baza lokalowa 

   Wszystkie OSP posiadają swoje remizy strażackie. Remizy są w dobrym, i bardzo dobrym 

stanie. Na przestrzeni ostatnich lat władze naszej gminy oraz  druhowie z poszczególnych 

Jednostek dokonali bardzo dużego wysiłku, aby ich stan techniczny i wygląd zewnętrzny 

istotnie się poprawił. 

 

W 2018 r dokonano : 

- Remont wjazdu do Remizy OSP w Rakoniewicach-50.000 zł. 

- Remont elewacji wewnętrznej w remizie w Łąkiem –materiały – 1.000 zł .Prace wykonali 

nieodpłatnie miejscowi strażacy. 

- Wykonano również 9-cio segmentowe szafki na mundury bojowe w remizie w Łąkiem -  

2.000 zł. 

- Remont Remizy w Jabłonnie /położenie płytek podłogowych w remizie  – materiały  

i robocizna członkowie OSP w Jabłonnie/. 

-  Wykonano 3 segmentowe szafki na mundury bojowe w remizie OSP w Tarnowie- materiał 

500 zł. Robocizna wykonana nieodpłatnie przez członków OSP. 

-  Remont patelni elektrycznej w Domu Strażaka w Rakoniewicach – 2.600 zł 

-  Remont podjazdu do Remizy w Komorówku – 15.600 zł.  

-  Naprawa pieca gazowego w Domu Strażaka w Rakoniewicach – 480,00 zł. 

-  Wykonanie i montaż drzwi do remizy OSP Rakoniewice – 1.045 zł. 

-  Oczyszczenie i pogłębienie stawu p.poż. w Ruchocicach – 22.000 zł. 

 

B.  sprzęt  

Posiadamy w użytkowaniu: 

- samochód pożarniczy średni MAN, ciężki MAN, 2 Stary 244, 1 Mercedes , 1 ciężki- Jelcz,  

1 IFA, 3 Fordy  Transit,1 Volkswagen Transporter, Fiat Ducato, 4 Żuki GLM 8, Renault Clio. 

- 16 motopomp  wodnych oraz  8 motopomp szlamowych, 4 motopompy pływające. 

-  6 zestawów hydraulicznych Weber-Hydraulik, Lukas  i Hollmatro. 

-  2 ubrania żaroodporne 

-  6 drabin aluminiowych dwuprzęsłowych wysuwanych 

-  5 zestawów  R-1 ratownictwa medycznego. 
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-  10 pilarek do drewna 

-  3 piły do betonu i stali 

-  11 radiostacji samochodowych 

-  30 radiotelefonów nasobnych 

-  6 systemów DSP-52 z modułami DTG-53 do odbierania SMS-ów 

-  2 wózki wężowe przy Fordzie Transicie i Żuku 

-  2 przyczepki gaśnicze 

-  2 agregaty  oddymiające 

-  6 agregatów prądotwórczych w tym jeden dużej mocy 

-  16 aparatów powietrznych 

-   2 defibrylatory/Rakoniewice, Rostarzewo/ 

-   2 detektory gazu /Rakoniewice, Rostarzewo/ 

-   łódź pontonową silnikową wraz z przyczepka do jej przewozu 

- zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych z osprzętem o nośności  

od 50-300 KN – OSP Rakoniewice 

-  każda Jednostka Z KSRG posiada co najmniej po 12 ubrań bojowych, pozostałe po 8 

- armatura wodna, węże tłoczne, ssawne, kaski ochronne, ubrania bojowe Goretex. 

- 6 kpl. ubrań przeciwchemicznych/Rakoniewice/ 

 

W 2018 r. zakupiliśmy sprzęt i materiały eksploatacyjne: 

-   Samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki 4x4 MAN TGM 18340. /Jabłonna – Gmina-685 tys. 

zł., środki pozabudżetowe.- 370 tys. zł. 

-   14 odcinków węży tłocznych i ssawnych, 

-   1 ubranie ochronne bojowe/ Gnin – 1.230,-zł./ 

-  34 ubrania koszarowe /Goździn-7,Błońsko-5, Łąkie 7,Tarnowa-2,Ruchocice-10,Rak-ce-2 

     Rostarzewo-1 =  7.576,- zł. 

-   1 motopompa szlamowąaWT30X /Tarnowa– 6.530 zł. / 

-   1 aparat powietrzny nadciśnień. /Wioska – środki pozabudżetowe – 5.600 zł.,OSP-400,-zł./ 

-   1 aparat powietrzny nadciśn.z maską +butla kompoz.z pokr.+sygnal.bezruchu/Rostarzewo-  

     śr.pozab. – 7.500,- zł, Gmina – 600,-zł.      

-  1 radiotel.nas.+lekkie ubranie ochronne przeciwch. z rękawic. I butami - 6 kpl./ Rakoniewice-

środki pozabudżetowe.- 1.675,- zł., Gmina- 1.000,-zł.  

-  1 radiot.nas. + 8 rękawic specj./ Tarnowa-śr.pozab.- 3.100,-zł., OSP-300,-zł. 

-   1 komb.do usuw.szersz.-470,- zł.+ akum.-2 szt.-1.526,-zł.+prostownik – 1.250,-zł.+rozdz. 
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     Kulowy-5.70,-zł. -  OSP Wioska. 

-   5 par but.str.gumow. – 2.134,-zł. /Tarnowa/ 

-  10 par butów koszar.sk.+ 2 pary but.sk.dla kier. – 2.570,-zł. /Rostarzewo/ 

-    1 oprysk.do Sintanu + 2 siewniki do sorb. – 500,- zl. /Rostarzewo/. 

-  120 koszulek i 60 czapek MDP – 3.900,- zl. 

-  Olej napędowy – 2.456  litrów 

• -  Etylina  -                 910 l 

• -  Sorbent  -                800 kg    – 2.879 zł. 

• -  Sintan     -                   5 l       –    430 zł. 

• -  środek pianotw.  -  250  l       – 1.470 zł. 

 

Ogółem pozyskaliśmy środki  pozabudżetowe w kwocie 396.050 zł. z tego 370.000 zł 

przeznaczono na zakup samochodu ciężkiego dla OSP Jabłonna /Gmina dołożyła 685.000 zł./. 

Pozostałe środki pozabudżetowe w kwocie 26.050 zł. oraz środki gminne w kwocie 4.600 zł. 

przeznaczono na zakup innego sprzętu p.poż. 

                          

Mamy na terenie gminy 12 Jednostek OSP, w tym 3 włączone do KSRG. Według oceny KP 

PSP w Grodzisku Wlkp. 9 Jednostek /tj.75% stanu/  spełnia wymagania do udziału w akcjach. 

Jest to jeden z  najwyższych wskaźników wśród 46 Jednostek OSP działających na terenie 

powiatu Grodziskiego / w niektórych gminach wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 23-30 

%/. Na dzień dzisiejszy wszystkie wozy mamy sprawne i gotowe do akcji.  

Samochody tzw. ”wodne” czyli 2 MAN-y, 2 Stary 244,Mercedes-Benz, Jelcz, mogą dostarczyć 

w pierwszym rzucie ok.20 tys. litrów wody.  Możemy samodzielnie prowadzić duże akcje 

ratownicze – opanowywać np. średnie pożary lasów czy zbóż. Dwa samochody SLRt  

z Rostarzewa i Rakoniewic  skutecznie prowadzą akcje ratownicze na drodze DK-32. Trzy 

samochody w Jednostkach spoza KSRG : Mercedes z OSP Gnin, Jelcz z OSP Ruchocice, Star 

244 z OSP Wioska – Jednostki pierwszorzutowe /oprócz Ruchocic-brak AP/. 

Dwa samochody lekkie Ford Transit i Ducato z Tarnowy i Łąkiego wyposażamy sukcesywnie 

w motopompy szlamowe WT 30X / OSP Tarnowa w 2018r./  włączając je tym samym   

w akcje wypompowywanie wody z zalanych domostw i dróg. 

Pozostałe wozy bojowe  są typowymi samochodami wsparcia bojowego / organizowanie 

stanowisk wodnych, kierowanie ruchem drogowym jako wsparcie Policji, dostarczanie wody 

na większe odległości/.  
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3. Remonty i przeglądy sprzętu. 

 

W 2018 r. przeprowadziliśmy: 

-remont generalny 2 AP z OSP Rostarzewo – 3.327,- zł. 

-remont motopompy M-800 z OSP Wioska – 1.600,- zł. 

-naprawa Żuka z OSP Goździn - 580,- zł. 

-naprawa Żuka z OSP Błońsko  - 230,- zł. 

-przeglądy pieca i piecyków gazowych w remizach – 2.400,- zł. 

-przegląd agregatu hydraul.w OSP Rakoniewice  - 1.055,- zł. 

-przegląd serwisowy MAN-a z OSP Rak-ce  - 3.061,- zł. 

-przegląd zestawu hydraul.Weber-Hydr.w OSP Rostarzewo – 490,- zł. 

-konserwacja i naprawa AP i masek w OSP Rostarzewo- 2.077,- zł. 

-przegląd zestawu hydraul.LUKAS z OSP Rostarzewo – 565,- zł. 

-przegląd zestawów hudraul.LUKAS i HOLMATRO z OSP Jabłonna – 1.360,- zł. 

-przegląd 2 AP z OSP Jabłonna  - 542,- zł 

-obsługa systemu selekt.wywoływ. i wymiana terminala DTG w OSP Wioska – 1.610,- zł. 

-obsługa syst.sel.wywoł.w OSP Gnin  - 510,- zł. 

-przeglądy techn.samoch. – 2.700,- zł. 

 

4. Szkolenie. 

Na tym odcinku działalności OSP przodują Rakoniewice, Rostarzewo, Jabłonna. 

Ostatnio dołączają Tarnowa, Wioska, Ruchocice, Łąkie. 

 

W 2018r. skierowaliśmy na szkolenie: 

- szkolenie kier. kons. sprzętu – 5 strażaków. 

- szkolenia podstawowe – 5 strażaków 

- szkolenie KPP – 4 strażaków 

- kurs medyczny – 7 strażaków 

- kurs ratownictwa technicznego – 1 strażak. 

 

Na szkolenie podstawowe i specjalistyczne do Komendy Powiatowej rokrocznie kierowani są 

druhowie z poszczególnych OSP. Przeprowadza się również recertyfikacje nabytych uprawnień 

ratowników medycznych. 
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      Inna forma szkolenia  to Gminne i Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Odgrywają 

zasadniczą rolę w kształtowaniu umiejętności i postawy strażaka-ochotnika wśród 

najmłodszych. Głównie dla nich organizujemy zawody wg regulaminu CTIF. Zawodom od lat 

towarzyszy duże zainteresowanie społeczności gminy. W 2018r. Zawody odbyły się  

w Jabłonnie; brało udział 29 sekcji.  

Ważnym czynnikiem poznawczym i wychowawczym są corocznie organizowane przez 

nasz Związek i Burmistrza Turnieje Wiedzy Pożarniczej. Tutaj szczególne podziękowania 

należą się Dyrektorom Szkół. Wiedza zdobyta w przygotowaniach młodych ludzi do Turnieju 

prędzej czy później zaprocentuje w postaci pomocy drugiemu człowiekowi. Turniej Wiedzy 

Pożarniczej przeprowadzono w Zespole Szkolnym w Ruchocicach. 

 

Zabezpieczamy również wszelkiego rodzaju uroczystości i imprezy masowe 

 

5. Zaopatrzenie  wodne. 

Gmina zwodociągowania jest w 100%.Mamy ok.500 hydrantów. W kilku miejscowościach 

zlokalizowane są otwarte zbiorniki wodne: Rakoniewice, Cegielsko, Rostarzewo, Stodolsko, 

Łąkie, Ruchocice, Gnin, Goździn, Tarnowa, Głodno. Ostatnio oczyszczono i pogłębiono 

zbiornik otwarty w Ruchocicach. 

Nadleśnictwo Grodzisk Wlkp. dysponuje następującymi sztucznymi zbiornikami wodnymi  

w lasach: 

- Leśnictwo Głodno – dwa zbiorniki po 26 m3 pod Komorówkiem 

- Leśnictwo Wioska – jeden zbiornik 60 m3 pod Jabłonną w kierunku Zdroju. 

 

6. Działania  ratownicze. 

Zestawienie  wyjazdów OSP z gminy Rakoniewice w 2018r. 

OSP Rakoniewice  -  118           

OSP Jabłonna         -    52          

OSP Rostarzewo    -     33           

OSP Wioska           -    13          

OSP Gnin               -     6      

OSP Ruchocice      -      4 

OSP Komorówko   -     2 

OSP Tarnowa         -     1      

 

Pożary stanowiły ok.18%, miejscowe zagrożenia ok.74%, a alarmy fałszywe ok. 8%  

wyjazdów.   
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VI. BEZPIECZEŃSTWO 

2. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY 

 

 W strukturze Komisariatu funkcjonują wyodrębnione rejony działania 

(odpowiedzialności) obsługiwane przez dzielnicowych Komisariatu Policji w Rakoniewicach  

(5 etatów), którzy służą społeczności miasta i gminy Rakoniewice (3-ch)  

Stan etatowy Komisariatu Policji w Rakoniewicach na koniec grudnia 2018 roku wynosi 

15 policjantów. Aktualnie zatrudnionych w KP Rakoniewice jest 14 Funkcjonariuszy oraz 

zarejestrowany jest 1 wakat. Daje to średnio 1.428 mieszkańców statystycznie na jednego 

policjanta. Etat Komisariatu przewiduje również 2 pracowników cywilnych  Policji. 

Podstawowe wskaźniki pracy Policji, ich zmiany w porównaniu do roku poprzedniego, 

tendencje dotyczące najważniejszych przestępstw i zjawisk kryminogennych. 

1) Przestępczość w ujęciu ogólnym 

W 2018 roku na terenie miasta i gminy Rakoniewice wszczęto 140 spraw tj. o 4 sprawy 

więcej niż w chronologicznym okresie 2017 r.  

2 ) Przestępstwa kryminalne (kradzieże, kradzież z włamaniem, uszkodzenie ciała, uszkodzenie 

mienia, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, kradzież rozbójnicza , praca dochodzeniowo – 

śledcza, poszukiwanie osób). 

Według badań społecznych przestępstwa kryminalne od lat stanowią najbardziej 

dokuczliwą dla społeczności lokalnej  kategorię przestępstw, dlatego potocznie nazywane są 

przestępstwami pospolitymi (kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzież pojazdów, 

uszkodzenie-zniszczenie mienia). W tej kategorii, w 2018 r.  odnotowaliśmy 35 przestępstwa  

(w  2017 r. jedno więcej). Tymczasowy areszt zastosowany został przez sądy wobec  

2 zatrzymanych przez nas podejrzanych (o 1 więcej niż  w roku 2017). 

  Przeciwdziałanie przestępczości stało się priorytetem w działalności Policji, co znalazło 

swoje odzwierciedlenie m.in. poprzez wprowadzenie i realizację programu „17 x 7”. 

Zamierzeniem programu była standaryzacja i zwiększenie efektywności policyjnych działań 

przeciwko przestępczości pospolitej przez takie samo zaangażowanie w ich zapobieganie  

i ściganie we wszystkich „17” województwach (mieście stołecznym) przy wyodrębnieniu jako 

najbardziej społecznie dokuczliwych „7” następujących  przestępstw:  uszczerbek na zdrowiu, 

bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, 

uszkodzenie mienia, kradzieże samochodów.  
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 Duży wpływ na dobre efekty w zwalczaniu przestępczości pospolitej, a głownie na 

wykrywanie sprawców tych przestępstw, mieli policjanci prowadzący postępowania 

przygotowawcze, a zwłaszcza wykorzystujący czynności w pierwszej fazie związanej  

z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie i zabezpieczeniu śladów związanych z jego 

popełnieniem.   

Na efektywność zwalczania przestępczości pospolitej ma również wpływ eliminacja  

z życia publicznego osób poszukiwanych, podejrzanych o popełnienie różnych przestępstw 

oraz skazanych prawomocnymi wyrokami sądów, którzy nie zgłaszają się do odbycia kary 

pozbawienia wolności. W 2018 roku w Komisariacie Policji w Rakoniewicach zrealizowano 

44 nakazy doprowadzeń (w roku 2017 - 55 nakazów) do AŚ  i ZK.     

W 2018 roku stwierdzono 1 przestępstwo narkotykowe, spadek o 2 w porównaniu  

z 2017 rokiem. Wykrywalność tych przestępstw zarówno w obecnym jak i w 2017 roku 

wyniosła 100%. Łącznie w 2018 r. na terenie powiatu grodziskiego wszczęto 18 spraw 

narkotykowych, tj. o 11 więcej niż w roku 2017 

W zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej w 2018  policjanci przeprowadzili 140 

postępowań przygotowawczych w 2017 r. policjanci  przeprowadzili 133  postępowania 

przygotowawcze, tj. o 7 więcej niż w 2017 roku. Wykrywalność w tym zakresie wyniosła  

82,08 % 

W 2018 roku stwierdzono 6 przestępstw o charakterze gospodarczym (w roku 

poprzednim takich przestępstw odnotowano 13).  Zwalczaniem przestępczości gospodarczej  

i korupcyjnej zajmują się głównie policjanci Referatu d/w z PG i Korupcją Sekcji Kryminalnej 

KPP w Grodzisku Wlkp. współpracując z wyspecjalizowanymi instytucjami i służbami 

funkcjonującymi w ramach MSW oraz innych resortów.    

W 2018 r. odnotowaliśmy 29 przestępstw drogowych w ujęciu kodeksu karnego  

(w przypadku wypadków /7 zdarzeń/ to zdarzenie, w którym przynajmniej jeden uczestnik poza 

sprawcą odniósł obrażenia naruszające czynności organizmu na czas powyżej 7 dni). 

W roku 2018 stwierdziliśmy 22 przypadki kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości  

w tym 22 kierujących pojazdami mechanicznymi. Kierujących w stanie po użyciu alkoholu 

ujawniono 6, natomiast kierujących pojazdami innymi niż mechaniczne – ujawniono 8 osób. 

Łącznie wyeliminowano z ruchu na drogach 28 kierujących. 

 Faktyczne zagrożenie występujące w ruchu na drogach  należy badać porównując ilość 
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zdarzeń i ofiar w ujęciu statystycznym (nie kodeksowym). W 2018 r. odnotowaliśmy   

7 statystycznych wypadków drogowych, tj. o 4 mniej niż w 2017 roku. Kolizji odnotowaliśmy  

84. Głównymi przyczynami wypadków drogowych od lat są nieudzielenie pierwszeństwa 

przejazdu  i niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. W wypadkach drogowych 

zginęły 2 osoby, a 8 osób zostało rannych.   

W 2018 roku policjanci KP Rakoniewice i  KPP w Grodzisku Wlkp. zabezpieczyli pod 

kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym  4 imprezy sportowe, 6 kościelnych i 10 innych. 

 Komisariat Policji w Rakoniewicach i policjanci Ogniwa RD KPP w Grodzisku Wlkp. 

podejmowali działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, między innymi: 

- cyklicznie prowadzono działania pn. „Prędkość”, „Niechronieni uczestnicy ruchu 

drogowego”, „Stan techniczny”, „Rowerzysta”, „Trzeźwość”, „Bus” i inne jako działania 

własne i ogólnowojewódzkie; 

- permanentnie kontrolowano autobusy; 

- prowadzono okresowo działania ze względu na ferie, wakacje, święta i długie weekendy; 

- w trakcie spotkań z różnych okazji (z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi) propagowano zasady 

bezpiecznej jazdy i bezpiecznego korzystania z dróg. 

 W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci współpracowali  

z takimi instytucjami jak: 

- Zarządem Dróg Powiatowych w Grodzisku Wlkp.; 

- Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp.; 

- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.;  

-    Inspekcją Transportu Drogowego 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym to trudne zadanie do wykonania przy stale 

zwiększającym się natężeniu ruchu i przy nadal niedostatecznym stanie dróg. Wydaje się, że 

przyjęto właściwe kierunki działania, jednak, jak pokazują statystyki, w dziedzinie poprawy 

stanu bezpieczeństwa na drogach (aby zmniejszyć ilość ofiar) trzeba będzie jeszcze wiele zrobić 

(nie tylko pod względem policyjnej represji i prewencji) w następnych latach. 

 W roku 2018 odnotowaliśmy wzrost przestępczości wśród osób nieletnich. Nieletni 

popełnili 23 przestępstwa tj. o siedemnaście  więcej niż w roku 2017. Ustalono 11 sprawców 

tj. o trzech sprawców więcej niż w roku 2017. Czyny zabronione jakie popełnili, to uszkodzenie 

mienia, kradzież, wymuszenia rozbójnicze, znieważenie rozbójnicze. 
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 Poziom bezpieczeństwa uzależniony jest od wielu czynników. Najważniejsze z nich  

to efektywność pracy Policji i innych służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na danym 

terenie. Praktycznie w każdych działaniach organizowanych w mieście i terenie wiejskim  

służby ukierunkowano na zwalczanie wandalizmu, przestępstw i wykroczeń z ustawy  

o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, czy narkomanii. W działaniach tych brali udział policjanci 

zarówno w umundurowaniu, jak i w ubiorze cywilnym, w zależności od rodzaju działań.  

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin Rakoniewice i Wielichowo 

współpracowaliśmy również z innymi służbami, inspekcjami i strażami oraz instytucjami 

działającymi na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. Do pracy na terenie gminy 

kierowani byli również  policjanci Oddziału Prewencji KWP w Poznaniu. Wspólne służby 

policjanci pełnili ze Strażnikami Leśnymi, Strażą Rybacką, członkami OSP, funkcjonariuszami 

Straży Łowieckiej,  jak również z członkami gminnych komisji ds. przeciwdziałania 

alkoholizmowi. W okresie wakacji letnich policjanci pełnili służby w rejonie miejscowości 

wypoczynkowej tj. Kuźnica Zbąska. 

Na efektywność służby oraz zapobieganie i zwalczanie przestępstw pospolitych  

w mieście Rakoniewice duży wpływ ma również funkcjonujący elektroniczny system 

monitorowania miasta.   

W 2018 roku zabezpieczaliśmy dwie imprezy określone mianem masowych  

o charakterze kulturalnym. Natomiast w ramach służby – policjanci z ogniwa prewencji i ruchu 

drogowego zabezpieczali  dziesiątki różnego rodzaju  imprez: rozrywkowych, kulturalnych, 

sportowych, marszów, rajdów, procesji i pielgrzymek.    

W 2018 roku na terenie gminy Rakoniewice odnotowaliśmy 405 wykroczeń ujętych  

w postępowaniu mandatowym tj. mniej niż w roku ubiegłym, gdzie ujawniono wykroczeń  580   

Niezmiennie najwięcej wykroczeń ujawniono w ruchu drogowym – 306. Następną 

kategorią były wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 48, przepisom 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 34, obyczajności publicznej - 28, urządzeniom 

użyteczności publicznej – 20, przeciwko mieniu - 14, inne 16. 

W sprawach o wykroczenie skierowano do Sądu Rejonowego 41 wniosków wobec 

osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia. 16 wniosków  

z 2018 roku aktualnie jest w prowadzeniu, natomiast 43 sprawy zostały zakończone 

odstąpieniem oraz 10 osób ukarano MKK. Postępowań mandatowych zastosowano 405.  
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W 2018 roku policjanci naszego komisariatu przeprowadzili 839 interwencji 

policyjnych, a interwencji domowych 158. Średnio czas reakcji Policji na zgłoszenie obywatela 

tj. od czasu powzięcia informacji do czasu podjęcia czynności na miejscu wyniósł w terenie 

miejskim  16 minut i 37 sekund, w terenie wiejskim  12 minut i 17 sekund.   

 Na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano w roku – 

18  sprawców.  

 W  2018 r. na terenie działania tut. KP odnotowano przestępstwa związane  

z narkotykami:     

- 1 czyn z art.58  Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – dot. nielegalnego   udzielania lub 

nakłaniania do zażywania środków odurzających ,  

- 0 czyny z art.59 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – dot. udzielania, ułatwiania lub 

nakłaniania do zażywania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,  

- 1 czyn z art. 62  Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ¬ dot. nielegalnego posiadania 

środków odurzających,  

Najczęściej używane narkotyki to amfetamina, marihuana. Nie ujawniono miejsc,  

w których grupuje się młodzież w celu zażywania środków odurzających. Policjanci  podczas 

spotkań w szkołach z młodzieżą i rodzicami omawiali negatywne skutki zażywania narkotyków 

oraz dopalaczy. Zakresem tematycznym spotkań z młodzieżą były zagadnienia dot. 

przedstawienia negatywnych społeczno-prawnych konsekwencji posiadania i zażywania 

środków odurzających. Szczególny nacisk położono na temat prawnych aspektów posiadania 

narkotyków oraz zagrożeń dla zdrowia przy zażywaniu narkotyków i dopalaczy.   

 W 2018 r. wszczęto 15 postępowań o czyn z art. 207 kk - znęcanie się nad najbliższymi  

członkami rodziny. Stwierdzono łącznie 28 takich przestępstw. 

  Ponadto wystosowaliśmy 6 pism do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp., gdzie 

istniała obawa, że zagrożone mogło być dobro małoletnich dzieci przebywających w rodzinie 

w związku z przemocą domową.  

Podczas codziennej pracy kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo w miejscach 

publicznych i miejscu zamieszkania, dbamy o bezpieczeństwo w szkole i ruchu drogowym.  

Funkcjonariusze KP w Rakoniewicach  zadbali również o los rowerzystów oraz pieszych. 

Kilkakrotnie przeprowadzano akcje, podczas których rozdawano „Vademecum rowerzysty”, 

odblaski czy oświetlenie do rowerów.     
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 Na terenie gminy Rakoniewice funkcjonują również Zespoły Interdyscyplinarne. 

Prowadzona jest również procedura Niebieskiej Karty dla ofiar przemocy. Podczas spotkań  

z dziećmi i młodzieżą uświadamiano ich, że gdy zadzwonią na numer alarmowy, zawsze 

uzyskają pomoc i nikt nie zbagatelizuje ich zgłoszenia.    

W pracy policjantów KP w Rakoniewicach bardzo ważnym aspektem jest dobro 

małoletnich dzieci. W każdym przypadku uzyskania informacji, że w rodzinie może być 

zagrożone dobro małoletnich, podejmujemy stosowne działania.  Uczestniczyliśmy w różnych 

imprezach organizowanych dla najmłodszych mieszkańców naszego powiatu m.in. spotkania, 

półkolonie, baliki, festyny. Prócz porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci otrzymały odblaski 

i słodycze. Najmłodsi nie kryli zadowolenia ze spotkania z Policjantami. Nasz komisariat 

zawsze jest otwarty dla najmłodszych i chętnie pokazujemy  zainteresowanym naszą pracę „od 

kuchni”. Sposoby działania Policji, inicjatywy, profilaktyka, współpraca z instytucjami  

i organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny pozostają podobne jak  

w latach poprzednich.  

Komisariat Policji w Rakoniewicach prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach wielkopolskiego programu prewencyjnego 

„Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” oraz „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. W ramach programu 

prowadzone są takie działania jak: 

- pogadanki dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmujące podstawowe zasady 

bezpieczeństwa w domu i na ulicy . Wykorzystano m.in.  filmy o tematyce bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym,  

- pogadanki w klasach pierwszych szkół podstawowych dot. bezpiecznego poruszania się dzieci 

w drodze do i ze szkoły,  

- pogadanki dla uczniów szkół gimnazjalnych obejmujących zagadnienia  

dot. odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne, skutków spożywania alkoholu, elementy 

promujące zdrowy tryb życia oraz społecznie akceptowane formy spędzania czasu wolnego  

w perspektywie społeczno – prawnych konsekwencji zażywania środków odurzających, 

zagrożeń wynikających  korzystania z internetu.  Podczas spotkań w szkołach informujemy 

młodzież, że każda kradzież, bez względu na wartość powstałych strat, jest czynem 

zabronionym i za każdą kradzież można ponieść konsekwencje prawne.   
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 Współpraca z innymi służbami, inspekcjami i organizacjami powołanymi  

do wykonywania zadań z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego jest 

poprawna.  Także dotychczasową współpracę z innymi podmiotami zewnętrznymi należy 

ocenić jako bardzo efektywną  i przebiegającą  na zasadach obopólnych korzyści. 
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VII. OŚWIATA 

 

Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Rakoniewice: 

Nazwa Granice obwodu 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 

Wlkp. w Rakoniewicach 

 

 

 

 

 

Szkoła podstawowa 

Oddziały gimnazjalne 

Rakoniewice, 

Rakoniewice Wieś, 

Goździn, Elżbieciny, 

Józefin, Gola, Narożniki, 

Drzymałowo, 

Faustynowo, Terespol, 

Tarnowa. 

Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi w Rakoniewicach 

 

Przedszkole 

Zespół Przedszkolno-Szkolny  

w Rostarzewie 

Przedszkole 

Szkoła podstawowa 

Oddziały gimnazjalne 

Rostarzewo, Cegielsko, 

Stodolsko, Głodno. 

Zespół Przedszkolno-Szkolny  

w Ruchocicach 

Przedszkole 

Szkoła podstawowa 

Oddziały gimnazjalne 

Ruchocice, Gnin, Rataje. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Jabłonnie 

Przedszkole 

Szkoła podstawowa 

Oddziały gimnazjalne 

Jabłonna, Wioska, Blinek, 

Wola Jabłońska, Kuźnica 

Zbąska, Błońsko, 

Komorówko.  

Zespół Przedszkolno-Szkolny  

w Łąkiem 

Przedszkole 

Szkoła podstawowa 

Łąkie, Łąkie Nowe, 

Adolfowo 

 

 

 

Ilość oddziałów i uczniów - gmina 

(wg stanu na dzień 30.09.2017 i 2018) 
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Ilość oddziałów i uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych – przedszkola 

(wg stanu na dzień 30.09.2017 i 2018) 

 

 

Ilość oddziałów i uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych – szkoły 

podstawowe 

(wg stanu na dzień 30.09.2017 i 2018) 

 

Ilość oddziałów i uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych – oddziały 

gimnazjalne 

(wg stanu na dzień 30.09.2017 i 2018) 
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Prognoza demograficzna -  gmina 

 

 

Prognoza demograficzna - dla poszczególnych obwodów szkół  
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Ilość etatów nauczycielskich 

(wg stanu na dzień 30.09.2017 i 2018) 

  2017 2018 

Skrót_nazwy_jednostki 30 września 

30 

września 

P Rakoniewice 14,67 15,30 

SP Rakoniewice 55,37 53,14 

ZPS Ruchocice 19,00 17,72 

ZPS Łąkie 11,47 14,02 

ZPS Rostarzewo 34,52 33,80 

ZSP Jabłonna 37,06 34,18 

Suma końcowa 172,09 168,16 

 

Ilość zatrudnionych osób (nauczycieli) 

(wg stanu na dzień 30.09.2017 i 2018) 

  2017 2018 

Skrót_nazwy_jednostki 

30 

września 

30 

września 

P Rakoniewice 17 17 

SP Rakoniewice 58 54 

ZPS Ruchocice 20 21 

ZPS Łąkie 18 21 

ZPS Rostarzewo 37 37 

ZSP Jabłonna 41 38 

Suma końcowa 191 188 

 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego  

w roku 2018 

 

 2018 

Średnie wynagrodzenie  

(wzrost wynagrodzeń od 

01.04.2018r.) 

 Średnie 

wynagr. wg 

rozporządzenia 

Średnie 

wynagr. w 

gminie R-ce 

N-l stażysta 2826,56 2984,07 

N-l kontraktowy 3137,48 3514,56 

N-l mianowany 4070,24 4343,85 

N-l dyplomowany 5200,87 5643,44 
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Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego w roku 2018 

 

 2018 

N-l kontraktowy 3 

N-l mianowany 7 

N-l dyplomowany 1 

 

Pracownicy obsługi i administracji – ilość etatów 

  2017 2018 

Skrót_nazwy_jednostki 30 września 30 września 

P Rakoniewice 12,00 11,00 

SP Rakoniewice 17,00 17,00 

ZPS Ruchocice 4,50 4,50 

ZPS Łąkie 3,12 3,12 

ZPS Rostarzewo 10,00 10,00 

ZSP Jabłonna 12,50 12,50 

Suma końcowa 59,12 58,12 

 

Pracownicy obsługi i administracji – ilość osób 

  2017 2018 

Skrót_nazwy_jednostki 30 września 30 września 

P Rakoniewice 12 11 

SP Rakoniewice 17 17 

ZPS Ruchocice 5 5 

ZPS Łąkie 4 4 

ZPS Rostarzewo 11 11 

ZSP Jabłonna 16 16 

Suma końcowa 65 64 
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Dochody i wydatki w roku 2018 
 

2018 

Subwencja 

w tym specjalne metody nauki 

12 743 224 

724 198 

Przedszkola - dotacja 528 820 

Inne dochody 
 

665 530,47 

 

Dotacja - darmowe podręczniki 159 047,95 

Projekt 564 872,52 

Razem dochody 14 661 494,94 
 

 

Szkoły Podstawowe 10920701,84 

Gimnazja 2366792,87 

SP i G - specjalna organizacja nauki i metod pracy 224377,85 

Świetlica + stołówki 1527736,40 

Przedszkole 3048624,35 

Przedszkola - specjalna organizacja nauki i metod 

pracy 

9388,23 

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 65522,36 

Orkiestra 205998,29 

Projekt 564 872,52 

Podręczniki 159 047,95 

Inwestycje  

Dowozy szkolne 676498,16 

Dotacja – sport w szkole 6600,00 

Razem wydatki 19 776 160,82  

 

Projekty / programy zrealizowane w placówkach działających na terenie gminy 

Nazwa 

projektu/ 

programu 

Szkoła, w której 

realizowano 

projekt/program  

Krótki opis projektu  

„Zabawa może 

uczyć, nauka 

może bawić” 

 

SP Rakoniewice 

ZSP Jabłonna 

ZPS Ruchocice 

ZPS Rostarzewo 

ZPS Łąkie 

Wyrównywanie szans w 

wiadomościach i umiejętnościach, 

eliminowanie niepowodzeń 

szkolnych, rozwijanie uzdolnień   

i zainteresowań uczniów. 

 

„Aktywna 

Tablica” 

SP Rakoniewice 

ZSP Jabłonna 

ZPS Ruchocice 

 

Rządowy program rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w 
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zakresie technologii informacyjno- 

komunikacyjnych. 

„Cyfrowa 

Szkoła 

Wielkopolsk@ 

2020” 

ZPS Ruchocice 

SP Rakoniewice 

ZPS Rostarzewo 

 

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 

realizowana w ramach 

Wielkopolskiego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. W 

ramach projektu zostanie 

zainstalowana sieć bezprzewodowa 

na terenie szkoły wraz z serwerownią 

oraz odbędą się zajęcia pozalekcyjne 

dla uczniów i szkolenia dla 

nauczycieli. 

 

„Ogólnopolska 

Sieć 

Edukacyjna 

OSE” 

ZPS Ruchocice 

 

Podłączenie szkoły do usługi 

bezpiecznego dostępu do internetu – 

świadczenie usług OSE. 

 

„Szklanka 

mleka” 

 

SP Rakoniewice 

ZSP Jabłonna 

ZPS Ruchocice 

ZPS Rostarzewo 

ZPS Łąkie 

Bezpłatna porcja mleka dla każdego 

dziecka w klasach I-V Szkoły 

Podstawowej. 

 

„Owoce  

w szkole” 

SP Rakoniewice 

ZSP Jabłonna 

ZPS Ruchocice 

ZPS Rostarzewo 

ZPS Łąkie 

Bezpłatna porcja owoców lub 

warzyw dla każdego dziecka w 

klasach I- V Szkoły Podstawowej. 

 

„Szkolny klub 

sportowy” 

SP Rakoniewice 

ZSP Jabłonna 

ZPS Ruchocice 

ZPS Rostarzewo 

ZPS Łąkie 

Rozwijanie sprawności  

i umiejętności fizycznych. 

 

„Ambasador 

marki 

BONDUELLE” 

ZPS Ruchocice Zakładanie szkolnych ogródków,  ich 

zagospodarowanie i zbieranie 

plonów. 

 

Narodowy 

Program 

Rozwoju  

Czytelnictwa  

ZSP Jabłonna 

ZPS Rostarzewo 

 

Rozwijanie zainteresowań uczniów 

przez promowanie i wspieranie 

rozwoju czytelnictwa wśród dzieci 

i młodzieży. 

 

„MegaMisja” SP Rakoniewice 

 

MegaMisja to nieodpłatny 

ogólnopolski program edukacyjny 

dla szkół podstawowych. Jego celem 

jest podniesienie wiedzy i cyfrowych 

kompetencji nauczycieli oraz ich 

uczniów. MegaMisja daje solidną 

bazę do mądrego i bezpiecznego 

poruszania się po świecie, w którym 

dzisiaj nie obędziemy się bez 

technologii. 

 

„Szkoła 

Patriotów” 

ZPS Ruchocice Uzyskanie certyfikatu 

potwierdzającego pracę w projekcie. 
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„Aktywne 

wakacje” 

SP Rakoniewice 

ZSP Jabłonna 

ZPS Rostarzewo 

ZPS Łąkie 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe.  

„Aktywne 

ferie” 

SP Rakoniewice 

ZSP Jabłonna 

ZPS Ruchocice 

ZPS Rostarzewo 

ZPS Łąkie 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe.  

INNE 

„Wybieram wodę”, „Żyj smacznie                  

i zdrowo”, „Z kujawskim 

pomagamy pszczołom”,  

SP Rakoniewice 

 

 

Szkoła Patriotów”, „Nie pal przy 

mnie proszę”, „Trzymaj formę”, 

„Sprawni i zdrowi” 

ZPS Ruchocice  

„Akademia Aquafresh”, „Bądźmy 

zdrowi – wiemy, więc działamy”, 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”, 

„Trzymaj formę,”, „Moje dziecko 

idzie do szkoły,”, „Czyste 

powietrze wokół nas” 

ZPS Łąkie  

„Niesamowity świat higieny jamy 

ustnej”, „Program edukacji 

architektonicznej Archi–przygody”, 

„Do you know me? 

Międzynarodowy projekt w ramach 

eTwinningu”, „Uczymy dzieci 

programować”, „Technologie z 

klasą”, „Przyroda z klasą”, 

„Encodet for fun” 

ZPS Rostarzewo 
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VIII. KULTURA 

1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 

Siedziba Gminnej  Biblioteki  Publicznej znajduje się przy  ulicy  Krystyny  30. Składa się  

z oddziału  dla  dzieci, czytelni  i  wypożyczalni  dla  dorosłych.  Biblioteka posiada  filie  

biblioteczne  w  Rostarzewie, Jabłonnie, Ruchocicach  i  Łąkim. 

 

1. Zatrudnienie 

W  Bibliotece  zatrudnionych  jest  8  osób tj. 5,85  etatu 

-  Dyrektor  -   1  etat 

-  pracownik Oddziału dla Dzieci  -   1  etat 

-  pracownik  Oddziału  dla Dorosłych  -  1  etat 

-  Główna  Księgowa  -  0,25  etatu 

Filie : 

-  Rostarzewo  -  1  etat 

-  Jabłonna      -  0,60  etatu 

-  Ruchocice    -  0,50  etatu 

-  Łąkie            -  0,50  etatu 

 

2. Budżet 

Dotacja  z  budżetu  Gminy        -     529.700,00 

Dotacja z Biblioteki Narodowej -         9.702,00 

Dochody własne                         -            607,00 

                                       razem   :      540.009,95 

 

3. Księgozbiór 

Księgozbiór   ogółem  na dzień  31  grudnia  2018  roku  wynosił   49.537  woluminów   

-  Rakoniewice  -  24.053  woluminy 

-  Filie                -  25.484  woluminy 

W  2018 roku  na zakup księgozbioru  przeznaczono  36.702 zł , w tym  9702  zł  dotacji   

ze środków  finansowych  Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. Zakupiono  

książki dla  różnych grup czytelniczych  (tj. dla młodzieży, dzieci i dorosłych) m.in. literaturę  

popularnonaukową, piękną,  lektury, bajki. 
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4. Czytelnicy 

Na  dzień  31  grudnia  2018  roku  w  Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w Rakoniewicach  

zarejestrowano  1104  czytelników, w  Filiach  861  czytelników , razem  1965  czytelników. 

Liczba czytelników  w  przeliczeniu na  100 mieszkańców  wynosiła 15. 

 

5. Wypożyczenia 

Ogółem  wypożyczono  na dzień  31  grudnia 2018  -  33.348  woluminów,  w  Bibliotece   

w  Rakoniewicach 18.031  woluminów , w Filiach  15.317  woluminów. 

Literatury pięknej  dla dzieci  wypożyczono  ogółem  14.382  woluminy,  w Rakoniewicach  

7615  woluminów , w Filiach  6767  woluminów. 

Literatury  dla  dorosłych ogółem  16.348 woluminów, w Rakoniewicach  8408  woluminów, 

w Filiach  7940  woluminów. 

Literatury  z innych  działów ogółem  2610, w Rakoniewicach 2008 woluminów, w Filiach 602  

woluminów. 

 

6. Odwiedziny 

Liczba  odwiedzin  na dzień  31  grudnia  2018 roku  to  ogółem  16.344 , w  Rakoniewicach  

6788  odwiedzin , w Filiach  9556  odwiedzin. 

 

W  2018  roku  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Rakoniewicach  obchodziła  jubileusz  

70 – lecia  istnienia. Zaproszonymi  gośćmi  były  władze  Urzędu, dyrekcja  Wojewódzkiej  

Biblioteki  Publicznej i Centrum Animacji Kultury  , czytelnicy i  zaprzyjaźnieni  goście.  

W imprezie  wzięło udział  50  osób. Uroczystość  uświetnił  koncert  Kuby  Michalskiego  -

poezja śpiewana.  

Biblioteka  organizuje liczne  spotkania  okolicznościowe z  pisarzami, podróżnikami, 

dziennikarzami, historykami, regionalistami  i  artystami.  W ubiegłym roku zorganizowano 

spotkania  z  pisarką Agatą  Kołakowską, Kubą  Michalskim – poezja śpiewana, z podróżnikiem 

-  Robertem Gondkiem. Biblioteka  organizuje  szereg  zajęć   dla  dzieci m.in. plastyczno – 

kreatywnych, spektakle  teatralne, wieczory  filmowe, lekcje  biblioteczne, gry  planszowe, 

zajęcia  wakacyjne   w  okresie  letnim,  oraz  w  ferie  zimowe.  Dla dzieci w 2018 roku odbyły 

się spektakle teatralne, lekcje biblioteczne, wieczór andrzejkowy, Dzień Pluszowego Misia  

i inne.  
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Z dniem  1 stycznia 2015 roku została  uruchomiona  automatyczna  wypożyczalnia, 

która  pozwoliła na pełną  automatyzację procesów  bibliotecznych – rejestracji  czytelników, 

wypożyczania, rezerwacji, katalogu  on – line.   

Biblioteka służy nie tylko  mieszkańcom  miasta; z naszych  usług  korzystają  także 

mieszkańcy  regionu. Wszelkie  formy pracy realizowane  przez  bibliotekę, głównie  na rzecz 

środowiska  lokalnego, służą  promocji  książki  i  czytelnictwa  i pozytywnie wpływają  na  

budowanie  wizerunku  biblioteki, jako  miejsca  spotkań  różnych  środowisk  i  instytucji  

otwartej  na  potrzeby  osób  o  różnym  wykształceniu, zróżnicowanych  zainteresowaniach  

literackich, promującej  dostęp  do  tradycyjnych  informacji, ale  i nowoczesnych  technologii  

informacyjnych. Biblioteka również  prowadzi  dla  czytelników  wypożyczanie  

międzybiblioteczne, gdzie  sprowadzamy  pozycje  książkowe  z innych bibliotek  z całego  

kraju.  

Przy  Bibliotece  działa Dyskusyjny  Klub  Książki, z pomieszczeń  biblioteki  korzystają  

instytucje  pozarządowe m.in. Towarzystwo Miłośników Ziemi Rakoniewickiej. W  Bibliotece  

można  korzystać  bezpłatnie  z  trzech  stanowisk  komputerowych,  świadczy się tu odpłatnie 

także usługi ksero.  W  czytelni  można  korzystać  z  księgozbioru  podręcznego, regionalnego 

oraz   z  czasopism.  Biblioteka  prowadzi  kronikę, w  której  umieszczane  są  najważniejsze  

informacje  z  organizowanych przez nią imprez. 

 

2. IMPREZY KULTURALNE 

 

W roku 2018 Burmistrz samodzielnie, lub wspólnie z innymi podmiotami, zorganizował 

następujące imprezy kulturalne : 

 

L.p. Data Nazwa przedsięwzięcia Miejsce Organizator 

1.  
07.01.2018 Wieczór z kolędą Rostarzewo 

Burmistrz 

Rakoniewic 

2.  
17.01.2018 Spotkanie Noworoczne Rakoniewice 

Burmistrz 

Rakoniewic 

3.  
18.03 2018 Koncert Wiosenny 

Hala Sportowa 

Rakoniewice 

Burmistrz 

Rakoniewic 

4.  
24.03.2018 

Koszyk Wielkanocny 

 
Wioska 

Burmistrz 

Rakoniewic 

5.  
25.04.2018 

Rajd pieszy w rocznicę śmierci 

Michała Drzymały 

Rakoniewice - 

Drzymałowo 

Burmistrz 

Rakoniewic 

6.   

01.05.2018 
Majówka w Muzeum Rakoniewice 

Burmistrz 

Rakoniewic 
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7.  
02.06.2018 DNI RAKONIEWIC 

Park 

Rakoniewice 

Burmistrz 

Rakoniewic 

8.  
03.06.2018 

DZIEŃ DZIECKA 

 

Park 

Rakoniewice 

Burmistrz 

Rakoniewic 

9.  
03.06.2018 DISCO POLO PARTY 

Park 

Rakoniewice 

Burmistrz 

Rakoniewic 

10.  
14 – 17.06.2018  

Wyjazd do Niemiec Orkiestry                       

i delegacji z gminy 
Wienhausen 

Burmistrz 

Rakoniewic 

11.  
23.06.2018 

15 – lecie Stowarzyszenia Złota 

Jesień 
Rakoniewice 

Burmistrz 

Rakoniewic 

12.  
24.06.2018 

20 – lecie Stowarzyszenia 

SERCE 
Rakoniewice 

Burmistrz 

Rakoniewic 

13.  
30.06.2018 Noc Świętojańska Rakoniewice 

Burmistrz 

Rakoniewic 

14.  
15 -21.07. 2018 

Obóz strażacki 

 Polska – Niemcy - Francja 
Rakoniewice 

Burmistrz 

Rakoniewic 

15.  
29.07.2018 Festyn Rodzinny Głodno 

Burmistrz 

Rakoniewic 

Sołtys wsi 

16.  
25.08.2018 

250 – lecie ratusza w 

Rostarzewie 
Rostarzewo 

Burmistrz 

Rakoniewic 

17.  
26.08.2018 

Dożynki Powiatowo – Gminne            

w Rostarzewie 
Rostarzewo 

Burmistrz 

Rakoniewic 

Starosta Grodziski 

18.  

23 – 27.08.2018 

Przyjazd delegacji 

zagranicznych                 z 

Niemiec i Litwy – jubileusz 

współpracy 

Rakoniewice 
Burmistrz 

Rakoniewic 

19.  
01.09. 2018 

Święto Konia – integracja 

lokalnej społeczności 
Jabłonna 

Burmistrz 

Rakoniewic 

20.  
08.09.2018 Jesienny rajd Łąkie 

Burmistrz 

Rakoniewic 

21.  
Listopad 2018 

Jubileusz Biblioteki w 

Rakoniewicach 
Rakoniewice 

Burmistrz 

Rakoniewic 

22.  
Listopad 2018 

Uroczystości z okazji 100 – 

lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości 

Rakoniewice 
Burmistrz 

Rakoniewic 

23.  
Listopad 2018 

Uroczyste odsłonięcie Pomnika 

Pamięci  
Rakoniewice 

Burmistrz 

Rakoniewic 

24.  
02.12.2018 

Spotkanie ze Świętym 

Mikołajem 

Hala Sportowa 

Rakoniewice 

Burmistrz 

Rakoniewic 
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IX. SPORT 

Baza sportowa  

• stadion KS Sokół Rakoniewice 

• boisko sportowe „Orlik” Rakoniewice  

• stadion MKS Orzeł Rostarzewo  

• hala widowiskowo - sportowa w Rakoniewicach  

• boisko wielofunkcyjne przy szkole w Rakoniewicach 

• kompleks boisk sportowych Jabłonna  

Kluby sportowe 

• MKS Orzeł Rostarzewo  

• KS Piast Jabłonna  

• KS Sokół Rakoniewice  

• UKS SMOKI Rakoniewice  

 Liga RALPNH 

 

1. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W RAKONIEWICACH 

 

W 2018 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej odbyło się szereg imprez. Zakład Usług 

Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. realizuje zadania zlecone z Gminy Rakoniewice na 

przeprowadzenie imprez dla lokalnej społeczności, jak i na organizację tzw. „sportu 

szkolnego”. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami. W ramach 

efektywnego funkcjonowania współorganizujemy również inne wydarzenia sportowe  

i kulturalne, które powiększają ofertę Hali Widowiskowo – Sportowej. 

przeprowadzone imprezy: 

− Finał Wielkiej Orkiestra Świątecznej Pomocy  - 14.01.18r., 

− Dzień Babci i Dziadka – 15.01.18r. 

− Turniej Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Rakoniewic – 27.01.18r. 

− Międzynarodowy Turniej Unihokeja U19 – Polish Cup 2018r. 

− Aktywne Ferie 12-23.02.18r. 

− Obóz sportowy 18-23.02.18r. 

− Koncert Noworoczny -  Marcin Wyrostek – 18.03.18r. 

− Zakończenie 9 edycji Rakoniewickiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej – 08.04.18r. 

− Turniej Tenisa Ziemnego -14.04.18r. 

− Biegi Uliczne z okazji Święta 3 Maja – 03.05.18r. 

http://www.rakoniewice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=114&strona=1&sub=4&subsub=35
http://www.rakoniewice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=115&strona=1&sub=4&subsub=35
http://www.rakoniewice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=194&strona=1&sub=4&subsub=35
http://www.rakoniewice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=248&strona=1&sub=4&subsub=35
http://www.rakoniewice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=309&strona=1&sub=4&subsub=35
http://www.rakoniewice.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&menu=36&strona=1&sub=4
http://www.rakoniewice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=119&strona=1&sub=4&subsub=36
http://www.rakoniewice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=200&strona=1&sub=4&subsub=36
http://www.rakoniewice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=238&strona=1&sub=4&subsub=36
http://www.rakoniewice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=202&strona=1&sub=4&subsub=36
http://www.ligihalowe.pl/
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− Wiosenne Zawody Rekreacyjne klas 1,2  – 09.06.18r. 

− Zakończenie roku szkolnego – Gimnazjum – 20.06.18r. 

− Zakończenie roku szkolnego – Przedszkole – 21.06.18r. 

− Aktywne wakacje – lipiec/sierpień 2018r. 

− Obóz sportowy 18-26.08.18r. 

− Spotkanie organizacyjne odnośnie -  kalendarza zawodów gminnych w ramach SZS 

„Wielkopolska” – 06.09.18r. 

− Spotkanie organizacyjne odnośnie 10 edycji RALPNH – 10.09.18r. 

− Start Jubileuszowej 10 edycji RALPNH – 23.09.18r. (18 kolejek spotkań – koniec 

rozgrywek 10.03.19r.) 

− Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego  - 29.09.18r. 

− Kino objazdowe – 13.10.18r., 03.11.18r., 01.12.18r. 

− IX Olimpiada Przedszkolaka – 16.11.18r. 

− IX Mikołajkowy Turniej Ministrancki  - 24.11.18r. 

− Spotkanie ze Św. Mikołajem – 02.12.18r. 

− Otwarte Treningi CrossFit – styczeń – grudzień 2018r. 

 

Ponadto: 

- organizowaliśmy i przeprowadziliśmy Gminne i częściowo Powiatowe rozgrywki sportowe    

  w ramach kalendarza SZS „Wielkopolska” – ok. 30 zawodów szkolnych, 

- prowadziliśmy bezpłatne zajęcia unihokejowe dla dzieci z Gminy Rakoniewice  

   i uczestniczymy w Wielkopolskiej Lidze Unihokeja z drużyną ŻUKI Rakoniewice, 

- współpracujemy z Gminą Rakoniewice pomagając w przeprowadzeniu obchodów, imprez    

  zewnętrznych na terenie Gminy Rakoniewice. 

 

Z obiektu korzystali również: 

- klub taekwondo - Smoki Rakoniewice  - środa, piątek, 

- p. Kowalonek – zajęcia muzyczne  - środa, 

- Radca Prawny – środa, piątek 

- grupy komercyjne (głównie uczestnicy RALPNH). 

 

Największym użytkownikiem obiektu jest Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Rakoniewicach, 

który wykorzystuje obiekt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 na potrzeby zajęć 
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dydaktycznych, które odbywają się w klasach w hali, jak i na potrzeby lekcji wychowania 

fizycznego. 

W godzinach popołudniowych (od 16:15 do 23:00) z hali korzystają grupy komercyjne. 

Obłożenie hali jest bardzo wysokie. Hala wynajmowana jest na zajęcia: 

- piłki nożnej, 

- tenisa ziemnego, 

- taekwondo. 

 

Hala Widowiskowo-Sportowej w Rakoniewicach nieustannie i z pełnym 

zaangażowaniem dąży do spełnienia potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Rakoniewice.  

Przeprowadzone imprezy w zakresie rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży i rekreacji 

 i sportu dla społeczności lokalnej mieściły się w założonych kosztach, które zostały określone 

w umowie z Gminą Rakoniewice. 

 

2. ORLIK 

 

Boisko sportowe Orlik w Rakoniewicach w głównej mierze wykorzystywane jest pod 

kątem piłki nożnej. Od poniedziałku do piątku, w godzinach 19:00 - 21:00 Orlik jest 

zarezerwowany dla grup trenujących ten sport. Odbywają się tu treningi seniorów z Klubów 

Sportowych : Sokół Rakoniewice, Orzeł Rostarzewo i Piast Jabłonna oraz treningi grup 

młodzieżowych KS Sokół. Ponadto odbywają się mecze Sokoła, a także rozgrywki szkolne. 

Boisko wykorzystywane jest także do gry w tenisa i koszykówkę.  

W 2018 r. na Orliku zorganizowano : 

1. wakacyjne mini turnieje piłkarskie dla dzieci 

2. turnieje międzyszkolne w piłce nożnej 
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X. GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

Dla realizacji zadań własnych Gminy, w zakresie szeroko rozumianej gospodarki 

komunalnej, powołana została spółka gminna pod firmą Zakład Usług Komunalnych  

w Rakoniewicach Sp. z o.o 

 

1. Opis Spółki 

Dane podstawowe: 

Firma Spółki: Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o 

Adres Spółki: 62 – 067 Rakoniewice, Osiedle Drzymały 25 

Telefon: ( 61) 444 11 68 

REGON: 301032091 

NIP: 788-00-09-504 

e-mail: biuro@zukrakoniewice.pl 

strona  internetowa: www.zukrakoniewice.pl 

 

2. Stan prawny 

 Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. ( „Spółka”) jest następcą prawnym 

Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji, który został 

przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością aktem notarialnym z dnia  

19 grudnia 2008 roku przed notariuszem Tadeuszem Paetzem w jego kancelarii w Grodzisku 

Wlkp. przy ulicy 27 Stycznia 5. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000322432 - postanowieniem z 28 lutego 2009 r. 

 

3. Struktura zatrudnienia 

Spółka należy do małych przedsiębiorstw, gdzie zatrudnione są 41 osoby (według stanu na 

dzień 31.12.2018 r.) 

ZATRUDNIENIE: 

1) Administracja     -   9 osób 

2) Operatorzy maszyn                       - 13 osób 

3) Kierowcy i operatorzy pojazdów  -  4 osoby 

4) Stanowisko robotnicze   - 15 osób 

mailto:biuro@zukrakoniewice.pl
http://www.zukrakoniewice.pl/
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4. Przedmiot działalności 

Działalnością gospodarczą Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Rakoniewice 

między innymi w zakresie: 

     a)  Działalności wodno – kanalizacyjnej: 

          - poboru, uzdatniania i dostarczania wody, 

          - wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

          -  odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

    b) Zarządzania i dzierżawy  nieruchomościami: 

        - gospodarka mieszkaniowa, 

       - działalność obiektów sportowych: Hala widowiskowo-sportowa (Fitness), Stadion,       

          Klub Sportowy Sokół z zapleczem oraz Orlik, 

       - administrowanie cmentarzem komunalnym, 

       - Składowisko Odpadów Goździn. 

   c) Utrzymania porządku i czystości: 

        - oczyszczanie ulic, 

        - remont cząstkowy 

       - utrzymanie i zagospodarowania terenów zielonych, 

       -  ścieżek pieszo-rowerowych 

 d ) Pozostałe zadania i zlecenia: 

       - świadczenie usług Domu Pogrzebowego, 

       - dowóz dzieci do szkół, 

       - akcja zima, 

       - oznakowanie poziome i pionowe ulic, 

       - utrzymanie kanalizacji deszczowej, 

       - zbiórka, utylizacja padłych zwierząt, 

      - wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów. 

 

Działalność wodno – kanalizacyjna. 

        Spółka zasięgiem swojej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje Gminę Rakoniewice. Zaopatrzenie 

mieszkańców gminy w wodę dokonywane jest przez SUW w Rakoniewicach, Jabłonnie, 

Józefinie i Ratajach.  
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W roku 2018  wyprodukowano 863,25 tys..m3 zakupiono 83,16 tys.m3 wody w Agrocoop 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa. Zużyto na potrzeby własne 

21,97 tys.m3, a sprzedano 757,64 tys. m3 /co stanowi ok 87% produkcji na sprzedaż  

Odbiorcy miejscowości Gnin i Ruchocice  są zaopatrywani w wodę zakupioną przez  Spółkę  

w SUW- Agrocoop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa.  

 

Woda pobierana w 2018 roku w całości pochodziła z ujęć podziemnych . Jakość wody surowej, 

wody uzdatnionej oraz jakość wody w sieci wodociągowej była systematycznie badana   

w ramach kontroli własnej w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i bakteriologicznych . 

Badania na zlecenie Spółki wykonywała firma zewnętrzna SGS Polska Sp. z o. o.  

Podawana woda spełnia wymogi określone w dyrektywie Unii Europejskiej i Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia. Przydatność wody do spożycia jest oceniana na podstawie badań 

prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną. Państwowa Inspekcja Sanitarna w Grodzisku Wlkp. 

na podstawie własnych badań jakości wody tłoczonej oraz różnych punktach u odbiorców 

wydała ocenę jakości wody stwierdzając jej przydatność do spożycia przez ludzi. 

Zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców wystąpiły sporadycznie w przypadkach 

awaryjnych. /przerwy w dostawie prądu, awarie sieci, podczas bardzo dużego rozbioru wody 

w okresie suszy i upałów./                   

Dokonano odbioru 50 nowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1589,5 mb. 

Usunięto 7 awarii na sieci wodociągowej. Sukcesywnie wymieniano wodomierze.  

W roku 2018 oczyszczono 276,91 tys. m3 ścieków , a sprzedano 220,31 tys. m3 w tym 

oczyszczalnie przyzagrodowe w miejscowości Jabłonna i Wioska – 6,65 tys. m3. Dowieziono 

transportem Spółki 20,1 tys. m3 nieczystości płynnych, oraz przyjęto 4,1  tys. m3 od innych 

dostawców. 

 Dokonano odbioru 12 przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 211,8 mb. Usunięto 

14 awarii na sieci kanalizacji sanitarnej.  

Na bieżąco w razie konieczności wymieniano lub modernizowano urządzenia wodno-

kanalizacyjne w przypadku budowy lub utwardzaniu nawierzchni dróg i chodników. 

 

Spółka zajmowała się także zbiórką odpadów selektywnych z terenu Gminy Rakoniewice –  

w ramach umowy na podwykonawstwo z firmą Tonsmeier , w roku 2018 zebrano: 

• Szkło – 226,02 ton 

• Tworzywo sztuczne  - 211,64 ton 

• Makulatura – 5,42 ton 
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Zarządzanie i dzierżawa nieruchomościami.   

Spółka na dzień 31.12.2018 r. zarządzała 3 lokalami użytkowymi o powierzchni 183,50m²  

i 96 lokalami o powierzchni mieszkalnej 47  m² w 51 budynkach, z tego: 

- miasto  - 65 lokale o pow. 3207,99 m²,-wieś      - 31 lokali o pow. 1554,44 m². 

W ramach podpisanych umów świadczono usługi polegające na utrzymaniu obiektów 

stadionu „ Sokół”,  boiska „Orlik”.  Dzierżawiono obiekt hali sportowo – widowiskowej  

w Rakoniewicach o powierzchni użytkowej 3.735,68m2,  oraz administrowano i świadczono 

usługi polegające na utrzymaniu cmentarza komunalnego w  Jabłonnie 

 

Utrzymanie porządku i czystości.    

W ramach tego zadania wykonywano usługę polegającą na utrzymaniu czystości ulic, 

chodników, placów i parkingów na terenie miasta Rakoniewice, oraz przystanków 

autobusowych na terenie gminy. Nasadzano i pielęgnowano kwiaty i krzewy na klombach, 

Dbano o porządek i zieleń na terenie parku z zagospodarowaniem Stawu w Rakoniewicach , 

oraz parku w Ruchocicach. Koszono trawę na placach w mieście, na poboczach dróg oraz 

ścieżkach pieszo-rowerowych. Flagowano ulice i place z okazji świąt państwowych  

i regionalnych. Naprawiono ok. 406,0 m² dróg i ulic w ramach zadania „Remontu 

cząstkowego”.              

 

Pozostałe zlecenia. 

W roku 2018 Spółka realizowała zlecenia dowozu dzieci i młodzieży do szkół  

w Rakoniewicach, Rostarzewie i Ruchocicach .Świadczono usługi zimowego utrzymania dróg, 

parkingów i placów na terenie miasta i gminy Rakoniewice. Dokonywano napraw, wymiany, 

oraz montażu nowych znaków drogowych oznakowania pionowego. Odnowiono (malowanie) 

pasy przejść dla pieszych w ramach utrzymania oznakowania poziomego znaków drogowych. 

Na bieżąco dokonywano przeglądów i konserwację kanalizacji deszczowej na terenie miasta  

i gminy. Ponadto wykonywano usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi psami, zbiórki  

i utylizacji padłych zwierząt oraz utrzymania szaletu miejskiego i fontanny. 

 

5. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej                                                      

Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go: 

Leonard Szmatuła – Prezes Zarządu 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. 
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Funkcje kontrolne sprawuje 3- osobowa Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą następujące 

osoby: 

1. Elżbieta Fórmanowicz – Przewodnicząca 

2. Kamila Ławecka - Smolarek – Wiceprzewodnicząca 

3. Bartosz Krzyżanowski – Członek 

 

6. Aktualna sytuacja finansowa spółki 

Działalność roku 2018 zamknięto wynikiem finansowym ujemnym – kwotą netto 622.730,01zł 

. Osiągnięte przychody wyniosły 6.309.541,54 zł., a poniesione koszty 6.932.271,55 zł. 

 Na dzień 31.12.2018r. wartość rzeczowych  aktywów trwałych Spółki wynosiła  22.578.122,59 

zł na ich wartość składają się środki trwałe w postaci budynków , budowli, urządzeń 

technicznych, wyposażenia Spółki, środków transportu , prawa wieczystego użytkowania 

gruntów, środków trwałych w budowie. Ponadto Spółka w bilansie rozpoznaje długoterminowe 

rozliczenia okresowe kosztów w kwocie 4.680,39 zł oraz długoterminowe rozliczenie 

przychodów w kwocie 7.067.320,37 zł. Wartość aktywów obrotowych na dzień 31.12.2018 r. 

wynosiła 1.447.528,07 zł. Majątek obrotowy stanowią należności krótkoterminowe z tytułu 

usług, podatków i środki pieniężne w kasie i koncie bankowym. Kapitał zakładowy Spółki 

wynosi 12.682.00,00 i dzieli się na 25.364 udziałów po 500 zł każdy. Kapitał zapasowy plus 

inne fundusze stanowi 1.751.203,29 zł. Zobowiązania krótkoterminowe Spółki na 31.12.2018 

r. wynoszą 2.164.542.,48 zł i stanowią zobowiązania wobec dostawców, ZUS-u, kredytu, 

opłaty wodne i  opłaty środowiskowe. Spółka nie wykazuje żadnych zaległości płatniczych  

i podatkowych. 

 

7. Sprawy bieżące 

W listopadzie 2018 roku oddano do użytkowania inwestycję pn.: „Przebudowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach” współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . 

Łączne, docelowe obciążenie oczyszczalni wynosi 9980 RLM. 

Oczyszczalnia została zaprojektowana na następujące przepływy obliczeniowe: 

- Qdśr = 1165,5 m3/d 

- Qdmax = 1629,3 m3/d 

- Qhmax = 205,7 m3/h 

- Qhmax = 57,1 dm3/s 
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Nowy  układ technologiczny oczyszczania ścieków, gwarantuje utrzymanie parametrów 

jakościowych ścieków w odpływie oraz zakłada następujące stopnie oczyszczania: 

1. oczyszczanie mechaniczne zapewniające usuwanie części stałych, grubych zawiesin 

i piasku, 

2. oczyszczanie biologiczne zapewniające usuwanie związków organicznych – 

obniżenie stężeń BZT5 i ChZT oraz w mniejszym stopniu azotu i fosforu,  

z klarowaniem końcowym w osadniku wtórnym – usuwanie zawiesin, 

3. interwencyjnie oczyszczanie chemiczne – strącanie fosforu za pomocą 

ortofosforanów. 

 

W 2018 roku kontynuowano rozbudowę sieci wodociągowej m. in na odcinkach: 

- ul. Francuszkiewicza w Rakoniewicach 

- ul. Gregora w Rakoniewicach 

- ul. Polna w Jabłonnie 

- ul. Wypoczynkowa w Jabłonnie 

 

W Bieżącym roku Spółka nabyła prawo własności do nieruchomości położonej  

w Rakoniewicach Osiedle Drzymały 25 oraz do sieci wodociągowej w miejscowości 

Ruchocice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2018 

 

128 
 

XI. INWESTYCJE 

Inwestycje wykonane przez Gminę w 2018 roku : 

1. Przebudowa drogi wewnętrznej Drzymałowo – Rakoniewice. Inwestycję wykonała firma:  

Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska nr 25 64-308 Jabłonna. Wartość 

zadania 785.579,89 zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki betonowej  

o powierzchni 3.948,0m2.   

2. Przebudowa ul. Tetmajera w m. Rakoniewice. Inwestycję wykonał Zakład Drogowo – 

Budowlany NOJAN Jan Nowak  ul. Gorzelniana nr 7,  62-065 Grodzisk Wlkp. Wartość zadania 

656.174,79zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki betonowej   

o powierzchni 3.372,28m2.   

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wioska. Inwestycję wykonał Zakład Drogowo 

– Budowlany NOJAN Jan Nowak  ul. Gorzelniana nr 7, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wartość 

zadania 755.822,82zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzchni 

1.870,0m2.   

4. Budowa dróg i ścieżek w zabytkowym parku w Rakoniewicach.  Inwestycję wykonała firma: 

BRUKPOL Szymon Chłopek  Os. Stefana Batorego 22/21, 64-300 Nowy Tomyśl. Wartość 

zadania 702.259,39zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenia, drogę i parkingi  z kostki 

granitowej o powierzchni 1.870,0m2.   

5. Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo – I etap. Inwestycję wykonała firma 

Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska nr 25 64-308 Jabłonna. Wartość 

zadania 751.156,01 zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki betonowej  

o powierzchni 2.179,0m2, z kostki granitowej o powierzchni 299,0m2, kanalizację deszczową 

fi 200 o długości 70,0m.  

6. Przebudowa  drogi gminnej Jabłonna - Blinek – I etap.  Inwestycję wykonała firma 

EUROVIA POLSKA S.A.  Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka nr 5, 55-040 Kobierzyce. 

Wartość zadania 1.310.802,52zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową  

o długości 1,3km  o powierzchni 6.384,0m2.   

7. Remont pomieszczeń szatniowo - sanitarnych w budynku Stadionu w Rakoniewicach 

Inwestycję wykonała firma Zakład Ogólnobudowlany Transport RAFKOM, Rafał Litwiński, 

62-067 Rakoniewice Wieś nr 4. Wartość zadania 250.526,20zł. W ramach inwestycji 

dostosowano obiekt do obowiązujących standardów. 
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8. Doprowadzenie do stanu prawidłowego dróg wewnętrznych wraz z terenami wokół 

budynków mieszkalnych (drogi, dojścia, dojazdy) w rejonie Osiedla Parkowego obręb 

Rakoniewice Wieś. Inwestycję wykonała firma QBRUK  Krzysztof  Kubicki Glinno 158A, 64-

300 Nowy Tomyśl. Wartość zadania 703.901,76zł. W ramach inwestycji wykonano drogi  

z kostki betonowej o powierzchni 2.670,0m2.   

9. Remont nawierzchni dróg w miejscowości Terespol – Faustynowo. Inwestycję wykonała 

firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Podmiejska 

nr 2. Wartość zadania 666.144,87zł. W ramach inwestycji wykonano remont nawierzchni drogi 

asfaltowej na odcinku 420m. 

10. Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika  w m. Narożniki. Inwestycję 

wykonała firma:  Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska nr 25 64-308 

Jabłonna . Wartość zadania 211.586,82zł. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki 

betonowej o powierzchni 739,0m2.   

11. Przebudowa drogi gminnej obejmująca remont chodnika w m. Łąkie. Inwestycję wykonała 

firma Usługowo – Handlowa  „Sob  Bruk” Adam Sobiech      Osiedle Jagiellońskie nr 15/10, 

64-000 Kościan. Wartość zadania 446.018,81zł. W ramach zadania wybudowano chodnik  

z kostki betonowej o powierzchni 1.540,0m2. 

12. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna – Barłożnia  

w m. Komorówko – etap III. Inwestycję wykonała firma:  Usługowy Zakład Budowlany Antoni 

Tomiak, Kuźnica Zbąska nr 25 64-308 Jabłonna. Wartość zadania 61.946,35zł. W ramach 

zadania wybudowano chodnik wraz ze zjazdami z kostki betonowej o powierzchni 175,0m2. 

Inwestycja realizowana z budżetu Gminy Rakoniewice i Powiatu Grodziskiego. 

13. Przebudowa drogi gminnej w m. Błońsko. Inwestycje wykonała firma:  Usługowy Zakład 

Budowlany Antoni Tomiak, Kuźnica Zbąska nr 25 64-308 Jabłonna. Wartość zadania 

586.258,45zł. W ramach inwestycji wykonano drogę z kostki betonowej o powierzchni 

1.768,0m2.   

14. Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn. Inwestycję 

wykonała firma: BRUKPOL Szymon Chłopek  Os. Stefana Batorego 22/21, 64-300 Nowy 

Tomyśl. Wartość zadania 284.789,04zł. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki 

betonowej o powierzchni 1.032,50m2.   
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15. Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice - Tarnowa. Inwestycję wykonała 

firma: BRUKPOL Szymon Chłopek  Os. Stefana Batorego 22/21, 64-300 Nowy Tomyśl. 

Wartość zadania 153.779,20zł W ramach zadania wymieniono krawężnik na odcinku 850m. 

Inwestycja realizowana z budżetu Gminy Rakoniewice i Powiatu Grodziskiego. 

16.  Wykonanie pomnika Pamięci i Wolności w Rakoniewicach.  Inwestycję wykonała Firma 

ART.-STUDIO Rzeźba Odlewnictwo Michał Batkiewicz 32-083 Szczyglice ul. Krakowska. 

Wartość zadania  214.992,90zł. 

 

 

Zdjęcie pochodzi ze strony www.rakoniewice.pl 

 

  

 

 

 

 

 

 


