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O RAPORCIE
Raport o stanie gminy
to kompendium wiedzy
o mieście i gminie.
Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego
w roku poprzednim.
Zakres raportu obejmuje w szczególności: realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady miejskiej
i budżetu obywatelskiego.

Treść raportu została przygotowana i zatwierdzona
przez zespół do spraw opracowania raportu
o stanie gminy, powołany Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz.

*Podstawa prawna opracowania:
Art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Raport zawiera dane faktyczne zgromadzone na
podstawie
dokumentów
administracyjnych
i księgowych Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,
jednostek administracyjnych oraz gminnych osób
prawnych. Taki zbiór informuje o stanie gminy.

Burmistrz przedstawia raport radzie miejskiej do
końca maja każdego roku budżetowego.
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Szanowni Państwo,
za nami pierwszy rok pracy kolejnej kadencji rawickiego samorządu.
Rok 2019 to czas kontynuacji dotychczasowych działań i wskazywania
dalszych kierunków rozwoju naszej gminy. To także czas realizacji
projektów, które są konsekwencją zadań rozpoczętych w grudniu 2014
roku.
Jednym z kluczowych wydarzeń 2019 roku było zakończenie
budowy fabryki filtrów samochodowych – Hengst Filter Polska
i rozpoczęcie produkcji. Jest to jasny sygnał, że zmiana sposobu
myślenia o samorządowej polityce gospodarczej może przynieść
konkretne rezultaty. Jestem przekonany, że „uwolnienie” atrakcyjnych
terenów pod przemysł i skuteczna aktywność w środowisku
działających już przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów zwiastuje
nam w kilkuletniej pespektywie nowe lokalizacje obiektów
przemysłowych.
Rok 2019 to rozpoczęcie największych inwestycji w sercu naszego
miasta – przebudowy rynku. To jedna z najdłuższej oczekiwanych
przesz
mieszkańców
zmian
nie
tylko
estetycznych,
ale
i organizacyjnych. Obecna przebudowa ma sprawić, że rynek będzie
łączył wiele funkcji – zachowując funkcje parkingowe stajnie się
jednocześnie miejscem spotkań mieszkańców – wizytówką, z której
będziemy naprawdę dumni.
Przebudowa centrum miasta nie byłaby możliwa, gdyby nie
historyczne dofinansowanie na ten cel – choć pierwotnie otrzymaliśmy
7 mln, tę sumę udało się zwiększyć do całości kwoty wnioskowanej
wynoszącej 11 mln zł. Te duże kwoty to przykład, że zaangażowanie
i oddanie pracowników oraz stworzenie dobrze funkcjonującego
zespołu może przynieść wymierne efekty,

Rok 2019 to rozpoczęcie największych
inwestycji w sercu naszego miasta –
przebudowy rynku. To jedna z najdłuższej
oczekiwanych przesz mieszkańców zmian nie
tylko estetycznych, ale i organizacyjnych.
Obecna przebudowa ma sprawić, że rynek
będzie łączył wiele funkcji – zachowując
funkcje parkingowe stając się jednocześnie
miejscem spotkań mieszkańców – wizytówką,
z której będziemy naprawdę dumni.

których wszyscy jesteśmy świadkami. Za to oddanie
i poświęcenie serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom
urzędu naszej gminy, jednostek podległych i spółek.
Ostatnie lata to czas wytężonej pracy, ale jeszcze wiele
przed nami. W 2020 roku zamierzamy utrzymać najważniejsze
priorytety przyjęte w latach ubiegłych. W związku z epidemią
COVID-19 w wielu obszarach czekają nas trudności, ze względu
na mniejsze wpływy z PIT-u, CIT-u, podatku od nieruchomości
oraz subwencji oświatowej.
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Niestety, sytuacja związana COVID-19 i jej skutki finansowe dadzą
dodatkowe negatywne odbicie przychodach Gminy w 2020 rok.
Na dziś trudno oszacować na ile będzie nas stać w 2020 roku.
Wszystkie gminy w Polsce będą zmuszone radykalnie ograniczyć
skalę wydatków bieżących i inwestycji. Ratunkiem mogą być
jedynie programy rządowe pobudzające odmrożenie gospodarki.
W Gminie Rawicz najważniejszym projektem jest trzyczęściowy
program rewitalizacji miasta. Jego realizacja zależeć będzie od
sytuacji,
a
termin
ukończenia
szczególnie
projektów
kubaturowych może być przesunięty. Będziemy nadal starali się
pozyskiwać kolejne środki z rządowych i unijnych dotacji, m.in.
z Funduszu Dróg Samorządowych, który pozwala nam obecnie na
remonty długo oczekiwanych dróg, m.in. w Żylicach czy ul.
Rolniczej. Czy wystarczy nam środków własnych na inwestycje,
które może zostaną dofinansowane w ramach kolejnych
konkursów, dziś trudno stwierdzić.
Jednym z naszych ważnych celów jest ułatwienie ruchu
w centrum miasta w ramach nowej organizacji ruchu i poprzez
przebudowę kluczowych skrzyżowań – na ten cel będziemy
również poszukiwać dofinansowań, które pozwolą nam uzyskać
ponad 50% kosztów wartości inwestycji. Czy w przypadku
otrzymania dofinansowania będziemy w stanie zapewnić wkład
własny – tego nie wiemy. Będziemy współuczestniczyć
w projekcie budowy ścieżki z Rawicza do Osieka.
Dużo
działań
prowadzimy
w
obszarze
planistycznym.
Uporządkowanie tego aspektu to konsekwencja działań
związanych z przyjęciem w poprzedniej kadencji studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Tworzenie nowej przestrzeni dla przemysłu, mieszkalnictwa czy
rekreacji to jedno z moich podstawowych zadań, które wynika ze
sprawowanej przeze mnie funkcji i troski o przyszłość mieszkańców
i gminy.

Za nami wiele korzystnych dla miasta i gminy działań. Nigdy do tej
pory gmina Rawicz nie inwestowała tak dużych środków
w sprawy związane z infrastrukturą i estetyką miasta. Do marca
2020 roku korzystaliśmy z szansy, którą dał nam los, i którą
wypracowaliśmy wspólnymi działaniami. Każdemu, kto swoją
pracą dołożył choć niewielką cegiełkę to tego domu, jakim jest
gmina Rawicz, z całego serca dziękuję. Jakie tempo rozwoju
będzie możliwe od II połowy br. - nikt nie wie.

Burmistrz Gminy Rawicz
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RADA MIEJSKA GMINY RAWICZ

KADENCJA 2018-2023

Organ stanowiący i kontrolny gminy, który obraduje na komisjach
i sesjach. Do kompetencji rady należy podejmowanie uchwał
w sprawach należących do gminy. Radni wybierani są
w wyborach powszechnych. Sesje Rady zwoływane są raz
w miesiącu. Są one jawne, otwarte oraz nagrywane
i transmitowane na żywo na stronie internetowej
Gminy Rawicz za pośrednictwem jednego z portali.

Rada Miejska Gminy Rawicz
składa się z 21 radnych.
W 2019 roku
rada podjęła 173 uchwały.

Terminy i porządki obrad dostępne są na stronie www.rawicz.pl.
Przy radzie miejskiej działa Gminna Rada Seniorów.

Prezydium Rady

Komisja Rewizyjna

Komisja Gospodarczo

Komisja Skarg,

Komisja Spraw

Marek Przybylski

Marek Grześkowiak

- Budżetowa

Wniosków i Petycji

Społecznych

przewodniczący

Elżbieta Dudek

i Ochrony Środowiska

Wioletta Niziołek

Beata Niepiekło-Bąk

Rudolf Kołeczko

Paweł Jóska

Beata Rak

Jacek Hajnce

Tomasz Garbaliński

wiceprzewodniczący

Jacek Gwizdek

Mariusz Suchanecki

Karol Białecki

Rudolf Kołeczko

Andrzej Walkowiak

Janusz Kryś

Andrzej Zębik

Krzysztof Domaniecki

Daniel Ciesielski

Hanna Górniak

Robert Bałuniak

Jan Puślecki

wiceprzewodniczący

Andrzej Walkowiak
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RADA MIEJSKA GMINY RAWICZ
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje
i zapytania do burmistrza za pośrednictwem przewodniczącego rady.
Burmistrz udziela odpowiedzi radnemu w terminie 14 dni.

W 2019 roku radni zgłosili 72 interpelacje i zapytania
(o 32 mniej niż w 2018 roku).
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi
zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

SKARGI rozpatrzone przez Radę Miejską Gminy Rawicz
W 2019 roku do rady wpłynęły 2 skargi
(o 1 skargę mniej niż w 2018 roku).
Dotyczyły modernizacji powierzchni rynku w Rawiczu. Skargi zostały
przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Ostatecznie
skargi zostały oddalone.

Gmina Rawicz korzysta
z nowoczesnego oprogramowania
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STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2019
Lp.
1

Nr uchwały
IV/42/19
z dnia 30 stycznia 2019

REALIZACJA PODJĘTYCH UCHWAŁ
Uchwała w sprawie:

Opis wykonania
/rozstrzygnięcia

Wydział / Biuro
realizujące

w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Rawickiej

Obowiązuje

Muzeum Ziemi
Rawickiej

Obowiązuje

Wydział Finansowy

Obowiązuje

Biuro Promocji
i Komunikacji
społecznej

Obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

Obowiązuje

Biuro Rady

uchylenia uchwały Nr XL/427/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 lipca
2017 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

2

IV/43/19
z dnia 30 stycznia 2019

3

IV/44/19
z dnia 30 stycznia 2019

4

IV/45/19
z dnia 30 stycznia 2019

w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

5

IV/46/19
z dnia 30 stycznia 2019

w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Rawicz do Stowarzyszenia Samorządów Południowo Zachodniej
Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju”

6

IV/47/19
z dnia 30 stycznia 2019

w sprawie Statutów Osiedli miasta Rawicz

Obowiązuje
Dz. U. W. W. poz. 1354

Biuro Rady

7

IV/48/19
z dnia 30 stycznia 2019

w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Obowiązuje

Biuro Rady

w sprawie przystąpienia Gminy Rawicz do Stowarzyszenia o nazwie
„Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu”

10
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IV/49/19
z dnia 30 stycznia 2019

REALIZACJA PODJĘTYCH UCHWAŁ

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/320/13 Rady miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu i nadania jej Statutu

obowiązuje

w sprawie zmiany projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Rawicz

obowiązuje

Zakład Wodociągów
i kanalizacji Sp. z o.o.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Pokonaj bariery” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

obowiązuje

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

Biuro Rady

IV/50/19
9

10

11

z dnia 30 stycznia 2019
IV/51/19
z dnia 30 stycznia 2019

IV/52/19
z dnia 30 stycznia 2019

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2018 r. stwierdzającą nieważność Uchwały Nr
II/12/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania
oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Rawicz z 2019 r dla podmiotów prowadzących żłobki.

obowiązuje

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

obowiązuje

SP ZOZ Centrum
Rehabilitacji

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

IV/53/19
12

z dnia 30 stycznia 2019

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji
Medycznej i Ośrodka osób Niepełnosprawnych w Rawiczu

IV/54/19
13

14

z dnia 30 stycznia 2019

IV/55/19
z dnia 30 stycznia 2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Południe I
w Dębnie Polskim” gmina Rawicz

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. "Budowa infrastruktury rowerowej jako
alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze
powiatu rawickiego"

obowiązuje

Biuro zarządzania
Projektami
i Funduszami
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15

IV/56/19
z dnia 30 stycznia 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023

16

IV/57/19
z dnia 30 stycznia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

17

IV/58/19
z dnia 30 stycznia 2019

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Rawicz na 2019 r.

18

V/59/19
z dnia 27 lutego 2019

w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów

DZ. U.W.W. poz. 2718

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych
Rawiczu

Obowiązuje

Zakład Usług
Komunalnych

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rawicz

DZ.U.W.W. poz. 2720

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im Władysława Broniewskiego w Rawicz

Obowiązuje

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/541/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. na lata 2019-2021

Obowiązuje

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie czynności zmierzających do wdrożenia przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Budowa budynków wielorodzinnych w Rawiczu
w ramach programu „Mieszkanie Plus”

Obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023

Obowiązuje

Wydział Finansowy

19
20
21

V/60/19
z dnia 27 lutego 2019
V/61/19
z dnia 27 lutego 2019
V/62/19
z dnia 27 lutego 2019
V/63/19

22

z dnia 27 lutego 2019
V/64/19

23

24

z dnia 27 lutego 2019
V/65/19
z dnia 27 lutego 2019

Obowiązuje

Obowiązuje

Obowiązuje

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Biuro Rady

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
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25
26

V/66/19
z dnia 27 lutego 2019
V/67/19
z dnia 27 lutego 2019

REALIZACJA PODJĘTYCH UCHWAŁ
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

obowiązuje

Wydział Finansowy

w sprawie zmiany uchwal y w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Rawicz
dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania

DZ.U.W.W. poz. 271

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

27

VI/68/19
z 27 marca 2019

w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej w miejscowości Łąkta

28

VI/69/19
z 27 marca 2019

w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na
terenie gminy Rawicz

29

VI/70/19
z 27 marca 2019

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu

DZ.U.W.W. poz. 4523

30

VI/71/19
z 27 marca 2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Stare Miasto w Rawiczu

obowiązuje

31

VI/72/19
z 27 marca 2019

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rawicz w 2019 roku

DZ.U.W.W. poz. 4505

32

VI/73/19
z 27 marca 2019

w sprawie zapewnienia warunków do osiedlania się na terenie miasta Rawicza, rodzinie polskiego
pochodzenia w ramach repatriacji

obowiązuje

33

VI/74/19
z 27 marca 2019

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Rawicz na rok 2019

DZ.U.W.W. poz. 4506

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

34

VI/75/19
z 27 marca 2019

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielania dotacji
przedmiotowej dla zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu

obowiązuje

Zakład Usług
Komunalnych

35

VI/76/19
z 27 marca 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2019-2023

obowiązuje

Wydział Finansowy

obowiązuje

Biuro Promocji
i Komunikacji
Społecznej
Zakład Usług
Komunalnych
Wydział Inwestycji
i Rozwoju
Wydział Inwestycji
i Rozwoju
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36

VI/77/19
z 27 marca 2019

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

obowiązuje

Wydział Finansowy

37

VI/78/19
z 24 kwietnia 2019

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu.

obowiązuje

Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

38

VI/79/19
z 24 kwietnia 2019

wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Rawicz udziałów w spółce – Samorządowy Fundusz Poręczeń
Kredytowych Spółka z o.o. z siedzibą w Gostyniu,

obowiązuje

Biuro Obsługi
Inwestora i
Przedsiębiorcy

39

VI/80/19
z 24 kwietnia 2019

nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dębno Polskie,

DZ.U.W.W. poz. 4865

Wydział Inwestycji i
Rozwoju

40

VI/81/19
z 24 kwietnia 2019

nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dębno Polskie oraz Kąty,

41

VI/82/19
z 24 kwietnia 2019

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne, określenia
wysokości opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z tych opłat.

DZ.U.W.W. poz. 4864

DZ.U.W.W. poz.4866

Wydział Inwestycji i
Rozwoju

Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych
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42

VI/83/19
z 24 kwietnia 2019

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych
zobowiązań z tytułu podpisanych umów kredytowych

obowiązuje

Wydział Finansowy

43

VI/84/19
z 24 kwietnia 2019

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/75/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 marca 2019 r w sprawie
zmiany Uchwały w sprawie Kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla
Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu

obowiązuje

Zakład Usług
Komunalnych

44

VI/85/19
z 24 kwietnia 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023

obowiązuje

Wydział Finansowy

45

VI/86/19
z 24 kwietnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

obowiązuje

Wydział Finansowy

46

VI/87/19
z 24 kwietnia 2019

DZ.U.W.W. poz. 5984

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

47

VI/88/19
z 24 kwietnia 2019

w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji Rawicz

w sprawie powołania Komisji Statutowej

obowiązuje

Biuro Rady
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48

VII/89/19
z 22 maja 2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Rawicz oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

DZU.W.W. poz. 5367

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

49

VII/90/19
z 22 maja 2019

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Rawicz uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za
korzystanie z publicznych toalet miejskich,

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

50

VII/91/19
z 22 maja 2019

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu,,

obowiązuje

Zakład Usług
Komunalnych

51

VII/92/19
z 22 maja 2019

obowiązuje

Biuro Promocji
i Komunikacji
Społecznej

52

VII/93/19
z 22 maja 2019

53

VII/94/19
z 22 maja 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
na rok 2019

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej Gminy Rawicz do Rawickiej Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego,

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

obowiązuje

DZ.U.W.W. poz. 5368

Biuro Promocji
i Komunikacji
Społecznej

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
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54
z 22 maja 2019

REALIZACJA PODJĘTYCH UCHWAŁ

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i
Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu

w sprawie . określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od
obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla:
pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli
przedszkoli

55

VII/96/19
z 22 maja 2019

56

VII/97/19
z 22 maja 2019

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi
w Gminie Rawicz"

57

VII/98/19
z 22 maja 2019

w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 r.

58

VII/99/19
z 22 maja 2019

w sprawie podjęcie działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięć w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego,

59

VII/100/19
z 22 maja 2018

w sprawie przyjęcia programu „Majster dla seniora” na rok 2019

obowiązuje

SP ZOZ Centrum
Rehabilitacji
Medycznej
i Ośrodka Osób
Niepełnosprawnych

DZ.U.W.W. poz. 5366

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

obowiązuje

Wydział finansowy

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

obowiązuje

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
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60

VII/101/19
z 22 maja 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023

61

VII/102/19
z 22 maja 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

62

IX/103/19
z 19 czerwca 2019

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rawicz wotum zaufania

63

IX/104/19
z 19 czerwca 2019

64

IX/105/19
z 19 czerwca 2019

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rawicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rawicz za
2018 rok

65

IX/106/19
z 19 czerwca 2019

w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Rawicz za 2018 rok

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Rada Miejska Gminy
Rawicz

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy
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w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rawicz

66

VII/107/19
Z 19 czerwca 2019

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

67

VII/108/19
z 19 czerwca 2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
lokalizacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN150 PN 84 relacji OP – Rawicz KGZ Załęcze,
gmina Rawicz

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

68

IX/109/19
z 19 czerwca 2019

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt zgłaszany w ramach Budżetu Obywatelskiego
na 2020 rok

DZ.U.W.W. poz. 6247

Biuro Rady

69

IX/110/19
z 19 czerwca 2019

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej
Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3"

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

70

IX/111/19
z 19 czerwca 2019

w sprawie powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników

obowiązuje

Biuro Rady

71

IX/112/19
z 19 czerwca 2019

w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Rawicz

DZ.U.W.W. POZ.6245

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych
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72

IX/113/19
z 19 czerwca 2019

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Rawicz
w 2019 r. dla podmiotów prowadzących żłobki

DZ.U.W.W. poz. 6245

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

73

IX/114/19
z 19 czerwca 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023

obowiązuje

Wydział Finansowy

74

IX/115/19
z 19 czerwca 2019

obowiązuje

Wydział Finansowy

75

X/116/19
z 16 lipca 2019

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

76

X/117/19
z 26 lipca 2019

77

X/118/19
z 26 lipca 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/110/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
realizację projektu pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek,
Ignacego Buszy 5 i Szarych szeregów 3

w sprawie przekazania skargi mieszkańca według właściwości

w sprawie przekazania wniosku mieszkańca według właściwości

obowiązuje

obowiązuje

Biuro Rady

Biuro Rady
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XI/119/19
z 26 lipca 2019

79

XI/120/19
z 26 lipca 2019

80

XI/121/19
z 26 lipca 2019

81

XI/122/19
z 26 lipca 2019

82

XII/123/19
z 18 września 2019

83

XII/124/19
z 18 września 2019

REALIZACJA PODJĘTYCH UCHWAŁ

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi rawickiemu pomocy finansowej w 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2019-2023

obowiązuje

obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

obowiązuje

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne

obowiązuje

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminne Centrum Usług
Wspólnych w Rawiczu oraz nadania jej statutu

w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej w Rawiczu

obowiązuje

obowiązuje

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Wydział Finansowych

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Wydział Finansowy

Wydział Inwestycji
i Rozwoju
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84

XII/125/19
z 18 września 2019

w sprawie wyznaczenia kierunków działania Gminy Rawicz w zakresie przeprowadzenia akcji „Gmina
Rawicz bez tworzyw sztucznych”

85

XII/126/19
z 18 września 2019

w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 roku

86

XII/127/19
z 18 września 2019

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu” oraz
nadanie jej statutu

87

XII/128/19
z 18 września 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

88

XII/129/19
z 18 września 2019

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Erasmus +UNION”

89

XII/130/19
z 18 września 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Żołędnica” w obrębie geodezyjnym Żołędnica Gmina Rawicz

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

Wydział Finansowy

Zakład Usług
Komunalnych

Wydział Finansowy

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

Wydział Inwestycji
i Rozwoju
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90

XII/131/19
z 18 września 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn Gmina Rawicz

91

XII/132/19
z 18 września 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Sarnówka Północ” w obrębie geodezyjnym Sarnówka Gmina Rawicz

92

XII/133/19
z 18 września 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Rawicz-Zachód – Sarnowa” w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sarnowa Gmina Rawicz

93

XII/134/19
z 18 września 2019

94

XII/135/19
z 18 września 2019

w sprawie przyjęcia Programu „Szyty na miarę” na rok 2019

95

XII/136/19
z 18 września 2019

w sprawie ustanowienia, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokość

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Rawicz – Północ Sierakowo” w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sierakowo Gmina Rawicz

obowiązuje

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

obowiązuje

DZ.U.W.W. poz. 8067803

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Biuro Promocji
i Komunikacji
Społecznej
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96

XII/137/19
z 18 września 2019

w sprawie zmiany uchwały w prawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
na lata 2019-2021

obowiązuje

Zakład Wodociągów
i kanalizacji Sp. z o.o.

97

XII/138/19
z 18 września 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy
Rawicz,,

DZ.U.W.W. poz. 8065

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

98

XII/139/19
z 18 września 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz

obowiązuje

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

99

XII/140/19
z 18 września 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb gminy Rawicz na rok 2019
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych

obowiązuje

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

100

XII/141/19
z 18 września 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023

101

XII/142/19
z 18 września 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

obowiązuje

obowiązuje

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy
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102

XIII/143/19
z 18 września 2019

w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji
i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

DZ.U.W.W. poz. 8068

SP ZOZ Centrum
Rehabilitacji
Medycznej
i Ośrodka Osób
Niepełnosprawnych

103

XIII/144/19
z 23 października 2019

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat
dodatkowych za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego
parkowania na terenie Rawicza.

DZ.U.W.W. poz. 9275

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

104

XIII/145/19
z 23 październik 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem luz
zarządzającym jest Gminy Rawicz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

DZ.U.W.W. poz. 9272

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

105

XIII/146/19
z 23 października 2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

DZ.U.W.W. poz. 9278

Wydział Finansowy

106

XIII/147/19
z 23 października 2019

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słupia Kapitulna

DZ.U.W.W. poz. 9277

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

107

XIII/148/19
z 23 października 2019

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w mieście Rawicz

DZ.U.W.W. poz. 9271

Wydział Inwestycji
i Rozwoju
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XII/149/19
z 18 września 2019

w sprawie wyrażenia zgody ma odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu

109

XIII/150/19
z 23 października 2019

w sprawie dokonania zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka wsparcia w Rawiczu

110

XIII/151/19
z 23 październik 2019

w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych
Uzależnień Gminy Rawicz na rok 2020

111

XIII/152/19
z 23 października 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą
Gminne Centrum Usług wspólnych w Rawiczu oraz nadania jej statutu

112

XIII/153/19
z 23 października 2019

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie dotacji na realizację projektu
pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowej w Folwarku”

113

XIII/154/19
z 23 października 2019

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

108

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

obowiązuje

Miejsko Gminny
Ośrodek Wsparcia

obowiązuje

Miejsko Gminny
Ośrodek Wsparcia

obowiązuje

Wydział Finansowy

obowiązuje

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

DZ.U.W.W. poz. 9274

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
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114

XIII/155/19
z 23 października 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

DZ.U.W.W. poz. 9273

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

115

XIII/156/19
z 23 października 2019

w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rawicz

DZ.U.W.W. poz. 9276

Biuro Rady

116

XIII/157/19
z 23 październik 2019

w sprawie udzielenia Powiatowi rawickiemu pomocy finansowej w 2020 roku

117

XIII/158/19
z 23 października 2019

118

XIII/159/19
z 23 października 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

119

XIII/160/19
z 23 października 2019

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Rawicz do Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa
społecznego „INWESTOR” S.A. z siedzibą w Górze

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2019-2024

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Wydział Inwestycji
i Rozwoju
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120

XIII/161/19
z 23 października 2019

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rawicz

Obowiązuje

Wydział Finansowy

121

XIII/162/19
z 23 października 2019

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Obowiązuje

Biuro Rady

122

XIII/163/19
z 23 październik 2019

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek zamiejscowy w Lesznie

Obowiązuje

Biuro Rady

123

XIII/164/19
z 23 października 2019

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu

Obowiązuje

Biuro Rady

124

XIV/165/19
z 13 listopada 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu w 2020 r.

Obowiązuje

Wydział Finansowy

125

XIV/166/19
Z 13 listopada 2019

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Zakład Energetyki Cieplnej w Rawiczu w celu
przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązuje

Zakład Usług
Komunalnych
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126

XIV/167/19
z 13 listopada 2019

127

XIV/168/19
Z 13 listopada 2019

128

XIV/169/19
z 13 listopada2019

129

XIV/170/19
z 13 listopada 2019

130

XIV/171/19
z 13 listopada 2019

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

131

XIV/172/19
Z 13 listopada 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminów i sposobu ustalenia zaliczkowych wpłat nadwyżki
środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu Gminy Rawicz
oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek i sposobu jej poboru

DZ.U.W.W. poz. 10198

Wydział Finansowy

w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu projektu pn. „Poprawa systemu zagospodarowania
wodami opadowymi w Gminie Rawicz"

obowiązuje

Biuro zarządzania
Projektami
i Funduszami

w sprawie przystąpienia Gminy Rawicz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
- edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu
Pomocy Społecznej w Rawiczu oraz w Dziennych Klubach Wsparcia na terenach wiejskich

obowiązuje

DZ.U.W.W. poz. 10567

obowiązuje

obowiązuje

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Biuro Promocji
i Komunikacji
Społecznej

Wydział Finansowy
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132

XIV/173/19
z 13 listopada 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023

obowiązuje

Wydział Finansowy

133

XIV/174/19
Z 13 listopada 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

obowiązuje

Wydział Finansowy

134

XIV/175/19
z 29 listopada 2019

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rawicz

obowiązuje

Biuro Rady

135

XIV/176/19
z 29 listopada 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe na terenie miasta i
gminy Rawicz

DZ.U.W.W. poz. 10974

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

136

XIV/177/19
z 29 listopada 2019

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu i nadania statutu

obowiązuje

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

137

XIV/178/19
Z 29 listopada 2019

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dąbrówka

obowiązuje

Biuro zarządzania
Projektami
i Funduszami
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138

XV/179/19
z 29 listopada 2019

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Folwark

139

XV/180/19
z 29 listopada 2019

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Izbice

140

XV/181/19
z 29 listopada 2019

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Żołędnica

141

XV/182/19
z 29 listopada 2019

w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych z budżetu gminy Rawicz udzielanych przez SP ZOZ
Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu

142

XV/183/19
z 29 listopada 2019

w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb Gminy Rawicz na rok 2020 w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych

143

XV/184/19
z 29 listopada 2019

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny środków trwałych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną
na rzecz Przedszkola w Dębnie Polskim

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

Obowiązuje
obowiązuje

Biuro zarządzania
Projektami
i Funduszami
Biuro zarządzania
Projektami
i Funduszami

Biuro zarządzania
Projektami
i Funduszami

SP ZOZ Centrum
Rehabilitacji
Medycznej
i Ośrodka Osób
Niepełnosprawnych

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

Rawicka Biblioteka
Publiczna

31

RAPORT O STANIE GMINY 2019

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2019

REALIZACJA PODJĘTYCH UCHWAŁ

144

XV/185/19
z 29 listopada 2019

w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/614/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie
zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy Rawicz zaliczonym do sektora finansów
publicznych oraz określenia zakresu wspólnej obsługi

145

XV/186/19
z 29 listopada 2019

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Rawicz
w 2020 r. dla podmiotów prowadzących żłobki

146

XV/187/19
z 29 listopada 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019

147

XV/188/19
z 29 listopada 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 r.

148

XV/189/19
z 29 listopada 2019

w sprawie zmiany Wielkoletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023

149

XV/190/19
z 29 listopada 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

obowiązuje

DZ.U.W.W. poz. 831

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

Wydział Finansowy

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy
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150

XVI/191/19
z 18 grudnia 2019

w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

obowiązuje

Wydział Finansowy

151

XV/192/19
z 18 grudnia 2019

w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2020

DZ.U.W.W. poz. 838

Wydział Finansowy

152

XV/193/19
z 18 grudnia 2019

w sprawie
zmiany statutu Gminy Rawicz

DZ.U.W.W. poz. 833

Biuro Rady

153

XV/194/19
z 18 grudnia 2019

w sprawie likwidacji Miejsko - Gminnego Ośrodka Wsparcia w Rawiczu

obowiązuje

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

154

XV/195/19
z 18 grudnia 2019

w sprawie przyjęcia Programu „Majster dla seniora” na rok 2020

obowiązuje

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

155

XV/196/19
z 18 grudnia 2019

obowiązuje

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

w sprawie przyjęcia Programu „Szyty na miarę” na rok 2020
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156

XVI/197/19
z 18 grudnia 2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2020 - 2026

Obowiązuje

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

157

XV/198/19
z 18 grudnia 2019

w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych
Uzależnień Gminy Rawicz na rok 2020

Obowiązuje

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

158

XV/199/19
z 18 grudnia 2019

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024

Obowiązuje

Wydział Finansowy

159

XV/200/19
z 18 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Obowiązuje

Wydział Finansowy

160

XV/201/19
z 18 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu oraz nadanie jej statutu

Obowiązuje

Wydział Finansowy

161

XV/202/19
z 18 grudnia 2019

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w sprawie budowy ścieżki rowerowej

Obowiązuje

Biuro Rady
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162

XVI/203/19
z 18 grudnia 2019

w sprawie przystąpienia sołectw: Izbice, Dąbrówka, Folwark i Żołędnica do programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi”

obowiązuje

Biuro zarządzania
Projektami
i Funduszami

163

XVI/204/19
z 30 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na
dofinasowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na
terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania

DZ.U.W.W. poz. 839

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

164

XVI/205/19
z 30 grudnia 2019

w sprawie zmiany granic Miasta Rawicz oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

DZ.U.W.W. poz. 836

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

165

XVI/206/19
z 30 grudnia 2019

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szymanowo

DZ.U.W.W. poz. 835

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

166

XVI/207/19
z 30 grudnia 2019

w sprawie przedłużenia istniejącej ulicy w miejscowości Słupia Kapitulna

DZ.U.W.W. poz. 834

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

167

XVI/208/19
z 30 grudnia 2019

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Rawicz na 2020 rok

obowiązuje

Biuro Rady
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168

XVI/209/19
z 30 grudnia 2019

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli , dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

DZ.U.W.W. poz. 837

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

169

XVI/210/19
z 30 grudnia 2019

w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

obowiązuje

Wydział Finansowy

170

XVI/211/19
z 30 grudnia 2019

w sprawie, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024

obowiązuje

Wydział Finansowy

171

XVI/212/19
z 30 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

obowiązuje

172

XVI/213/19
z 30 grudnia 2019

w sprawie zmiana uchwały w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Rawicz programu „Duża Rodzina”

173

XVI/214/19
z 30 grudnia 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu

obowiązuje

obowiązuje

Wydział Finansowy

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
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PROFESJONALNA I POMOCNA KADRA

Pracownicy Urzędu w obliczu zmieniającego się prawa, procesów zachodzących
w administracji samorządowej, pojawiających się nowych zadań i rosnących
oczekiwań klientów muszą nieustannie dostosowywać, aktualizować i podwajać
swoje kwalifikacje zawodowe. W tym celu dostosowano strukturę organizacyjną
urzędu , w której w ramach istniejących struktur wyodrębniono Wydział Strategii,
Planowania i Rozwoju oraz dwa biura - Inwestycji Kubaturowych i Inwestycji
Drogowych.
W 2019 roku urzędnicy wzięli udział w 170 szkoleniach,
czyli o 9% więcej niż w roku 2018.
W większości szkolenia związane były z przygotowaniami pracowników do wdrożeń
rozwiązań elektronicznych, poprawiających dostęp do usług administracyjnych
zarówno pracowników jak i interesantów w różnych obszarach. W efekcie wdrożono
elektroniczny obieg dokumentów, który zapewnia kontrolę nad kluczowymi
procesami, efektywnością i terminowością. Systemowe wdrożenia wewnętrzne
pozwalają pracownikom na szybki dostęp do kompleksowych informacji.
Nowością w ramach kompleksowych wdrożeń jest Elektroniczne Biuro Obsługi
Interesantów, które niebawem zostanie udostępnione na stronie internetowej
naszego urzędu.
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Urząd Miejski Gminy Rawicz
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
Placówki oświatowe:
Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu
Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu
Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu
Przedszkole nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu
Zespół Przedszkolny w Szymanowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Rawiczu
Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Broniewskiego w Rawiczu
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej
Zakład budżetowy:
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
Samorządowe instytucje kultury:
Dom Kultury w Rawiczu
Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu
Rawicka Biblioteka Publiczna
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób
Niepełnosprawnych w Rawiczu

JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
W 2019 roku Rada Miejska Gminy Rawicz
podjęła uchwałę o utworzeniu jednostek
organizacyjnych Gminnego Centrum Usług
Wspólnych oraz Środowiskowego Dziennego
Domu Samopomocy
w Rawiczu, a także Spółki Gminnej
Zakład Energetyki Cieplnej.
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URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

LICZBA OSÓB
ZATRUDNIONYCH
w 2019 roku
103
53

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
SP ZOZ CENTRUM REHABILITACJI
DOM KULTURY W RAWICZU
RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ

6
11
15
45
36
16
27
16
9

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWICZU SP. Z O.O.

59

PRZEDSZKOLE NR 1 W RAWICZU
PRZEDSZKOLE NR 3 W RAWICZU
PRZEDSZKOLE NR 5 W RAWICZU
PRZEDSZKOLE NR 6 W RAWICZU
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W SZYMANOWIE
PRZEDSZKOLE W SZYMANOWIE
PRZEDSZKOLE W DĘBNIE POLSKIM
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W RAWICZU

23
28
40
28
11
51

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W RAWICZU
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RAWICZU

53
108

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W RAWICZU
SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERAKOWIE
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MASŁOWIE
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SŁUPI KAPITULNEJ

76
79
34
27

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZIELONEJ WSI

40

STRUKTURA
NAZWA ZATRUDNIENIA
JEDNOSTKI

RAZEM

994

LICZBA OSÓB
ZATRUDNIONYCH
w 2018 roku

LICZBA ETATÓW
w 2019 roku

LICZBA ETATÓW
w 2018 roku

LICZBA UMÓW ZLECEŃ
w 2019 roku

LICZBA UMÓW
ZLECEŃ w 2018 roku

99
48
6
10
59
36
14
26
17
9
58
23
27
37
28
5
8
52
44
102
73
92
30
25
41
969

100,75
50,75
4,75
9,38
12
45
36
14,25
24,5
14,63
6,13
59
19,71
23,95
33,47
27,92
5,34
51,07
53,06
120,40
67,94
83,77
18,41
16,88
33,54
932,60

96,38
46,75
4,75
9
58,75
36
12,5
26
15,38
9
58
20,17
24,83
33,72
26,83
2,12
3,67
49,76
46,25
124,19
69,15
104,66
21,42
17,98
32,64
949,90

100
13
0
0
0
5
36
19
97
2
7
2
2
2
2
2
4
1
1
5
5
8
1
1
2
317

83
21
0
0
0
6
39
7
101
1
8
1 umowa o zarządzanie

1
2
2
3
2
1
1
3
4
8
1
2
4
301
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MISJA GMINY RAWICZ:

WIZJA GMINY RAWICZ:

Rawicz gminą wspierającą swoich mieszkańców

Gmina i miasto Rawicz

poprzez nieustanny rozwój przedsiębiorczości,

subregionalnym biegunem wzrostu

infrastruktury, kapitału społecznego

o silnie rozwiniętej gospodarce

i usług publicznych.

i wysokiej jakości

.

życia mieszkańców.

O działaniach samorządu informujemy na bieżąco na stronie internetowej www.rawicz.pl oraz w mediach społecznościowych. Zachęcamy także do lektury
miesięcznika - „Gazety Rawickiej”. Warto też dołączyć do serwisu SMS, aby otrzymywać na bieżąco komunikaty o najważniejszych wydarzeniach.
Przystępny w użytkowaniu jest też nowo stworzony, nowoczesny Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).

PROFESJONALNA
KADRA

GODZINY
PRACY
poniedziałki 8:00-16:00

Na stanowiskach urzędniczych
zatrudnionych jest 75 osób
posiadających wyższe
wykształcenie.

wtorki 7:00-15:00
środy 7:00-16:00
czwartki 7:00-15:00
piątki 7:00-14:00

INTERNET
I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
www.rawicz.pl
Facebook: Gmina Rawicz
Facebook: Rawicz - dzieje się
BIP: www.bip.rawicz.pl
Youtube: Gmina Rawicz
Youtube: Rada Miejska UMG w Rawiczu
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PODSTAWOWE WSKAŹNIKI BUDŻETU
37,64%

36 587 033,90 zł

udział dochodów własnych
w dochodach ogółem

(w tym kwota 3 975 166,32 zł z tytułu podpisanej Umowy
nr 628/ENEA Oświetlenie/OP/UI/2018 z dn. 30.11.2018 r.
na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usługa oświetlania
na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz”)

23,34%

13 055 418,21 zł

udział wydatków majątkowych
w wydatkach ogółem

kwota wolnych środków,
o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt. 6 ustawy
o finansach publicznych

BUDŻET GMINY

zadłużenie Gminy Rawicz
Budżet gminy to coroczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów. Budżet Gminy uchwala rada miejska do końca roku
poprzedzającego rok budżetowy, w szczególnych przypadkach do końca
stycznia roku budżetowego.
Podstawę gospodarki finansowej Gminy Rawicz w 2019 roku stanowiła
Uchwała Nr III/41/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (ze zmianami).

WYKONANIE BUDŻETU

159 834 491,45 zł

18 052 547,93zł

Łączne dochody budżetowe

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Dane na dzień 31.12.2019 r. na podstawie sprawozdań
z wykonania budżetu za 2019 r.

Tyle pieniędzy udało nam się pozyskać w roku 2019 ze źródeł zewnętrznych,
w tym z programów Unii Europejskiej.

9 508 569,52 zł

38,08%
Procentowy udział gminy w podatku PIT

Tyle pieniędzy wpłynęło do budżetu
z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych.

Tyle procent podatku dochodowego od osób fizycznych wróciło do budżetu
gminy w 2019 r.
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161 047 069,46 zł

37 584 740,47 zł

Wydatki budżetowe

Wydatki inwestycyjne

Dane na dzień 31.12.2019 r.
na podstawie sprawozdań
z wykonania budżetu za 2019 r.

Dane na dzień 31.12.2019 r.
na podstawie sprawozdań
z wykonania budżetu za 2019 r.

BUDŻET GMINY

180 0 00 000

160 0 00 000
140 0 00 000
120 0 00 000

100 0 00 000
80 0 00 000
60 0 00 000

40 0 00 000
20 0 00 000
-

-20 0 00 000

Dochody

Wydatki

Deficyt

1 212 578,01 zł
Plan na 2019 rok

Wynik budżetu za 2019 rok
(deficyt budżetu)

Wykonanie za 2019 rok
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Na wykresach ujęto najważniejsze źródła dochodów
i największe pozycje wydatków w budżecie Gminy Rawicz.
Pełny tekst uchwały budżetowej można znaleźć na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej.

1,6%

3,6%

BUDŻET GMINY
DOCHODY

0,3%
podatek rolny

17,3%
14,1%

subwencja oświatowa

1,0%

podatek od nieruchomości od osób prawnych

5,9%

podatek dochody od osób fizycznych
inne
dotacje na zadania zlecone

18,7%

26,3%

dotacje na inwestycje
sprzedaż nieruchomości

11,1%

podatek dochody od osób prawnych
podatek od nieruchomości od osób fizycznych
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Na wykresach ujęto najważniejsze źródła dochodów
i największe pozycje wydatków w budżecie Gminy Rawicz.
Pełny tekst uchwały budżetowej można znaleźć na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej.

BUDŻET GMINY
WYDATKI
na oświatę i wychowanie

na ochronę zdrowia

44 303 521,79

na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

87 737 225,93

7 225 570,28

13 798 276,08

7 223 521,38

758 954,00

na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

na pomoc społeczną

na pozostałe działy
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WYDATKI MAJĄTKOWE

BUDŻET GMINY

W budżecie Gminy Rawicz wykonane wydatki majątkowe
stanowiły 23,34% wykonanych wydatków budżetu.

40 145 920,46 zł

37 584 740,47 zł

Plan wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków
majątkowych

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYNALEŻNOŚCIĄ DO STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW
Związek / Stowarzyszenie

Data przystąpienia

Wysokość składki w 2019 r.

WOKiSS

2002

14 520,00

Związek Miast Polskich

2007

6 579,25

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich

2015

5 539,23

Międzygminny Związek Turystyczny
Wielkopolska Gościnna

2015

59 008,00

Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska

2016

39 584,00

RAPORT O STANIE GMINY 2019
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Na koniec 2019 roku wysokość zadłużenia Gminy Rawicz

wyniosła 36 587 033,90 zł, w tym:

INDYWIDUALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ GMINY RAWICZ
▪

w WFOŚiGW – 32 386,26 zł,

▪

w bankach komercyjnych – 33 308 040 zł,

▪

w związku z podpisaną umową nr 628/Enea Oświetlenie/OP/Ul/2018

- ANALIZA RYZYKA NIESPEŁNIENIA WSKAŹNIKA
Z ART. 243 W LATACH NASTĘPNYCH

na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa oświetlenia na terenie
administrowanym przez Gminę Rawicz” – 3 246 607,64 zł.
Na koniec 2019 roku:

Rok

▪ dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy
o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu o plan III kwartału roku poprzedzającego
pierwszy rok prognozy (poz. 9.6 WPF) wynosi 9,03 %
▪ wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,
o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach,
po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
przez Gminę oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok (poz. 9.4 WPF) wynosi 2,41%

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

5,84%
4,45%
4,60%
6,47%
5,94%
4,40%
3,68%
3,06%
3,02%
3,28%
3,59%
3,87%
3,51%
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BUDŻET GMINY

GRAFICZNA ILUSTRACJA KWOTY DŁUGU, SPŁATY RAT
KAPITAŁOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Kwota długu

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

wydatki na obsługę długu, w tym:

45 000

40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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Przeprowadzono 5 kontroli podatkowych, w których
wykazano nieprawidłowości skutkujące przypisem
na łączną kwotę 20.481 zł.
Dokonano 4 umorzenia zaległości podatkowej z tytułu
podatku od nieruchomości w kwocie 1.433,00 zł
oraz 1 umorzenie
z tytułu podatku od spadków i darowizn
w kwocie 2 863,00 zł.
Nie dokonano rozłożeń podatku na raty.

PODATKI
•

sporządzono:
wystawiono:

•

wystawiono:

*wzrost o 136,66 zł w stosunku do roku 2018

wystawiono:

sporządzono:

•

460 tytułów wykonawczych na kwotę 190 079,27 zł
1 265 upomnień na kwotę 365 672,59 zł

12 tytułów wykonawczych na kwotę 13 804,00 zł
34 upomnień na kwotę 84 100,70 zł

Podatek od środków transportowych - os. prawne 756/75615/0340

wystawiono:

Liczba podatników

1 135 upomnień na kwotę 478 225,49 zł

Podatek od środków transportowych - os. fizyczne 756/75616/0340

sporządzono:

•

164 tytułów wykonawczych na kwotę 65 674,80 zł

Podatek od nieruchomości - os. fizyczne 756/75616/0310

sporządzono:

•

podatek PIT na mieszkańca
978,44 zł*

Podatek rolny - os. fizyczne 756/75616/0320

7 tytuł wykonawczy na kwotę 7 597,00 zł
14 upomnień na kwotę 66 138,13 zł

Podatek od nieruchomości - os. prawne 756/75615/0310/01

Podatek od nieruchomości,
rolny, leśny

Podatek od środków
transportowych

sporządzono:

Osoby prawne

295

38

wystawiono:

Osoby fizyczne

7543

165

96 tytułów wykonawczych na kwotę 599 665,00 zł
163 upomnień na kwotę 1 118 890,97 zł
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NIERUCHOMOŚCI W POSIADANIU GMINY RAWICZ
Prawa własności nieruchomości
przysługujące Gminie Rawicz na dzień 31 grudnia 2019 r.

MIENIE GMINY

Nazwa
mienia komunalnego

Stan na
31.12.2018 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
31.12.2019 r.

1

2

3

4

5

Grunty, w tym:
- m2
- wartość (w tys. zł)

7 887 844,55
87 568

47 217,98
825

284 775,02
7 089

7 650 287,51
81 304

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Rawicz
na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 7 650 287,51 m2 - w tym:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

grunty zabudowane i zurbanizowane: 882 552,71 m2
użytki rolne: 2 260 489 m2
grunty leśne oraz zakrzewione: 212 424 m2
grunty pod wodami: 426 563 m2
nieużytki: 126 521 m2
drogi: 3 044 286,80 m2
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe: 306 722 m2
tereny różne: 390 729 m2
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Struktura zagospodarowania gruntów Gminy
Rawicz na dzień 31 grudnia 2019 r.

8%

GRUNTY GMINY
Struktura użytkowników wieczystych na gruntach
stanowiących własność Gminy Rawicz
na dzień 31 grudnia 2019 r.

12%
13%

2,0%
68%

10%
88%

Trwały zarząd
Dzierżawa
Użytkowanie wieczytse w związku z przekształceniem i sprzedażą prawa
użytkowania wieczystego
Własnośc gminy

Trwały zarząd 60.42.06 ha gruntów; dzierżawa 88.92.42 ha; użytkowanie
wieczyste w związku z przekształceniem i sprzedażą prawa użytkowania
wieczystego 99.06.78 ha. W zasobie gminy pozostaje 516.61.61,51 ha
(nierozdysponowane). Szczegółowe zmiany w wielkościach
ww. własności zawiera informacja o stanie mienia Gminy Rawicz.

Osoby fizyczne

Osoby prawne

Spółdzielnia mieszkaniowa

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Rawicz w ewidencji księgowej prawa
użytkowania wieczystego posiada wpisanych 134 osób fizycznych,
16 osoby prawne oraz 3 spółdzielnie mieszkaniowe.
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Nazwa mienia
komunalnego

Stan na
31.12.2018 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
31.12.2019 r.

Budynki i budowle
- wartość (w tys. zł)

257 221

40 201

36 401

261 021

Środki transportowe
wartość (w tys. zł)

1 379

834

796

1 417

ZASOBY KOMUNALNE
Zasobem budynków komunalnych oraz mieszkań
komunalnych stanowiących własność Gminy Rawicz
zarządza Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.
W zasobie tym znajdowały się m.in.:
• 176 budynków komunalnych,

w tym 24 budynków użytkowych i 152 budynki mieszkalne,
Pozostałe środki
trwałe
- wartość (w tys. zł)

• 823 mieszkań komunalnych,

11 152

6 006

5 484

11 674

W grupie składnika mienia komunalnego - „Pozostałe środki trwałe” - uwzględniono:
kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, narzędzia,
przyrządy, ruchomości i wyposażenie.
W 2019 r. zwiększenia i zmniejszenia ww. mienia dotyczyły wszystkich
jednostek organizacyjnych Gminy Rawicz.

w tym 101 lokale socjalne i 441 mieszkania własnościowe.

Informacje o wielkości zasobu komunalnego oraz jego
zmianach w 2019 r. zawiera informacja o stanie mienia
Gminy Rawicz za 2019 r.

Zmiany dotyczyły zakupu mienia w Zakładzie Usług
Komunalnych w Rawiczu
i Domu Kultury w Rawiczu.
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UDZIAŁY ORAZ AKCJE GMINY RAWICZ
W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

UDZIAŁY I AKCJE GMINY
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Rawicz posiada akcje

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 9),
w celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki

i udziały w spółkach prawa handlowego o łącznej wartości

organizacyjne, a także zawierać umowy

nominalnej 57.792.985,25 zł.

z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Nazwa spółki

Liczba udziałów lub akcji
Gminy Rawicz / szt.

Wartość nominalna udziału
lub akcji / zł

Kapitał zakładowy spółki
/ zł

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

63

10 000

630 000

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Inwestor” S.A.

4 720

100

472 000

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

6 555

825

5 407 875

245

0,45

110,25

102 566

500

51 283 000

Rawibox S.A.

Jednoosobowa spółka Gminy Rawicz
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
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KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZADANIA AUDYTOWE

AUDYT I KONTROLA
Audyt

wewnętrzny

jest

działalnością

niezależną

AUDYT

i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika

▪ Urząd Miejski Gminy Rawicz

jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną

▪ Niepubliczne Przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka” w Rawiczu

ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

▪ Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz

Ocena dotyczy w szczególności adekwatności,

▪ Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu

skuteczności i efektywności kontroli zarządczej

▪ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

w jednostce.

▪ Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu

▪ Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz
Burmistrz

sprawuje

ogólny

nadzór

–

kontrolę

nad

realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów

KONTROLA

i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki

▪ Szkoła Podstawowa w Sierakowie

samorządu terytorialnego.

▪ Szkoła Podstawowa nr 3 w Rawiczu
▪ Przedszkole nr 5 w Rawiczu

Kontrola ta przeprowadzana jest w podległych
i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach sektora
finansów publicznych.
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Nazwa jednostki
organizacyjnej

Urząd Miejski Gminy
Rawicz

Tryb audytu

Zakres audytu

Zalecenia

planowany

Ocena prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji
celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie
kosztów wymiany źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych
na terenie Gminy Rawicz.

Wydano
zalecenia

TEMATY
ZADAŃ AUDYTOWYCH

Niepubliczne
Przedszkole „Chatka
Wesołego Skrzatka”
w Rawiczu

planowany

Ocena prawidłowości pobierania i wykorzystania
dotacji z budżetu Gminy Rawicz dla niepublicznych
przedszkoli.

Wydano
zalecenia

Klub Piłkarski „Rawia”
Rawicz

sprawdzający

Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji
przekazanej z budżetu Gminy Rawicz.

Stwierdzono
nieprawidłowości

planowany

Ocena prawidłowości sporządzania sprawozdania
finansowego za 2018 rok wybranych jednostek
organizacyjnych Gminy.

Wydano
zalecenia

planowany

Ocena prawidłowości sporządzania sprawozdania
finansowego za 2018 rok wybranych jednostek
organizacyjnych Gminy.

planowany

Ocena prawidłowości sporządzania sprawozdania
finansowego za 2018 rok wybranych jednostek
organizacyjnych Gminy.

planowany

Ocena prawidłowości wykorzystania części dotacji
przekazanej z budżetu Gminy Rawicz.

Szkoła Podstawowa nr 4
w Rawiczu
Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w Masłowie
Zakład Usług
Komunalnych
w Rawiczu
Rawicki Koszykarski Klub
Sportowy „Rawia”
Rawicz

Wydano
zalecenia

Bez zaleceń

Wydano
zalecenia
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Nazwa jednostki
organizacyjnej

Tryb kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia

Szkoła Podstawowa
w Sierakowie

planowana

Wybrane zagadnienia gospodarki
finansowej.

Wydano zalecenia

Szkoła Podstawowa nr 3
w Rawiczu

doraźna

Wybrane zagadnienia gospodarki
finansowej.

Wydano zalecenia

Przedszkole nr 5
w Rawiczu

planowana

Wybrane zagadnienia gospodarki
finansowej.

Wydano zalecenia

ZAGADNIENIA
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
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29410 (29578*)

GMINA W STATYSTYCE

liczba ludności wg gminnej ewidencji

545 (567)
liczba urodzeń zarejestrowanych w USC w Rawiczu

471 (498)
liczba zgonów zarejestrowanych w USC w Rawiczu

148 (140)
liczba ślubów zarejestrowanych w USC w Rawiczu

75 (45)
liczba par obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego

11 (12)

liczba par obchodzących 60-lecie pożycia małżeńskiego

*Liczby w nawiasie
to statystyki z 2018 roku
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GMINA W STATYSTYCE
1175 (1286*)
gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha

1730 (1725)
podmiotów gospodarczych działających
na terenie gminy

1301 (1286)
wykonywanych spraw z tytułu działalności gospodarczej

529 (555)
zarejestrowanych bezrobotnych w gminie
*Liczby w nawiasie
to statystyki z 2018 roku
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GMINA W STATYSTYCE
4004 (4304*)
dzieci w placówkach oświatowych
- 3652 w placówkach publicznych
- 352 w placówkach niepublicznych

8
szkół podstawowych

12
przedszkoli publicznych

7
przedszkoli niepublicznych
stan na 31.12.2019

*Liczby w nawiasie
to statystyki z 2018 roku
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156,9 km (148,8*)
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GMINA W STATYSTYCE

długość sieci wodociągowej

4659 szt. (4558)
przyłączy wodociągowych

122,9 km (119,8)
długość kanalizacji sanitarnej

4070 szt. (3 875)
przyłączy kanalizacji sanitarnej

99 % (99 %)
mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej

84,1 % (83,5 %)
mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej
(w ramach aglomeracji 98,3 %)

*Liczby w nawiasie
to statystyki z 2018 roku
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GMINA W STATYSTYCE

98 (115*)
liczba nadanych numerów porządkowych nieruchomości
obszar miejski - 12 (budynki jednorodzinne, w tym 3 wielorodzinne)
obszar wiejski – 86 (budynki jednorodzinne)

221 km (224)
ogółem długość dróg na terenie gminy:

130 km (140) gminnych
10 km (10) ekspresowych
11 km (11) krajowych
6 km (6) wojewódzkich
64 km (57) powiatowych
*Liczby w nawiasie
to statystyki z 2018 roku
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29239 (26062*)
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GMINA W STATYSTYCE

zarejestrowanych spraw w Biurze Obsługi Klienta
(forma papierowa)

332 (273)
liczba zarządzeń burmistrza

363 (209)
liczba wydanych Kart Mieszkańca

124 (160)
liczba zrealizowanych wniosków o wydanie materiałów
promocyjnych gminy

*Liczby w nawiasie
to statystyki z 2018 roku

61

RAPORT O STANIE GMINY 2019

Miejscowość

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wg
gminnej ewidencji ludności – rok 2019

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały
wg gminnej ewidencji ludności – rok 2018

DĄBRÓWKA
DĘBNO POLSKIE
KRYSTYNKI
FOLWARK
IZBICE
KĄTY
KONARZEWO
ŁASZCZYN
ŁĄKTA
MASŁOWO
WARSZEWKO
SARNÓWKA
SIERAKOWO
SIKORZYN
SŁUPIA KAPITULNA
KRASNOLIPKI
STWOLNO
SZYMANOWO
KOWALIKI
UGODA
WYDAWY
ZAŁĘCZE
ZAWADY
ZIELONA WIEŚ
ŻOŁĘDNICA
ŻYLICE

173
1033
2
260
410
104
80
446
137
1534
9
248
1389
47
904
3
189
927
2
236
369
126
222
498
414
217

175
997
2
234
406
100
82
436
140
1506
11
252
1362
47
916
3
189
908
2
237
362
130
227
493
415
216

9979

9848

MIASTO RAWICZ

19431

19730

RAZEM

29410

29578

MIESZKAŃCY

62

RAPORT O STANIE GMINY 2019

Osiedle nr 1 „Stare Miasto”

LICZBA
MIESZKAŃCÓW
W 2019 roku

LICZBA
MIESZKAŃCÓW
W 2018 roku

4986

5469

Osiedle nr 2 „Sienkiewicza”

5318

5273

Osiedle nr 3 „ 350-lecia Rawicza”

2634

2564

Osiedle nr 4 „Westerplatte”

3192

2999

Osiedle nr 5 „Sierakowo”

1543

1563

Osiedle nr 6 „Sarnowa”

1758

1756

OSIEDLA RAWICZA
Rady osiedlowe opierają swoją działalność
statutową głównie na środkach finansowych
zarezerwowanych w ramach budżetu
Gminy, po wcześniejszym przedłożeniu
preliminarza wydatków zgodnie z procedurą
uchwalania budżetu Gminy.
Każde osiedle
ma do dyspozycji 3 000,00 zł.

W ramach tych środków rady osiedlowe
powadzą wszelkiego rodzaju działania
integracyjne dla swoich mieszkańców,
a mianowicie: organizują spotkania, festyny
rodzinne, rajdy rowerowe, turnieje
strzeleckie, gry i zabawy itd.
Dzięki takim działaniom wzmacnia się więź
pomiędzy mieszkańcami osiedli.
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BUDŻET OBYWATELSKI

521 700,00 zł
to wartość projektów wybranych
do realizacji w 2020 roku
406 264,00 zł - wartość projektów wybranych do realizacji w 2018 roku

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy,
o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy.
W gminie Rawicz funkcjonuje od 2013 roku.
Funkcjonuje tu podział
na projekty młodzieżowe, małe i inwestycyjne.
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PROJEKTY WYBRANE W 2018 R. – REALIZACJA 2019 R.
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BUDŻET OBYWATELSKI

PLANOWANY KOSZT
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PROJEKTY WYBRANE W 2018 R. – REALIZACJA 2019 R.
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BUDŻET OBYWATELSKI

PLANOWANY KOSZT
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PROJEKTY WYBRANE W 2017 R. – REALIZACJA 2018 R.
PROJEKTY WYBRANE W 2018 R. – REALIZACJA 2019 R.
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BUDŻET
BUDŻET OBYWATELSKI
OBYWATELSKI

PLANOWANY KOSZT
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PROJEKTY WYBRANE W 2018 R. – REALIZACJA 2019 R.
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BUDŻET OBYWATELSKI
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PROJEKTY WYBRANE W 2019 R. – REALIZACJA 2020 R.
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BUDŻET OBYWATELSKI

PLANOWANY KOSZT
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PROJEKTY WYBRANE W 2019 R. – REALIZACJA 2020 R.
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BUDŻET OBYWATELSKI

PLANOWANY KOSZT
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PROJEKTY WYBRANE W 2019 R. – REALIZACJA 2020 R.
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BUDŻET OBYWATELSKI

PLANOWANY KOSZT
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PROJEKTY WYBRANE W 2019 R. – REALIZACJA 2020 R.
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BUDŻET OBYWATELSKI

72
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Rok

Wysokość środków
z funduszu sołeckiego
(plan)

Wysokość środków
wydanych z funduszu
sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI
Wysokość zwrotu

2016

309 865,00 zł

302 015,50 zł

105 606,26 zł

2017

326 710,53 zł

318 636,64 zł

104 035,91 zł

2018

419 539,96 zł

404 922,13 zł

109 152,62 zł

2019

474 958,99 zł

468 086,43 zł

122 657,37 zł

Razem:

1 531 074,48 zł

1 493 660,70 zł

441 452,16 zł

Fundusz sołecki w gminie Rawicz
funkcjonuje od 2010 roku. To wyodrębniony
budżet dla każdego sołectwa na zadania
własne gminy, które służą poprawie
warunków i życia mieszkańców.

SOŁECKIE FINANSE
Wielkość tego funduszu wyliczana jest
według wskaźnika zależnego od dochodów
gminy za rok poprzedzający rok budżetowy
o dwa lata oraz liczbę mieszkańców
zamieszkałych na obszarze gminy (ustalonej
przez GUS wg stanu na dzień 31 grudnia za
rok poprzedzający rok budżetowy o dwa
lata pomnożony przez liczbę mieszkańców
danego sołectwa na dzień 30 czerwca
poprzedzający rok budżetowy).
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WYDATKI
SKŁADOWE:
▪ wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich w Dębnie Polskim,
Szymanowie, Sarnówce, Zawadach, Łaszczynie, Słupi Kapitulnej,
Żołędnicy, Ugodzie, Masłowie i Żylicach
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ŚWIETLICE WIEJSKIE
Na terenie Gminy Rawicz funkcjonuje 16 świetlic wiejskich
(Szymanowo, Słupia Kapitulna, Zawady, Ugoda, Łaszczyn,
Zielona Wieś, Żylice, Kąty, Dębno Polskie, Żołędnica, Izbice,
Dąbrówka, Sierakowo, Masłowo, Łąkta, Sarnówka, Załęcze).
Dwie świetlice wiejskie wynajmowane są przez stałych najemców
w ramach zawartych na czas nieokreślony umów z Gminą.

▪ zakupy opału, artykułów chemicznych do utrzymania czystości,
artykułów hydraulicznych, elektrycznych, p. poż., drobnego
sprzętu AGD
▪ zakup energii
▪ usługi w zakresie wykonania na świetlicach prac elektrycznych,
hydraulicznych, dekarskich, montażu wyposażenia
gastronomicznego, kontroli stanu technicznego budynków,
przeglądów kominiarskich, wywozu nieczystości płynnych
▪ wywóz nieczystości stałych

Pieczę nad funkcjonowaniem świetlic sprawują opiekunowie świetlic w ramach
zawartych umów. Są oni odpowiedzialni m.in. za koordynowanie terminów
wynajmu obiektów, utrzymanie czystości i porządku w świetlicy i na terenie
przyległym, ogrzewanie świetlicy w okresie zimowym, a także drobne naprawy.
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ŚWIETLICE WIEJSKIE
Świetlice wiejskie
to budynki
stworzone z myślą
o mieszkańcach
przeznaczone do
spędzania
wolnego czasu,
organizowania
różnych form
rekreacji,
rozwijania
zainteresowań
i integrowania
lokalnej
społeczności.

Ogółem na wynajem świetlic wiejskich zawarto
106 umów jednorazowych

(w 2018 roku: 95 umów jednorazowych oraz 3 umowy najmu stałe).
W świetlicach prowadzone są warsztaty manualne
dla mieszkańców, zajęcia fitness, odbywają się tu również spotkania
regionalnych stowarzyszeń, zebrania OSP i zebrania mieszkańców, występy
artystyczne, warsztaty prowadzone przez Rawicką Bibliotekę Publiczną,
Dom Kultury w Rawiczu oraz Muzeum Ziemi Rawickiej
(głównie dla dzieci w okresie wakacji letnich i zimowych).

Na stronie
internetowej
Gminy
udostępniona jest
oferta wynajmu
świetlic wiejskich.
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INFORMACJA O REALIZACJI
POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz została
opracowana na lata 2015-2020, przyjęta Uchwałą nr XIV/129/15
Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r.
Strategia Rozwoju Gminy Rawicz na lata 2015-2020 określa zbiór
kluczowych działań mających na celu rozwój społeczno gospodarczy i przestrzenny miasta.
Cele, jakie założono do realizacji, skupiają się
wokół 3 priorytetów:
- konkurencyjna i nowoczesna gospodarka
oparta na wiedzy,
- infrastruktura,
- wysoka jakość życia.
Strategia wskazuje również konkretne działania,
jakie samorząd zamierza zrealizować do 2020 roku,
a które przyczynić mają się do osiągnięcia
zamierzonych celów strategicznych.

W ramach 3 priorytetów strategii
wyznaczono 31 celów strategicznych,
którym przypisano 96 działań.
Działania te realizowane są
poprzez poszczególne zadania.
W 2020 roku Gmina Rawicz przystąpiła do aktualizacji
dokumentu z perspektywą do 2027 roku.
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CELE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ NA LATA 2015-2020 REALIZOWANE W 2019 ROKU
CEL OKREŚLONY W STRATEGII

REALIZACJA W 2019 ROKU

Cel strategiczny: Rozwój potencjału gospodarczego gminy Rawicz, zwiększenie poziomu atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej
Rozwój elementów infrastruktury o kluczowym znaczeniu dla atrakcyjności gospodarczej
i inwestycyjnej

Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach.

Inwentaryzacja publicznych i prywatnych terenów inwestycyjnych gminy Rawicz

Wykonana przed 2018 rokiem baza jest na bieżąco aktualizowana. Oferty terenów przeznaczonych pod
aktywizację gospodarczą znajdują się w generatorze Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, wielkopolskich
bazach Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Centrum Obsługi Inwestorów oraz w Generatorze
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Korzystanie z generatorów ofert jest spełnieniem standardów
obsługi Inwestorów w myśl założeń Polskiej Strefy Inwestycji.

Opracowanie i aktualizacja dokumentacji terenów inwestycyjnych

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniające tereny pod aktywizację gospodarczą:
Opracowywanie kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
„Łaszczyn Zachód” oraz Rawicz Zachód - Sarnowa, gmina Rawicz.
Wysoka atrakcyjność terenów inwestycyjnych ze względu na lokalizację między Poznaniem a Wrocławiem
oraz dostępność dróg szybkiego ruchu (S5, DK36). Zagospodarowanie terenu rawickiej podstrefy
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

Zwiększanie atrakcyjności terenów inwestycyjnych

Waloryzowanie atrakcyjności inwestycyjnej m. in. przez wdrożenie do działań inicjatywy ogólnopolskiego
projektu PSI. Bieżące dostosowywanie oferty i standardów obsługi do wytycznych Agencji Inwestycji i
Handlu. Nawiązanie kontaktów z 30. Zagranicznymi Biurami Handlowymi (PAIH) oraz przesłanie bieżącej
oferty gminy do 80 ZBH. Cel: promocja terenów inwestycyjnych, utrwalanie informacji o Rawiczu.

Budowanie zasobów, tworzenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych służących
profesjonalnej obsłudze inwestorów krajowych i zagranicznych

Stałe podnoszenie poziomu obsługi inwestorów poprzez wymianę doświadczeń, uczestniczenie
w warsztatach i szkoleniach osób odpowiedzialnych za obsługę inwestorów i przedsiębiorców w gminie.

Aktywne pozyskiwanie inwestycji publicznych (rządowych i samorządowych),
prywatnych oraz inicjatyw realizowanych w formule partnerstwa
publiczno - prywatnego (w tym hybrydowego)

Promocja potencjału gospodarczego. Budowanie oferty terenów inwestycyjnych zgodnie z oczekiwaniami
potencjalnych inwestorów. Działania adresowane są zarówno do inwestorów krajowych i zagranicznych,
jak i do lokalnych przedsiębiorców, celem stymulowania ich aktywności.
Aktywne poszukiwanie dobrych praktyk w zakresie możliwości realizacji zadań w formule PPP.
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CELE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ NA LATA 2015-2020 REALIZOWANE W 2019 ROKU
Cel strategiczny: Rozwój przedsiębiorczości poprzez usprawnienie systemu obsługi przedsiębiorców, rozwój oświaty i instytucji otoczenia biznesu (IOB)
Monitorowanie dostępności usług wsparcia dla zakładających
i prowadzących działalność gospodarczą

Wspieranie działań instytucji i organizacji oferujących pomoc MŚP oraz mikroprzedsiębiorstwom. Promowanie
i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój usług doradczych. Organizacja szkoleń dla osób zakładających
i prowadzących działalność gospodarczą. Sukcesywne podnoszenie przez gminę udziałów w Samorządowym Funduszu
Poręczeń Kredytowych. Organizacja we współpracy z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich konsultacji
odnośnie możliwości pozyskiwania wsparcia ze środków UE. Udostępnianie informacji o webinariach i konferencjach
organizowanych m.in. przez: PAIH, PARP, WSSE i inne jednostki dedykowane obsłudze przedsiębiorców i inwestorów.
Efektem tych działań jest utrzymujący się wzrost liczby działalności gospodarczych w gminie z 1518 (grudzień 2018 r.)
do 1597 (grudzień 2019 r.).

Tworzenie warunków nauczania sprzyjających przygotowaniu uczniów
do wyboru dalszej ścieżki kształcenia dostosowanej do potrzeb
lokalnego rynku pracy

W każdej szkole jest realizowany program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego adresowany do wszystkich uczniów,
na każdym etapie kształcenia. W przedszkolach są realizowane treści z zakresu preorientacji zawodowej.
Uczniowie kl. VII, VIII w ramach realizacji podstawy programowej odbywają zajęcia z doradztwa zawodowego
wg ramowego planu nauczania.
Od roku szkolnego 2019/2020 decyzją organu prowadzącego w każdej szkole podstawowej przyznano dodatkowe godziny
z przeznaczeniem na doradztwo zawodowe (po 1 godz. tygodniowo w kl. VII i VIII).
Troje nauczycieli odbyło studia podyplomowe, nabywając kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
Studia dofinansowano ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Zorganizowano 3 spotkania grupy roboczej z udziałem szkolnych doradców zawodowych, przedstawicieli Poradni PsychologicznoPedagogicznej i Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, podczas których omawiano m.in. kwestię narzędzi pracy doradców, organizacji
współpracy z pracodawcami i wycieczek uczniów do zakładów pracy. W zakresie narzędzi pracy wszyscy doradcy otrzymali dostęp
do Mobilnego Doradcy Zawodowego, którego mogą wykorzystać w celu badania predyspozycji zawodowych uczniów.
Zorganizowano XVII edycję Rawickiego Festiwalu Nauki – Rawickich Targów Edukacyjnych i Targów Pracy, którego celem jest pomoc
młodym ludziom w wyborach edukacyjnych i zawodowych.
W ramach współpracy Gminy Rawicz z Politechniką Wrocławską powstała aplikacja „Wirtualni zawodowcy” jako narzędzie wsparcia
doradców zawodowych, uczniów i rodziców. Aplikacja VR pod Oculus Go oparta na filmach 360 monoskopowych umożliwia działanie
w wirtualnej rzeczywistości. Projekt realizowany jest w konkretnym miejscu pracy zawodu X, a opowiadają o nim eksperci danej
dziedziny. Jest poświęcona zawodom wskazanym przez PUP jako deficytowe lub najbardziej pożądane na lokalnym rynku pracy.
W miarę możliwości finansowych będzie stopniowo rozszerzana (obecnie dostępna jest karta zawody spawacza).
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CELE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ NA LATA 2015-2020 REALIZOWANE W 2019 ROKU
Cel strategiczny: Rozwój przedsiębiorczości poprzez usprawnienie systemu obsługi przedsiębiorców, rozwój oświaty i instytucji otoczenia biznesu (IOB)
Tworzenie warunków nauczania sprzyjających przygotowaniu uczniów
do wyboru dalszej ścieżki kształcenia dostosowanej do potrzeb
lokalnego rynku pracy / c.d.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie szkół podstawowych (II etap edukacyjny) i klas gimnazjalnych uczestniczyli
w dodatkowych, indywidualnych zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzonych w projekcie
„Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 - Oś Priorytetowa 8. Edukacja w ramach działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie
ogólne – projekty konkursowe.
Uczniowie i doradcy zawodowi cyklicznie uczestniczą w „Ogólnopolskim Tygodniu Kariery” i „Nocy Zawodowców”.
W 2019 r. grupa doradców zawodowych z powiatu rawickiego została wyróżniona za działania w ramach OTK.
Realizacja we wszystkich szkołach programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego adresowany do
wszystkich uczniów, na każdym etapie kształcenia.
Uczniowie w ramach realizacji podstawy programowej odbyli zajęcia z doradztwa zawodowego - program „Dobry
zawód pewna przyszłość”.

Wsparcie dla metod nauczania promujących partycypację,
innowacyjność
i przedsiębiorczość

W Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu realizowano innowacje: „Kreatywni w 3D” (rozwijanie umiejętności
programowania) oraz „Czwórka programuje, robotyką się zajmuje”. Uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli
w programie pt.: „Przedsiębiorczość” którego celem było promowanie kreatywnej i przedsiębiorczej postawy wśród
uczniów, pogłębianie umiejętności posługiwania się technologią komputerową, kształtowanie nawyku zdobywania
wiedzy ekonomicznej z różnych źródeł i nabywanie umiejętności autoprezentacji. W Szkole Podstawowej
w Sierakowie realizowano innowację „Przygotowanie grafiki komputerowej na strony www oraz tworzenie i obsługa witryn
internetowych w programie Joomla”.
We wszystkich szkołach uczniowie odbywają zajęcia z programowania w ramach realizacji podstawy programowej. Dwie
szkoły (nr 4 i w Sierakowie) uczestniczyły też w projekcie „Koder Junior – szkoła mistrzów programowania”, realizowanym
przez UAM w Poznaniu. Jego celem było kształtowanie kompetencji cyfrowych uczniów.
W Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej w kl. I-III we współpracy z PKO BP realizowano projekt edukacji finansowej
pt. „Szkolna Kasa Oszczędności”, dzięki któremu uczniowie uczyli się oszczędzania i podstaw przedsiębiorczości.

We współpracy z Fundacją Rodziny Czepczyńskich podjęto czynności organizacyjne zmierzające do realizowania
pilotażowo w dwóch szkołach podstawowych i jednym przedszkolu projektu „ABC Ekonomii”.
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Cel strategiczny: Rozwój przedsiębiorczości poprzez usprawnienie systemu obsługi przedsiębiorców, rozwój oświaty i instytucji otoczenia biznesu (IOB)
Cel strategiczny: Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki
Wzmocnienie i profilowanie kierunku oddziaływania instytucji otoczenia
biznesu na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności lokalnych
przedsiębiorstw

Współpraca z IOB zmierzająca do efektywnego wspierania powstających jak i działających przedsiębiorstw.
Współpraca i działania z Cechem Rzemiosł Różnych w Rawiczu, Regionalną
Izbą Przemysłowo-Handlową, Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych w Gostyniu i Leszczyńskim Centrum
Biznesu oraz Inkubatorem Przedsiębiorczości.
Nawiązanie kontaktów z 30. Zagranicznymi Biurami Handlowymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ma za zadanie nie
tylko ofertowanie terenów inwestycyjnych, ale także przyczyni się do wzrostu konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw
na runku krajowym i rynkach zagranicznych

Wdrażanie programów finansowo - doradczych i szkoleniowych

Współpraca i promowanie działań lokalnych i regionalnych instytucji biznesowych takich, jak Regionalna Izba
Przemysłowo-Handlowa mająca na celu realizację spotkań informacyjnych oraz programów szkoleniowych
adresowanych do lokalnych przedsiębiorców. Współpraca z MPIFE oraz promocja narzędzi rekomendowanych przez
SFPK, jak poręczenia na wadia, „Jereme”, „Jessica”

Animowanie współpracy regionalnych ośrodków akademickich z
lokalnym środowiskiem biznesowym

Informowanie rawickich przedsiębiorców odnośnie możliwości uczestnictwa w spotkaniach i seminariach
z udziałem B+R (sektor badawczo - rozwojowy). Bieżąca współpraca gminy z Politechniką Wrocławską i departamentem
ds. Współpracy z Gospodarką i Informatyzacji. Koordynowanie, w razie potrzeby, kontaktu lokalnych przedsiębiorców
z politechniką.

Zacieśnienie współpracy biznesu ze szkołami w zakresie doradztwa
edukacyjno - zawodowego oraz tworzenia probiznesowych kierunków
kształcenia i opracowywania programów dydaktycznych

Wspomaganie nawiązywania współpracy pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców a szkołami. Promowanie szkolnictwa
zawodowego wśród młodzieży i ich rodziców dzięki projektowi „Dobry zawód - pewna przyszłość” oraz „Wirtualni
zawodowcy”. Porozumienie o współpracy z uczelniami wyższymi, np.: z Politechniką Wrocławską.

Cel strategiczny: Wsparcie rozwoju branż i produktów o silnej identyfikacji z gminą i subregionem
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w sektorach opartych o lokalne
dziedzictwo gospodarcze i kulturowe

Kontynuacja działań służących identyfikacji produktów (wyrobów i usług) charakterystycznych dla obszaru gminy
i miasta, które mogą stanowić atrakcję zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Poszukiwanie i ochrona przed
zapomnieniem gminnych przepisów regionalnych i tradycyjnych, czy promowanie zasad i wsparcia dla wspierania
przydomowych wytwórni lokalnych, m.in. poprzez gminny konkurs „Smak tradycji, produkt regionalny gminy Rawicz”.

Zintegrowany system promocji produktów lokalnych wśród
mieszkańców, przyjezdnych oraz podmiotów zewnętrznych

Nawiązanie formalnej współpracy z Rawickim Kołem Rejonowego Związku Pszczelarskiego w Lesznie oraz
Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet „No i Co!” w Łaszczynie, zakładem drzewnym „Antula” – wspólna promocja regionu
poprzez zaangażowanie w „biznesowy” gadżet gminny służący nie tylko promocji, lecz także identyfikacji regionu.

80

RAPORT O STANIE GMINY 2019

CELE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ NA LATA 2015-2020 REALIZOWANE W 2019 ROKU
Cel strategiczny: Wsparcie procesów zrzeszania się i współpracy lokalnych przedsiębiorstw
Budowanie forum współpracy przedsiębiorców z
instytucjami publicznymi

Konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji w centrum miasta Rawicza.
Organizacja kwartalnych spotkań Rawickiej Rady Przedsiębiorczości zrzeszającej przedstawicieli lokalnego biznesu
w celu zacieśniania współpracy na poziomie biznes-gmina. Coroczna organizacja Rawickiego Forum Gospodarczego mająca na
celu przybliżanie ważnych i aktualnych zagadnień sfery biznesu angażujące przedsiębiorców, jak
i instytucje publiczne. Współorganizacja Gali Liderów Powiatu, mającej za zadanie nagrodzenie wyróżniających się przedsiębiorstw
i stymulowanie lokalnego biznesu. Organizacja spotkań z przedsiębiorcami, informowanie o planach samorządu w kwestiach istotnych
dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Stymulowanie kontaktów na linii doradcy zawodowi – biznes.
Cel strategiczny: Podnoszenie efektywności działalności oświatowej

Zapewnianie dostępności placówek żłobkowych
i przedszkolnych

Zapewniono miejsca realizacji wychowania przedszkolnego wszystkim uprawnionym dzieciom zgłaszanym w procesie rekrutacji do
publicznych przedszkoli (3-6 lat). Wychowaniem przedszkolnym w gminnych przedszkolach objęto 834 dzieci.
Udzielana jest dotacja podmiotowa dla 7 niepublicznych przedszkoli, których działanie pozwala objąć wychowaniem przedszkolnym
około 350 dzieci rocznie.
Całorocznie zatrudnionych było 2 dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad 13 dzieci w wieku do lat 3. Pozyskano na ten cel
dofinansowanie w programu „MALUCH+” 2020.
Udzielana jest dotacja celowa dla niepublicznego żłobka, który obejmuje opieką 45 dzieci.
W dwóch przedszkolach są realizowane zajęcia z cyklu „Sobotnie przedszkole” dla dzieci nie objętych na co dzień edukacją
przedszkolną.
We współpracy z Instytutem Małego Dziecka im. A. Lindrgen realizowany jest projekt nowej usługi społecznej dla rodzin z małymi
dziećmi, tj. ”Lokalny Klub Rodzinny”. Wyremontowano i przystosowano do tego celu pomieszczenia w budynku Przedszkola nr 5 w
Rawiczu.
Klub promuje wczesne dzieciństwo i wspiera rodziny, szczególnie te, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Jest to miejsce
przyjazne i otwarte dla rodzin z dziećmi do 5 roku życia. Klub daje rodzinom możliwość wspólnego spędzenia czasu w otoczeniu
sprzyjającym edukacji oraz doskonaleniu kompetencji rodzicielskich. Miejsce to pomaga w budowaniu i wzmacnianiu relacji w rodzinie
oraz integruje lokalną społeczność. Pomaga też dzieciom przygotować się na pójście do przedszkola.
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Podnoszenie jakości i efektywności nauczania poprzez stosowanie
innowacyjnych metod i technologii w placówkach oświatowych

W przedszkolach i szkołach w każdym roku szkolnym są realizowane liczne innowacje pedagogiczne przedmiotowe i
metodyczne. Nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania i korzystają z TIK.
W trzech szkołach i jednym przedszkolu funkcjonują gabinety do prowadzenia terapii biofeedback (profesjonalny
trening mózgu). Do pracy tą metodą przeszkolono 2 kolejnych nauczycieli – terapeutów, jeden nauczyciel natomiast
podwyższył swoje kwalifikacje i uzyskał kolejny stopień uprawnień do pracy tą metodą. Praca tą metodą pozwala
osiągać uczniom zdecydowaną poprawę efektów nauczania, zwłaszcza w przypadku uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Znacząco poprawiono wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
i zajęć dodatkowych. Pomoce zostały zakupione w ramach projektu „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” oraz
środków 0,4% rezerwy oświatowej na wyposażenie pracowni przyrodniczych. Dzięki temu lekcje wzbogacane są
o doświadczenia i praktyczne ćwiczenia.
Szkoły wg wyznaczonej kolejności przystępują do udziału w rządowym programie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
(dostęp do szybkiego Internetu, usług i treści edukacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa w sieci).
Cztery szkoły (nr 1, nr 4, nr 5 i SP Zielona Wieś) zostały zakwalifikowane do projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska. (sprzęt
cyfrowy i zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli). W 2019 r. rozpoczęła się instalacja
infrastruktury potrzebnej do realizacji projektu, w kolejnych latach będą realizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów
i formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Przygotowano wniosek w konkursie MEN na wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w ramach POWR. Celem konkursu
jest wdrożenie w Szkole Podstawowej w Sierakowie modelu Szkoły Ćwiczeń wg modelu opracowanego przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod
pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów.
W dwóch szkołach realizowane są projekty w ramach ERASMUSA, dzięki którym uczniowie i nauczyciele podnoszą
swoje kompetencje językowe. Szkoły współpracują z Fundacją Euroweek. Wolontariusze Fundacji (obcokrajowcy)
odwiedzają szkoły, przekazując uczniom wiedzę o krajach Unii Europejskiej i pomagają w nauce języków obcych.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie utworzono obszar edukacyjno-przyrodniczy „Ekoleśna Wiaruchna”, który
pomaga uczniom w przyswajaniu treści z zakresu edukacji ekologicznej. Projekt dofinasowany WFOŚiGW w Poznaniu.
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Wdrożenie projektów edukacyjnych dla
uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dzieci
ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
wraz ze wsparciem przygotowania
nauczycieli do pracy z dziećmi
o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Dla uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia opracowano i realizowano indywidualne programy nauczania (m.in. z matematyki
i j. angielskiego).
Realizowany był projekt „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności”. Projekt służy podniesieniu jakości
i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych na terenie gminy Rawicz w wyniku podniesienia kompetencji
kluczowych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych, złagodzenie problemów edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym uczniów niepełnosprawnych, nabycie nowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotów
przyrodniczych
i matematyki. W ramach projektu były realizowane zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne odpowiednio do potrzeb
uczniów (terapia pedagogiczna, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, terapia BFB
i indywidualne wsparcie pedagogiczne).
W Przedszkolu nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych
z kompleksową ofertą opiekuńczo-wychowawczą, rewalidacyjno-wychowawczą i rehabilitacyjną. Realizowany jest program edukacji
włączającej. Od 2019 r. realizowana jest innowacja umiejętności komunikacji wspomagającej
i alternatywnej (AAC) u dzieci z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem programu Boardmaker i gestów Makatonu. Celem innowacji jest
wsparcie rozwoju mowy u małych dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Realizowane są zalecenia i wskazania wynikające z opinii i orzeczeń wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w związku ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów (m.in. zajęcia specjalistyczne i wsparcie nauczyciela wspomagającego/pomocy nauczyciela).
W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczyciele podnoszą swoje umiejętności w zakresie pracy
z uczniami ze SPE (szkolenia, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe).

Wspieranie szkół i przedszkoli w realizacji
koncepcji pracy skierowanej na rozwój ucznia

Przedszkole nr 6 w Rawiczu kontynuuje pracę metodą certyfikowanego przedszkola daltońskiego. W Przedszkolach:
nr 1, 3 i 5 wdrażane są elementy pracy metodą planu daltońskiego.
We wszystkich przedszkolach i szkołach realizowane są liczne programy / projekty o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, wychowawczym,
prozdrowotnym i sportowym, służące rozwojowi uczniów. Uczniowie uczestniczą w konkursach, zawodach i olimpiadach od szczebla gminnego
po ogólnopolski. Gmina zapewnia warunki do ich realizacji.
We wszystkich przedszkolach i szkołach realizowane są zajęcia specjalistyczne i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
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Cel strategiczny: Podnoszenie jakości przygotowania uczniów do funkcjonowania na rynku pracy
Zapewnienie powszechnego doradztwa
edukacyjno-zawodowego
w szkołach gimnazjalnych

Wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych zostali objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym w szkołach, w tym zajęciami indywidualnymi,
wycieczkami do zakładów pracy, spotkaniami z pracodawcami i reprezentantami instytucji rynku pracy.
Uczniowie uczestniczyli w Rawickim Festiwalu Nauki, Ogólnopolskim Tygodniu Kariery” oraz w „Nocy Zawodowców”.

Cel strategiczny: Wzrost potencjału kapitału społecznego poprzez wspieranie idei kształcenia ustawicznego i wykorzystywanie umiejętności twórczych
Zapewnienie lepszego dostępu do nauki
języków obcych dla dzieci, młodzieży i osób
korzystających z oferty systemu kształcenia
ustawicznego

Stwarzanie szkołom językowym możliwości promocji swojej oferty w ramach Rawickiego Festiwalu Nauki.
Wynajmowanie pomieszczeń lekcyjnych na potrzeby działalności szkoły językowej.
Realizacja językowych innowacji pedagogicznych (np. „In London Street” – SP Masłowo, „Angielski na co dzień” - SP 4).
Działania w ramach programu Erasmus + (SP Sierakowo, SP 4).
Działalność Koła Przyjaciół Partnerstwa miast Rawicz -Attendorn. Uczestnicy koła prowadzą ze sobą korespondencję
i realizują wspólne projekty. W 2019 r. uczniowie z Rawicza przebywali z wizytą w Attendorn. Prowadzono działania na rzecz budowy
indywidualnych partnerstw między placówkami oświaty w Attendorn i Gminie Rawicz.

Zapewnienie doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach gimnazjalnych

Wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych zostali objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym w szkołach, w tym zajęciami indywidualnymi,
wycieczkami do zakładów pracy, spotkaniami z pracodawcami i reprezentantami instytucji rynku pracy.
Uczniowie corocznie uczestniczą w Rawickim Festiwalu Nauki, „Ogólnopolskim Tygodniu Kariery” oraz – od 2018 r.
w „Nocy Zawodowców”.

Promocja i rozwój kształcenia zawodowego
i technicznego na potrzeby lokalnego
i subregionalnego biznesu

W ramach współpracy Gminy Rawicz z Politechniką Poznańską powstała aplikacja „Wirtualni zawodowcy” jako narzędzie wsparcia doradców
zawodowych, uczniów i rodziców. Aplikacja umożliwia im działanie w wirtualnej rzeczywistości odtwarzającej potencjalne miejsce pracy. Jest
poświęcona zawodom deficytowym na rynku pracy, zwłaszcza lokalnym. Będzie stopniowo rozszerzana o kolejne zawodowy (obecnie dotyczy
zawodu spawacza). Projekt koordynuje Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy.
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Cel strategiczny: Wsparcie rozwoju turystyki na terenie gminy Rawicz
Opracowanie strategii działań promujących turystykę
Utworzenie Stowarzyszenia „Rowerowa S5” z siedzibą w Rawiczu. Członkami stowarzyszenia zostały: Gmina Rawicz, Gmina Bojanowo, Gmina
Czempiń, Gmina Miasto Leszno, Gmina Śmigiel, Gmina Święciechowa, Gmina Trzebnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żmigród, Powiat
Leszczyński,
Powiat Rawicki i Powiat Trzebnicki, dająca podstawy prawne do podejmowania wspólnych działań finansowych i legislacyjnych
Opracowanie zintegrowanej oferty turystycznej gminy
zmierzających
do budowy Rowerowej S5, promocji jazdy rowerem jako alternatywy dla transportu spalinowego oraz działań na rzecz poprawy
i subregionu zakładającej koordynację przedsięwzięć
mobilności miejskiej i ochrony powietrza.
turystycznych różnych podmiotów
Wykorzystanie potencjału obiektów hotelowych do
rozwijania turystyki biznesowej

Opracowanie i wydanie mapy turystycznej gminy Rawicz.
Cel strategiczny: Promocja zatrudnienia

Wspieranie aktywności instytucji rynku pracy na rzecz
wzrostu zatrudnienia i ochrony praw pracowniczych,
prowadzenie działań informacyjnych promujących
społeczną
odpowiedzialność biznesu

Wykorzystanie preferencji i ulg podatkowych do
wspierania przedsiębiorstw generujących nowe
miejsca pracy

Organizowanie kampanii informacyjnych na temat
korzyści ze współpracy przedsiębiorców ze szkołami
zawodowymi

Podejmowanie starań na rzecz wzmocnienia aktywności instytucji wspierających wzrost zatrudnienia, dbających
o prawa pracownicze oraz respektowanie zasad odpowiedzialności zatrudnienia pracowników. Działania te sprowadzają do informowania
i organizacji spotkań.
Inwestorowi w przejściu przez procedurę administracyjną asystuje Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy. Gmina Rawicz oferuje potencjalnym
inwestorom - przedsiębiorcom zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w postaci pomocy de minimis. Poza tym inwestorowi przysługują
również zwolnienia na szczeblu regionalnym i krajowym.
Gmina Rawicz oferuje potencjalnym inwestorom - przedsiębiorcom następujące zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości:
ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI GRUNTÓW, NA KTÓRYCH ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ NOWEJ INWESTYCJI (POMOC DE MINIMIS),
ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NOWO WYBUDOWANYCH BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY (POMOC
DE MINIMIS), ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI BUDYNKÓW, W KTÓRYCH URUCHOMIONA ZOSTAŁA NOWA DZIAŁALNOŚĆ
GASTRONOMICZNA (POMOC DE MINIMIS).

Współpraca z przedsiębiorstwami odnośnie wdrażania programów stypendialnych czy praktyk zawodowych. Działania doradców
zawodowych. Wspieranie akcji i inicjatyw promujących społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw. Organizacja Rawickiego Festiwalu
Nauki umożliwiającego uczniom jak i pracodawcą, poznanie oczekiwań co przyczynia się do doskonalenia działań podejmowanych
w zakresie współpracy przedsiębiorstw ze szkołami zawodowymi.
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Cel strategiczny: Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej
Zapewnienie poparcia dla
inwestycji drogowych
i kolejowych służących poprawie
zewnętrznej dostępności gminy
Rawicz

Szeroko rozumiana współpraca w zakresie realizacji inwestycji kolejowej polegającej na modernizacji linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań. Pomoc we wdrażaniu
tymczasowej organizacji ruchu. Po konsultacjach z działem realizującym projekt - rozszerzenie zakresu inwestycji kolejowej o budowę ronda
u zbiegu ulic Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej, a w przyszłości drogi łączącej rondo z dworcem PKP.
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w kierunku Dubina, która łączy Dubin z Rawiczem w miejscowości Szymanowo. Wspólna realizacja Starostwa,
Gminy Rawicz i Gminy Pakosław budowy ścieżki rowerowej Rawicz-Osiek. Wsparcie budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej
z Rawicza do Dębna Polskiego. Wspólna realizacja w zakresie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Miejska Górka-Wydawy.

Łączenie lokalnych układów
komunikacyjnych

Podjęcie współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Rawicza.
Udział w projekcie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - Partnerska Inicjatywa Miast - sieć „Jakość powietrza” CZYSTY ODDECH MIASTA: udział w warsztatach
i wizytach studyjnych, opracowanie strategicznego dokumentu Miejskiej Inicjatywy Działania z gminami partnerskimi: Żmigród i Bojanowo.
Odmowa oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie gminy Rawicz, budowa nowych punktów oświetleniowych przy drogach gminnych w celu
poprawy bezpieczeństwa.
Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, chodnikami i zjazdami z dotacją Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi gminnej nr 810653 na odcinku Słupia Kapitulna-Ugoda z udziałem środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na prace
związane z rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.
Remont i modernizacja
nawierzchni
oraz rozbudowa sieci dróg
gminnych

Budowa minironda na ul. Piłsudskiego.
Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z kanalizacją deszczową.
·Przebudowa dróg gruntowych na terenie gminy Rawicz - utwardzenie dróg dojazdowych na obszarach wiejskich
w Słupi Kapitulnej, Zielonej Wsi, Sierakowie, Łaszczynie.
Utwardzenie nawierzchni ul. Reymonta w Sarnowie - miejsca postojowe. Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. XXX-lecia do ul. Miłej.
Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodników ul. Szwedzkiej w Rawiczu.
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Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie rewitalizacji Rynku w Rawiczu

Zmniejszenie obciążenia
układów drogowych
w centrum Rawicza

Prowadzenie konsultacji dotyczących wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w centrum starego miasta Rawicza.
Prace projektowe przebudowy Rynku Sarnowskiego oraz ulic przyległych zmierzające do poprawy stanu technicznego dróg w centrum osiedla Sarnowa.
Cel strategiczny: Rozbudowa infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze gminnej w Żylicach.

Rozwój sieci ścieżek rowerowych na terenie
gminy Rawicz

Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do Dębna Polskiego przy drodze powiatowej – wsparcie finansowane ze strony Gminy Rawicz (2019-2020).
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Rawickiej do WSSE w Dębnie Polskim (2019-2020).

Prace nad utworzeniem rowerowej S5 - projekty, analizy oraz współpraca z gminami sąsiednimi, działalność Stowarzyszenia „RowerowaS-5”.
Cel strategiczny: Rozwój systemów transportu zbiorowego
Prowadzenie badań i analiz służących określeniu potrzeb
Utworzenie nowej linii autobusowej z Rawicza do Dębna Polskiego
oraz możliwości w zakresie zapewnienia transportu
zbiorowego pomiędzy osiedlami i sołectwami gminy Rawicz
Rozwój sieci połączeń z wykorzystaniem transportu zbiorowego
Utworzenie linii autobusowej z Rawicza do Sarnowy - etap I tworzenia własnej sieci transportu zbiorowego (2018-2019).
służących poprawie mobilności mieszkańców i podniesieniu
atrakcyjności oferty Rawicza dla przyjezdnych
Cel strategiczny: Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniających tereny przeznaczone pod mieszkalnictwo:
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Południe I” w Dębnie Polskim, gmina Rawicz.
Opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu.
Opracowanie dokumentacji na potrzeby rozbudowy
budownictwa mieszkaniowego

Opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kadeckiej
w Rawiczu, gmina Rawicz.
Opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Masłowo Północ” w Masłowie, gmina Rawicz.
Kontynuacja działań w celu uruchomienia na terenie gminy Rawicz programu „Mieszkanie +”.
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Cel strategiczny: Rozbudowa systemu usług komunalnych
Rozwój systemów służących zapewnieniu dostępu do sieci
kanalizacyjnych i wodociągowych

Budowa nowych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem ZWiK Sp. z o.o.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu.
Rozwój systemów wodno-kanalizacyjnych uwzględniający potrzeby
zachowania standardów ekologicznych na obszarach szczególnej
Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz – budowa zbiornika na wody opadowe przy budynku
troski o środowisko
SP 3 w Rawiczu z możliwością wykorzystania tej wody do podlewania zieleni miejskiej.
Podjęcie starań o zmaksymalizowanie dostępu mieszkańców do
sieci gazowej, energetycznej, teleinformatycznej oraz ciepłowniczej

Współpraca z PSG w zakresie priorytetowości budowy poszczególnych odcinków sieci gazowej na terenie gminy Rawicz.

Cel strategiczny: Podnoszenie dostępności do nowoczesnych technologii teleinformatycznych
Wspieranie rozwoju sieci teleinformatycznych
umożliwiających mieszkańcom korzystanie
z technologii cyfrowych

Kontynuacja realizacji projektu e-Rawicz szansą rozwoju gminy – udostępnianie laptopów
z dostępem do Internetu dla najuboższych mieszkańców.
Rozpoczęcie realizacji projektu „Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego” - Program Operacyjny Wiedza,
Edukacja, Rozwój z dofinansowaniem EFS.

Cyfryzacja usług publicznych

Elektronizacja podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń, poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia sprawy.
Poprawa dostępu do usług edukacyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje.
Wdrażanie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców.
Przeszkolenie pracowników urzędu w zakresie świadczonych usług. Realizacja w latach 2018-2020.
Podjęcie współpracy z AGH w Krakowie w temacie upowszechnienia technologii teleinformatycznych wśród mieszkańców
w projekcie Smart City - zgłaszanie awarii, dostęp do wskaźników monitorowania jakości powietrza, dostęp do informacji
o prowadzonych inwestycjach i związanych z nimi utrudnieniami.

Podnoszenie świadomości mieszkańców gminy
Rawicz w zakresie wykorzystania technologii
informatycznych

Gmina Rawicz zrealizowała projekt pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego". Przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych na podstawie grantu z Fundacji Promocji
Gmin Polskich w Warszawie finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Przeszkolono 132 osoby,
w tym 22 osoby z niepełnosprawnościami w zakresie obsługi komputera, rozwoju kompetencji cyfrowych - m.in. dostępu do e-usług, wykorzystania
Internetu pracy zawodowej czy też dla rozrywki, komunikacji elektronicznej, usług internetowych, wykorzystania cyfrowych zasobów sieci. Szkolenia
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Cel strategiczny: Podnoszenie jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Wykorzystanie elementów infrastruktury sportowej
do promocji gminy i subregionu

Organizacja spotkania z Karoliną Kucharczyk w hali ZSP nr 2 w Rawiczu.
Wykorzystanie elementów infrastruktury poprzez prężną działalność klubów i stowarzyszeń sportowych. Udostępnienie obiektów
na preferencyjnych warunkach.

Zapewnianie dostępu do otwartych obiektów sportowych
i rekreacyjnych

Zadaszenie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawiczu.
Remont sali sportowej przy ul. Kopernika w Rawiczu.
Zadaszenie kortu tenisowego w Rawiczu.
Zapewnienie dostępności obiektów na rawickich „górkach” (m.in. bieżni do celów rekreacyjnych i placu zabaw).
Prowadzenie kąpieliska miejskiego w Sierakowie w okresie letnim.
Udostępnienie stawów w Sierakowie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu.

Rozbudowa oferty zajęć sportowych dla
mieszkańców i przyjezdnych

Organizacja zajęć na boiskach Orlik w Zielonej Wsi i Rawiczu Sarnowie w ramach programu „Moje boisko Orlik”
Udostępnianie obiektów sportowych dla klubów i stowarzyszeń.
Organizacja i wspieranie imprez sportowo - rekreacyjnych (między innymi: zawody pływacie, turniej piłki nożnej, turnieje tenisa
ziemnego, piłki plażowej, olimpiada przedszkolaków) oraz organizacja imprez wg kalendarza
Powiatowego Szkolnego Związku Szkolnego.
Cel strategiczny: Podnoszenie funkcjonalności obszarów zurbanizowanych

Podnoszenie estetyki obiektów publicznych oraz dążenie do
zapewnienia wysokiego poziomu estetyki przestrzeni publicznej

Rozpoczęcie rewitalizacji zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza – rewitalizacja rynku.
Remont drzwi, wymiana okien oraz odnowienie płycin na obiekcie Domu Kultury w Rawiczu.

Budowa obiektów małej infrastruktury na potrzeby rekreacji
mieszkańców i turystów

Rewitalizacja Plant Jana Pawła II w Rawiczu – wymiana ławek na nowe, modernizacja fontanny z niedźwiedziem, przebudowa
Fiszgórki, przebudowa zejść z plant, wykonanie nowej nawierzchni mineralnej i mineralno - żywicznej ciągów pieszych.
Cel strategiczny: Ochrona obiektów zabytkowych, rewitalizacja

Rewitalizacja i zagospodarowanie centrum Rawicza zgodnie
z posiadanym potencjałem oraz oczekiwaniami
mieszkańców i turystów

Przebudowa nawierzchni Rynku w Rawiczu oraz przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków (przygotowanie do
inwestycji, trwające procedury): administracyjnego przy ul. Buszy 5 na centrum wsparcia ekonomii społecznej oraz dzienny dom
pobytu dla osób starszych i niesamodzielnych, pooświatowego przy ul. Szarych Szeregów 3 na Rawicką Multibibliotekę;
zagospodarowanie przestrzeni między budynkami na miejsce integracji międzypokoleniowej - Rawicki Dziedziniec Kultury.

Gromadzenie i dystrybucja informacji o obiektach historycznych
wśród mieszkańców i przyjezdnych

Wydanie publikacji: POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919 NA ZIEMI RAWICKIEJ. Historia i tradycja, Przewodnik Szlak Walk
Powstańców Wielkopolskich o Rawicz. Wydanie znaczków turystycznych.
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Cel strategiczny: Poprawa efektywności energetycznej
Opracowanie i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej

Podjęcie współpracy w Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach inicjatywy
C-Track 50 w zakresie dostosowania dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do perspektywy 2050.

Racjonalizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

Opracowanie audytu energetycznego z programu C-Track 50 w celu modernizacji budynku Centrum Rehabilitacji
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, ul. Przyjemskiego 22.

Wspieranie działań służących poprawie standardów energetycznych w
budynkach prywatnych

Dofinansowanie z budżetu Gminy dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Zorganizowanie spotkania
z doradcą energetycznym z WFOŚiGW w Poznaniu na temat dofinansowań do termomodernizacji budynków.

Cel strategiczny: Utrzymanie i rozwój obiektów edukacyjnych
Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie gminy Rawicz

Przeprowadzono kolejne prace remontowe w szkołach i przedszkolach oraz zakupiono pomoce dydaktyczne
i wyposażenie służącego podnoszeniu jakości i komfortu pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Cel strategiczny: Poprawa jakości współpracy instytucji publicznych z lokalną społecznością, budowanie postaw obywatelskich
Współpraca władz gminy Rawicz z partnerami opiera się o roczny program współpracy, oparty na dwóch formach:
finansowej, w ramach której: zorganizowano otwarte konkursy ofert, przyjęto wnioski z inicjatywy organizacji
pozarządowych, zrealizowano zadania w ramach inicjatywy lokalnej oraz pozafinansowej, w ramach której:
Współpraca gminy z organizacjami społecznymi

zorganizowano Mobilny Punkt Wsparcia Organizacji Pozarządowych, zorganizowano spotkania w ramach Kawiarenki
NGO, zorganizowano Galę Organizacji Pozarządowych oraz konkurs Rawicki Lider NGO, zorganizowano imprezę Rynek
Aktywnych Mieszkańców, kontynuowano prace Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ulepszono
elektroniczne narzędzie do składania i rozliczania wniosków w ramach konkursów ofert - Generator e-NGO, ułatwiono
formułę składania ofert i korekt wniosków.

Partycypacja mieszkańców w polityce rozwoju lokalnego

Realizacja inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej.
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi.

Promocja aktywności społecznej mieszkańców gminy Rawicz

Przedstawiciele NGO w ramach Rynku Aktywnych Mieszkańców wzięli udział w konsultacjach społecznych „Stare Miasto od(nowa)”.

Zorganizowano Galę Organizacji Pozarządowych oraz konkurs Rawicki Lider NGO.

Realizacja polityki senioralnej w gminie Rawicz; działalność Punktu Wsparcia Seniora.
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Promocja współczesnych form patriotyzmu

Udział szkół i przedszkoli w obchodach 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości (szkolne uroczystości, apele, koncerty,
udział w akcji „Do Hymnu”).
Zorganizowanie pikniku niepodległościowego.

Wspieranie procesów partycypacji mieszkańców w podejmowaniu
decyzji o kierunkach działania instytucji publicznych

Projekt „Plan na Plan”. Przeprowadzenie konsultacji społecznych zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz obiektów: Placu
Wolności w Rawiczu, targowiska, nieużytkowanych obiektów przy skrzyżowaniu ulic: Podzamcze/Kościelna; dawnej restauracji
„Staromiejska” przy ul. Rynek 9, obiektów przy ul. Wały T. Kościuszki (przy parkingu obok budynku Starostwa Powiatowego).
Konsultacje umożliwiły przygotowanie koncepcji i wytycznych dla planu miejscowego centrum Rawicza.
Cel strategiczny: Wsparcie instytucji kultury i promocja

Modernizacja infrastruktury i wyposażenia instytucji kultury,
zapewnienie dostępności do zasobów cyfrowych

Przygotowanie do przebudowy Sali w budynku SP w Sierakowie w celu uruchomienia Małego Kina Społecznościowego.
Cel strategiczny: Promocja aktywności fizycznej
W szkołach ogólnodostępnych funkcjonują klasy sportowe - profile: pływanie, piłka nożna, piłka koszykowa, lekkoatletyka.
Realizacja dodatkowych zajęć wychowania fizycznego w szkołach w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

Realizacja własnych, gminnych programów: - nauki pływania „Rawicki Delfinek”, zajęć wychowania fizycznego z elementami
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej „Rosnę zdrowo na sportowo” przy dofinansowaniu MSiT.
Organizacja zajęć z animatorami sportu na boiskach typu „Orlik”.

Zajęcia na ściance wspinaczkowej.

Wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji w zakresie
promocji kultury fizycznej i sportu

24h Rawicki Festiwal Sportu – dziewiąta edycja.
Udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej.
Zachęcanie lokalnych społeczności do uczestnictwa w sporcie poprzez organizowanie imprez sportowych oraz imprez
sportowo - rekreacyjnych.
Wspieranie lokalnych organizacji sportowych w rozwoju i wdrażaniu projektów mających na celu promowanie aktywności
fizycznej i uczestnictwa w sporcie.
Przyznano stypendia sportowe oraz nagrody specjalne dla zawodników oraz nagrody jednorazowe dla trenerów.

Promocja wykorzystania istniejących obiektów sportowych oraz
terenów rekreacyjnych

Montaż urządzeń zabawowych: Izbice, Zawady, Sikorzyn, Stwolno, Folwark, Żołędnica, Żylice.
Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: Zawady, Słupia Kapitulna, Izbice, Masłowo.
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CELE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ NA LATA 2015-2020 REALIZOWANE W 2019 ROKU
Finansowanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci (współpraca z SP ZOZ CRM i OON).

Wdrażanie, we współpracy z partnerami społecznymi,
projektów profilaktyki zdrowotnej

Organizowanie akcji profilaktycznych dla mieszkańców gminy (badania mammograficzne, w kierunku PSA i nowotworu jelita grubego,
badania płuc, badania wzroku).

Gminne akcje zbiórki krwi (we współpracy z Klubem HDK).
Kontynuowanie działań w ramach sieci „Szkół Promujących Zdrowie”.
Realizacja w szkołach badań przesiewowych słuchu w ramach akcji „Hej słyszysz” oraz programu profilaktyki czerniaka.

Wspieranie działań w zakresie poprawy jakości świadczeń
w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej

Remont budynku SPZOZ przy ul. Przyjemskiego w latach 2017-2019
Cel strategiczny: Rewitalizacja społeczna

Określenie obszarów występowania zjawisk
wykluczenia społecznego

W ramach działalności MGOPS prowadzona jest bieżąca diagnoza obszarów zjawiska wykluczenia społecznego. Prowadzony był
monitoring z realizacji strategii, programów i projektów m.in. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych, Program
Aktywności Lokalnej, Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, Program Wspierania
Rodziny, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018, Projekt „Pokonaj bariery”.
Rozpoczęcie przebudowy nawierzchni Rynku w Rawiczu oraz przygotowanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków:
administracyjnego przy ul. Buszy 5 na centrum wsparcia ekonomii społecznej oraz dzienny dom pobytu dla osób starszych
i niesamodzielnych; pooświatowego przy ul. Szarych Szeregów 3 na Rawicką Multibibliotekę; zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy
budynkami na miejsce integracji międzypokoleniowej – „Rawicki Dziedziniec Kultury”.

Wspieranie organizacji szkoleń na rzecz aktywizacji
społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych różnymi
formami wykluczenia

Realizacja projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w Gminie
Rawicz” dofinansowanego z EFS, w ramach którego zorganizowane i przeprowadzone zostały kursyw zakresie obsługi komputera, rozwoju
kompetencji cyfrowych - m.in. dostępu do e-usług, wykorzystania Internetu pracy zawodowej czy też dla rozrywki, komunikacji
elektronicznej, usług internetowych, wykorzystania cyfrowych zasobów sieci w następujących obszarach tematycznych: „Moje finanse
i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Kultura w sieci”.

Organizowanie zajęć dla dzieci oraz rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym

Projekty socjalne: „Radość jest w nas”; „Kurs na rodzinę”.
W ramach Punktu Wsparcia Seniora prowadzenie grupy wsparcia „Wspieramy”.
Kontynuowana jest działalność świetlic socjoterapeutycznych (MGOW). W okresie ferii zimowych i wakacji organizowane są formy
wypoczynku (półkolonie, spotkania).
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CELE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ NA LATA 2015-2020 REALIZOWANE W 2019 ROKU
Kontynuacja realizacji projektu e-Rawicz szansą rozwoju gminy – udostępnianie laptopów z dostępem do Internetu dla
najuboższych mieszkańców.

Podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie możliwości
wynikających z wykorzystania zasobów cyfrowych do rozwoju własnych
kompetencji

W ramach działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy
mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z komputerów w ramach zrealizowanego projektu
„ e-Rawicz szansą rozwoju Gminy”.

Promowanie wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób zakładających
własną działalność gospodarczą oraz poszukujących zatrudnienia

W ramach prowadzonego Punktu Ekonomii Społecznej przy MGOPS udzielano wsparcia doradczego osobom
zakładającym własną działalność gospodarczą oraz pomoc stowarzyszeniom w opracowaniu statutu.
Wsparcie merytoryczne w procesie przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań .
Cel strategiczny: Pomoc społeczna

Współpraca władz gminy Rawicz z partnerami
społecznymi w celu racjonalizacji oferty usług dla
mieszkańców wymagających korzystania
z systemu pomocy społecznej

Kontynuowanie działalności Mobilnego Punktu Wsparcia Organizacji Pozarządowych – cykliczne dyżury.
W ramach Lokalnego centrum Wolontariatu prowadzono działania w wolontariacie.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej inicjowano działania partnerskie (Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Rawicz), mające na
celu rozwiązywanie problemów społecznych poprzez angażowanie mieszkańców gminy Rawicz w działania na rzecz społeczności lokalnych.

Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej

W 2019 r. zlecanie podmiotom ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, centrum integracji społecznej) usług sprzątających, dożywiania dzieci
w szkole, usług opiekuńczych. W ramach prowadzonych projektów zlecanie usług cateringowych.
Monitowanie skuteczności podejmowanych działań w sferze pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej bezrobotnych poprzez realizację
projektów socjalnych oraz kontrakty socjalne i pracę socjalną.
Wprowadzenie Programów „ Majster dla seniora”; „Szyty na miarę ”, szkolenie „Asystent seniora z niepełnosprawnością”, Program Opieka
wytchnieniowa, Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”; Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.
Cel strategiczny: Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska

Wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania cennych przyrodniczo
obszarów i obiektów

Wykonanie zadrzewień - ścieżka rowerowa z Rawicza do Sarnowy; droga do stacji przeładunkowej odpadów (PSZOK).

Wykonanie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych: Wydawy, Masłowo.
Wdrażanie rozwiązań ograniczających emisję oraz zużycie energii
Uzupełnienie wykonanych nasadzeń w Izbicach, Konarzewie, Słupi Kapitulnej i Szymanowie w miejsce uschniętych drzew
w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, przestrzeni publicznej
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WSKAŹNIKI MONITORINGU SYTUACJI SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ
W RAMACH STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ NA LATA 2015-2020 WEDŁUG GUS

WSKAŹNIK - NARZĘDZIE KONTROLI

*Przedstawiono listę wskaźników,
dla których GUS
udostępnił dane.

2017

2018

2019

30 287

30 398

30 339 – stan za I półrocze

36

38

-25 - stan za I półrocze

299

319

172 - stan za I półrocze

1533,42

1643,50

1911,57 – dane UMGR

Liczba bezrobotnych

668

555

529

Liczba długotrwale bezrobotnych

291

215

189

Liczba ludności

Przyrost naturalny

Liczba zgonów

Wskaźnik G - dochody podatkowe na jednego mieszkańca gminy służące do obliczania subwencji
wyrównawczej
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Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
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Źródło dofinansowania

Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych
na lata 2014 - 2020
Szeregów 3

Realizacja

Wartość całkowita
zadania

Dofinansowanie
- KWOTY Z UMÓW

2019 - 2022

20 859 865,21

11 222 376,17

Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy w Załęczu

Nagroda dla sołectwa Załęcze za udział III
edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”

2019

3 000,00

3 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach,
gmina Rawicz

Fundusz Dróg Samorządowych,
Wojewoda Wielkopolski

2019

2 837 339,93

1 407 914,00

Środki budżetu Województwa Wielkopolskiego
przeznaczone na prace związane
Przebudowa drogi gminnej nr 810653 na odcinku Słupia
z rekultywacją i poprawą jakości gruntów
Kapitulna - Ugoda
rolnych oraz zakup sadzonek drzew
miododajnych

2019

93 750,00

289 159,66

Środki budżetu Województwa Wielkopolskiego
przeznaczone na prace związane
z rekultywacją i poprawą jakości gruntów
rolnych oraz zakup sadzonek drzew
miododajnych

2019

19 958,40

22 176,00

Zakup sadzonek drzew miododajnych
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ZADANIA REALIZOWANE W 2019 ROKU
I DOFINANSOWANE
Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Źródło dofinansowania

Realizacja

Wartość całkowita
zadania

Dofinansowanie
- KWOTY Z UMÓW

Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego
w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo,
gmina Rawicz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020

2019

252 165,57

115 027,00

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Rawiczu

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020

2016 - 2020

33 783 585,90

17 509 785,37

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego
w Gminie Rawicz

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
na lata 2014 - 2020

2019 - 2020

67 736,27

67 736,27

Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi
w Gminie Rawicz

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 - 2020

2019 - 2020

2 380 463,30

1 645 035,60

RAZEM

60 297 864,58 32 282 210,07
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INWESTYCJE
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INFRASTRUKTURA

BUDOWA DRÓG UTWARDZONYCH
Utwardzenie drogi gminnej na odcinku
Słupia Kapitulna - Ugoda

Utwardzenie drogi gminnej
w Zielonej Wsi

ul. XXX-lecia w Rawiczu

- na odcinku ok. 76 m
od ul. XXX-lecia do ul. Miłej
w Rawiczu wykonano ciąg pieszo –
rowerowy z kostki brukowej betonowej
o zmiennej szerokości 3-3,5 m

- na odcinku ok. 1,0 km wykonano drogę
dwuśladową z elementów drogowych –
płyt typu PDTP wykonanych z betonu
i łączonych ze sobą przegubowo

- na odcinku ok. 195 m wykonano
kanalizację deszczową oraz
utwardzono drogę gruntową
kruszywem łamanym
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INFRASTRUKTURA

BUDOWA DRÓG UTWARDZONYCH
ul. Sadownicza w Sierakowie

ul. Młyńska w Rawiczu

- nowa nawierzchnia ciągu pieszo –
jezdnego z kostki brukowej betonowej na
długości ok. 112 m
- wykonanie kanalizacji deszczowej na
długości ok. 253 m

ul. Reymonta w Sarnowie

- na odcinku o długości ok 23,5 m
utwardzono nawierzchnię z kostki
brukowej betonowej pod miejsca
postojowe
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BUDOWA DRÓG UTWARDZONYCH

Utwardzenie drogi stawów w Łaszczynie

- nowa nawierzchnia ciągu pieszo –
jezdnego wokół stawów w Łaszczynie
z kostki brukowej betonowej na
powierzchni ok. 1658 m2

99

INFRASTRUKTURA

100
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INFRASTRUKTURA

REMONTOWANIE I MODERNIZOWANIE DRÓG GMINNYCH
Rondo na ul. Piłsudskiego
w Rawiczu

Droga gminna w Konarzewie

ul. Szwedzka w Rawiczu

- wykonana została kanalizacja deszczowa wraz
ze studniami rewizyjnymi i ściekowymi
--nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
--wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników
z płyt i kostki granitowej z rozbiórki oraz kostki
brukowej betonowej
-- odtworzenie chodników z kostki i płyt
granitowych z rozbiórki
-

- wykonanie instalacji drenarskiej
w drodze gminnej w Konarzewie

-
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REMONTOWANIE I MODERNIZOWANIE DRÓG GMINNYCH

Droga gminna w Żylicach

INFRASTRUKTURA
ul. Saperska w Rawiczu
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Poprawa stanu infrastruktury drogowej
z uwzględnieniem interesów mieszkańców gminy Rawicz i subregionalnych partnerów

INFRASTRUKTURA

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku
Rawicz-Dubin
w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P
Miejska Górka-Wydawy
w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy

Porozumienie z Powiatem Rawickim
w sprawie wspólnej realizacji zadania.

Porozumienie z Powiatem Rawickim w sprawie wspólnej
realizacji zadania.

Wkład Gminy Rawicz: 527 157,58 zł

Wkład Gminy Rawicz: 100 000,00 zł
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REMONTOWANIE I MODERNIZOWANIE DRÓG GMINNYCH

INFRASTRUKTURA

CYKLICZNE DZIAŁANIA:

✓

NAPRAWA ZNAKÓW DROGOWYCH I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

✓

NAPRAWA, KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZNAKÓW AKTYWNYCH I SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH

✓

NAPRAWA NAWIERZCHNI JEZDNI

✓

NAPRAWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW

✓

UTRZYMANIE I NAPRAWA DRÓG GRUNTOWYCH

✓

NAPRAWA WIAT PRZYSTANKOWYCH

✓

UTRZYMANIE I NAPRAWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

✓

UTRZYMANIE, NAPRAWA - ROWY, PRZEPUSTY

✓

UTRZYMANIE, NAPRAWA MOSTÓW

✓

KOSZENIE POBOCZY

UTWARDZENIE, RÓWNANIE,
NAPRAWA DRÓG GRUNTOWYCH
RÓWNANIE:

Drogi gruntowe na terenie gminy Rawicz, drogi
gminne publiczne i wewnętrzne - ok. 150 km
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ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU ZBIOROWEGO
UTWORZENIE
LINII
KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ
TRASA:
Rawicz-Sarnowa

104

KOMUNIKACJA
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STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

W Rawiczu funkcjonuje strefa płatnego parkowania,
którą objęte jest 5 ulic na ok. 300 miejsc parkingowych.
Pół godziny postoju kosztuje 1 zł, a godzina i kolejne - 2 zł.
Miesięczny abonament -100 zł.
W 2019 r. dochód ze strefy z tego tytułu wyniósł 438 588,04 zł,
tj. 282 491 zakupionych biletów i 159 wydanych abonamentów.
Opłata dodatkowa za brak biletu to kwota 50 zł,
a w przypadku jej opłaty w ciągu 3 dni - 25 zł.
Z tytułu opłat dodatkowych uzyskano dochód 12 521,98 zł.
Wydano 306 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
Z tytułu zajęć pasa drogowego w 2019 roku uzyskano dochody
w kwocie 168 225,27 zł.

KOMUNIKACJA
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MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪ „RAWICZ POŁUDNIE I” W DĘBNIE POLSKIM, GMINA RAWICZ

UCHWAŁA NR IV/54/19 Z DNIA 30 STYCZNIA 2019 ROKU (10 ha)

▪ ZMIANA MPZP TERENU W REJONIE ULIC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, DWORCOWEJ,

ŁAD PRZESTRZENNY
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
uchwalone dnia 11 lipca 2016 roku

11 LISTOPADA W RAWICZU UCHWAŁA NR LVI/628/18 Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2018 ROKU (2 ha)

▪ „SIERAKOWO PÓŁÓNOC I” W SIERAKOWIE, GMINA RAWICZ

UCHWAŁA NR XLVI/514/17 Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU (35 ha)

▪ „SIERAKOWO PÓŁNOC II” W SIERAKOWIE, GMINA RAWICZ

UCHWAŁA NR XLVI/513/17 Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU (15 ha)

▪ „KĄTY I” W KĄTACH, GMINA RAWICZ

UCHWAŁA NR XLI/454/17 Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2017 ROKU (9 ha)

▪ MPZP DLA WYZNACZENIA KORYTARZA TECHNOLOGICZNEGO NAPOWIETRZNEJ LINII

ENERGETYCZNEJ 110 KV RELACJI GPZ RAWICZ-GPZ GÓRA NA TERENIE GMINY RAWICZ
UCHWAŁA NR XXXIX/424/17 Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU (26,5 ha)

Uchwała nr XXVI/265/16 Rady Miejskiej
Gminy Rawicz

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej
Gminy Rawicz
z dnia 28 listopada 2018 roku

▪ ZMIANA MPZP W REJONIE ULICY GEN. GROTA ROWECKIEGO W RAWICZU (SZPITAL)
UCHWAŁA NR XXXVIII/404/17 Z DNIA 31 MAJA 2017 ROKU (5,5 ha)

▪ „OSIEDLE SARNOWA I” W RAWICZU, GMINA RAWICZ

UCHWAŁA NR XXXVIII/403/17 Z DNIA 31 MAJA 2017 ROKU (13,5 ha)

▪ MPZP TERENU W REJONIE ULIC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, DWORCOWEJ,
11 LISTOPADA W RAWICZU
- UCHWAŁA NR XXXVII/392/17 Z DNIA 26 KWIETNIA 2017 ROKU (7 ha)

TERENY OBJĘTE MPZP
STANOWIĄ 1,25%
POWIERZCHNI GMINY.

RAPORT O STANIE GMINY 2019

WYDANE DECYZJE

107

ŁAD PRZESTRZENNY

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY:

▪ MIEJSCOWE PLANY W OPRACOWANIU:

ROK 2017 - 268
ROK 2018 – 273

▪ MPZP DLA OBSZARU STAREGO MIASTA
W RAWICZU (50 ha)
▪ „ŁASZCZYN ZACHÓD”, GMINA RAWICZ
(180 ha)
▪ „MASŁOWO PÓŁNOC” W MASŁOWIE,
GMINA RAWICZ (50 ha)
▪ „DĘBNO POLSKIE - KĄTY”, GMINA RAWICZ
(50 ha)
▪ „RAWICZ PÓŁNOC - SIERAKOWO”
W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH RAWICZ
ORAZ SIERAKOWO, GMINA RAWICZ
(125 ha)
▪ „RAWICZ ZACHÓD - SARNOWA”
W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH RAWICZ
ORAZ SARNOWA, GMINA RAWICZ (300 ha)
▪ „SARNÓWKA PÓŁNOC” W OBRĘBIE
GEODEZYJNYM SARNÓWKA, GMINA
RAWICZ (530 ha)
▪ „ŁASZCZYN WSCHÓD” W OBRĘBIE
GEODEZYJNYM ŁASZCZYN, GMINA RAWICZ
(465 ha)
▪ ŻOŁĘDNICA” W OBRĘBIE GEODEZYJNYM
ŻOŁĘDNICA, GMINA RAWICZ (525 ha)
▪ MPZP TERENU W REJONIE ULICY KADECKIEJ
W RAWICZU, GMINA RAWICZ (30 ha)

ROK 2019 - 270
DECYZJE O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO:
ROK 2017 - 83
ROK 2018 – 59

ROK 2019 – 71

DEBATY PUBLICZNE: 0
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KONSULTACJE SPOŁECZNE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENENGO DLA OBSZARU STAREGO MIASTA W RAWICZU

ŁAD PRZESTRZENNY

TERMIN PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI 06.09.-07.10.2019 R.
CEL KONSULTACJI:
- zasięganie opinii mieszkańców (wspólne wypracowanie rozwiązań)
- włączenie mieszkańców w procedowanie dokumentów planistycznych (zachęcenie do wyrażenia swoich opinii)
- zwiększenie udziału mieszkańców w procesach sporządzania dokumentów planistycznych
- przekazywanie zasad i formy w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
METODY KONSULTACYJNE:
- SPOTKANIE OTWARTE W FOMULE WORLD CAFE PODCZAS RAWICKIEGO
JARMARKU HISTORYCZNEGO 08.09.2019 R.
- PUNTY KONSULTACYJNE:
1. Teren przy Kościuszki 16 – 10 września 2019 r.
2. Bunkier przy ulicy Podzamcze i ulicy Kościelnej – 15 września 2019 r.
3. Targowisko miejskie – 17 września 2019 r.
4. Staromiejska – kamienica Rynek 9 – 21 września 2019 r.
5. Plac Wolności – 21 września 2019 r.
- ANKIETA INTERNETOWA (65 GŁOSÓW MIESZKAŃCÓW)
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OŚWIETLENIE
POPRAWA JAKOŚĆI I EFEKTYWNOŚĆI SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO POPRZEZ WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH
OPRAW RTĘCIOWYCH I SODOWYCH NA OPRAWY ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED
Dobór opraw oświetleniowych przy realizacji ww. zadania zmierzał do uzyskania jak najlepszych parametrów oświetleniowych,
przy uwzględnieniu klasy drogi, lokalnych oczekiwań, a przede wszystkim zgodnie z zasadami racjonalności ekonomicznej
przedsięwzięcia.

Podstawowym celem modernizacji był taki dobór opraw oświetleniowych, by w sposób znaczący uległy poprawie warunki
oświetleniowe na drogach gminnych, a jednocześnie by całe przedsięwzięcie mogło zostać sfinansowane ze środków
pochodzących z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz oszczędności kosztów konserwacji.
Projekt unowocześnienia systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Rawicz obejmował wymianę opraw
na nowe energooszczędne we wszystkich miejscowościach, w których zlokalizowane jest oświetlenie należące do ENEA
Oświetlenie sp. z o.o., montaż nowych punktów świetlnych na istniejącej sieci oświetleniowej oraz budowę linii oświetleniowych
z nowymi punktami świetlnymi na istniejących liniach energetycznych nn. wg wytycznych z Enea Operator Sp. z o.o.
Przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Rawicz podniosła sprawność urządzeń oświetleniowych,
ich nowoczesność i niezawodność, a przede wszystkich pozwoli na racjonalne i efektywne wydatkowanie środków gminy na
zadania związane z oświetleniem dróg.
Termin realizacji zadania zgodnie z umową obowiązywał do dnia 31 maja 2019 r. Prace odebrano w dniu 29 maja 2019 r.

Termin gwarancji - 60 miesięcy na zastosowany sprzęt.
Koszt netto zadania wynosi 2 950 000,00 zł.
Inwestycja będzie spłacana przez okres pięciu lat, tj. w latach 2019-2023.

INWESTYCJE
Zestawienie wykonanych prac:
• montaż opraw LED - 2113 szt.
• montaż wysięgników – 1273 szt.
• montaż słupów – 38 szt.
• montaż zegarów elektronicznych
midiBLUE - 90 szt.

Moc opraw przed wymianą wynosiła 377,53
kW, moc opraw po wymianie wynosi 141,13
kW, co daje przewidywaną oszczędność
w zużyciu energii elektrycznej 62,62%.
Ostateczne zestawienie uzyskanych
oszczędności zostanie podliczone po
pełnym roku od montażu opraw LED-owych,
tj. w czerwcu 2020.
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INWESTYCJE
W budynku Domu Kultury w Rawiczu remont
przeprowadzany jest etapami.
W pierwszej kolejności wykonane zostało nowe
pokrycie dachowe. Następnie wymieniona została
część okien oraz wyremontowane zostały
pomieszczenia biurowe na piętrze.

Drugi etap obejmował wymianę instalacji elektrycznej.
W kolejnym etapie odnowione zostały ściany w bocznej
klatce schodowej, głównej klatce schodowej, foyer sali
widowiskowej oraz sali witrażowej.

W 2019 roku odnowione zostały parkiety,
wyremontowano drzwi wejściowe oraz płyciny
i przystąpiono do wymiany kolejnych okien.
W kolejnych latach planowana jest kontynuacja
remontu.
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BUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

W 2019 roku zakończona została cała inwestycja.
W ramach zadania powstał budynek oraz wiata
z 20 kojcami.
Utwardzony został teren dojść i dojazdów.
Wykonane zostało oświetlenie terenu oraz
monitoring.

Koszt całej inwestycji to ok. 1,2 mln zł.
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INWESTYCJE
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REMIZY STRAŻACKIE
REMONT BUDYNKU OSP W ŁASZCZYNIE - BUDŻET OBYWATELSKI
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INWESTYCJE
BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI UGODA - ETAP I

Inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego.

Inwestycja realizowana w ramach inicjatywy lokalnej.

W ramach zadania wykonany został remont pomieszczenia
socjalnego i garażu. Wykonane prace: gładzie, malowanie,
ułożenie płytek podłogowych z cokołami, wykonanie sufitu
podwieszanego w garażu.

W pierwszym etapie powstał budynek w stanie surowym
zamkniętym.

Inwestycja kosztowała niecałe 20 000 zł.

W ramach zadania większość prac wykonała grupa inicjatywna
- członkowie OSP Ugoda. Wykonanie dachu, okien, drzwi i bram
zlecone zostało firmom zewnętrznym.
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GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI
BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA W REJONIE UL. KADECKIEJ

W 2019 roku rozpoczęły się prace związane z budową podziemnego zbiornika
retencyjnego pojemności 550 m³
na istniejącym systemie kanalizacji deszczowej wraz z budową
i przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej łącznej długości 233 m w rejonie
ul. Kadeckiej w Rawiczu.
Inwestycja zostanie zakończona w 2020 roku.
Jej celem jest poprawa gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Rawicza.
Koszt zadania to ok. 2 mln 300 tys. zł.

INWESTYCJE
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BUDYNKI OŚWIATOWE
MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
W PRZEDSZKOLU NR 3 W RAWICZU

W związku ze złym stanem technicznym instalacji w obiekcie wymienione zostały
stare przewody elektryczne oraz oprawy oświetleniowe na ledowe. Ponadto
wymienione zostały odspajające się tynki na ścianach i sufitach. Pomieszczenia
zostały pomalowane. Wymienione zostały kratki wentylacyjne w pomieszczeniach.
Wykonany został kompleksowy remont jednego pomieszczenia na parterze oraz
pomieszczenia socjalnego na piętrze. Wymienione zostały 4 szt. drzwi płytowych na
1 piętrze. Ponadto wykonane zostało cyklinowanie parkietów w salach oraz
wymiana płytek w wcześniejszym wyrównaniem podłoża masą samopoziomującą.
Koszt zadania to ok 240 000 zł.
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INWESTYCJE
MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 3 W RAWICZU

W 2019 roku odnowiona została elewacja budynku sali gimnastycznej przy
SP3 w Rawiczu. Prace stanowiły kontynuację przeprowadzonej w zeszłym
roku modernizacji wnętrza sali gimnastycznej. W ramach zadania
uzupełnione zostały fugi oraz wyczyszczone cegły na budynku sali.
Budynek zaplecza zyskał nową elewację w kolorze szarym.
Koszt zadania to ponad 152 000 zł.
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI RAWICZA
REWITALIZACJA RYNKU W RAWICZU
W 2019 roku podpisana została umowa
na roboty budowlane.
Pod koniec września rozpoczęto pierwsze
prace związane z rewitalizacją rynku.
Inwestycja zaplanowana jest na dwa lata
2019-2020.
Zakres: Budowa i przebudowa
infrastruktury podziemnej
(sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz sieć teleinformacyjna),
wykonanie nowego oświetlenia,
wykonanie nowej nawierzchni rynku,
montaż elementów małej architektury,
wykonanie komory fontanny wraz
z infrastrukturą zasilającą, nasadzenia
drzew oraz pozostałe prace towarzyszące.

INWESTYCJE
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INWESTYCJE

UTRZYMANIE I ROZWÓJ OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH

Opis remontu / inwestycji / znaczącego zakupu

Koszt

Źródło finansowania

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1
bieżące naprawy i konserwacje

Przedszkole nr 1

2 895,40 zł

plan finansowy zespołu

Szkoła Podstawowa nr 3
wymiana utwardzenia powierzchni podwórza
przy Przedszkolu nr 1 w Rawiczu i prace
towarzyszące

zakup nowych urządzeń na przedszkolny
plac zabaw

38 793,12 zł

14 986,00 zł

plan finansowy przedszkola

plan finansowy przedszkola

Przedszkole nr 3
modernizacja pomieszczeń w budynku
Przedszkola nr 3 (malowanie pomieszczeń,
wymiana instalacji elektrycznej, odnowa
podłóg, nadzór budowlany, prace dodatkowe)

243 775,74 zł

plan finansowy przedszkola

4 360,70 zł

plan finansowy szkoły

remont sali lekcyjnej

4 300,00 zł

plan finansowy szkoły

renowacja drzwi głównych - wejściowych
do szkoły

20 132,64 zł

plan finansowy szkoły

remont wejścia do szkoły od strony boiska
szkolnego i nadzór

4 700,00 zł

plan finansowy szkoły

impregnacja konstrukcji więźby dachowej
w budynku szkoły i nadzór

28 516,74 zł

plan finansowy szkoły

renowacja okładzin ściennych auli (boazeria)

77 490,00 zł

plan finansowy szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4

Przedszkola nr 1, nr 3, nr 5, nr 6 i Zespół Przedszkolny w Szymanowie razem

bieżące naprawy i konserwacje

bieżące naprawy i konserwacje

45 263,89 zł

plany finansowe przedszkoli

bieżące naprawy i konserwacje

6 149,00 zł

plan finansowy szkoły

remont szatni szkolnej

4 500,00 zł

plan finansowy szkoły

remont boiska szkolnego

80 000,00 zł

plan finansowy szkoły
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INWESTYCJE

UTRZYMANIE I ROZWÓJ OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH
Szkoła Podstawowa w Sierakowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

bieżące naprawy i konserwacje

14 620,86 zł

plan finansowy szkoły

konserwacja kotłów

7 120,00 zł

plan finansowy szkoły

remonty sali lekcyjnych

14 895,30 zł

plan finansowy szkoły

adaptacja sali lekcyjnych na bibliotekę szkolną

39 987,30 zł

plan finansowy szkoły

projekt na dostosowanie pomieszczeń budynku
przy ulicy Wały Jarosława Dąbrowskiego
w Rawiczu na potrzeby GCUW

16 000,00 zł

bieżące naprawy i konserwacje

1 478,28 zł

plan finansowy zespołu

remont trzech klas lekcyjnych

10 100,00 zł

plan finansowy zespołu

montaż klimatyzacji

4 412,01 zł

plan finansowy zespołu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi
prace elektryczne

5 350,50 zł

plan finansowy zespołu

bieżące naprawy i konserwacje

2 634,50 zł

plan finansowy zespołu

modernizacja kotłowni w szkole oraz piec
centralnego ogrzewania

99 894,00 zł

plan finansowy zespołu

plan finansowy szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie
bieżące naprawy i konserwacje

2 348,00 zł

plan finansowy zespołu

utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady

4 500,00 zł

plan finansowy zespołu

montaż i rozbudowa systemu alarmowego

3 936,00 zł

plan finansowy zespołu

modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy
i bibliotece szkolnej

1 960,00 zł

plan finansowy zespołu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej
dostawa i montaż wykładziny

16 438,95 zł

plan finansowy zespołu

bieżące naprawy i konserwacje

1 544,22 zł

plan finansowy zespołu

118

RAPORT O STANIE GMINY 2019

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2023

(Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/479/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 08.11.2017 r.)

Lista projektów realizujących LPR za okres do 2019 r.

NAZWA PROJEKTU
REWITALIZACYJNEGO

STATUS
**

ZAKŁADANE KOSZTY
CAŁKOWITE (PLN)

PONIESIONE KOSZTY
(PLN) ***

1 022 835,32
Razem przeciw wykluczeniu

Zakończone

w tym
Gmina Rawicz:

292 591,97

296 176,06
418 541,60

8 500,00 - Budżet Gminy Rawicz
284 091,97- EFS
23 281,28 - Budżet Gminy Rawicz

Postaw na tak!

Zakończone

Aktywna integracja - szansą na
przyszłość CIS

W trakcie
realizacji

LOWES – Leszczyński Ośrodek
wsparcia ekonomii społecznej
w subregionie leszczyńskim

W trakcie
realizacji

88 000,00

40 166,92

10 166,92 - Budżet Samorządu Województwa
Wielkopolskiego

Promocja rzemiosła, rawickich
jarmarków i kupiectwa, zawodów
oraz wyrobów tradycyjnych
i regionalnych

W trakcie
realizacji

30 000,00

3 435,25

3 435,25 - Budżet Gminy Rawicz

974 323,75

406 007,58

MONTAŻ FINANSOWY ***

715 200,00

382 726,30 - EFS
140 400,00 - Budżet Gminy Rawicz
574 800,00 - EFS
30 000,00 - Budżet Gminy Rawicz
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2023

(Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/479/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 08.11.2017 r.)

Lista projektów realizujących LPR za okres do 2019 r.

NAZWA PROJEKTU
REWITALIZACYJNEGO

STATUS
**

ZAKŁADANE KOSZTY
CAŁKOWITE (PLN)

PONIESIONE KOSZTY
(PLN) ***

MONTAŻ FINANSOWY ***

Zwiększenie uczestnictwa
mieszkańców obszaru rewitalizacji
w życiu społecznym

W trakcie
realizacji

210 000,00

11 044,06

9 727,50 - Budżet Gminy Rawicz

24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu

W trakcie
realizacji

840 000,00

192 882,31

Rawicki Międzynarodowy Festiwal
Artystów Ulicy

Zakładane do
realizacji

300 000,00

0,00

0,00

Ogólnopolski Przegląd Sztuki
Współczesnej FORMA

Zakładane do
realizacji

300 000,00

45 070,46

45 070,46 - Budżet Gminy Rawicz

Międzynarodowy Festiwal Muzyków
Ludowych
im. B. Kupczyka i M. Lipnego

W trakcie
realizacji

420 000,00

30 000,00

30 000,00 - Fundacja Dudziarz.eu

Modernizacja sal wystawienniczych
Muzeum Ziemi Rawickiej

W trakcie
realizacji

300 000,00

27 153,91

27 153,91 - Budżet Gminy Rawicz

113 163,68 - Sponsorzy
79 718,63 - Budżet Gminy Rawicz
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2023

(Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/479/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 08.11.2017 r.)

Lista projektów realizujących LPR za okres do 2019 r.

NAZWA PROJEKTU
REWITALIZACYJNEGO

STATUS
**

ZAKŁADANE KOSZTY
CAŁKOWITE (PLN)

PONIESIONE KOSZTY
(PLN) ***

Remont i modernizacja
mieszkalnych budynków
komunalnych w Rawiczu

W trakcie
realizacji

6 800 000,00

455 725,09

Remont i modernizacja
mieszkalnych budynków wspólnot
mieszkaniowych w Rawiczu

16 050 000,00
W trakcie
realizacji

w tym udział Gminy
Rawicz:

867 716,60

7 158 719,00
545 000,00

Remont i modernizacja
mieszkalnego budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej ul. Wały Ks. Józefa
Poniatowskiego 8 w Rawiczu

W trakcie
realizacji

Remont budynków Rawickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej wraz
z zagospodarowaniem terenów
przyległych (zadanie realizowane
przez RSM)

W trakcie
realizacji

w tym udział Gminy
Rawicz:

1 492,59

196 636,00

5 805 000,00

562 810,19

MONTAŻ FINANSOWY ***

455 339,11 - Budżet Gminy Rawicz
385,98 - wkład własny mieszkańców
363 057,79 - Budżet Gminy Rawicz
504 658,81 - wkład własny mieszkańców

385,98 - Budżet Gminy Rawicz
1 106,61 - wkład własny mieszkańców

287 766,23 - środki własne RSM
275 043,96 - wkład własny mieszkańców
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2023

(Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/479/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 08.11.2017 r.)

Lista projektów realizujących LPR za okres 2019 r.

NAZWA PROJEKTU
REWITALIZACYJNEGO

STATUS
**

ZAKŁADANE KOSZTY PONIESIONE KOSZTY (PLN)
CAŁKOWITE (PLN)
***

Przebudowa nawierzchni oraz
zagospodarowanie Rynku
i deptaków: ul. Wojska Polskiego
i 17 Stycznia w Rawiczu

W trakcie
realizacji

15 000 000,00

257 999,99

257 999,99 - Budżet Gminy Rawicz

Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku gminnego
przy ul. Ignacego Buszy 5
w Rawiczu w celu poszerzenia usług
społecznych i zdrowotnych Miejsko
Gminnego Ośrodka pomocy
Społecznej oraz Utworzenia
Centrum Wsparcia Ekonomii
Społecznej (CWES)

W trakcie
realizacji

5 000 000,00

68 000,00

68 000,00 - Budżet Gminy Rawicz

Przebudowa budynku gminnego
przy ul. Szarych Szeregów 3
na Rawicką Multibibliotekę

W trakcie
realizacji

4 000 000,00

55 100,00

55 100,00 - Budżet Gminy Rawicz

MONTAŻ FINANSOWY ***
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2023

(Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/479/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 08.11.2017 r.)

Lista projektów realizujących LPR za okres 2019 r.

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Remont i modernizacja zabytkowego
budynku Przedszkola nr 1 w Rawiczu
wraz z niezbędną infrastrukturą;
zagospodarowanie terenu wokół
budynku
Remont i modernizacja zabytkowych
obiektów Domu Kultury
w Rawiczu wraz z zagospoda-

STATUS
**

ZAKŁADANE KOSZTY
CAŁKOWITE (PLN)

PONIESIONE KOSZTY
(PLN) ***

MONTAŻ FINANSOWY ***

W trakcie
realizacji

4 000 000,00

215 942,82

215 942,82 - Budżet Gminy Rawicz

W trakcie
realizacji

3 300 000,00

2 119 914,53

W trakcie
realizacji

3 500 000,00

6 590 642,30

6 590 642,30 - Budżet Gminy Rawicz

W trakcie
realizacji

3 000 000,00

4 306,00

4 306,00 - Budżet Gminy Rawicz

W trakcie
realizacji

20 000 000,00

12 131,37

12 131,37 - Budżet Gminy Rawicz

rowaniem terenu
Zagospodarowanie zabytkowych Plant
Jana Pawła II na cele kulturalne,
sportowe i rekreacyjne
Przebudowa targowiska miejskiego
w zabytkowym układzie urbanistycznym
Rawicza
Zabezpieczenie zabytkowego układu
urbanistycznego Rawicza przed
niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi
i ich następstwami

1 819 914,53 - Budżet Gminy Rawicz
300 000,00 - dotacja MKiDN dla DK w Rawiczu
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POTENCJAŁ GOSPODARCZY

TERENY INWESTYCYJNE

Realizacja kluczowych dokumentów:

STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
Strategii rozwoju potencjału gospodarczego

▪

i inwestycyjnego gminy Rawicz

▪

Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego

Sierakowo Północ I

Sierakowo Północ II

Teren objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - 35 ha

Teren objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - 15 ha

▪

Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego

▪

Strategii Promocji Potencjału Gospodarczego
i Inwestycyjnego Gminy Rawicz do roku 2020

▪

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz
na lata 2015-2020

Łaszczyn Zachód

Strefa Aktywności Rekreacyjnej

Wszczęta procedura miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - ok. 180 ha

Wszczęta procedura miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - ok. 23 ha
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POTENCJAŁ GOSPODARCZY
Stopa bezrobocia:
2018 - 4 %

2019 - 4 %

Liczba wpisów działalności gospodarczej
dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy

1356

1423

1518

1597
Współpraca z Zagranicznymi Biurami Handlowymi (ZBH)
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

1188

Współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej
(DAWG)/ jako pierwsza gmina z Wielkopolski jesteśmy w sieci
dolnośląskiej DAWG
Informacja o terenach gminnych funkcjonuje
w ogólnopolskich generatorach ofert Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

2 listopada 2015

1 grudnia 2016

1 grudnia 2017

3 grudnia 2018

2 grudnia 2019

LICZBA WYSŁANYCH W 2019 ROKU OFERT INDYWIDUALNYCH NA
TERENY PRZEZNACZONE POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ: 14
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POTENCJAŁ GOSPODARCZY
NOWY INWESTOR
Hengst Filter Polska
- 2 lata negocjacji, rozmów, przygotowań i zmian
- docelowo: 300 nowych miejsc pracy
6 listopada 2019 r. - oficjalne otwarcie fabryki
i rozpoczęcie produkcji przez Hengst Filter Polska
Do 2022 roku planowana jest rozbudowa fabryki
oraz zwiększenie zatrudnienia

Firma produkuje innowacyjne systemy filtracji i zarządzania płynami oraz wkład do
filtrów samochodowych, a także: filtry oleju, powietrza, filtry paliwa oraz filtry
kabinowe, charakteryzujące się wysoką wydajnością
oraz najwyższymi zdolnościami filtracyjnymi.
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PRODUKTY REGIONALNE – PROMOCJA LOKALNEGO DZIEDZICTWA

Wsparcie rozwoju branż i produktów

o silnej identyfikacji z gminą i subregionem

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w sektorach opartych o lokalne dziedzictwo
gospodarcze i kulturowe - pierwsza edycja konkursu "Smak Tradycji" Produkt Regionalny
Gminy Rawicz odbyła się 14 kwietnia 2019 r.

Celem konkursu jest poszukiwanie i ochrona przed zapomnieniem gminnych przepisów regionalnych
i tradycyjnych. Kultywowanie tradycji wytwarzania produktów stanowiących regionalne i/lub
tradycyjne dziedzictwo, które przez swoje umocowanie w historii i tradycji będą przyczyniać się
do efektywnej promocji gminy.
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ZASOBY GMINNE
W budynkach komunalnych zarządzanych przez Rawicką Spółdzielnię Mieszkaniową
znajduje się 7 mieszkań komunalnych.
W 82 budynkach komunalnych znajduje się 511 mieszkań,
a w 70 budynkach wspólnot - 753 mieszkania,
z czego 312 to mieszkania komunalne i 441 wykupione przez najemców (prywatne).

GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym
Gminy Rawicz należy do Burmistrza
Gminy Rawicz
i jest wykonywane w jego imieniu przez
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

ZASOBY:
▪

176 budynków komunalnych
- w tym:
- budynki mieszkalne - 152

W 2019 roku sprzedano 14 lokali mieszkalnych za kwotę 341 143,00 zł,

- budynki użytkowe - 24

- na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej.
▪

W 2019 roku sprzedano 3 lokale użytkowe na łączną kwotę 79 643,00 zł, z czego:
- 2 lokale użytkowe za kwotę 34 143,00 zł (ul. Saperska), na rzecz najemców w drodze
bezprzetargowej;

1271 mieszkań
- w tym:

- mieszkania komunalne - 823
(lokale socjalne 79 + najem socjalny 22 = 101)

- 1 lokal użytkowy za kwotę 44 500,00 zł, w drodze przetargu.
▪

441 mieszkania wykupione
(wspólnota)
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ZASOBY GMINNE
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Gmina Rawicz posiada:
▪

35,91 ha lasów komunalnych, z czego 31,38 ha zlokalizowanych na terenach wiejskich, w obrębach:
Słupia Kapitulna, Dębno Polskie, Sarnówka, Łaszczyn, Szymanowo, Załęcze, Zawady oraz 4,53 ha
w Rawiczu

▪

park komunalny - pow. 1,52 ha

▪

planty miejskie w Rawiczu o pow. 5,73 ha i długości po obrysie zewnętrznym 2834 m

▪

składowisko odpadów komunalnych w Rawiczu - rekultywacją objęto teren o pow. 4,5 ha,
na którym uformowano czaszę o pow. 2,97 ha

▪

komunalne zbiorniki wodne w Kątach, Dębnie Polskim, Łaszczynie, Izbicach, Konarzewie, Słupi Kapitulnej,
Łąkcie, Szymanowie, Sikorzynie i Sierakowie w Rawiczu (obręb Sarnowa)
- łączna pojemność zbiorników wodnych wynosi 149 665 m3

▪

mienie nabyte z mocy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przekazane przez wojewodę i na wniosek burmistrza
oraz nabyte w drodze wykupu, darowizny i przejęcia za odszkodowaniem:
grunty o pow. 765,0287 ha.

Grunty oddane: w zarząd – 60,4206 ha, w dzierżawę - 88,9242 ha, w użytkowanie wieczyste - 99,0678 ha
Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy, a stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego uległa
zmniejszeniu w stosunku do 2018 roku w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 139), w myśl przepisów której z dniem 01 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe ( zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
i wielorodzinnymi ) przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
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POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rawicz oparto o cele zawarte w pakiecie klimatyczno - energetycznym.
Gmina powinna dążyć do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych
źródeł energii, redukcji zużycia energii finalnej oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Gmina Rawicz powinna przyczynić się
do osiągnięcia w roku 2020 w stosunku do roku 1990 na poziomie całego kraju następujących celów:
redukcji emisji CO2 o 20%, zwiększenia udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym o 15%
oraz poprawy efektywności energetycznej o 20%.

Do Planu wpisane zostały następujące rodzaje przedsięwzięć:
- termomodernizacja budynków wielorodzinnych,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z budową instalacji fotowoltaicznych,
- montaż instalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej oraz w dziesięciu gospodarstwach domowych,
- termomodernizacja budynków należących do przedsiębiorców działających na terenie Gminy wraz z budową instalacji
fotowoltaicznych,
- budowa ledowego oświetlenia ulicznego,
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, w tym ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- modernizacja kotłowni należącej do Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu.
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Ostatni raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Rawicz
na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wykonywany był za lata 20162017 i zgodnie z przyjętymi założeniami i celami określonymi w harmonogramie

działań w Programie ochrony środowiska realizowane były przedsięwzięcia
z zakresu:
▪

ochrony przyrody,

▪

ochrony powierzchni ziemi,

▪

ochrony wód,

▪

oszczędnego gospodarowania energią,

▪

ochrony powietrza atmosferycznego,

▪

ochrony przed poważnymi awariami,

▪

ochrony przed hałasem,

▪

ochrony kopalin i wód podziemnych.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Program ochrony środowiska dla gminy
Rawicz jest podstawowym instrumentem do
realizacji zadań własnych i koordynowanych
w zakresie ochrony środowiska. Zadania są
w całości lub w części finansowane ze
środków będących w dyspozycji gminy.
Efektem realizacji jest utrzymanie dobrego
stanu środowiska naturalnego oraz jego
poprawa, jak również wdrożenie efektywnego
zarządzania środowiskiem.
W programie zawarto szeroko rozumianą
problematykę ochrony środowiska
obejmującą wszystkie komponenty
środowiska, tj.: ochronę powietrza, wód,
powierzchni ziemi, środowiska
atmosferycznego oraz gospodarki odpadami,
wytyczając gminie Rawicz w Programie
ochrony środowiska cele, kierunki działania
i czasookres realizacji założeń
w dziedzinie ochrony.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia
21 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.
zm.), organ wykonawczy gminy co 2 lata
przedstawia raport z realizacji gminnego
programu ochrony środowiska.
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GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
W 2019 roku udzielono 97 dotacji na kwotę 290.648,82 zł

(dla porównania w roku 2018 dotacji było 90 na kwotę 266.905,30 zł).
Zainteresowanie programem stale wzrasta.
Przeprowadzono 8 kontroli w zakresie i spalania paliw w paleniskach
domowych.
W większości kontroli nie stwierdzono spalania odpadów i paliw złej
jakości (węgla brunatnego, miału, mułów, flotokoncentratów). W dwóch
przypadkach mieszkańcy pouczeni zostali o zakazie stosowania opału
w postaci forniru, płyt wiórowych i ich ścinków, trocin, wiórów).
Zasadniczy problem zadymiania polega na problemie złej techniki
spalania, tzw. od dołu.

Na bieżąco prowadzona jest edukacja ekologiczna wśród mieszkańców apele, komunikaty prasowe, spotkania, a także wszelkie inne formy
działań o tematyce niskoemisyjnej.
Dla najmłodszych organizowane są konkursy.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Gmina Rawicz
nie posiada czujnika do badania
jakości powietrza.
Odczyt pomiarów odbywa się w ramach państwowego
monitoringu powietrza.

Najbliższa stacja pomiarowa zlokalizowana jest
w Kaliszu. Jej pomiary wykazują przekroczenia
dopuszczalnych wartości PM10 przez 36 dni
w ciągu roku.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ODPADAMI

Od momentu wprowadzenia systemu gospodarki odpadami systematycznie wzrasta masa odpadów segregowanych
bezpośrednio z nieruchomości. Są to odpady papierowe, z tworzyw sztucznych, metali, ze szkła oraz odpady
wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Masa odebranych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w Gminie Rawicz:
▪ w roku 2015 - 859,017 Mg, w 2016 roku - 949,340 Mg, w roku 2017 - 1 025,500 Mg, w roku 2018 - 1165,91 g

Odnotowano dużo większy wzrost masy odebranych selektywnych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 osobę:
•

w roku 2015 - 31,648 Mg, w roku 2016 - 34,973 Mg, w roku 2017- 37,756 Mg, w roku 2018 - 42,856 Mg

Oznacza to, że świadomość społeczna wzrasta.

*Mg = 1 tona

AZBEST I WYROBY AZBESTOWE
Pozostało do usunięcia wg przeprowadzonej inwentaryzacji na podstawie
ankiet wśród rolników: 136.234,00 m2 (402 gospodarstwa).

W 2018 roku złożono do urzędu 53 informacje o wyrobach zawierających azbest na łączną powierzchnię 8.848,50 m2.

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
- udzielono dotacji na zakup i montaż dla 22 przydomowych oczyszczalni ścieków
na kwotę 82.465,98 zł

(w 2018 roku udzielono dotacji na zakup i montaż dla 24 przydomowych oczyszczalni ścieków
na kwotę 95 293,88 zł)

Do realizacji zadań własnych miast i gmin regionu
leszczyńskiego powstała idea stworzenia związku
międzygminnego,
którego
celem
jest
gospodarowanie odpadami komunalnymi, stąd też
uchwałą nr XX/164/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z
dnia 13 czerwca 2012 roku utworzono wraz z 18
gminami
z
regionu
leszczyńskiego
związek
międzygminny pod nazwą „Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego” (KZGRL). Celem działania
związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych
w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do
utrzymania czystości i porządku na terenach gmin
uczestników związku w dziedzinie gospodarki
odpadami komunalnymi. Wprowadzony w 2013 roku
system gospodarki odpadami obejmuje wszystkie
nieruchomości znajdujące się na terenie gminy
Rawicz. Również wszystkie nieruchomości w gminie
objęte
zostały
selektywną
zbiórką
odpadów
komunalnych. Nie jest to jednak równoznaczne z
segregacją odpadów na terenach wszystkich
nieruchomości. Właściciele, którzy nie zadeklarowali
selektywnej zbiórki odpadów, ponoszą większą opłatę
za
gospodarowanie
odpadami. Przy
zbiórce
odpadów zmieszanych stawka opłaty na mieszkańca
wynosi 22,00 zł / miesiąc, natomiast przy zbiórce
selektywnej wynosi 11,50 zł / miesiąc.
KZGRL zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach prowadzi ciągłą kontrolę
nieruchomości w terenie, jak również poprzez kontrolę
dokumentacji. Podmioty odbierające odpady od
właścicieli nieruchomości zobowiązane są do
przedkładania związkowi półrocznych sprawozdań.
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GOSPODARKA ODPADAMI

OCHRONA ŚRODOWISKA

Gmina Rawicz przynależy do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK) należąca do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z.o.o. w Lesznie,
tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (gm. Osieczna).
Obiektami funkcjonalnie powiązanymi z ZZO w Trzebani są stacje przeładunkowe
odpadów komunalnych zlokalizowane m.in. w Rawiczu-Sarnowie.
Na terenie Gminy Rawicz znajduje się zrekultywowane w 2009 roku składowisko odpadów
w Rawiczu-Sarnowie, na którym dwukrotnie w ciągu roku prowadzony jest monitoring
poziomu i składu wód podziemnych, składu wód odciekowych, składu wód
powierzchniowych, składu i emisji gazu składowiskowego oraz osiadania składowiska.

Z terenu gminy Rawicz w 2019 roku zebrano selektywnie 256,490 Mg papieru
/ tektury, 598,166 Mg tworzyw sztucznych, 493,352 Mg szkła bezbarwnego /
kolorowego, 176,10 Mg odpadów wielkogabarytowych oraz 44,541 Mg
odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
O 1% zwiększyła się masa odebranych odpadów zmieszanych.
Masa odebranych zmieszanych odpadów komunalnych w 2018 roku
wyniosła 8 388,640 Mg, natomiast w 2019 roku 8 464,080 Mg

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od
1 stycznia 2017 roku pozostają na niezmiennym
poziomie i w 2019 roku kształtowały się następująco:
11,50 zł za odpady zbierane selektywnie
i 22,00 zł za odpady zmieszane.
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OCHRONA ZWIERZĄT
BUDOWA SCHRONISKA

AKCJE SPOŁECZNE

OPIEKA
NAD ZWIERZĘTAMI
W 2019 roku opieką objęto
39 psów i 159 kotów.
Na dzień 01.01.2019 w schronisku
w Henrykowie było 13 psów z naszej gminy,
w ciągu roku trafiło 10.
Adopcją objęto 14.
Na dzień 27 styczeń 2020 do naszego nowo
otwartego schroniska wróciło 7 psów.

W pierwszej kolejności wybudowany został parterowy budynek
schroniska z ogrzewaniem kotłem oraz przydomową oczyszczalnią
ścieków. Do budynku wykonane zostały przyłącza wodociągowe i
energetyczne. Utwardzony został wjazd oraz teren pod miejsca
postojowe.
Cała działka została ogrodzona.
W roku 2019 wybudowano 20 kojców dla bezdomnych psów z
wybiegami oraz oświetleniem terenu, dokończono utwardzanie terenu
w postaci nawierzchni z kostki brukowej.
Z końcem roku udało się wyposażyć kojce w komplet ocieplonych bud
dla psów. Oraz wyposażono budynek w stopniu umożliwiającym
uruchomienie schroniska z początkiem roku 2020. Znaczną część
wyposażenia posiadamy dzięki hojności sponsorów i darczyńców.
Nadal trwa wyposażanie obiektu w niezbędne sprzęty i urządzenia.

REGULACJE:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Rawicz
przyjęty Uchwałą
Rady Miejskiej Gminy Rawicz.

W ramach walki z bezdomnością
i niekontrolowanym rozmnażaniem zwierząt
sterylizacji poddano 81 kotek,
kastracji - 39 kotów.
Leczeniu poddano 159 zwierząt.
Na potrzeby bezdomnych zwierząt Gmina
wykorzystała ok. 500 kg karmy.
Przed wydaniem do adopcji
sterylizacji poddano 4 suki,
kastracji poddano 2 psy.
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Łącznie w zasobie gminy znajdowało się - na dzień 1 stycznia 2019 r. - 846 mieszkań, a na dzień 31 grudnia 2019 r.
- 823 mieszkania
Zmniejszenie się liczby mieszkań związane było z ich sprzedażą na rzecz najemców oraz przekazaniem 1 mieszkania do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz
- budynek Żołędnica 53
W zarządzie Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZUK posiada 7 mieszkań komunalnych.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 47,73 m2

W 2019 r. oddano do użytkowania 16 mieszkań komunalnych i 5 mieszkań socjalnych, znajdujących się w zasobie gminy.
Zasady przyznawania mieszkań określone są w uchwałach rady miejskiej, a decyzje w tej sprawie były podejmowane
przez Komisję Spraw Społecznych Rady Miejskiej Gminy Rawicz.
Niewykorzystane były 33 mieszkania.
Przyczyną takiego stanu rzeczy był m.in. ich remonty, w tym:
12 lokali mieszkalnych - Rynek 9 (nieruchomość przeznaczona do sprzedaży)
1 lokal przeznaczony dla repatriantów – Grunwaldzka 12
2 lokale wyłączone z użytkowania: I. Buszy 5 i Dąbrówka 20
2 lokale w budynku przeznaczonym do rozbiórki – Sienkiewicza 16
W 2019 r. wszczęto 7 postępowań eksmisyjnych dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy
(zakończono 5 postępowań, w rezultacie których nie wyeksmitowano osób). Powodem wszczęcia tych postępowań było zaleganie w opłatach.

Porozumienie nr IR.3032.1.2019 z dnia 1 lipca 2019 r.
Dotacja przedmiotowa udzielona na podstawie Uchwały Nr VIII/102/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2019. Gmina przekazała Zakładowi w formie dotacji przedmiotowej środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł,
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie subwencji mieszkaniowej. Dotacja została rozliczona - pismo DEK/072-14/2019 z dnia 04.10.2019 r.
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POMOC DLA REPATRIANTÓW
Zgodnie z zapisami Porozumienia nr 231/Rep/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
zawartego pomiędzy Gminą Rawicz a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie
zapewnienia lokalu mieszkalnego dla repatriantów, Gmina Rawicz otrzymała
dotację celową na ww. cel w wysokości 180 000,00 zł.

Środki w wysokości 135 387,58 zł zostały wykorzystane na realizację robót
związanych z remontem lokalu mieszkalnego. Przeprowadzono prace
ogólnobudowlane, których zakres obejmował:
• roboty rozbiórkowe ( zbicie tynków, demontaż podług, demontaż stolarki
drzwiowej i okiennej, demontaż instalacji c.o., wod-kan. i elektrycznej)
• prace ogólnobudowlane (tynkowanie, gipsowanie, malowanie ścian i sufitów,
montaż stolarki okiennej i drzwiowej , montaż instalacji c.o. wod.-kan. i elektrycznej),
ułożenie płytek ceramicznych i paneli na podłogach, rolet okiennych
oraz
• wyposażenie mieszkania w meble oraz niezbędne akcesoria gospodarstwa
domowego (pralka, zmywarka, lodówka, gazówka, garnki, talerze, sztućce, pościel,
ręczniki, dywany, lampy,...).
Zgodnie z zapisami Porozumienia niewykorzystana kwota w wysokości 44.612,42 zł
została zwrócona w dniu 30.12.2019 r. na konto Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu.
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Remonty
Przemurowanie kominów:

ul. Sienkiewicza 11, ul. Wały Kościuszki 15, ul. Konopnickiej 1, ul. Grota Roweckiego 11 i 11a
Remonty dachów:
ul. Plac Wolności 3b; ul. Rynek 9; ul. Wały Powstańców Wlkp. 4; ul. Wojska Polskiego 39
(budynek gospodarczy), ul. J. Piłsudskiego 4 (budynek gospodarczy)
Modernizacja systemu domofonowego:
ul. Wojska Polskiego 33 , ul. Ignacego Buszy 2, ul. Przyjemskiego 1

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Remonty elewacji:
Sienkiewicza 19 – malowanie elewacji budynku
Sienkiewicza 29 – malowanie elewacji budynku
3 Maja 22/24 - malowanie elewacji budynku, wymiana drzwi
wejściowych

Wymiana poziomu wodnego:
ul. Przyjemskiego 1, ul. Wały Poniatowskiego 8

Wały Powstańców Wlkp. 3,4,4a malowanie z częściowym dociepleniem
elewacji

Wymiana pionu wodnego:

Piotra Skargi 2 – docieplenie wraz z malowaniem elewacji budynku

ul. Broniewskiego 6ab
Remont klatki schodowej:
ul. Średnia 18, ul. Wojska Polskiego 46

Marcinkowskiego 6,6a – docieplenie wraz z malowaniem elewacji,
remont kominów, remont balkonów, wymiana okien w piwnicy
i na strychu

Wykonanie izolacji metodą iniekcji niskociśnieniowej:

J. Piłsudskiego 38 -malowanie elewacji budynku w części podwórkowej

ul. Wały Kościuszki 17/1, ul. J. Piłsudskiego 15/1

J. Piłsudskiego 51 – przemurowanie ściany szczytowej część strychowa,
remont schodów na klatce schodowej

Wykonanie bram i ogrodzeń:
ul. Grunwaldzka 41, ul. Grunwaldzka 34, ul. Staszica 1, ul. J. Piłsudskiego 15,
ul. Wały Powstańców Wlkp. 3

Ponadto dokonano wymiany 14 okien. Postawiono 15 nowych pieców kaflowych, przestawiono 11 pieców kaflowych oraz rozebrano/ naprawiono
21 pieców kaflowych. Na dzień 1 stycznia 2019 r. wszystkie mieszkania komunalne były wyposażone w toalety. Jednakże w zasobie mieszkaniowym znajdują się
toalety w mieszkaniach najemców oraz częściowo wspólne toalety na korytarzach. W trakcie odzyskania mieszkania ZUK wykonuje toalety i łazienki
w mieszkaniu, aby wyeliminować toalety wspólne - jeśli istnieje techniczna możliwość.
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ESTETYKA MIASTA
Na sprzątanie ulic gminnych wydano 351 003,85 zł.
Na sprzątanie ulic powiatowych wydano 31 868,48 zł
- koszty te zostały zwrócone Gminie przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu
na podstawie zawartego porozumienia nr PZD.DT.021a.4.2018 z dnia 28.12.2018 r.
Ponadto w roku 2019 wydano:

6032,20 zł w ramach realizacji umowy zawartej w dniu 02.01.2019 r. z Zakładem Przemysłowo - Handlowym Rakowscy z siedzibą w Krobi
dotyczącą odbioru i utylizacji zwłok zwierząt z terenu gminy Rawicz
7 892,64 zł wydano na wynajem i utrzymanie 2 toalet przenośnych.

UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ – 1 213 900,00 zł
(wynagrodzenia osobowe pracowników zieleni miejskiej, zakup materiałów - zakup paliwa, zakup opon, zakup
sadzonek kwiatów, zakup materiałów biurowych, naprawy sprzętu, wymiana opon, usługi podnośnika,
usługi telekomunikacyjne, itp.).
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ENERGETYKA CIEPLNA
Zakład Energetyki Cieplnej
w Rawiczu

Lokalizacja:
ul. Fiołkowa 2
63-900 Rawicz
Historia powstania:

Zakład Energetyki Cieplnej w Rawiczu na
dzień 31 grudnia 2019 roku funkcjonował
jako zakład budżetowy. Na ten dzień
powołana była również spółka, która nie
była jeszcze wpisana do KRS - wpis nastąpił
05.02.2020 r.
Gmina Rawicz posiada cały kapitał
zakładu. Utworzenie spółki ma na celu
poprawę efektywności zarządzania,
zwiększenia możliwości dotacji finansowych
oraz udoskonalenie procesu
produkcyjnego.
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PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Zasoby ciepłownicze
Zakład Energetyki Cieplnej w Rawiczu posiada moc szczytową wysokości 12,5 MW,
na co składa się 5 kotłów grzewczych typu KRM opalanych miałem węglowym.
Obecnie dostarczamy ciepłą wodę wykorzystywaną do celów użytkowych oraz grzewczych.
Posiadamy 40 węzłów cieplnych dzięki którym sprawnie przekazujemy potencjał wyprodukowany
na kotłowni głównej wprost do naszych odbiorców.
Węzły cieplne są pod stałą obserwacją zautomatyzowanego systemu pomiarowego, jakość naszych usług
jest stale monitorowana co pozwala nam efektywnie i szybko reagować na bieżące rozbiory ciepła.
W węzłach stosowane są wymienniki ciepła „JAD 3.18” w których wydajność pracy jest zwiększona poprzez
zintegrowany system przepływu wody.
Zakład Energetyki posiada sieć ciepłowniczą długości 4,735km część z nich jest w systemie rur
preizolowanych, system ten pozwala zmniejszyć straty na przesyle, skutecznie poprawia wskaźnik
awaryjności, oraz posiada możliwości współpracy z systemem sterowniczym.

ENERGETYKA CIEPLNA
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ENERGETYKA CIEPLNA

MISJA I CELE ZEC

CELE STRATEGICZNE:

DŁUGOOKRESOWE CELE PODSTAWOWE
- trwała, rosnąca obecność na rynku energii cieplnej,

•

osiągnięcie wyższego poziomu sprzedaży ciepła,

- możliwość prac zleceniowych (konserwacja instalacji cieplnych,

•

opracowanie planu uciepłowienia Rawicza,

•

wzrost odnawialnych źródeł energii cieplnej,

•

uzyskanie kolejnych, nowych, stałych dostawców

obsługa kotłowni gazowych, węzłów grupowych, pojedynczych),
- dofinansowania OZE, modernizację kotłowni, sieci miejskich,

użyteczności prywatnej,

- innowacyjne rozwiązania w pozyskiwaniu ciepła z odnawialnych
•

źródeł energii,

rozwój kotłowni na ul. Fiołkowej, z możliwym
podziałem na węglową i gazową.

- zdobycie atrakcyjnych stałych odbiorców,
- rozbudowa sieci ciepłowniczych,
- handel opałem (detaliczny, hurtowy) uwzględniony w koncesji.

ZMIANY NA LEPSZE
Prowadzenie działalności w formie jednego podmiotu gospodarczego w aspekcie technicznym , środowiskowym i ekonomicznym z uwzględnieniem
innowacyjnych perspektyw na przyszłość pozwoli efektywnie budować nasz Zakład.
Co roku człowiek pogarsza jakości powietrza na świecie, starajmy się w tej kwestii działać dziś kiedy jeszcze mamy wpływ na efekt, i możemy wprowadzać
zmiany. Działajmy tak aby kolejne pokolenia miały możliwość dalszego rozwoju, bezpieczeństwa i chęci poprawy stanu naszego miasta, kraju i świata.
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ENERGETYKA CIEPLNA

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU ZEC
Identyfikacja strategicznych grup klientów:
•

przemysł – cele technologiczne plan uciepłownienia miasta,

•

kotłownie osiedlowe gazowe - kotłownie miejskie, instytucje(szkoły,
sądy, urzędy, kościoły, itd.), obsługa + serwis (opracowanie nowego
wzoru umowy),

•

zlecenia i usługi dla osób prywatnych oraz jednostek publicznych,

•

rozbudowa kotłowni głównej na ul. Fiołkowej 2,

•

produkcja skojarzona - turbiny gazowe – do rozważenia,

•

kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody w okresie letnim
oraz do ogrzewania wody w miejskim basenie. Na chwilę obecną
woda jest podgrzewana z sieci ciepłowniczej Zakładu.

Potencjalne, nowe segmenty rynku
•

dobudowa kolejnych odcinków sieci miejskiej, w kierunku
Wrocławia – trójkąt Winiary,

•

dobudowa nowej sieci w okolicy dworca PKP.

Zmiany na lepsze
Prowadzenie

działalności

w

formie

jednego

podmiotu gospodarczego w aspekcie technicznym,
środowiskowym i ekonomicznym z uwzględnieniem
innowacyjnych perspektyw na przyszłość pozwoli
efektywnie budować Zakład.
Co roku człowiek pogarsza

jakości powietrza na

świecie, starajmy się w tej kwestii działać dziś kiedy

jeszcze

mamy

wpływ

na

efekt

i

możemy

wprowadzać zmiany.
Działajmy

tak,

aby

kolejne

pokolenia

miały

możliwość dalszego rozwoju, bezpieczeństwa i chęci
poprawy stanu naszego miasta, kraju i świata.
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ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W RAWICZU SP. Z O.O.

PROJEKT Z DOFINANSOWANIEM
Z FUNDUSZY UE DO REALIZACJI W LATACH 2016-2020
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu
Dnia 23 sierpnia 2016 r. Gmina Rawicz podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu” w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Rawicz, a Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz jest odpowiedzialny za
realizację i wdrożenie przedsięwzięcia.
Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 33 783 585,90 zł, w tym dofinansowanie,
jakie Gmina Rawicz ma otrzymać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020 wynosi 17 509 785,37 zł.
.

Planowane efekty:

W 2019 r. na ww. zadanie zostały
poniesione koszty
w wysokości:
14 477 100,63 zł,
w tym kwota dofinansowania
z NFOŚiGW
wyniosła: 12 226 457,39 zł

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni obejmuje prace
w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni
oraz gospodarki osadowej. Celem projektu jest przede
wszystkim: zwiększenie przepustowości oczyszczalni
dla zapewnienia przyjęcia większej ilości ścieków
w okresie intensywnych opadów, poprawa oczyszczania
ścieków, w szczególności w zakresie redukcji azotu,
poprawa gospodarowania osadami ściekowymi,
zmniejszenie całkowitego ładunku zanieczyszczeń.
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ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W RAWICZU SP. Z O.O.

BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW SIECI
WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w formie spółki z o.o. funkcjonuje
od 1 października 2016 roku.

- budowa kanalizacji sanitarnej - Sierakowo Północ - etap III i IV
Zadanie obejmowało budowę kanalizacji
sanitarnej w ulicach: Szklarniowej, Warzywniczej,
Sadowniczej, Łąkowej i Owocowej oraz sieci
wodociągowej w ul. Warzywniczej w Sierakowie.
Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o długości 2,2 km oraz sieć
wodociągową o długości 1 km.

- budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Rawicz, Dębno Polskie i Sierakowo (0,9 km)
- budowa nowych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach
Dębno Polskie, Szymanowo, Rawicz, Żołędnica (1,13 km)
- dokumentacja projektowa na budowę nowych odcinków sieci wod.kan. w miejscowościach Sierakowo, Rawicz, Szymanowo, Żołędnica,
Dębno Polskie
Na ww. zadania Spółka przeznaczyła: 2 529 528,70 zł netto

2019 rok:

▪

liczba podjętych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników: 17
▪ liczba podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą: 18
▪ długość wybudowanej sieci wodociągowej: 2,1 km
▪ długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 3,1 km
▪ długość wybudowanych przyłączy
kanalizacji sanitarnej: 0,4 km, 84 szt.
Ceny za wodę i ścieki obowiązujące w gminie Rawicz
w 2019 roku
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.
woda
ścieki

3,09 netto
6,38 netto

W okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r.
woda
ścieki

3,13 netto
6,66 netto

*do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8 %
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OBIEKTY SPORTOWE
Koordynacją działań związanych ze sportem
i rekreacją zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Rawiczu (OSiR). Mocną stroną Gminy Rawicz jest
kompleksowa baza sportowa, której obok rawickich
szkół głównym zarządcą jest właśnie Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Rawiczu.
Na terenie gminy Rawicz znajdują się m.in.:

▪ 3 boiska typu „Orlik”
▪ sale sportowe

▪ wielofunkcyjne boiska sportowe
▪ skatepark
▪ profesjonalna rzutnia młotem
▪ stadion lekkoatletyczny
▪ stadion żużlowy
▪ kryta pływalnia

▪ zadaszony i odkryty kort tenisowy
▪ minitor saneczkowy

▪ teren rekreacyjny po dawnym poligonie
▪ kąpielisko
▪ korty tenisowe
▪ strzelnica sportowa
▪ urządzenia fitness na Rawickich Plantach
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OBIEKTY SPORTOWE
ZESTAWIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH W GMINIE RAWICZ
NAZWA SZKOŁY / OSIR

SALA SPORTOWA

BOISKO SPORTOWE

BASEN

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W RAWICZU

BRAK

BOISKO TYPU ORLIK

BRAK

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W RAWICZU

SALA SPORTOWA - ZAPLECZE SZAT.

BOISKO TYPU ORLIK PLUS - 2 BOISKA

BRAK

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W RAWICZU

SALA SPORTOWA - ZAPLECZE SZAT.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

BRAK

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERAKOWIE / SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

SALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

BOISKO WIELOFUNKCYJNE / SP NR 6

BRAK

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MASŁOWIE

SALA SPORTOWA - ZAPLECZE SZAT.

BRAK

BRAK

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SŁUPI KAPITULNEJ

BRAK

BRAK

BRAK

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZIELONEJ WSI

BRAK

BOISKO TYPU ORLIK

BRAK

OSiR RAWICZ

SALA SPORTOWA, HALA NAMIOTOWA

6 PŁYT Z NAW. TRAWIASTĄ

BASEN

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

BOISKO WIELOFUNKCYJNE / OSiR

BRAK
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OBIEKTY SPORTOWE
Zadaszenie kortu tenisowego
łukową halą namiotową
oraz rozbudowa budynku szatni
Zakres inwestycji obejmował:
▪

wykonanie łukowej hali namiotowej kortu
- konstrukcja, przykrycie;

▪

wykonanie zasilania energetycznego

hali namiotowej;
▪

wykonanie instalacji gazowej
z istniejącego przyłącza głównego;

▪

wykonanie instalacji sanitarnej zewnętrznej

i wewnętrznej, rozbudowa zaplecza socjalnego.
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INWESTYCJE OSiR
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BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW

▪
▪

▪
▪
▪

wykonanie łukowej hali namiotowej
kortu - konstrukcja, przykrycie
DOSTAWA MOBILNYCH
wykonanie zasilania energetycznego
hali namiotowej
TRYBUN SPORTOWYCH
wykonanie instalacji gazowej
WRAZ Z głównego,
MONTAŻEM
z istniejącego przyłącza
wykonanie instalacji sanitarnej
STADIONIE IM. F. KAPAŁY
zewnętrznejNA
i wewnętrznej,
rozbudowa zaplecza socjalnego
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PROFESJONALNE NAWODNIENIE
BOISKA PIŁKARSKIEGO DLA
AKADEMII PIŁKARSKIEJ
– MŁODA RAWIA
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BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW

MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW
NA STADIONACH OSIR W
RAWICZU - W SARNOWIE
I DĘBNIE POLSKIM

„PLAC MŁODZIEŻOWY”
NA RAWICKICH GÓRKACH

INWESTYCJE OSiR

PLACE ZABAW
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TURYSTYKA
•

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) jest jednym z głównych projektów

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) przy Ministerstwie Rozwoju.
Rawicz został wybrany jako miasto partnerskie do Sieci „Jakość
powietrza” - projektu strategicznego na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Koncepcja projektu zakłada wykorzystanie dróg technicznych przy
budowanej i istniejącej drodze krajowej S5 na potrzeby ruchu rowerowego w celu
stworzenia alternatywnego ruchu dla spalinowego oraz poprawy mobilności
mieszkańców w celu dojazdu do szkoły i pracy. Wartością dodaną projektu ma być
wykorzystanie sieci dróg na cele turystyczne i rekreacyjne.

ROK 2018:
- do stycznia - faza wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk
- luty-listopad: inżynieria przekładania
dobrych praktyk na rzeczywistość,
m.in. udział w cyklicznych warsztatach w poszczególnych miastach
sieci
- wrzesień: realizacja 2-dniowych warsztatów w Rawiczu
ROK 2019:
- ustalenie zasad finansowania projektu

151

RAPORT O STANIE GMINY 2019

TURYSTYKA
5 kwietnia
- zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Rowerowa S5”
w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz
(Bojanowo. Czempiń, Miasto Leszno, Rawicz, Śmigiel,
Święciechowa, Trzebnica, Wisznia Mała, Żmigród
oraz powiaty: Leszczyński, Rawicki, Trzebnicki)
29 maja

Oznakowanie wsi
należących do mikroregionu hazackiego
(w sumie 22 tabliczki)

- rejestracja Stowarzyszenia

iBOMBO - pierwsza w Rawiczu samoobsługowa
stacja naprawy rowerów - projekt pilotażowy.
iBOMBO jest produktem mającym na celu
poprawę komfortu jazdy wszystkim rowerzystom
w przestrzeni publicznej.
-

Solidnie wykonany produkt - przydatny nie tylko
dla przybywających z zewnątrz, ale i dla samych
mieszkańców.

Mapa turystyczna i plan miasta
z przewodnikiem (typu „wydzieranka”)
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TURYSTYKA
Współpraca z LGD Gościnna Wielkopolska
▪

▪

udział przedstawicieli gminy w naradach,
spotkaniach, konsultacjach

współorganizacja XV Otwartych Mistrzostw
Wielkopolski Gościnnej w Wyścigach Drezyn
Ręcznych

Przeprowadzenie inwentaryzacji
krajoznawczej
▪ zebranie materiałów do publikacji przewodnika
turystycznego po gminie
▪ w następnej kolejności - w 2020 roku - odnowienie
istniejących szlaków turystycznych (współpraca
z PTTK), utworzenie i oznakowanie nowego szlaku
rowerowego: pętli hazackiej oraz oznakowanie trasy

„Rowerowej S5”
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TRZECI SEKTOR
▪

Chęć jednoczenia się osób fizycznych w celach poprawy jakości życia
w różnych obszarach aktywności społecznej jest bardzo istotną formą

życia społecznego. Rolą samorządu jest stwarzanie optymalnych
warunków do zrzeszania się i działania w organizacjach, dających
impuls do wzrostu aktywności społecznej.

▪

Na terenie gminy Rawicz działa blisko 100 organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych, klubów i kół działających w większości zakresów
wskazanych

w

ustawie

o

działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie.
▪

Dzięki

wprowadzeniu

uproszczonych

zasad

rejestracji

organizacji

kobiecych na terenach wiejskich, coraz prężniej rozwijają się Koła
Gospodyń

Wiejskich.

Organizacje

te

widoczne

organizowanych przez Gminę jarmarków i konkursów.

były

podczas
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Zasady przyznawania grantów
Zasady współpracy, jej formy i priorytetowe zadania publiczne
realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi opisane są
w corocznie uchwalanym Programie Współpracy Gminy Rawicz
z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie Programu Burmistrz
Gminy Rawicz ogłasza otwarte konkursy ofert w obszarach
określonych w tymże dokumencie. Zadania muszą odpowiadać
Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
i mieścić się w zadaniach własnych określonych w Ustawie
o samorządzie gminnym.
W ciągu roku organizacje mogą zgłaszać realizacje zadań
z własnej inicjatywy w procedurze tzw. małych grantów.
Profesjonalizacja procedury konkursowej
Obecnie procedura ogłaszania otwartych konkursów ofert,
składania ofert i sprawozdań możliwa jest za pomocą
nowoczesnego generatora, czyli elektronicznego, internetowego
narzędzia pozwalającego przyspieszyć obsługę konkursów przez
urzędników, ale też ułatwić organizacjom przejście procesu od
złożenia wniosku poprzez realizację zadania, a na jego rozliczeniu
kończąc.
Gmina Rawicz jest pionierem wśród samorządów szczebla
gminnego w procesie wdrażania nowoczesnego narzędzia
pozwalającego na efektywniejszą współpracę organów
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi pierwsza w regionie leszczyńskim i województwie
dolnośląskim.
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TRZECI SEKTOR
ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Wspólnym projektem Gminy i sektora NGO jest impreza pod nazwą Rynek
Aktywnych Mieszkańców - Targi Ekonomii Społecznej, która rozwija się od
niedawna i przybiera różne formy. W 2019 roku WYDARZENIE powiązane było
z konsultacjami społecznymi nt. zagospodarowania przestrzeni Starego Miasta.
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TRZECI SEKTOR
OBSŁUGA KONKURSÓW POPRZEZ GENERATOR e-NGO
Wprowadzenie
spowodowało

nowoczesnego

narzędzia

zwiększoną aktywność

obsługi

organizacji

konkursów

pozarządowych

w sięganiu przez nie po środki publiczne. Wzrost jest widoczny
szczególnie w trybie małych grantów.

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

41 złożonych ofert
w otwartym
konkursie

54 złożonych ofert
w dwóch
edycjach
otwartego
konkursu

47 złożonych ofert
w otwartym
konkursie

10 złożonych ofert
w trybie małych
dotacji

21 złożonych ofert
w trybie małych
dotacji

28 złożonych ofert
w trybie małych
dotacji
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TRZECI SEKTOR
INNE FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO:

▪

▪

STYPENDIA SPORTOWE: Burmistrz gminy Rawicz przyznał 21. zawodnikom
stypendium sportowe (57.200 zł), nagrodę specjalną w wysokości 10.000
zł dla Karoliny Kucharczyk, nagrody rzeczowe o łącznej wartości 800 zł
dla 4. zawodników oraz nagrody jednorazowe dla 8 trenerów (3.300 zł)
Łącznie na ten cel przeznaczono: 71 300 zł;

Nowe finansowanie Szkolnego Związku Sportowego: Gmina
Rawicz przystąpiła do Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego w formie członka wspierającego. Zgodnie z
decyzjami zarządu stowarzyszenia Gmina wpłaca roczną
składkę członkowską obliczaną wg. reguły 12 zł dla 1. ucznia
szkół podstawowych z gminy Rawicz. Składka za 2019 rok
wyniosła 35 514 zł.

Otwarte konkursy ofert 2019 roku
- realizacja 42 zadań
884 300,00 zł

łącznie przekazanych środków dotacji

Małe granty - oferty z własnej inicjatywy

realizacja 26 zadań
103 774,00 zł

łącznie przekazanych środków

▪

INICJATYWA LOKALNA: polega na realizacji zadań publicznych wspólnie
z mieszkańcami; założeniem tej formy współpracy jest to, że grupa
inicjatywna wnosi do zadania wkład własny w postaci pracy społecznej,
wkładu rzeczowego lub finansowego; w 2019 roku zrealizowanych
zostało 6 inicjatyw na łączną kwotę 242 181 zł

988 074,00 zł

suma środków przekazanych organizacjom
w formie dotacji
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FORMY WSPÓŁPRACY
I ELEMENTY WSPARCIA POZAFINANSOWEGO
Rawicka Gminna Rada
Działalności Pożytku Publicznego
Burmistrz Gminy Rawicz Zarządzeniem z dnia 11 czerwca 2019 r. powołał członków Rawickiej
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kolejną kadencję 2019-2021. Obecną Radę
tworzą:
2. przedstawicieli Rady Miejskiej Gminy Rawicz - Marek Grześkowiak i Mariusz Suchanecki;
2. przedstawicieli Burmistrza Gminy Rawicz - Paweł Szybaj - Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz
i Michał Turski - Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej;
4. przedstawicieli organizacji pozarządowych - Maciej Formanowicz ze Stowarzyszenia
Rawiczaki.pl, Adriana Miara ze Stowarzyszenia Inicjatyw Międzynarodowych Rawicz.pl,
Wacław Szymczak zgłoszony przez odział PTTK Rawicz i Krystyna Zaporowska ze Stowarzyszenia
Żylicka Rzecz Babska.

Gala Organizacji Pozarządowych

jest okazją do wzajemnego poznania.
Celem jest integracja wokół ważnych elementów życia lokalnego. Efektem jest
wymiana doświadczeń, a w konsekwencji współpraca w projektach. Gala jest
też okazją do podziękowań za działalność społeczną.
Elementem tych podziękowań jest Konkurs Rawicki Lider NGO. Ma on na celu
wyróżnienie osób, grup nieformalnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz
upowszechnienie działań zrealizowanych w gminie Rawicz na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej. Jest też sposobem na docenienie roli biznesu we
wspieraniu trzeciego sektora. Podczas Gali w 2019 roku po raz pierwszy wręczona
została NAGRODA KULTURALNA Burmistrza Gminy Rawicz - otrzymał ją HENRYK
PAWŁOWSKI za całokształt twórczości artystycznej.
Gmina przeznaczyła na ten cel 5000 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej
Gminy Rawicz z dn. 18 września 2019 r.

TRZECI SEKTOR
▪

Rawicka Gminna Rada
Działalności Pożytku Publicznego

▪

Gala Organizacji Pozarządowych

▪

Konkurs Rawicki Lider NGO

▪

Punkt Wsparcia Organizacji Pozarządowych
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FORMY WSPÓŁPRACY
I ELEMENTY WSPARCIA POZAFINANSOWEGO

Punkt Wsparcia Organizacji Pozarządowych
W 2019 roku funkcjonował utworzony w 2018 roku punkt wsparcia dla rawickich
organizacji pozarządowych. Punkt czynny był raz w miesiącu w godzinach 15:0019:00. Przedstawiciele stowarzyszeń lub osoby zainteresowane założeniem
organizacji pozarządowej mogli skorzystaćz dyżurów doradczych prowadzonych
przez pracownika Biura Promocji i Komunikacji Społecznej UMG Rawicz.
Od stycznia do grudnia udzielono 45 porad oraz w listopadzie zorganizowano jedno
otwarte szkolenie. Licząc 11 miesięcy, średnio na każdym dyżurze przyjęto
4 organizacje (1 organizacja co godzinę). W szkoleniu uczestniczyło ok. 20
przedstawicieli organizacji działających na terenie gminy Rawicz.

TRZECI SEKTOR
Ze środowiskiem sportowym
urząd współpracuje poprzez
Rawicką Gminną Radę Sportu.
Do zadań rady działającej przy
Burmistrzu
Gminy
Rawicz
nieprzerwanie od 1998 roku
należy przede wszystkim:

▪ kreowanie kierunków rozwoju kultury fizycznej
▪
▪
▪

Rynek Aktywnych Mieszkańców - inaczej Targi Ekonomii
Społecznej - to pomysł na promocję działań organizacji
pozarządowych wśród mieszkańców miasta. Tym razem
w ramach wydarzenia zorganizowane zostały podczas
Rawickiego Jarmarku Historycznego Konsultacje Społeczne
pod nazwą „Stare miasto (od)nowa”. Udział organizacji
pozarządowych w konsultacjach dotyczących określenia
funkcji przestrzeni miejskiej jest niezwykle istotny w kształtowaniu
współodpowiedzialności za jakość życia w gminie.

w gminie,
opiniowanie projektu budżetu Gminy Rawicz w części
dotyczącej kultury fizycznej,
opiniowanie i tworzenie programów rozwoju bazy
sportowej na terenie gminy Rawicz,
integracja środowiska sportowego.

Od 22 marca 2017 roku po nowelizacji ustawy o sporcie (art.
30 ustawy) działa powołana przez Burmistrza Rawicka
Gminna
Rada
Sportu.
Najważniejszą
zmianą
w funkcjonowaniu Rady jest jej skład. Członkami Rady
Sportu są nie tylko przedstawiciele klubów sportowych, ale
też przedstawiciele: instytucji działających w sporcie, sportu
szkolnego, szkół podstawowych, sportu niepełnosprawnych
oraz seniorów.
Obecnie Rawicka Gminna Rada Sportu liczy 23 osoby.
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Porozumienia z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
Gmina Rawicz wraz z Muzeum Ziemi Rawickiej i Towarzystwem Przyjaciół Rawicza od 2018
roku współpracuje przy realizacji zadania dotyczącego utworzenia lapidarium na terenie
cmentarza żydowskiego w Rawiczu (Sierakowie) oraz działalności w zakresie
dokumentacji, badań oraz upowszechniania wiedzy na temat historii rawickich Żydów.
W 2019 roku wolontariusze w sobotnie przedpołudnia segregowali ręcznie zebrany materiał.
Szacuje się, że w tej chwili wyselekcjonowano blisko 20 ton fragmentów, które mogą zostać
w przyszłości wykorzystane przy tworzeniu lapidarium. Prace będą kontynuowane w 2020 roku.
Przypomnijmy, że Gmina Rawicz we własnym zakresie doprowadziła do mechanicznej
segregacji materiału zebranego z rawickich plant. Przesiano ok. 300 ton materiału.

W związku z 100. rocznicą Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919 Stowarzyszenie
Rawiczaki.pl jako inicjator, oraz wspierający
projekt Gmina Rawicz i Muzeum Ziemi Rawickiej,
aby uczcić pamięć Powstańców Ziemi Rawickiej
spoczywających na cmentarzach parafialnych
w gminie poprzez oznakowanie ich grobów
okolicznościową tabliczką. Projekt ma charakter
ciągły. W pierwszej edycji doprowadzono do
oznakowania 38 grobów powstańców.
Finansowanie Gminy w tej edycji wyniosło 8 414 zł.
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30 MAJA-2 CZERWCA
- pierwsze w historii partnerstwa miast Rawicz-Attendorn spotkanie młodzieży polskiej
i niemieckiej w ramach Koła Przyjaciół Partnerstwa Miast

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

W 2019 r. nasi uczniowie pod opieką nauczycieli Marty Bilik ze Szkoły Podstawowej
w Sierakowie i Izabeli Komisarskiej z I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu udali się
do Attendorn.

Pobyt stworzył młodzieży z miast
partnerskich okazję do wzajemnego
poznania się, nauki języka
i wspólnego wykonywania zadań
edukacyjnych, których efektem były
m.in. filmy
o Attendorn oraz zbudowany przez
młodzież symboliczny most przyjaźni.
Nasi uczniowie podarowali swoim
niemieckim kolegom koszulki
z samodzielnie zaprojektowanym logo
oraz książki zebrane przez Rawicką
Bibliotekę Publiczną w ramach zbiórki
„Mosty Przyjaźni”. Dzięki temu w
jednej ze szkół w Attendorn powstanie
polska biblioteka dla uczniów.

1 czerwca 2019 r.
- podpisanie pierwszej w historii miasta oficjalnej umowy
o partnerstwie z zagranicznym samorządem
Rawicz – Attendorn

Czechy
STRAKONICE
Niemcy
ATTENDORN
Białoruś
GŁĘBOKIE
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▪ Wzajemna promocja miast podczas kluczowych wydarzeń

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
▪ Spotkanie grup inicjatywnych
ds. współpracy zagranicznej w Rawiczu

▪ Stoisko Gminy Rawicz podczas
jarmarku świątecznego w Attendorn

▪ Wizyta delegacji z Attendorn – stoisko
promocyjne podczas Święta Rawicza

▪ Spotkanie grup inicjatywnych
ds. współpracy zagranicznej w Attendorn
▪ Wystawa fotografii rawiczanki - Jolanty Igielskiej - w Attendorn
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13-16 marca
- wizyta delegacji z białoruskiego miasta Głębokie
Gmina Rawicz wciąż otwiera się na
kontakty zagraniczne. Czteroosobowa
grupa z zastępcą mera Tatsianą
Tarasevich na czele po raz pierwszy
gościła w naszym mieście. Pierwsza
wizyta została zatem przygotowana
tak, by zapoznać delegację ze
specyfiką miasta. Goście odbyli szereg
spotkań - odwiedzili rawicki urząd,
Muzeum Ziemi Rawickiej, Dom Kultury
w Rawiczu, obiekty sportowe oraz
lokalne firmy. Z przeprowadzonych
rozmów wynikało, że oba samorządy
mają podstawy do nawiązania
dłuższej, wielowymiarowej
współpracy.

Delegacja z Białorusi wzięła udział w Rawickim
Festiwalu Nauki zorganizowanym w Szkole
Podstawowej w Sierakowie.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

26 lipca 2019 r.

- burmistrzowie Rawicza i Głębokiego podpisali list
intencyjny o współpracy miast. To wynik kontaktów
nawiązanych w 2018 roku. Przyszła współpraca
miałaby się opierać na wymianie edukacyjnej,
kulturalnej, artystycznej, promocji działań
gospodarczych czy polityki senioralnej i działalności
organizacji pozarządowych.
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MIEJSCA PAMIĘCI

WYKONANE PRACE

• wymiana i remont nawierzchni
chodników i schodów na kwaterach

Opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi
reguluje Ustawa o grobach
i cmentarzach wojennych
z dnia 28 marca 1933 r.

wojennych na cmentarzu
parafialnym w Rawiczu za łączną
kwotę 25.000 zł, w tym 15 715 zł
z dotacji Wojewody Wielkopolskiego
i 9 285 zł ze środków własnych

• remont mogiły
Stanisława
Kamińskiego.
Remont polegał
na odtworzeniu

przedwojennej
mogiły na
podstawie zdjęć
archiwalnych.

• remont mogiły zbiorowej ofiar

Wartość to kwota

rozstrzelanych przez Niemców w 1939

13 500 zł

roku za łączną kwotę 51 612,51 zł.

pochodząca ze

Środki własne Gminy Rawicz

środków własnych
Gminy Rawicz
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WYKONANE PRACE

MIEJSCA PAMIĘCI

• remont 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w rawickim
więzieniu w latach 1939-45. Zadanie zostało dofinansowane przez Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego za łączną kwotę 76 004,16 zł, w tym 60 719,72 zł
ze środków MKiDN i 15 284,44 zł ze środków własnych Gminy Rawicz

• wykonanie nagrobka
Józefa Miedzińskiego.
Zadanie zrealizowano
w ramach inicjatywy
lokalnej wspólnie ze
Stowarzyszeniem
Rawiczaki.pl za łączną
kwotę 4 500 zł. Prócz
wykonania samej

mogiły sprowadzony
prochy zasłużonego
rawiczanina
i urządzono uroczysty
pogrzeb z udziałem
władz miasta.
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DOM KULTURY W RAWICZU

OFERTA KULTURALNA
OFERTA

Liczba realizacji

Liczba widzów

Seanse filmowe

1023

37 793

Wystawy

15

2 500

Festiwale i przeglądy artystyczne

6

10 000

Koncerty

26

15 050

Spotkania, wykłady

20

1 050

Konkursy

1

180

Pokazy teatralne

21

7 000

Warsztaty

13

260

Plener malarski

1

25

OGÓŁEM

1126

73 858
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DOM KULTURY W RAWICZU

OFERTA KULTURALNA
LUTY 2019

3 lutego Rewia karnawałowa
8 lutego Wernisaż wystawy „Wczesny Łukowiak”
15 lutego Piwnica pod baranami
- koncert walentynkowy
20 lutego Spotkanie – UPIORY I TENORY „Kankan z piekła rodem”

STYCZEŃ 2019

21 lutego Kabaret SMILE
24 lutego Spektakl „Szalone nożyczki”

1 stycznia Koncert Noworoczny
4 stycznia Finał Konkursu „Mam talent”
11 stycznia Koncert rockowy: Inscydent, Prowler, Substation
14 stycznia Warsztaty plastyczne w Łaszczynie
16 stycznia Warsztaty wokalne w Łaszczynie
16 stycznia Warsztaty wikliniarskie dla dzieci
16 stycznia Spotkanie - UPIORY I TENORY „Niezły ptaszek”
17 stycznia Warsztaty wikliniarskie dla dorosłych
18 stycznia Wernisaż „Nasz Van Gogh” - wystawa dzieci z sekcji plastycznej DK
18 stycznia Koncert operetkowy „Podróż do krany uśmiechu”
21 stycznia Warsztaty plastyczne w Dąbrówce
23 stycznia Warsztaty wokalne w Dąbrówce
23-24 stycznia Warsztaty piosenki z Dariuszem Kordkiem
25 stycznia Wernisaż „Światło w malarstwie holenderskim – inspiracje” - wystawa sekcji plastycznej dorosłych
27 stycznia Koncert kolęd w wykonaniu Katarzyny Cerekwickiej
31 stycznia Koncert karnawałowy Orkiestry Wojskowej Sił Zbrojnych Białorusi

MARZEC 2019
1 marca Spotkanie z cyklu „Piękne głosy czytają”
Maja Komorowska i „Herbert – poeta niepokorny”
2 marca Spektakl „Płatonow” w wykonaniu grupy Decem Toys

8 marca Koncert Teresy Werner
8 marca wernisaż „Kolaże” - wystawa Joanny Dworak
9 marca Spektakl „Jaskiniowcy”
14 marca Widowisko „Irlandia-muzyka-taniec-śpiew”
20 marca Spotkanie – UPIORY I TENORY „Porywające porwanie”
21 marca Retransmisja opery „Madame Butterfly”

23 marca Spektakl „Kariera po polsku”
29 marca Wieczór muzyki i pieśni hiszpańskiej „Querer...dotykając flamenco”
30 marca Koncert charytatywny „Dla Ewy. Wiosna budzi nadzieję”
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DOM KULTURY W RAWICZU

OFERTA KULTURALNA
KWIECIEŃ 2019

9 czerwca Kabaret Ani Mru Mru

5-6 kwietnia Festiwal Artystyczny Koniugacje

14 czerwca Wystawa malarstwa dzieci z koła plastycznego DK

9,10,11 kwietnia Premiera spektaklu „Gąska”

15 czerwca Pokaz tańca dzieci z sekcji baletowej DK

12 kwietnia Koncert zespołu Mus Trio

16 czerwca Koncert Tandeta Blues Band

14 kwietnia Rawicki Jarmark Wielkanocny

19 czerwca Spotkanie UPIORY I TENORY „Włoskie przygody”

23-24 kwietnia Maraton Kina Grozy

21 czerwca Spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza”

24 kwietnia Spotkanie UPIORY I TENORY „Szantan i kankan”

22 czerwca Jubileuszowy koncert 65-lecia Rawickiej Orkiestry Dętej, zabawa taneczna

25 kwietnia Film z muzyką na żywo
26 kwietnia Wernisaż „Zbliżenia” - wystawa malarska Katarzyny Wołodkiewicz
27 kwietnia Spektakl „#Tango 1918”

MAJ 2019
11 maja Spektakl „Związek otwarty”
22 maja XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Czerwonak 2019”
22 maja Spotkanie UPIORY I TENORY „Dwór straszny i śmieszny”

25 maja Festiwal Rockowy MUZYKORAMA – Rockowa Kuźnia Talentów,
Koncert zespołu Inscydent, koncert Marka Piekarczyka
27 maja Spotkanie z cyklu „Piękne głosy czytają” Jerzy Trela czyta Hemingway'a
„Stary człowiek i morze”
30 maja Premiera spektaklu Teatru Komedii „Tańce w Ballybeg”
31 maja Wystawa malarska Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ikonostas”

SIERPIEŃ 2019
6 sierpnia Warsztaty wokalne
8-11 sierpnia 19. Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej FORMA

CZERWIEC 2019

12-14 sierpnia Warsztaty wokalne

1 czerwca Dni Sarnowy, Gminny Dzień Dziecka

17 sierpnia Sobota parkowa z zespołem Crazy Fun

8 czerwca Koncert „Indonezja magiczna”

30 sierpnia Koncert charytatywny „Fabian gra dla...”
31 sierpnia Zakończenie lata – sobota parkowa z zespołem Men Mix Band
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DOM KULTURY W RAWICZU

OFERTA KULTURALNA
WRZESIEŃ 2019
6 września Spektakl Plenerowy „Hazackie Wesele”
13 września Koncert zespołu U Studni
18 września Spotkanie UPIORY I TENORY „Cud techniki”
19 września Spotkanie „Słucham, słyszę – powitanie jesieni”
27 września Koncert Buffer Overflow
28-29 września Wystawa gołębi rasowych

LISTOPAD 2019
3 listopada Spotkanie: Grażyna Barszczewska i Grzegorz Ćwiertniewicz,
Promocja książki „Amantka z pieprzem”
3 listopada Spektakl „Sceny niemalże małżeńskie Stefanii Grodzieńskiej”
8 listopada Spektakl „trzy siostry”
9 listopada Wielkopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów

10 listopada Koncert „Wielkopolska śpiewa Niepodległej”
11 listopada Rawickie Zaduszki Jazzowe: koncert zespołu Weezdob Collective
13 listopada Spotkanie UPIORY I TENORY „Śliniaczek Królowej Wiktorii”

PAŹDZIERNIK 2019
4 października Wernisaż wystawy malarskiej
Aleksandry Cichockiej
4 października Koncert Kameralnej Orkiestry Polskiego Radia pod batutą Agnieszki Duczmal
6 października Kabaret Skeczów Męczących
11 październik Warsztaty decoupage dla seniorów
22 października Konferencja „Kocham moje miasto”

23 października Spotkanie UPIORY I TENORY „Angielski humor”
24 października Gminny Dzień Seniora
25 października Wernisaż wystawy fotograficznej Rafała Kruszki „Przy polu”
25 października Inauguracja Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz,
Spektakl „Gąska”
26 października Spotkanie: Teresa Drozda rozmawia z Barbarą Wrzesińską

31 października Film z muzyka na żywo: Czerwie gra do „Nosferatu: symfonia grozy”

14 listopada Spektakl „Kolacja pożegnalna”
15 listopada Koncert rockowy Inscydent i Prowler
17 listopada Spektakl dla dzieci „Puchacz i słońce” - teatr lalki i aktora
20 listopada Projekcja spektaklu Teatru Telewizji Polskiej „Apetyt na czereśnie”
22 listopada Recital Katarzyny Żak „Bardzo śmieszne piosenki”
25 listopada Spektakl Rawickiego Teatru Komedii „Wesele. Reaktywacja”
29 listopada Spektakl „Lilka, cud miłości”
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DOM KULTURY W RAWICZU

OFERTA KULTURALNA

PRODUKCJE TEATRALNE

GRUDZIEŃ 2019

W roku 2019 r. odbyła się premiera
spektaklu Gąska.

1 grudnia „Królowa śniegu” - spektakl teatru piasku
3 grudnia XI Gminny Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
„Spełniaj marzenia”

Dom Kultury w Rawiczu we współpracy
z Fundacją Skene Pro Arte
jest również producentem przedstawień:

6 grudnia Wernisaż „Anioły - wystawa malarska Julity Adamiak
7 grudnia Gala Wieńcząca Rawicki Festiwal Teatralny,
Spektakl muzyczny „Domówka”

Bodo-musical,
Ranny ptaszek,
Cudowna terapia.

14-15 grudnia RAWICKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY
15 grudnia XXX Wielkopolski Przegląd „Śpiewamy Kolędy i Pastorałki”
15 grudnia Projekcja filmu „Święty Piotr i inne papieskie bazyliki Rzymu”

SEKCJE ARTYSTYCZNE:
sekcja baletu,
sekcja fotograficzna
● Chór Arion,
● Chór Młodzieżowy Kameleon,
● teatr piosenki – nowa sekcja wokalna,
● grupa malarska dorosłych,
● Rawicka Telewizja Młodych,
● sekcja szachowa,
● Orkiestra Dęta Domu Kultury w Rawiczu,
● sekcja plastyczna dzieci i młodzieży,
● Teatr Komedii – grupa aktorska dorosłych,
● Decem Toys – grupa aktorska młodzieży,
● Sekcja aktorska dzieci,
● Klub Tańca Towarzyskiego SPIN
●
●

Spektakle grane są w całej Polsce
a także za granicą.
Bodo musical w listopadzie 2019 obejrzeli
widzowie VII Dni Kultury Polskiej w Wilnie.
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MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
Rok 2019 w Muzeum Ziemi Rawickiej minął pod znakiem licznych wydarzeń artystycznych oraz
działań edukacyjnych. Najważniejsze z nich to: Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa,
Rawicki Jarmark Historyczny, wernisaże 14 wystaw czasowych o zróżnicowanej tematyce
(wystawy sztuki współczesnej, historyczne, rękodzieła artystycznego, fotografii), cykle
warsztatów. Ogółem z oferty kulturalno-edukacyjnej muzeum w 2019 roku skorzystały
9473 osoby, w tym 4552 gości z Polski i zagranicy zwiedziło stałą ekspozycję.
Wspólnie z rawickimi organizacjami pozarządowymi muzeum prowadziło akcje społeczne:
„Wspólnie przywracamy pamięć” (zabezpieczenie pozostałości płyt nagrobnych z cmentarza
żydowskiego w Sierakowie), „Tabliczka dla Powstańca” (oznakowanie tabliczkami 38 mogił
powstańców wielkopolskich) – obydwa przedsięwzięcia są kontynuowane w 2020 roku.

W maju 2019 roku za album
pt. Powstanie wielkopolskie
1918-1919 na ziemi rawickiej.
Historia i tradycja autorstwa
Henryka Pawłowskiego
Muzeum Ziemi Rawickiej
otrzymało wyróżnienie
Od październiku 2018 roku przy Muzeum
Ziemi Rawickiej
w Konkursie na
został uruchomiony Punkt Informacji
Turystycznej
i Kulturalnej.
Wydarzenie
Muzealne
Roku
w Wielkopolsce.

Muzeum Ziemi Rawickiej jest samorządową instytucją kultury.
Funkcjonuje od 1973 roku w historycznej siedzibie, którą jest
zabytkowy, barokowy ratusz w Rawiczu.
Zbiory muzeum są gromadzone w działach tematycznych:
artystyczno-historycznym (stan na koniec 2019 roku: 2199
muzealiów), etnograficznym (501 muzealiów), historii
Korpusu Kadetów nr 3/2 (705 muzealiów).
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MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
Od 2017 roku muzeum realizuje program edukacji regionalnej pn. „Nasza historia – nasza tożsamość”.
Oferta skierowana dla uczniów, przedszkolaków i nauczycieli obejmuje ok. 20 tematów lekcji
muzealnych (w 2019 roku edukatorzy z muzeum przeprowadzili 84 lekcje dla 1862 uczniów),
ponadto spacery tematyczne, zajęcia warsztatowe i prelekcje dla seniorów. Na początku roku
szkolnego 2019/2020 do wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy Rawicz zostały przekazane
informatory z ofertą. Na potrzeby programu zostały również opracowane nowe, interaktywne materiały
edukacyjne: questy, wielkoformatowa gra planszowa z fabułą historyczną, puzzle z motywami z legend,
krosna tkackie.
Dodatkowymi propozycjami były comiesięczne spotkania międzypokoleniowe pt. „Rodzinne Muzeum”
oraz cykl warsztatów tradycyjnego haftu hazackiego dla młodzieży i dorosłych, zorganizowanych
w siedzibie muzeum oraz w sołectwie Ugoda. W ramach akcji „Wakacje w Gminie Rawicz” muzeum
zorganizowało zajęcia integracyjne dla najmłodszych mieszkańców sołectw Załęcze, Łaszczyn,
Sarnówka i wycieczkę krajoznawczą dla rodzin.

Od październiku 2018 roku przy Muzeum Ziemi Rawickiej
został uruchomiony Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

Program edukacji regionalnej
„Nasza historia – nasza tożsamość”
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W 2019 roku stoisko Punktu Informacji Turystycznej i Kulturalnej było czynne podczas
Międzynarodowych Targów Turystycznych „Na styku kultur”, odbywających się w Łodzi,
Rawickiego Jarmarku Historycznego, XVII Rawickich Targów Edukacyjnych i Targów
Pracy, rawickich jarmarków świątecznych, Jarmarku Bożonarodzeniowego w mieście
partnerskim Attendorn w Niemczech.
Publikacje i materiały promocyjne opracowane przez Punkt Informacji Turystycznej
i Kulturalnej w 2019 roku: „Muzeum Ziemi Rawickiej” (ulotka informacyjna w języku
polskim, angielskim, niemieckim), „Muzeum Ziemi Rawickiej” (przewodnik po ekspozycji
w języku polskim, angielskim, niemieckim), informator turystyczny o Rawiczu (w trzech
wersjach językowych), plan Rawicz z opisem i oznaczeniami obiektów zabytkowych,
gadżety promocyjne - smycze, torby bawełniane, breloki, magnesy, zakładki,
pocztówki, podkładki z motywami regionalnymi.

Od lutego 2019 roku Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej
posiada Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
I KULTURALNEJ
Od października 2018 roku przy Muzeum Ziemi Rawickiej
funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej.
Do zadań punktu należy:
poradnictwo dla turystów i organizatorów wypoczynku,
bieżąca obsługa ruchu turystycznego,
wszechstronna promocja turystyczna Gminy Rawicz,
promocja turystyczna wydarzeń kulturalnych,
obsługa stoiska IT na targach turystycznych, jarmarkach,
dystrybucja materiałów promocyjnych, informatorów,
sprzedaż publikacji i pamiątek,
opracowywanie informatorów o tematyce krajoznawczej,
współpraca z Wielkopolską Organizacją Turystyczną
oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym oraz
innymi podmiotami działającymi w branży turystycznej.
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MURALE

W 2019 roku Gmina Rawicz ze środków własnych zleciła wykonanie dalszej części muralu na murach
Zakładu Karnego w Rawiczu. Teren przy murze jest miejscem obchodów
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Założenie muralu: Scena pierwsza przedstawia wejście do miasta od strony Sarnowy 17 stycznia 1920 roku oddziałów
9. Pułku Strzelców Wielkopolskich i szwadronu 2. Pułku Ułanów Wielkopolskich, prowadzonych przez ppłk. Władysława
Sczanieckiego. Jeźdźcem na koniu jest rzeczywiście ppłk Władysław Sczaniecki (podobizna wykonana jest ze zdjęcia
archiwalnego). W ręce trzyma róże, którą otrzymał od mieszkańców. Róża jest elementem następnego odcinka
z tablicami. Dzięki temu fragment ten nabiera subtelnej formy, oddając hołd ofiarom wspomnianym na tablicach,
a zarazem daje efekt przejściowy do następnej, najtrudniejszej części. W ostatnim fragmencie z rozpadających się róż
wyłaniają się więźniowie polityczni i wojskowi, którzy zaznali opresji dwóch totalitarnych systemów w okresie 1939-1956.
Na pierwszym planie od lewej znajdują się portrety patriotów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. Rawickiego
charakteru przedstawionej historii nadają nieprzypadkowo dobrane wizerunki postaci - Łukasza Cieplińskiego,
Kazimierza Pużaka oraz Witolda Pileckiego.
Dalsza scena przedstawia ludzi, niekiedy bezimiennych, prowadzonych do bramy wejściowej więzienia. Opaski,
kajdany, druty kolczaste mają na celu wzmocnić przekaz i jednocześnie dodać większej dramaturgii.

Rozpoczęta w 2017 roku
koncepcja wykonania murali
miejskich znalazła kontynuację
w 2018 i 2019 roku.
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CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE

2018

2019

Ogółem wypożyczenia

148 823

151 519

Literatura piękna dla dorosłych

96 117

99 032

Literatura piękna dla dzieci

35 380

35 668

Literatura popularno - naukowa

17 326

16 819

Audiobooki

1520

1287

WYPOŻYCZENIA
Z PODZIAŁEM

2018

2019

MIASTO

106 261

107 242

WIEŚ

42 562

44 277

Ogółem w 2019 roku zarejestrowano 51 961odwiedzin w placówkach bibliotecznych,
w tym 6367 osób skorzystało z oferty kulturalnej bibliotek.

RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Biblioteka jest placówką kultury, której zbiory stanowią dobro
narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego.
Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku
nauki i kultury polskiej oraz światowej
Na terenie gminy Rawicz placówki biblioteczne tworzą sieć
w zakresie usług bibliotecznych, informacyjnych,
edukacyjnych i kulturalnych.
W skład sieci wchodzą:
Oddział dla Dzieci oraz Filie w Rawiczu, Sarnowie, Sierakowie,
Dębnie Polskim, Słupi Kapitulnej, Zielonej Wsi.
Biblioteka zatrudnia 16 osób na 14,63 etatach.
Rawicka Biblioteka Publiczna pełni również funkcję biblioteki
powiatowej, obejmując wsparciem merytorycznym Biblioteki
w Bojanowie, Jutrosinie, Miejskiej Górce i Pakosławiu.
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Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi
145 060 woluminów.
Na jednego mieszkańca przypada 5 książek.
W roku 2019

RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ZBIORY
BIBLIOTECZNE

W ROKU
2018
PRZYBYŁO

W ROKU 2019
PRZYBYŁO

STAN NA
KONIEC ROKU
2018 (szt.)

STAN NA KONIEC
ROKU 2019 (szt.)

Książki

3062

3422

149 447

145 060

Audiobooki

83

107

487

594

Literatura
piękna dla
dorosłych

1768

1964

66 738

64 439

Literatura
piękna dla
dzieci

842

964

34 553

34 042

Literatura
popularnonaukowa

452

235

48 156

46 579

- zarejestrowano 6543 czytelników
- z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 73 229 użytkowników,
którzy wypożyczyli na zewnątrz i na miejscu łącznie 158 024 woluminów
- wzbogacono zbiory bibliotek o 3 422 książki i audiobooków
- zapewniono bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu e-Rawicz
z usługi tej skorzystało: 3148 osób
Liczba komputerów dla czytelników
* w mieście: 7
* na wsi: 8
- zapewniono wsparcie osobom starszym, chorym oraz z niepełnosprawnością „Książka na telefon”
* w roku 2018 dostarczono przez bibliotekarzy do domu 219 książek
* w roku 2019 dostarczono przez bibliotekarzy do domu 331 książek

STRUKTURA
ZBIORÓW
BIBLIOTEKI

Biblioteka udostępnia katalog on-line.
Czytelnik ma możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień,
prolongowania książek oraz sprawowania pieczy nad swoim kontem.

RAPORT O STANIE GMINY 2019

E-BOOKI W BIBLIOTECE / KSIĘGOZBIORY

darmowy dostęp (dla czytelników)
do ponad 25 000 książek elektronicznych

75 079,55 zł
o taką kwotę wzrosła w 2019 roku
ogólna wartość księgozbioru
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RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
DOTACJA
W roku 2018 dotacja na nowości wydawnicze
z Programu Biblioteki Narodowej
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
Priorytet I wyniosła 17 664,00 zł
W roku 2019 Biblioteka Narodowa przyznała nam
18 364,00 zł
Dzięki temu zakupiliśmy 752 książki

Zbiory Biblioteki wzbogaciły również dary od czytelników.

DARY

2018

2019

LICZBA

210

259

WARTOŚĆ

3475,00

4725,00
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PROMOCJA CZYTELNICTWA

RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
WYDARZENIA OGÓLNOPOLSKIE:
TYDZIEŃ BIBLIOTEK,
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ, NARODOWE CZYTANIE, NOC BIBLIOTEK
WYDARZENIA CYKLICZNE:
BIBLIORODZIC-BIBLIOMALUCH, KREATYWNY TY,
LUDZIE RÓŻNYCH ZAWODÓW, BIBLIOGRY,
ROBOTYKA DLA JUNIORA, ETNOKREATYWNI-HAZACKIE PORY ROKU,

MAŁY CHEMIK,
RAWICKA WALKA Z BYKAMI-DYKTANDO
WYDARZENIA STAŁE:

W ramach Akcji zapisaliśmy 164 małych czytelników.

STREFA SPOTKAŃ Z… SPOTKANIA AUTORSKIE, LEKCJE BIBLIOTECZNE,
WARSZTATY LITERACKO-PLASTYCZNE,
ZBIÓRKI KSIĄŻEK, EDUKACJA TEATRALNA, KONCERTY,WYSTAWY,
ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU PODCZAS FERII ZIMOWYCH

Z oferty kulturalnej biblioteki
skorzystało 6367 osób.

I WAKACJI LETNICH,
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI, KLUB MELOMANA.

PARTNERSTWO PODCZAS:
KONFERENCJI ”KOCHAM MOJE MIASTO”, JARMARKÓW,
ŚWIĘTA RAWICZA, PRZEGLĄDU SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ FORMA.

179

RAPORT O STANIE GMINY 2019

RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

WYDARZENIA
TYDZIEŃ BIBLIOTEK

OD 8-15 MAJA #BIBLIOTEKA
Ogólnopolska Akcja Promująca
Czytelnictwo.
Mnóstwo atrakcji dla każdego.
Na fot. Stanisław Janicki.

CAŁA POLSKA CZYTA
DZIECIOM

W dniach od 1 do 9 czerwca 2019
r. odbywało się największe
coroczne święto czytelnicze
XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom.

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ

NARODOWE CZYTANIE

NOC BIBLIOTEK

II RAWICKA WALKA Z BYKAMI

15 CZERWCA
Bibliotekarze oraz miłośnicy
literatury wzięli udział w rajdzie
rowerowym połączonym z akcją
„Uwolnij książkę”.

5 PAŹDZIERNIKA
„Znajdźmy Wspólny Język”
w niekonwencjonalny sposób
zachęcaliśmy do korzystania
z biblioteki. Tego dnia odbył się
podwieczorek z gwiazdą – Izabelą
Trojanowską, ćwiczenia Qi Gong ,
Noc detektywów.

7 WRZEŚNIA
Nowele polskie lekturą
Narodowego Czytania.
W Rawiczu Nowele czytała
Dominika Ostałowska z młodzieżą
z Liceum Ogólnokształcącego
w Rawiczu.

4 GRUDNIA DYKTANDO
Wybieraliśmy Mistrza Ortografii
spośród młodzieży szkół
podstawowych powiatu
rawickiego.
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PRZEDSZKOLA PUBLICZNE
Nazwa przedszkola

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu

5

125

Przedszkole nr 2 w Rawiczu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu

1

21

Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu

5

125

4

97

1

18

7
1 oddział specjalny

171
5

5

125

1

22

1

18

1

12

1

25

3

70

36

834

Przedszkole nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Rawiczu
Przedszkole w Żołędnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 w Rawiczu
Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu
Przedszkole nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu
Przedszkole w Dębnie Polskim w Zespole Przedszkolnym
w Szymanowie
Przedszkole w Szymanowiew Zespole Przedszkolnym
w Szymanowie
Przedszkole w Masłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Masłowie
Przedszkole w Słupi Kapitulnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupi
Kapitulnej
Przedszkole w Ugodzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Zielonej Wsi
Razem:

realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania
przedszkolnego,
▪
zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie,
▪
zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone przepisami prawa.
Wysokość opłaty za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu w wymiarze przekraczającym 5 godz. wynosi 1 zł.
Z opłaty zwolnione są całkowicie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
natomiast częściowo (50%) - dzieci z rodzin wielodzietnych. W dwóch przedszkolach popołudniami
lub w sobotę odbywają się zajęcia dla dzieci nieobjętych na co dzień edukacją przedszkolną.

Jednostki organizacyjne systemu oświaty w gminie Rawicz
Gmina Rawicz jest organem prowadzącym dla:
▪ 12 przedszkoli publicznych, w tym 4 z nich są samodzielne,
6 działa w zespołach ze szkołami podstawowymi i 2 w zespole
przedszkolnym,
▪ 8 publicznych szkół podstawowych, w tym: 3 z nich są
samodzielne, 5 działa w zespołach z przedszkolami;
W 2 szkołach podstawowych do 31.08.2019 r. funkcjonowały klasy
gimnazjalne.
Na terenie gminy działa 7 przedszkoli niepublicznych, które
posiadają wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
prowadzonej przez Burmistrza Gminy Rawicz. Przedszkola te na
mocy przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
otrzymują dotację z budżetu gminy Rawicz.

1 186

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

▪

2 818

uczniów szkół podstawowych

319 (na 31.08.2019 r.)

uczniów klas gimnazjalnych
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PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE
Wysokość dotacji
przekazanej
przedszkolu w 2019 r.
z budżetu gminy

Wysokość dotacji
przekazanej przedszkolu
w 2019 r. z budżetu gminy
na dzieci niepełnosprawne

Wysokość dotacji
przekazanej przedszkolu
w 2019 r.
z budżetu gminy na dzieci
objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju

Należności przekazane
w drodze ugody
z tytułu zaległych dotacji
podmiotowych

Nazwa przedszkola

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

Przedszkole nr 13
Niepubliczne w Rawiczu

3

47

331 612,16 zł

Przedszkole Niepubliczne
„Słoneczny Poranek”
w Masłowie

3

58

488 350,72 zł

352 000,00 zł

840 350,72 zł

2

31

263 605,76 zł

177 000,00 zł

440 605,76 zł

Niepubliczne Przedszkole
„Małych Odkrywców”
w Rawiczu

4

76

643 146,24 zł

1 341,87 zł

Niepubliczne Przedszkole
„Kraina Radości”
w Sierakowie

2

49

373 711,36 zł

14 066,56 zł

Niepubliczne Przedszkole
„Eureka”
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sierakowie

4

66

479 283,20 zł

470 211,02 zł

2

25

191 713,28 zł

20

352

2 771 422,72 zł

Niepubliczne Przedszkole
„Sarenka” w Rawiczu
(Os. Sarnowa)

Niepubliczne Przedszkole
„Chatka Wesołego Skrzatka”
w Rawiczu

Razem

Razem

331 612,16 zł

388,68 zł

644 876,79 zł

387 777,92 zł

46 641,60 zł

996 135,82 zł

70 000,00 zł
485 619,45 zł

47 030,28 zł

261 713,28 zł

599 000,00 zł 3 903 072,45 zł
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SZKOŁY PODSTAWOWE
Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Rawiczu w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu

16

271

Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Rawiczu

19

423

Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Broniewskiego w Rawiczu

36

788

Szkoła Podstawowa nr 5 im. K. Kurpińskiego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 w Rawiczu

17

368

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie

23

560

Szkoła Podstawowa w Masłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Masłowie

8

163

Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Słupi Kapitulnej

8

76

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi

8

169

135

2 818

Nazwa szkoły

Ogółem:

W 2019 r. w każdej szkole:
✓ przeznaczyliśmy dodatkowo po 1 godz. tygodniowo na doradztwo zawodowe w kl. VII i VIII,
✓ zatrudniliśmy psychologów,
✓ zwiększyliśmy wymiar godzin pracy świetlic szkolnych, zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców.

Publiczne szkoły podstawowe:
zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
- przeprowadzają rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności,
- zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach
prawa,
- realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową
kształcenia ogólnego i ramowy plan nauczania,
- realizują ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
-

W gminnych szkołach podstawowych,
oprócz oddziałów ogólnodostępnych, funkcjonują też oddziały sportowe
o profilach: pływanie, lekkoatletyka, piłka nożna i piłka siatkowa.
Zgodnie z ustawowym obowiązkiem gmina Rawicz
jako organ prowadzący publiczne szkoły i przedszkola:
zapewnienia warunki działania szkół i przedszkoli, w tym bezpieczne
i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
wykonuje remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne,
zapewnia obsługę administracyjną, w tym prawną, obsługę finansową
i organizacyjną szkół i przedszkoli,
zapewnia wyposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne
i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania,
programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
oraz wykonywania innych zadań statutowych.
W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 złożono:
✓ 570 deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,
✓ 286 wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,
✓ 258 zgłoszeń do kl. I szkół obwodowych,
✓ 95 wniosków do klas I szkół pozaobwodowych,
✓ 44 wnioski do klas IV sportowych.
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY- WYNIKI
W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej
przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Egzamin sprawdzał wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Jest
obowiązkowy i nie ma progu zdawalności. Wyniki są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły
ponadpodstawowej. Przystąpiło do niego 292 uczniów.
średni wynik % kraju

63

45

59

42

średni wynik % szkoły
Nazwa szkoły

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

44,86

28,21

37,04

33

65,08

41,42

56,98

-

63,47

37,07

52,91

20

54,90

36,95

46

48

60,39

39,69

58,08

-

66,78

55,61

58,94

-

56

48,93

-

43,26

62,67

39,89

-

37,67

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa
w Sierakowie

Szkoła Podstawowa
w Masłowie
Szkoła Podstawowa
w Zielonej Wsi
Szkoła Podstawowa
w Słupi Kapitulnej

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli
w gminie Rawicz:
✓ 51,92 % ogółu – nauczyciele
dyplomowani,
✓ 21,34 % ogółu – nauczyciele mianowani,
✓ 21,34 % ogółu – nauczyciele kontraktowi,
✓ 3,01% ogółu – nauczyciele stażyści,
✓ 2,32% ogółu – nauczyciele bez stopnia
awansu.
W 2019 r. przeprowadzono 8 postępowań
egzaminacyjnych na stopień awansu
zawodowego nauczyciela minowanego,
wszystkie z pozytywnym rezultatem.
W 2019 r. odbyły się 2 postępowania
konkursowe w celu wyłonienia kandydatów
na stanowiska dyrektorów: Przedszkola nr 5
i Szkoły Podstawowej nr 4.
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EGZAMINY GIMNAZJALNE - WYNIKI
Egzamin
gimnazjalny
sprawdza
stopień
opanowania
umiejętności
i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego. Ma charakter powszechny,
obowiązkowy i zewnętrzny. W roku szkolnym 2018/2019 został przeprowadzony po raz
ostatni. Przystąpiło do niego 319 gimnazjalistów.
*skala staninowa - dziewięciostopniowa skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby
średnia w populacji wynosiła 5, a odchylenie standardowe 2. Liczba jednostek skali wynosi
9 staninów, natomiast jej zakres wynosi od 1 do 9 stanina.

4

4

5

-

6

-

niżej
średni

średni

niżej
średni

niżej
średni

średni

-

wyżej
średni

-

3

4

4

4

5

-

6

-

niżej

niżej

niżej

średni

-

niski

wyżej

J. niem. poziom rozszerz.

5

J. niem. poziom podst.

J. ang. poziom podst.

4

J. ang. poziom rozszerz.

Przedmioty przyrodnicze

klasy gimnazjalne
w SP Sierakowo

Matematyka

klasy gimnazjalne
w SP nr 4

Historia i WOS

klasy
gimnazjalne

Język polski

Uzyskany wynik szkoły w skali staninowej

14 nauczycieli i 10 dyrektorów
wyróżniono nagrodami Burmistrza Gminy
Rawicz za osiągnięcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej.
1 nauczyciel został odznaczony
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Na doskonalenie zawodowe nauczycieli
w 2019 roku wydatkowano środki
budżetowe
w wysokości 139 919,18 zł.
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POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Wyszczególnienie
stypendium szkolne - uczniowie szkół podstawowych
stypendium szkolne - uczniowie gimnazjów

Liczba uczniów
w roku szkolnym 2018/2019

107
17

stypendium szkolne – uczniowie zasadniczych szkół zawodowych

0

stypendium szkolne - uczniowie LO

5

stypendium szkolne – uczniowie T

13

stypendium szkolne - uczniowie szkół specjalnych przysposabiających
do pracy

0

stypendium szkolne – uczniowie szkół policealnych

0

stypendium szkolne – słuchacze kolegiów

0

stypendium szkolne - uczniowie szkół branżowych I stopnia

5

zasiłek szkolny - uczniowie szkół podstawowych

2

zasiłek szkolny - uczniowie gimnazjów

1

zasiłek szkolny - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych bez policealnych

0

zasiłek szkolny - uczniowie szkół policealnych

0

zasiłek szkolny - słuchacze kolegiów

0

zasiłek szkolny – uczniowie szkół branżowych I stopnia

0

pomoc w ramach programów rządowych

0

*Dane Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2019 r.

Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
ma prawo do pomocy materialnej. Pomoc tego typu
jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic
w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania
barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania
edukacji uczniów zdolnych. Pomoc materialna ma
charakter socjalny (stypendium szkolne i zasiłek
szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację
celową z budżetu państwa.

Wypłatą stypendiów socjalnych zajmuje się MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu.
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STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Stypendia
- liczba dzieci
Szkoła Podstawowa nr 1
w Rawiczu

Kwota

8

896,00

Szkoła Podstawowa nr 3
w Rawiczu

14

950,00

Szkoła Podstawowa nr 4
w Rawiczu

15

1 456,00

12

800,00

18

2 472,00

2

224,00

1

155,00

Szkoła Podstawowa nr 5
w Rawiczu

Znaczącymi dla oświaty wydarzeniami w 2019 r. były:
✓
✓
✓
✓

Szkoła Podstawowa w Sierakowie

Szkoła Podstawowa
w Masłowie
Szkła Podstawowa
w Słupi Kapitulnej
Szkoła Podstawowa
w Zielonej Wsi
Razem:

2

224,00

72

7 177,00

✓

✓

ogólnopolski strajk nauczycieli,
organizacja i przeprowadzenie egzaminów: ósmoklasisty
i gimnazjalnego w warunkach strajku,
toczące się debaty oświatowe w ramach „Okrągłego
stołu edukacyjnego”,
dwustopniowy
wzrost
wynagrodzeń
nauczycieli,
wprowadzenie
nowego
świadczenia
socjalnego
„na start” dla nauczycieli stażystów ( 1000 zł) i ustalenie
w
przepisach
minimalnej
stawki
dodatku
za wychowawstwo (300 zł),
uruchomienie,
w
pełnej
funkcjonalności,
zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej
i wykorzystanie po raz pierwszy zgromadzonych w nim
danych do kalkulacji subwencji oświatowej na 2020 r.
oraz związana z tym konieczność wypracowania
mechanizmu weryfikacji danych,
rok szkolny 2018/2019 – pod hasłem „Niepodległa”.
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NAJWAŻNIEJSZE PROGRAMY / PROJEKTY

Projekt zajęć sportowych
z elementami gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej
„Rosnę zdrowo na sportowo”

Rawicki Delfinek
„Rawicki Delfinek” to cykliczny program nauki pływania skierowany do wszystkich uczniów
klas IV szkół podstawowych gminy Rawicz. Stanowi on część „Gminnego programu
innowacyjnych działań edukacyjnych wyrównujących szanse edukacyjne
oraz wspierających dzieci i młodzież z Gminy Rawicz”.
Dzieci rozpoczynają naukę pływania od pierwszego etapu nauczania pływania, który jest
podstawą do opanowania technik pływania sportowego. Głównym założeniem
programu
jest
adaptacja
dzieci
do
środowiska
wodnego,
wyposażenie
ich w podstawowe, elementarne wiadomości pływackie (również w zakresie ratownictwa
wodnego) oraz przygotowanie do kolejnego etapu nauczania technik pływackich.
Program jest realizowany w klasach IV we wszystkich szkołach podstawowych Gminy
Rawicz po jednej godzinie w tygodniu.
W roku szkolnym 2018/2019 program był realizowany w 23 oddziałach.

W 2019 r., wzorem roku 2018, w gminie Rawicz kontynuowano projekt
zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
pod nazwą „Rosnę zdrowo na sportowo” – II edycja. Projekt uzyskał
dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Projekt był realizowany we wszystkich gminnych szkołach
podstawowych. Zajęcia odbywały się od 04.03.2019 r. do 19.06.2019 r. klasy I oraz od 02.09.2019 r. do 07.12.2019 r. - klasy II. W projekcie
uczestniczyło łącznie 269 uczniów. Zajęcia były prowadzone 2 razy
w tygodniu po 45 min. dla każdej z grup przez 16 nauczycieli wychowania
fizycznego posiadających kwalifikacje do zajęć z gimnastyki korekcyjno –
kompensacyjnej. Program miał charakter powszechny a udział dzieci
w zajęciach był bezpłatny. Efektem realizacji jest poprawa ogólnej
sprawności fizycznej uczniów i korekta wad postawy. Na realizację
programu wydano kwotę: 39 771,24 zł ( z czego 21 095,20 zł to wkład
własny Gminy, 18 676,04 zł to środki z dotacji MSiT). Środki finansowe
wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia,
zakup koszulek z logo dla uczniów i nauczycieli oraz zakup dzienników
zajęć.
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NAJWAŻNIEJSZE PROGRAMY / PROJEKTY
Szkolny Klub Sportowy
W
gminnych
szkołach
podstawowych w 2019 r. był
realizowany program Ministerstwa
Sportu i Turystyki pod nazwą
„Szkolny Klub Sportowy”,.
Program dotyczył organizacji w szkołach zajęć pozalekcyjnych,
umożliwiając uczniom podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej
realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką
nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej
szkole. Program był realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 15.12.2019 r.
Do Programu zakwalifikowano 12 grup z 7 szkół (ZSP NR 1, SP3-2 gr.,
SP4-3 gr., ZSP NR 2, SPS-3 gr., SPM, SPZW). Zajęcia odbywały się dwa razy
w tygodniu, każde po 60 minut w grupach 15-20 osobowych.
Program przyczynił się do promowania aktywności fizycznej uczniów,
promowania aktywnego stylu życia, profilaktyki otyłości oraz tworzenia
warunków do rozwoju talentów i zainteresowań sportowych uczniów.
Koszty związane z udziałem w Programie
„Szkolny Klub Sportowy” wyniosły 2 400,00 zł.
Operatorem Programu był Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.

Wyprawka szkolna
Gmina Rawicz w 2019 r. otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego
dotację celową na dofinansowanie zakup podręczników w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie:
14 155,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 37 uczniów, posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zwrot poniesionych
kosztów zakupu podręczników otrzymał 1 uczeń z I Liceum
Ogólnokształcącego w Rawiczu i 36 uczniów z Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Rawiczu ( z czego 7 to uczniowie Szkoły Branżowej
i 29 to uczniowie kształcący się w szkole specjalnej przysposabiającej
do pracy. Łączna kwota, jaka została wypłacona, to 8 036,00 zł.

Bezpłatny dostęp do podręczników
i materiałów edukacyjnych
W 2019 r. gmina Rawicz otrzymała dotację celową z przeznaczeniem
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników
materiałów
edukacyjnych
lub
materiałów
ćwiczeniowych.
Dotacja
została
podzielona
zgodnie
z
zapotrzebowaniem
wynikającym z liczby uczniów i przekazana do szkół. Wykorzystano ją
w kwocie 247 750,96 zł. Środki w kwocie 1 700 zł, które zgodnie
z przepisami można przeznaczyć na obsługę zadania, zostały
wykorzystane na zakup komputera wykorzystywanego do obsługi
zadania. Łącznie wydatkowano kwotę: 249 450,96 zł.
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NAJWAŻNIEJSZE PROGRAMY / PROJEKTY
Rawicka akademia wiedzy i umiejętności
Od 01.08.2018 r. do 30.09.2019 r. we wszystkich gminnych szkołach
podstawowych był realizowany projekt „Rawicka akademia wiedzy
i umiejętności” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 8. Edukacja w ramach
działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne.
Głównym celem projektu była poprawa efektywności i jakości kształcenia
ogólnego w 8 szkołach podstawowych położonych na terenie Gminy Rawicz,
m.in. podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, szczególnie uzdolnionych,
ponadto złagodzenie problemów edukacyjnych uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, nabycie nowych
kompetencji zawodowych przez nauczycieli, doposażenie w szkołach pracowni
przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
Całkowita wartość projektu to kwota: 883 867,50 zł, kwota dofinansowania:
839 674,12 zł, w tym: 751 287,37 zł środki europejskie (85%), 88 386,75 zł środki BP
oraz wkład własny: 44 193,38 zł.
Projekt jest komplementarny z projektem infrastrukturalnym „Budowa sali gimnastycznej
wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz przebudowa łącznika przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Rawiczu”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura
dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji
i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji
ogólnokształcącej, którego efektem jest budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej nr 4 w Rawiczu wraz z salami dydaktycznymi.

EDUKACJA
W projekcie „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” uczestniczyło ponad 700 uczniów.
Uczestnicy projektu uczęszczali na następujące dodatkowe zajęcia edukacyjne:
1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, przyrody, chemii i fizyki
2) zajęcia rozwijające z matematyki, przyrody, chemii, fizyki, geografii i biologii,
3) indywidualne zajęcia specjalistyczne z terapii Biofeedback i terapii pedagogicznej,
4) indywidualne zajęcia specjalistyczne - wsparcie pedagogiczne,
5) indywidualne zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi,
6) zajęcia specjalistyczne z logopedii, z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne, zajęcia z terapii pedagogicznej,
7) zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
W projekcie wsparciem zostali objęci również nauczyciele, którzy uczestniczyli
w szkoleniach:
1) „Obserwacja i eksperyment w edukacji przyrodniczej”;
2) „Rola nauczyciela w zakresie indywidualizacji procesu edukacji”;
3) „Kurs terapii Biofeedback”.
W ramach projektu „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” w placówkach oświatowych
zostały doposażone pracownie przyrodnicze i matematyczne oraz utworzono i doposażono
2 pracownie międzyszkolne: chemiczną i fizyczną.
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EDUKACJA

„EKOLEŚNA WIARUCHNA – LAS BLIŻEJ NAS – obszar edukacyjnoprzyrodniczy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Tęczowa
Wiaruchna” w Masłowie”

To projekt edukacji ekologicznej realizowany w okresie od dnia
02.09.2019 r. do dnia 30.11.2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Masłowie.
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach dotacji
na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej
w 2019 r. – zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych. Całkowita wartość
projektu wyniosła 74 614,50 zł, w tym 36 650,00 zł to dotacja WFOŚiGW
w Poznaniu a 37 964,50 zł to środki własne gminy Rawicz.
Utworzony w ramach projektu obszar edukacyjno-przyrodniczy stanowi
naturalną makietę piętrowej roślinności lasu; miejsce pożyteczne
dla owadów i ptaków, uczące obserwacji i poznawania przyrody oraz
zasad zachowania się w lesie. W ramach realizacji:
✓ nasadzono 54 szt. roślin miododajnych i z pokarmem dla ptaków,
✓ zamontowano 4 budki lęgowe,
✓ utwardzono teren i postawiono na nim drewnianą wiatę – ekoklasę
na świeżym powietrzu,
✓ zakupiono ławki do ekoklasy,
✓ utworzono ścieżkę edukacyjną złożoną z terenowej gry akustycznejdendrofonu, zegaru ptasiego śpiewu oraz 8 drewnianych tablic
interaktywnych i 2 tablic informacyjnych,
✓ ustawiono sylwety zwierząt leśnych i profesjonalną klatkę metorologiczną,
✓ zakupiono tablicę interaktywną, która umożliwi prezentację materiałów
multimedialnych i aktywną pracę z nimi oraz ułatwi przyswajanie wiedzy
uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Dzięki projektowi powstał obszar edukacyjno-przyrodniczy z prawdziwego
zdarzenia, który będzie w pełni służył rozwojowi wiedzy i postaw wobec
środowiska, realizacji projektów badawczych oraz szerszych działań
środowiskowych w lokalnej społeczności.
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Nazwa innowacji

Miejsce realizacji

Mały miś w świecie wielkiej literatury. Edukacja czytelnicza
i preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkole nr 4

Kulinarne smaki, czyli co powinny jeść przedszkolaki.

Przedszkole nr 6

Plan Daltoński.

Przedszkole nr 6
Elementy planu realizują też: Przedszkole nr 1,
nr 3, nr 5 i Zespół Przedszkolny w Szymanowie.

Nasze Chazy
Zdrowy Przedszkolak.
Lubimy tworzyć.
Jem zdrowo, widzę świat kolorowo.
Angielski na co dzień.
Matematyka na start.
Czwórka programuje, robotyką się zajmuje.
Kreatywni w 3D.
Kącik zadania.
Teatr w szkole.
Działalność plastyczna.
Deutschlernen macht Spaβ.
Lekcje przyjazne mózgowi.
Mali artyści.
We learn by teaching.
Jestem mistrzem kaligrafii, czyli nauka pięknego pisania.
Czytanie jest super.
Przyroda na wesoło-patrzę, badam, rozumiem.
Przygotowanie grafiki komputerowej na strony www oraz tworzenie i obsługa
witryn internetowych w programie Joomla.
Ortograficzne wojaże po szkolnych zeszytach.
Przez działanie do sukcesu. Chemia.
Uzależnieni od zieleni.
Wiaruchna w ruchu - się ruszamy.
Mali ratownicy.
In London Street.
Taniec jest w nas.
Masłowo-miejsce, w którym mieszkam. Edukacja regionalna.
Wszędobylska matematyka.
Cztery pory roku.

Przedszkole w Ugodzie
Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa w Sierakowie

Szkoła Podstawowa w Masłowie

Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi

EDUKACJA
✓ W przedszkolach i szkołach podstawowych są realizowane
liczne programy / projekty o charakterze profilaktycznym,
edukacyjnym, wychowawczym, prozdrowotnym
i sportowym. Odbywają się także uroczystości
i imprezy szkolne oraz konkursy o zasięgu gminnym,
powiatowym i ogólnopolskim.
✓ Uczniowie gminnych szkół z sukcesami uczestniczą
we współzawodnictwie sportowym , olimpiadach
i konkursach.
✓ Gminne przedszkola i szkoły są chętnie
wybierane przez studentów kierunków
pedagogicznych jako miejsca realizacji
praktyk wdrożeniowych.
✓ Ponadto gminne przedszkola
i szkoły podstawowe są miejscem
realizacji wielu innowacji
pedagogicznych, które wzbogacają
proces dydaktyczny i wychowawczy.

192

RAPORT O STANIE GMINY 2019

FINANSOWANIE EDUKACJI
DOCHODY

ROK

2014

Dotacje

1 446 683,00

Subwencja

Unijne
projekty

17 796 906,00

EDUKACJA

WYDATKI

RAZEM
(dochody)

19 243 589,00

Majątkowe

190 230,00

Osobowe

23 841 473,00

Rzeczowe

5 435 911,00

Razem
(wydatki)

29 467 614,00

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

FINANSOWANIE
Z BUDŻETU
GMINY

-10 224 025,00

2015

1 886 470,00

18 995 884,00

20 882 354,00

399 344,00

25 205 080,00

5 639 667,00

31 244 091,00

-10 361 737,00

2016

2 327 710,53

19 798 867,00

22 126 577,53

438 954,38

27 883 403,85

4 217 710,63

32 540 068,86

-10 413 491,33

2017

3 166 091,27

20 778 694,00

176 788,60

24 121 573,87 15 366 143,51 29 374 794,36

4 892 558,01

49 633 495,88

-25 511 922,01

2018

1 616 075,10

21 334 397,00

304 250,25

23 254 722,35

5 498 396,99

31 948 538,72

9 590 308,23

47 037 243,94

-23 782 521,59

2019

1 443 528,96

24 328 690,00

528 313,39

26 300 532,35

540 140,62

34 660 033,69

9 378 180,78

44 578 355,09

-18 277 822,74

1 listopada 2019 r. rozpoczęło działalność Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.
Do zadań GCUW należy obsługa finansowo-księgowa,
informatyczna i prawna jednostek oświatowych.

Opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3
na terenie gminy Rawicz jest sprawowana w formie:
1)

Dziennego opiekuna - zadanie to w Rawiczu realizowały dwie
osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy zlecenie
o świadczenie usług; łącznie opiekunowie obejmowali opieką
10-13
dzieci;
na
działalność
dziennych
opiekunów
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów
i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii
i usług zdrowotnych) poniesiono wydatki w kwocie: 85 336,65 zł,
w tym: środki własne: 76 336,65 zł, dotacja w rządowym konkursie
na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 dla modułu 2:
9 000,00 zł. Rodzice wnoszą opłatę za pobyt dziecka u dziennego
opiekuna w wysokości 2,43 zł za każdą godzinę faktycznie
sprawowanej opieki nad dzieckiem.

2)

Niepublicznego Żłobka „Mały Książę” w Rawiczu - z budżetu
gminy Rawicz w 2019 r. udzielono dotacji celowej na każde
dziecko objęte opieką w żłobku, zamieszkujące na terenie Gminy
Rawicz oraz na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy, pod
warunkiem, że gmina, której mieszkańcem jest dziecko, zawarła
z Gminą Rawicz porozumienie w sprawie zasad finansowania
opieki zapewnianej temu dziecku w żłobku. Łącznie poniesiono
wydatki w kwocie: 99 840,00 zł, w tym środki własne: 95 520,00 zł,
porozumienia między jst: 4 320,0,00 zł.
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ZDROWIE I PROFILAKTYKA
Na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie Gminy Rawicz przez
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu Gmina
Rawicz wydatkowała w 2019 r. kwotę 130 047,08 zł. W ramach zawartej umowy udzielonych
zostało 2 234 świadczeń zdrowotnych na rzecz dzieci z miasta i gminy Rawicz w wieku
niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym, w tym również na rzecz dzieci niepełnosprawnych
do ukończenia 25 roku życia, na zlecenie lekarza. Wartość 1 świadczenia wynosiła: 53,73 zł (I-VI)
i 63,50 zł (VII-XII).
Ponadto zrealizowano niżej wymienione akcje profilaktyczne:
1) Mammografia – cyklicznie we współpracy z środkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
OPEN w Poznaniu oraz Grupą LUXMED z Gdyni.
2) Badanie schorzeń układu oddechowego w ramach „Programu profilaktycznego schorzeń układu
oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego” finansowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – we współpracy
z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
w Wolicy k/Kalisza. Skorzystało: rentgen płuc – 9 osób, spirometria – 72 osoby.
3) Badania w kierunku raka gruczołu krokowego dla mężczyzn - we współpracy z środkiem
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN w Poznaniu. Skorzystało 39 panów.
4) Badania w kierunku nowotworu jelita grubego dla kobiet i mężczyzn - we współpracy z środkiem
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN w Poznaniu. Skorzystało 45 osób.
5) Bezpłatne komputerowe badania wzroku – we współpracy z siecią salonów optycznych Doktor
Marchewka. Skorzystały 53 osoby.
6) Gminne akcje zbiórki krwi – organizatorem zbiórek jest gmina Rawicz we współpracy
z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zarządzie Rejonowym PCK. W 2019 r. odbyły się
4 zbiórki, zebrano ponad 50 litrów krwi.
Gmina Rawicz była partnerem III Ogólnopolskiej Zbiórki Używanych Okularów "OKULARY DLA
AFRYKI", której organizatorem była Fundacja Okuliści dla Afryki z siedzibą w Katowicach.
Zebrano 350 sztuk okularów, które trafiły do osób potrzebujących w krajach Afryki podczas misji
medycznych organizowanych przez Fundację.

POZOSTAŁE ZADANIA:
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę
o
pracę
w
celu
przygotowania
zawodowego,
przysługuje
dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie to stanowi pomoc
de minimis. W 2019 r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników
otrzymało
48
pracodawców
za
wykształcenie
59 młodocianych pracowników, na łączną kwotę 447 422,59 zł.

Prace społecznie użyteczne
Na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu
na wykonywanie prac społecznie użytecznych w 2019 r. wydatkowano
kwotę 17 176,80 zł, w tym: 7 126,20 zł stanowią środki wypłacone
z budżetu Gminy Rawicz, a 10 050,60 zł to refundacja z PUP. Prace
kurierskie i porządkowo-gospodarcze wykonywało od 4 do 10 osób
uprawnionych. Miejscem realizacji prac był UMG Rawicz i jednostki
organizacyjne gminy Rawicz.

Pomoc osobom bezdomnym
Zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na objęciu
osób bezdomnych z terenu Gminy Rawicz usługami świadczonymi przez
Schronisko dla Osób Bezdomnych prowadzone przez miasto Leszno,
w 2019 r. Gmina Rawicz poniosła wydatki w kwocie 13 870,00 zł z tytułu
gotowości 2 miejsc dla osób bezdomnych oraz 4 217,00 zł tytułem
faktycznego pobytu, łącznie: 18 087,00 zł.
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GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Dnia 1 listopada 2019 roku rozpoczęło działalność Gminne Centrum Usług Wspólnych
w Rawiczu. Centrum, jednostka budżetowa Gminy Rawicz powstała po podjęciu przez
Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 18 września 2019 roku uchwały Nr XII/123/19
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminne
Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu i nadaniu jej statutu.
W okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2019 roku Centrum zatrudniało cztery osoby, na
1,75 etatu tj. dyrektora, zastępcę dyrektora, głównego księgowego oraz głównego
specjalistę do spraw kadr i płac. Był to okres przygotowawczy do uruchomienia
jednostki budżetowej. Wykonano prace remontowe pomieszczeń znajdujących się
w budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie - budynku znajdującym się przy ul. Wały
Jarosława Dąbrowskiego 33 w Rawiczu, w którym Centrum ma siedzibę swojej
działalności.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez Centrum rozpoczęto wdrażanie
nowego oprogramowania informatycznego firmy „VULCAN” w zakresie kadr, płac oraz
systemu finansowo-księgowego.
Doprowadzono do pomieszczeń łącza internetowe, które umożliwiają bezkolizyjne
łączenie się z serwerami, na których przechowywane są bazy danych jednostek
obsługiwanych oraz kopie baz zapasowych.
Przygotowano dokumentację pracowniczą umożliwiającą przeniesienie głównych
księgowych jednostek obsługiwanych do Centrum oraz niezbędną dokumentację
prawną, która umożliwi realizację w przyszłości zadań statutowych.

Do zadań Centrum należy przede wszystkim obsługa finansowoksięgowa, informatyczna i prawna wszystkich jednostek
oświatowych, oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rawicz (osób
prawnych), z którymi w dniu 30 grudnia 2019 roku Centrum
podpisało porozumienia o wspólnej obsłudze finansowej.
1 stycznia 2020 roku Gminne Centrum Usług Wspólnych
rozpoczęło realizację zadań statutowych na rzecz jednostek
obsługiwanych .
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WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ
Nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta i gminy Rawicz czuwają:
Policja, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu oraz jednostki OSP.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W KP Policji w Rawiczu zatrudnionych jest 6 dzielnicowych.
W 2019 r. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu ujawnili łącznie
3 918 wykroczenia, nakładając 1 671 mandatów karnych, m.in. za:
- kradzież mienia o wartości do 500 zł - 141,
- zakłócenia porządku publicznego - 181,
- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych - 178,
- zaśmiecanie miejsc ogólnie dostępnych - 133.

Zdarzenia 2019

W 2019 roku na realizację zadań ochrony przeciwpożarowej
z budżetu gminy przeznaczono środki na zakup lekkiego samochodu
ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Łaszczynie oraz na zakup
wyposażenia dla jednostek OSP.

MIASTO

WIEŚ

Liczba podjętych interwencji

1750

1624

Interwencje domowe

280

247

Zdarzenia w ruchu drogowym:

350

wypadki drogowe

64

kierujący w stanie nietrzeźwości

38

kierujący w stanie po użyciu alkoholu

67

kolizje drogowe

286

Kradzież

63

Kradzież z włamaniem

63

Narkotyki

147

Oszustwo

328

W ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie miasta
i gminy Rawicz działa 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
w tym 10 jednostek typu „S”: Sarnowa, Słupia Kapitulna,
Zawady,Zielona Wieś, Szymanowo, Ugoda, Rawicz, Łaszczyn, Izbice,
Dębno Polskie.

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 2
jednostki zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG) - OSP Sarnowa i OSP Rawicz.
W jednostkach OSP zrzeszonych jest 1 702 członków, w tym:

zwyczajnych:
▪ honorowych:
▪ wspierających:
▪

384
6
1 201

Ponadto 111 osoby tworzą młodzieżowe i harcerskie drużyny
pożarnicze (dziewczęta i chłopcy).

Źródło KPP w Rawiczu
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WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP
Średni samochód bojowy:
▪ OSP Sarnowa - samochód marki MAN
▪ OSP Słupia Kapitulna - STAR L70
▪ OSP Zawady - STAR 244
▪ OSP Zielona Wieś - STAR A200
▪ OSP Żołędnica – STAR 244
Lekki samochód bojowy:
▪ OSP Sarnowa - FORD TRANSIT
▪ OSP Rawicz - FORD TRANSIT
▪ OSP Ugoda - FORD TRANSIT
▪ OSP Szymanowo - FORD TRANSIT
▪ OSP Rawicz – Volkswagen
▪ OSP Ugoda - FORD TRANSIT
▪ OSP Łaszczyn – Peugeot BOXER
▪ OSP Izbice - IVECO Daily
▪ OSP Izbice - Volkswagen
▪ OSP Dębno Polskie - FORD TRANSIT
Sprzęt hydrauliczny i torba ratownicza:
OSP Sarnowa - „HOLMATRO” duże, torba PSP
R1, defibrylator
▪ OSO Izbice - „HOLMATRO” średnie, torba PSP
R1, defibrylator
▪

Aparaty powietrzne typu AUER:
▪ OSP Sarnowa - 6 sztuk
▪ OSP Słupia Kapitulna - 4
▪ OSP Szymanowo - 3
▪ OSP Zawady - 2
▪ OSP Zielona Wieś - 2
▪ OSP Izbice - 2
▪ OSP Dębno Polskie - 1
▪ OSP Rawicz - 4
Radiostacje przenośne:
▪ OSP Sarnowa – 6 sztuk
▪ OSP Słupia Kapitulna - 3
▪ OSP Szymanowo - 4
▪ OSP Zawady - 2
▪ OSP Zielona Wieś - 2
▪ OSP Izbice - 4
▪ OSP Łaszczyn - 2
▪ OSP Dębno Polskie - 3
▪ OSP Żołędnica - 2
▪ OSP Ugoda - 2
▪ OSP Rawicz - 5

Jednostki na swym wyposażeniu posiadają także:
motopompy M 800, motopompy pływające, motopompy
szlamowe, agregaty prądotwórcze, wentylatory oddymiające
(OSP Izbice, OSP Sarnowa, OSP Rawicz), piły do drewna, piły do
stali i betonu (OSP Izbice, OSP Rawicz, OSP Sarnowa, OSP Zielona
Wieś) oraz wiele innego sprzętu niezbędnego do prowadzenia
działań ratowniczo - gaśniczych, a także umundurowanie
wyjściowe, w którym reprezentują swoje jednostki podczas
oficjalnych uroczystości.
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ZDARZENIA

Udział w zdarzeniach wszystkich jednostek OSP gminy Rawicz

Pożary wg wielkości:
małe - 48
średnie - 2
duże - 0
bardzo duże - 0

Miejscowe zagrożenia
wg wielkości:
małe - 23
lokalne - 179
średnie - 1
duże - 0
gigantyczne – 0

zdarzeń ogółem - 166
pożary - 39
miejscowe zagrożenia - 122
alarmy fałszywe - 5

Alarmy fałszywe wg rodzaju:
złośliwe - 0
w dobrej wierze - 11
z instalacji wykrywania - 9

UDZIAŁ JEDNOSTEK OSP W ZDARZENIACH WŁĄCZONYCH W KSRG 2019
Nazwa OSP W KSRG

POŻARY

MIEJSCOWE
ZAGROŻENIA

ALARMY
FAŁSZYWE

OSP Rawicz

-

22

0

22

OSP Sarnowa

13

19

0

32

13

41

0

54

RAZEM ZDARZEŃ

ŁĄCZNIE
ZDARZEŃ

Najczęstsze przyczyny pożarów:
▪ nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem
otwartym, w tym papierosy, zapałki
▪ wady środków transportu
▪ nieprawidłowa eksploatacja urządzeń
ogrzewczych na paliwo stałe
▪wady urządzeń i instalacji elektrycznych, przewody, osprzęt
oświetlenia, odbiorniki
(bez urządzeń grzewczych)
Najczęstsze przyczyny powstania miejscowych zagrożeń:
▪ nietypowe zachowanie się zwierząt,
owadów, stwarzające zagrożenie
▪ niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu
środków transportu
▪ wady środków transportu
▪ huragany, silne wiatry, tornada.
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ZAKUP SPRZĘTU

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Rawiczu we współpracy
z jednostkami OSP na terenie miasta i gminy organizuje:

Zakup umundurowania i sprzętu w ramach środków z Funduszu 5000+

OSP Dębno Polskie: remont motopompy M8/8, mundur koszarowy MDP – 8kpl,
koszulki napisem STRAŻ – 8 szt. mundur wyjściowy – 1 kpl.

OSP Izbice: Zestaw toru przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze, mundur wyjściowy – 4 kpl.,
wąż W-52 - 4 szt., wąż W-75 - 3 szt.
OSP Łaszczyn: Wąż tłoczny W-75 – 2 szt., wąż tłoczny W-52 - 2 szt., mundur wyjściowy - 1 kpl.
OSP Rawicz: Mundur wejściowy - 6 kpl.
OSP Sarnowa: Zestaw dydaktyczny dla OSP, zestaw toru przeszkód na zawody sportowo - pożarnicze.
OSP Słupia Kapitulna: mundur koszarowy MDP – 16 kpl, hełm MDP – 8 szt., fantom szkoleniowy - 1szt. buty
bojowe - 2 pary
OSP Szymanowo: mundur koszarowy – 6 kpl., mundur wyjściowy – 3 kpl.
OSP Ugoda: Mundur wyjściowy - 3 kpl., prądownica sportowa – 1szt. hydronetka z wężem - 1 kpl.
OSP Zawady: hełm MDP – 9 szt. koszulki z napisem STRAŻ - 16 szt., smok ssawny -1 szt.,
wąż W-52 – 4 szt., wąż W-75 – 2 szt., mundur wyjściowy - 2 kpl.
OSP Zielona Wieś: Buty bojowe - 8 par
OSP Żołędnica: mundur wyjściowy - 6 kpl.

▪

▪ zawody sportowo - pożarnicze
dni ochrony p.poż., podczas których oznaczane są mogiły zasłużonych
strażaków
▪ turniej wiedzy pożarniczej - Młodzież Zapobiega Pożarom
▪ obóz szkoleniowo - wychowawczy w Brennie
▪ uczestnictwo członków Prezydium Zarządu Gminnego
w zebraniach sprawozdawczych.
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OBRONA CYWILNA
W ramach obowiązków Gminy realizowane są następujące zadania:
1) związane z obronnością kraju:
We współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Lesznie oraz Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rawiczu organizowana jest kwalifikacja wojskowa. Rocznie do
kwalifikacji przystępuje ok. 150 do 160 osób z terenu gminy Rawicz. Wyznaczone podmioty gospodarcze
realizują zadania obronne poprzez wykonywanie świadczeń na rzecz obrony. Nakładanie świadczeń
i wzywanie do ich wykonywania należy do zadań Burmistrza Miasta i Gminy Rawicz. Wojewoda
wyznacza zadania, które powinny być zaplanowane w ramach przygotowań w zakresie obronności.
W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa realizowanych jest szereg zadań obrony cywilnej,
z których najważniejsze jest zapewnienie funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń
oraz ostrzegania i alarmowania;
2) obrony cywilnej i powszechniej samoobrony:
Obrona cywilna jest elementem systemu obronnego państwa i stanowi kompleks przedsięwzięć
o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym, materiałowo - technicznym
i zaopatrzeniowym;
3) zarządzania kryzysowego i zwalczania skutków klęsk żywiołowych.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
Zarządzeniem Burmistrza w gminie Rawicz powołano Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK)
oraz Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego(GZZK), które działają na podstawie ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym(Dz. U. Nr 89, poz.590). Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego jest zespołem gminnym jako organ pomocniczy Burmistrza Gminy Rawicz. W skład Zespołu
wchodzą 4 grupy: Grupa planowania i monitorowania, Grupa operacji i organizacji działań, Grupa
zabezpieczenia logistycznego, Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej.
Zespół ogółem liczy 24 osoby (w tym 16 pracowników urzędu oraz 8 z innych jednostek
organizacyjnych). Zespół zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań oraz podejmowanie działań
zmierzających do zapobiegania powstawaniu oraz minimalizacji zagrożenia życia i zdrowia oraz mienia
i środowiska. Monitoruje i kierowania akcją ratowniczą i odbudową na obszarze gminy jako następstw
katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działalności człowieka oraz realizowanie polityki
informacyjnej w sytuacjach kryzysowych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Zarządzanie kryzysowe jest to działalność organów administracji
publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem
narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom
kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli
w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz
odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Systemy ostrzegania i alarmowania
W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa
realizowanych jest szereg zadań obrony cywilnej, z których
najważniejsze to zapewnienie funkcjonowania systemu
wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania (SOA).
Członkowie GCZK pełnią całodobowe dyżury w sytuacjach
kryzysowych w celu zapewnienia przepływu informacji oraz
dokumentowania prowadzonych czynności. Funkcjonuje
telefon alarmowy oraz utworzono system powiadamiania SMS
o mogących wystąpić niebezpiecznych zjawiskach dla służb,
sołectw i zakładów pracy. Burmistrz Gminy Rawicz zapewnia
całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem Systemu
Ostrzegania i Alarmowania (SOA) na tutejszym terenie.
W 2019 roku Zarządzanie Kryzysowe odebrało i przekazało do
informacji mieszkańców 64 ostrzeżeń pogodowych.
Zarejestrowano
349 zgłoszeń od mieszkańców o awariach, usterkach.
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zakład finansowany jest poprzez zawarte umowy z płatnikami świadczeń.
W 2019 roku SPZOZ CRM i OON realizował świadczenia w ramach umów z:
• Narodowym Funduszem Zdrowia,
• Gminą Rawicz – rehabilitacja dzieci i młodzieży w zakresie korekcji wad postawy,
• Gminą Jutrosin i Gminą Pakosław – rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwoju,
• Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu – opieka wytchnieniowa,
• Krajowym Funduszem Szkoleniowym.
Płatnik świadczeń

Wartość
świadczeń ogółem
w 2018

Wartość
świadczeń ogółem
w 2019

Narodowy Fundusz Zdrowia

595 484,40 zł

696 516,03 zł

Gmina Rawicz, Gmina Pakosław, Gmina
Jutrosin
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

143 442,43 zł
144 969,71 zł

Pozostałe przychody
Budżet ogółem

81 620,00 zł
20 141,27 zł

740 454,11 zł

941 719,73 zł

LICZBA ZATRUDNIONYCH
W 2019 roku świadczenia realizowane przez Zakład były udzielane przez personel
zatrudniony w różnych formach zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne,
umowy zlecenie) w łącznej liczbie 41 osób (lekarz specjalista neurolog dziecięcy, lekarz
specjalista rehabilitacji, fizjoterapeuci, psycholog, neurologopeda, oligofrenopedagog,
terapeuci zajęciowi, opiekunowie medyczni, opiekunowie osób niepełnosprawnych).

OCHRONA ZDROWIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób
Niepełnosprawnych (SPZOZ CRM i OON)
W 2019 r. SPZOZ CRM i OON realizuje program kompleksowej,
specjalistycznej rehabilitacji dzieci i pacjentów wymagających
intensywnego usprawniania w zakresie:
• działalności rehabilitacyjnej, diagnostycznej i leczniczej na
rzecz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (dzieci
z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego),
z następstwami uszkodzenia układu nerwowego i narządu ruchu
(dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym)
dostosowanej indywidualnie do wieku i rozwoju dziecka,
• działalności w zakresie korekcji wad postawy u dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym,
• działalności rehabilitacyjnej, diagnostycznej i leczniczej
w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla kobiet po leczeniu
raka piersi.
Liczba świadczeń
finansowanych przez:

NFZ

Gmina
Rawicz

Gmina
Jutrosin

Gmina
Pakosław

Razem

Rok 2018

8 094

2 012

146

127

10 379

Rok 2019

8 666

2 318

106

127

11 217

Zestawienie nie obejmuje świadczeń opieki wytchnieniowej,
których w 2019 roku zrealizowano 3055 godzin.
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CELE REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ
PACJENTEK PO MASTEKTOMII

OCHRONA ZDROWIA

• zwiększenie zakresu ruchów w stawach obręczy barkowej po stronie operowanej kończyny,
• zwiększenie siły mięśni rąk,
• zapobieganie lub redukcja obrzęku w obrębie kończyny,
• zapobieganie stanom zapalnym, będących skutkiem obrzęku tkanek (tzw. obrzęku
limfatycznego),
• zapobieganie wadom postawy i ich ewentualna korekta,
• poprawa wydolności organizmu,
• rozciągnięcie, uelastycznienie oraz zapobieganie zwłóknieniu blizny pooperacyjnej
i powstaniu obrzęku wtórego,
• oddziaływanie na układ chłonny, przywrócenie równowagi odpływu chłonki
i pobudzenia tworzenia się krążenia obocznego i regeneracji naczyń chłonnych,
• wzmocnienie mięśni grzbietu leżących w okolicy łopatki i na niej, prowadzące do
mechanizmów kompensacyjnych po operacyjnym uszkodzeniu nerwu piersiowego długiego,
• zmniejszenie objawów neuropatii obwodowej będącej skutkiem chemioterapii,
• utrzymanie odpowiedniego zakresu ruchów w stawach obręczy barkowej po operacji
odtwórczej piersi,
• poprawa kondycji psychofizycznej

• ograniczenie niekorzystnych następstw leczenia w sferze psychicznej takich jak: lęk przed
niepełnosprawnością, obawy o kontakty interpersonalne, brak akceptacji,
• nauka radzenia sobie ze stresem.

W marcu 2019 roku dokonano wymiany pokrycia
dachowego. Remont, o wartości 140 tys. został
sfinansowany ze środków Zakładu.
W listopadzie 2019 r. na zlecenie Wielkopolskiego
Urzędu Marszałkowskiego został przeprowadzony
audyt energetyczny jako warunek do podjęcia prac
mających na celu przeprowadzenie termomodernizacji
obiektu.
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REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO:
• uzyskanie normy rozwojowej,
• poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego,
• rozwój osobowości, utrzymanie dobrej kondycji psychicznej (dobrego samopoczucia,
bez lęków, napięć, z gotowością do kontaktów i działania),
• rozwój zainteresowań, więzi społecznych oraz form komunikowania się,
• rozwój zainteresowań otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów
w nim zachodzących oraz związków przyczynowo - skutkowych,
• rozwój myślenia,
• rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji
w tych dziedzinach,
• osiąganie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej,
• rozwój umiejętności współżycia w grupie i społeczności.

REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEZY W ZAKRESIE
KOREKCJI WAD POSTAWY:
• korygowanie wad postawy,
• zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
• zmniejszenie dolegliwości związanych z chorobami narządu ruchu, układu nerwowego,
krążeniowo-oddechowego,
• zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów prawnych, dzieci i młodzieży
w zakresie niebezpieczeństw związanych z brakiem przeciwdziałania wadom postawy,
• nauka kształtowania prawidłowej postawy,
• aktywność fizyczna i poprawa ogólnej sprawności ruchowej,
• zapewnienie prawidłowego rozwoju aparatu mięśniowego.

Ze świadczeń rehabilitacji skorzystało
435 pacjentów, w tym:
225 dzieci w wieku 0-18 r. ż. z zaburzeniami rozwoju,
•
106 pań Amazonek,
•
104 dzieci w wieku szkolnym z wadami postawy,
•
27 osób z niepełnosprawnością znaczną skorzystało
z opieki wytchnieniowej na podstawie decyzji MGOPS
w Rawiczu, w tym 18 osób w miejscu zamieszkana osoby
niepełnosprawnej i 9 osób
w CRM i OON.
•
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Pracownicy socjalni zawarli 18 kontraktów socjalnych, przeprowadzili
2651 wywiadów środowiskowych oraz rozpoznali 68 nowych środowisk
(w tym 54 rodzin zamieszkujących w mieście, a 14 na wsi).
Ze świadczeń pomocy społecznej 2019 roku skorzystało 477 rodzin
(817 osób w tych rodzinach) oraz wyłącznie pracą socjalną
objęto 100 rodzin.
W zakresie pomocy społecznej wydano 2135 decyzji.

z zakresu
pomocy społecznej

POMOC SPOŁECZNA
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką
organizacyjną Gminy Rawicz wykonującą zadania
samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej.
Wykonuje również zadania z zakresu świadczeń
rodzinnych, wychowawczych, postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych, pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, dodatków
mieszkaniowych, dodatków energetycznych,
stypendiów szkolnych.
Działalność ośrodka finansowana jest ze środków
gminy oraz budżetu państwa.
Na 1 pracownika socjalnego w rejonie opiekuńczym
w 2019 r. przypadało średnio 1961 mieszkańców,
Ośrodek spełnia wymóg ustawowy dotyczący
zatrudnienia pracowników socjalnych.
W 2019 r. pracownicy socjalni udzielali wsparcia
w 15 rejonach opiekuńczych:
- 10 miejskich
- 2 wiejskich
- 3 miejsko-wiejskich.
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Projekt „Pokonaj bariery"
Cel główny projektu: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych
dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia w okresie od 31.12.2018 r. do 30.12.2021 r.
Cele szczegółowe projektu:
1. Zwiększenie wsparcia umożliwiającego pozostanie osobom z niepełnosprawnościami
i osobom niesamodzielnym w lokalnej społeczności.
2. Zwiększenie dostępu do specjalistycznych, innowacyjnych usług społecznych (terapii
biofeedback i snoezelen) dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych.
3. Zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób
z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych.
4. Wsparcie finansowe osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W 2019 r. w ramach realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:
- utworzono dwa Kluby Seniora na terenach wiejskich we wsi Kąty i Szymanowo
(wsparciem zostało objętych 45 osób);
- rozszerzono usługi opiekuńcze o usługi fizjoterapeuty (wsparciem zostały objęte 23 osoby,
korzystające z usług opiekuńczych i specjalistyczne usług opiekuńczych, o których mowa
w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);
- zwiększono dostęp do poradnictwa psychologicznego dla osób niesamodzielnych,
osób z niepełnosprawnościami (wsparciem zostało objętych 25 osób - uczestników Dziennego
Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu);
- zwiększono dostęp do specjalistycznych, innowacyjnych usług społecznych (terapii biofeedback
i snoezelen, wsparciem zostało objętych 25 osób - uczestników Dziennego Domu Pomocy
Społecznej w Rawiczu).
Ponadto w ramach realizacji projektu doposażona została wypożyczalnia sprzętu
specjalistycznego, z której mogą bezpłatnie korzystać uczestnicy projektu.
Całkowita wartość projektu: 645 381,38 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 613 112,31 PLN
Wkład budżetu państwa: 64 538,14 PLN
Wkład jednostki samorządu terytorialnego: 32 269,07 PLN

POMOC SPOŁECZNA
PROGRAMY/PROJEKTY
W TYM WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
▪ „POKONAJ BARIERY”
Projekt pt. „Pokonaj bariery” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś
priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i
zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty
konkursowe
▪ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
realizuje zadanie z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020
Europejskiego
Funduszu
Pomocy
Najbardziej
Potrzebującym - Podprogram 2018. W okresie od 01.01.12019 r.
do 30.06.2019 r. pomocą w formie paczek żywnościowych
objętych zostało 609 osób, natomiast w okresie od 01.01.2019 r.
Do 30.06.2019 r., w tym: 167 niepełnosprawnych. Liczba
przekazanych paczek wyniosła 3497 sztuk. Łączna ilość
artykułów spożywczych przekazanych osobom potrzebującym
wyniosła 17 ton.
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PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA

W 2019 r. Ośrodek pozyskał środki finansowe w wysokości 96.000,00 zł w ramach programu
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r.
Moduł I.
Program skierowany był do opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wymagają wsparcia
w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesieniu swoich
umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
Od 5 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Wsparciem objęto 27 opiekunów osób
niepełnosprawnych, w tym 19 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
oraz 8 opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

POMOC SPOŁECZNA
PROJEKTY SOCJALNE

PROGRAM: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

• Projekt socjalny „Aktywny bezrobotny” - okres realizacji od października
2019 r. - trwa nadal.
Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej
uczestników spotkań. W trakcie szkoleń, uczestnicy zostali zapoznani
z zasadami autoprezentacji, technikami rekrutacji, nowoczesnymi metodami
poszukiwania zatrudnienia, czy ideą przedsiębiorczości społecznej. W ramach
projektu odbywały się szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla
10 osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia MGOPS.

PROGRAMY OSŁONOWE:

• Projekt socjalny „Radość jest w nas” - realizowany w okresie od 10.07.2019 r.
do 28.08.2019 r. Celem głównym projektu było zagospodarowanie czasu
wolnego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie
wakacji letnich. W ramach projektu odbywały się zajęcia grupowe dla dzieci
z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 7-12 lat.

W 2019r. została podpisana umowa na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
Program zapewnia osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym
wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym.

„Majster dla Seniora” - program dla osób powyżej 75. roku życia, zamieszkałych w gminie
Rawicz. Polega on na bezpłatnym wykonaniu drobnej usługi naprawczej. W 2019 r. z ww.
programu skorzystało 7 Seniorów. Majster został zaangażowany do takich napraw, jak:
wymiana żarówki, naprawa i nasmarowanie zamka, wymiana uszczelki w bateriach,
uszczelnianie drzwi, wymiana głowic w bateriach, nasmarowanie skrzypiących drzwi,
montaż gniazdka elektrycznego, udrożnienie odpływu.
„Szyty na miarę” – program skierowany do osób, które mają 60 lat i więcej, rodzin
wielodzietnych 3+, posiadających uprawnienia do Gminnej Karty Dużej Rodziny oraz osób
z niepełnosprawnością posiadających ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności - zamieszkujących na terenie gminy Rawicz.
W ramach programu z bezpłatnych usług Pogotowia Krawieckiego skorzystało 57 osób
(z czego u większości przesłanką do skorzystania z usługi był wiek oraz posiadane orzeczenie
o niepełnosprawności).

WYDARZENIA: Gminny Dzień Seniora, Gminny Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

• Projekt socjalny „Kurs na rodzinę” - realizowany od listopada 2019 r.
- trwa nadal.
Celem projektu było zwiększenie kompetencji rodzicielskich rodzin
W ramach projektu socjalnego odbywają się szkolenia grupowe oraz
konsultacje indywidualne, spotkania z pedagogiem/doradcą rodzinnym.
Działaniami projektu objęto 9 rodzin korzystających ze wsparcia MGOPS.

• Warsztaty szkoleniowe „Asystent seniora z niepełnosprawnością”
przeprowadzone przez Fundację Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA
z Poznania. Podczas szkolenia poruszone zostały m.in. psychologiczne
aspekty opieki nad osobą zależną, zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy
oraz najczęstsze choroby wieku starszego i metodyka postępowania z chorym.
W zakres szkolenia wchodziły również zajęcia praktyczne.
Przeszkolono 37 osób.

RAPORT O STANIE GMINY 2019

206

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY(ZI) - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę
organizacyjno - techniczną Zespołu. Zadaniem ZI w gminie Rawicz jest integrowanie i koordynowanie
działań przedstawicieli różnych podmiotów działających na terenie Gminy, a także specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele MGOPS w Rawiczu, KPP w Rawiczu,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawiczu, Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Rawiczu, gminnych placówek oświatowych, organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy, Zespołu Kuratorskiego i Sądu Rejonowego w Rawiczu.

W roku 2019 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 87 „Niebieskich Kart - A”
które dotyczyły 63 rodzin. Ogółem procedurą „Niebieska Karta” objętych było 91
rodzin.
W 65 przypadkach osobami doznającymi przemocy w rodzinie były kobiety,
w 12 przypadkach mężczyźni, zaś w 10 przypadkach w procedurze wskazano
nieletnie dzieci jako osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte
przemocą.
Sprawcami przemocy w rodzinie w 71 przypadkach byli mężczyźni,
a w 11 przypadkach kobiety. Ponadto odnotowano 5 przypadków,
w których sprawcą przemocy była osoba nieletnia.

POMOC SPOŁECZNA
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w ramach zawartego porozumienia pomiędzy
Centrum Integracji Społecznej (CIS) i Powiatowym
Urzędem Pracy współpracuje w zakresie integracji
zawodowej i społecznej realizowanej w ramach CIS
w Rawiczu prowadzonym przez Stowarzyszenie
Żylicka Rzecz Babska.
W 2019 r. ramach prowadzonych działań Ośrodek
Pomocy Społecznej wydał 10 decyzji kierujących
do uczestnictwa w Centrum.
Z końcem sierpnia 2019r. Centrum Integracji
Społecznej zakończyło działalność.

Porozumienie Partnerskie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz

Partnerzy porozumienia:
• sołectwa: Żylice, Łaszczyn, Dąbrówka, Konarzewo, Żołędnica, Izbice, Sierakowo
• Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „No i Co!” z Łaszczyna
• Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Celem partnerstwa jest współpraca w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel Partnerstwa realizowany jest poprzez wspólną realizację
projektów, programów, akcji społecznych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, włączanie kolejnych
partnerów, organizowanie lokalnych wydarzeń oraz udział w konkursach i wydarzeniach związanych
z rozwojem lokalnym gminy Rawicz.

Najważniejsze wydarzenia
w ramach porozumienia:
PARTNERSKI RAJD ROWEROWY,
SĄSIEDZKA PYRA, PARTNERSKA
CHOINKA, PIKNIKI
MIĘDZYPOKOLENIOWE, AKCJA

BOZENARODZENIOWA „PACZKA
DLA SENIORA”.
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Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

Liczba świadczeń

POMOC SPOŁECZNA

1.

Zasiłki rodzinne

2 577 078,00 zł

23018

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych

1 155 229,00 zł

9660

3.

Zasiłki rodzinne z dodatkami
(w.1 + w.2)

3 732 307,00 zł

32678

4.

Zasiłki pielęgnacyjne

1 948 858,00 zł

10284

5.

Świadczenia pielęgnacyjne

2 191 844,00 zł

1410

6.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

292 162,00 zł

479

7.

Razem świadczenia opiekuńcze
(w.4 + w.5 + w.6)

4 432 864,00 zł

12173

8.

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

246 000,00 zł

246

9.

Świadczenie rodzicielskie

776 119,00 zł

861

W roku 2019 ze świadczeń rodzinnych
skorzystało 1827 rodzin.

10.

Razem
(w.3 + w.7 + w.8 + w 9)

9 187 290,00 zł

45958

Wydano 2728 decyzji.

11.

Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

4 000,00 zł

1

9 191 290,00 zł

45959

12.

(w.10+ w.11)

Razem

ŚWIADCZENIA RODZINNE
W 2019 r. wypłacono 305 zasiłków dla opiekuna na
łączną kwotę 188 147,00 zł.
Od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna opłacono
składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe oraz
składki zdrowotne na kwotę 528 485,00 zł.
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POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W 2019 roku wypłacono 1933 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę
730 055,00 zł. Ze wsparcia w tej formie skorzystało 105 rodzin. Na dzień 1 stycznia 2019 r.
należności dłużników z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
osobom uprawnionym wynosiły 5 918 409,07 zł - 254 dłużników, natomiast na dzień
31 grudnia 2019 r. saldo zadłużeń wyniosło 6 250 450,93 zł - 245 dłużników
alimentacyjnych. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego na rachunek
bankowy tutejszego organu wpłynęła kwota 374 172,81 zł, z czego kwotę 303 808,38 zł
przekazano na dochody budżetu państwa, kwotę 70 364,43 zł na dochody gminy
Rawicz.
W 2019 r. w postępowaniu wobec dłużników nastąpiło: zobowiązanie do rejestracji
w PUP 9 dłużników, z wnioskiem do PUP o aktywizację zawodową wystąpiono w sprawie
8 osób, ze względu na brak zmiany w sytuacji u 3 dłużników odstąpiono od
informowania PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej, 5 postępowań zakończonych
zostało wydaniem decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych wobec osoby uprawnionej i złożeniem wniosku o ściganie za
przestępstwo określone w art. 209 § 1 z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz po
uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada
uprawnienie do kierowania pojazdami, kierowano wniosek do starosty o zatrzymanie
prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. W 2019 r. na terenie gminy Rawicz przebywało
73 dłużników alimentacyjnych, względem których prowadzone było postępowanie.
Wydano 179 decyzji.

POMOC SPOŁECZNA
ZALICZKA ALIMENTACYJNA
Na dzień 1 stycznia 2019 r. należności
z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosiły 760 397,00 zł 79 dłużników alimentacyjnych.
W roku 2019 r. z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych
przez dłużników alimentacyjnych uzyskano kwotę
8007,27 zł, z czego na dochody własne gminy
przekazano kwotę 4003,63 zł, tj. 50% ogólnej wartości
zwrotu, pozostałą część w kwocie 4003,64 zł
przekazano na dochody budżetu państwa.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania dłużników
(73 osoby) z tytułu wypłaconych zaliczek
alimentacyjnych wynosiły 705 644,00 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
W 2019r. świadczeniami wychowawczymi (500+)
objęto 5468 dzieci.
Wypłacono 529 13 świadczeń
na łączną kwotę 26 373 028,00 zł.
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Dodatki mieszkaniowe w zasobie

Kwota w zł

Liczba
świadczeń

gminnym

284 782,38

1308

spółdzielczym

44 450,93

276

wspólnot mieszkaniowych

15 462,68

96

prywatnym

170 573,61

657

TBS

620,92

2

innym

1 308,00

12

razem

513 966,34

2 351

Największy udział w wypłaconych dodatkach mieszkaniowych
dotyczył zasobów w lokalach komunalnych i prywatnych
- ok. 89 % ogólnej sumy środków.

DODATKI ENERGETYCZNE
- wydano 209 decyzji w sprawie dodatku energetycznego;
zrealizowano świadczenia na kwotę 13 680,90 zł.

POMOC SPOŁECZNA

DODATKI MIESZKANIOWE
Udzielanie pomocy w formie dodatku
mieszkaniowego jest zdaniem własnym gminy,
w pełni finansowanym ze środków własnych.
W roku 2019 wydano 462 decyzje.
Zrealizowano 2351 świadczeń na kwotę
513 966,34 zł.
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OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zamówiono Karty Dużej Rodziny dla 247 rodzin.
Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny wyniosła 554, w tym 149 kart dla dzieci.

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zamówiono Wielkopolskie Karty Rodziny
dla 56 rodzin. Liczba osób, którym wydano Kartę wyniosła 187. Wydano także 2 karty dla
członków rodziny wielodzietnej, którzy byli już posiadaczem kart, ale upłynął im termin
ważności.
GMINNA KARTA DUŻEJ RODZINY
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. rozpatrzono 29 wniosków,
wydając 138 kart dla 29 rodzin.
LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU
Lokalne Centrum Wolontariatu w Rawiczu w roku 2019 prowadziło współpracę z
placówkami oświatowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Rawicz (na podstawie
podpisanych 11 porozumień o współpracy).
Na podstawie zawartych porozumień
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonują Szkolne Kluby Wolontariusza.
W ubiegłym roku Lokalne Centrum Wolontariatu współpracowało z 13 wolontariuszami
świadczącymi pracę wolontarystyczną w miejscu zamieszkania osoby starszej oraz
ośrodkach wsparcia.

Baza Wolontariuszy w 2019 r. liczyła 208 osób.

POMOC SPOŁECZNA
W 2019 r. zostało przeprowadzonych szereg akcji i działań, w których
wolontariusze, między innymi, prowadzili animacje dla dzieci podczas
lokalnych imprez i festynów, jak również przygotowywali część artystyczną
podczas wielu lokalnych imprez - obsługa Gminnego Dnia Seniora oraz
Gminnego Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.
Akcje: „Wielkanocna Kartka z Życzeniami”, „Piernikowy szlak
z wolontariuszami”, „Pudełko życia”, „Uśmiechnij się”, „Promień nadziei”,
„Młodzi Wolontariusze Seniorom”.
LCW zorganizowało szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy i koordynatorów,
mające na celu podniesienie kompetencji nabycie nowych umiejętności:
„Wolontariat w pierwszych krokach”, „Zarządzanie wolontariuszami
w organizacji i instytucji”, „Warsztat biżuteryjny”, „Blok szkoleniowy z zakresu
prowadzenia animacji dla dzieci”.

Wyróżnienia Wielkopolski Konkurs Barwy Wolontariatu
dla aktywnie działających wolontariuszy w Lokalnym Centrum
Wolontariatu w Rawiczu:
Natalia Purgacz w kategorii Wolontariusz Roku,
Rodzina Naskrętów w kategorii Wolontariat Rodzinny.
"Viva Wielkopolski Senior - edycja 2019"
- za aktywną działalność na rzecz osób starszych w Województwie
Wielkopolskim nagroda dla Krystyny Janiszewskiej.

W roku 2019 działania LCW wspierali:
Fermy Drobiu Woźniak, RFWW Rawag Sp. z o.o.,
państwo Wróblewscy Chata Polska.
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DZIENNNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

POMOC SPOŁECZNA

Ze świadczeń Domu korzystały 32 osoby będących stałymi uczestnikami zajęć
oraz w związku z rozpoznaną potrzebą aktywizacji seniorów z rejonów wiejskich gminy
Rawicz w ramach działalności DDPS - dziennych klubach wsparcia

- w Żylicach i w Łaszczynie (17 seniorów).
Podstawowe formy terapii:
▪

Arteterapia (rękodzielnictwo, muzykoterapia, biblioterapia, teatroterpia)

▪

Rehabilitacja ruchowa (gimnastyka indywidualna i grupowa, gry i zabawy ruchowe)

▪

Zajęcia edukacyjne (pogadanki tematyczne i prelekcje, zajęcia multimedialne)

▪

Zajęcia kulturalno - rozrywkowe i rekreacyjne

▪

Zajęcia kulinarne

▪

Terapia biofeedback

▪

Terapia „snoezelen”

▪

Poradnictwo psychologiczne

Osiągnięcia:

▪ XV Przegląd Twórczości Artystycznej „ Senior z inicjatywą” Krotoszyn 2019 - Dyplom dla
osobowości 15-lecia Przeglądu za najlepsze rękodzieło
▪ III miejsce - w II edycji Gali Muzycznej „Bo jak nie my, to kto” – organizator Dom
Pomocy Społecznej w Osieku
▪ II miejsce – IV Gminny Konkurs „Palma Wielkanocna”

30 maja 2019 r. dokonano otwarcia sali biofeedback
oraz sali snolzen. Sale utworzono i wyposażono w ramach
projektu realizowanego przez MGOPS „Pokonaj bariery”
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW
PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU

POMOC SPOŁECZNA

• Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020
przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/339/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016 r.
CEL: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w gminie Rawicz.
• Program Aktywności Lokalnej na lata 2014-2020
Uchwała NR XLIX/403/14 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 października 2014 r.
PAL jest elementem Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Rawicz oraz stanowi realizację założeń
przewidzianych w ww. strategii.
W roku 2019 kierunki działań Programu realizowano w ramach
Porozumienia Partnerskiego na rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz, którego stroną jest także Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
• Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej Gminy Rawicz na lata 2014-2020
Uchwała Nr XLIX/401/14 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 października 2014 r.
Zgodnie z założeniami Planu od października 2014 r. w strukturze MGOPS działa Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej,
który jest odpowiedzialny za koordynowanie działań ekonomii społecznej w gminie Rawicz.
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GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2018-2020
Uchwała Nr XLV/507/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2017 r.
(zgodnie z art. 178 i 179 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019, poz. 1111, 924, 1818).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019r.
MGOPS kontynuuje i realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny, kierując się
dobrem dziecka i rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju i wychowania dziecka.
W tym względzie współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami
dziecka i rodziny. Zadania z tego zakresu Ośrodek wykonuje na podstawie Zarządzenia Nr
316/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. Burmistrza Gminy Rawicz. Zadania w tym zakresie
realizowane są m.in. poprzez asystentów rodziny oraz ponoszenie wydatków za opiekę
i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
W roku 2019 r. działaniami asystenta rodziny objętych zostało 40 rodzin.
Asystent rodziny zakończył współpracę z 15 rodzinami, w tym z 14 rodzinami ze względu
na osiągniecie celów, natomiast z 1 rodziną ze względu na brak efektów.

poniósł 10%, 30% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie
29 dzieci w rodzinie zastępczej na kwotę 155 191,38 zł. Ponadto
pokrył 10%, 30% i 50% całkowitego kosztu utrzymania 14 dzieci
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na kwotę
111 731,24 zł.
Na

dofinansowanie

kosztów

zatrudnienia

asystenta

rodziny pozyskano środki z Resortowego Programu Wspierania
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej z Ministerstwa Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 33 965,00 zł, która została

Wykonanie

2

Liczba zatrudnionych asystentów
Liczba osób korzystających z usług asystentów rodziny

40

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę, w tym:

15

ze względu na osiągnięcie celów
ze względu na brak efektów

14
1

wydatkowana w całości.
Dodatkowe

formy

wsparcia

skierowane

do

rodzin:

Lokalne Kluby Rodziny (uczestnicy: rodziny z dziećmi do 5. roku
życia), projekty socjalne: „Radość jest w nas”, „Kurs na rodzinę”
oraz wolontariat rodzinny.
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Polityka senioralna w gminie Rawicz na lata 2017-2020
Uchwała Nr XLI/448/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 13 września 2017 r.

Celem polityki senioralnej w gminie Rawicz jest wspieranie mieszkańców - seniorów poprzez tworzenie

POMOC SPOŁECZNA

i kształtowanie warunków godnego, zdrowego i aktywnego starzenia się przy współpracy zróżnicowanych
podmiotów - samorządu, jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych
i innych instytucji.
Priorytety w działaniach:
▪ Utrzymanie dobrego stanu zdrowia i samodzielności osób starszych,
▪ Zapewnienie warunków do aktywności własnej seniorów oraz do aktywności wobec innych,
▪ Poprawa jakości życia osób w wieku 60+ poprzez dostępność do usług społecznych,
▪ Kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów, sposobu myślenia o osobach starszych, starości
i relacjach międzypokoleniowych.

Realizacja uchwalonej w roku 2007 Gminnej Strategii
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka dokonywana jest na
bieżąco w ramach prowadzonych działań.
MGOPS współpracuje z instytucjami i organizacjami
pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych mieszkańców gminy Rawicz.

• Brewicz Browar & Restauracja
• Studio Urody Barbary Karkosz
• Sołectwo Żylice
W celu skutecznej i efektywnej realizacji założeń polityki
senioralnej 1 czerwca 2018 w strukturach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powstał Punkt
Wsparcia Seniora. PWS inicjuje, ukierunkowuje oraz
koordynuje ogół działań wynikających z przyjętego
dokumentu. Ponadto zadaniem Punktu jest wszechstronne
aktywizowanie osób starszych do różnorodnej działalności.
W 2019 roku Punkt realizował szereg nowych projektów.

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Uchwała Nr XII/102/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia
31 października 2007 roku.
Misja: Budowa i rozwój zintegrowanego systemy wsparcia dla
mieszkańców Gminy Rawicz w celu podnoszenia poziomu ich
życia i bezpieczeństwa socjalnego na zasadach partnerstwa,
aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.
Wizja: Gmina Rawicz gminą wspierającą osoby i rodziny
w dążeniach do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwiająca im życie w godnych warunkach.

RAPORT O STANIE GMINY 2019

215

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (typ A, B, C)
- do 31.12.2019 r. w strukturach MGOPS w Rawiczu

POMOC SPOŁECZNA

Specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane do 39 dorosłych osób z zaburzeniami
psychicznymi - mieszkańców Gminy Rawicz i 3 gmin ościennych: Bojanowa, Jutrosina
i Pakosławia.
Rodzaje wsparcia:
- treningi umiejętności społecznych:
funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: nauki higieny, kulinarny, zdrowego stylu życia
umiejętności praktycznych
umiejętności spędzania czasu wolnego - zainteresowanie literaturą, wykorzystanie
komputera
umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
umiejętności kształtowania pozytywnych relacji
- terapia zajęciowa w 5 pracowniach
- terapia ruchowa i rekreacja
- 7 grup rozwoju zainteresowań
- psychoterapia i pomoc psychologiczna
- zajęcia z neurologopedą
- opieka zdrowotna i profilaktyka
- zapewnienie transportu uczestnikom, którzy z różnych powodów mają utrudniony dojazd
do ŚDS.
Realizowane projekty, zmierzające do włączenia społecznego osób z zaburzeniami
psychicznymi:
„Tacy sami” - VI edycja cyklu w tym: Przegląd Taneczny pn. „Tanecznym krokiem”
oraz konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Rawicz
„Podróże z pasjami” - cykl wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych i warsztatów
rękodzielniczych
„Poznajemy zawody” - cykl edukacyjny w zakresie aktywizacji zawodowej.

Nagrody:
I miejsce w IV Gminnym Konkursie „Rawicka Palma Wielkanocna”
- kategoria „praca zbiorowa” , organizowanym przez Gminę Rawicz,
Muzeum Ziemi Rawickiej i Dom Kultury w Rawiczu
II miejsce podczas Gali Muzycznej „Bo jak nie my, to kto”, organizowanej
przez Dom Pomocy Społecznej w Osieku
III miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych „Podróże moich marzeń” kategoria „malarstwo i witraż” , organizowanym przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Remonty:
- wymiana płytek, armatury i oświetlenia w 3 łazienkach
- wymiana paneli, armatury i oświetlenia, malowanie, nowe funkcjonalne
meble w pracowni plastycznej
- wymiana kostki i montaż balustrad na podjeździe do wózków inwalidzkich
- wymiana okien i drzwi na I piętrze budynku.
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DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
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Realizacja programów profilaktycznych
Instytucja

Program

Szkoła Podstawowa nr 1

Program profilaktyczny dla dzieci „Radość bez złości” - 3 edycje
„Debata” - 3 edycje
„Bezpieczna szkoła” - 4 edycje

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 5

Program profilaktyczny dla dzieci „Cukierki” - 4 edycje
„Radość bez złości” - 2 edycje
„Tajemnica zaginionej skarbonki” - 3 edycje
„Debata” - 4 edycje
„Nie daj się oszukać dopalaczom” - 2 edycje
Program profilaktyczny dla młodzieży „Przeciw narkotykom ku afirmacji
życia” - 4 edycje
Program profilaktyczny dla dzieci „Eliksir na przyszłość”
Szkolne warsztaty profilaktyczne
Organizacja wypoczynku zimowego
Program profilaktyczny dla dzieci „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Komenda Powiatowa Policji

Spotkanie profilaktyczne
Konkurs profilaktyczny „Dopalacze Niszczą Życie”
Razem Bezpieczniej - Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
Powiatowy turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Szkoła Podstawowa nr 3

Program profilaktyczny dla dzieci „Wybór należy do Ciebie - Sam
zdecyduj”

Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi

Program profilaktyczny dla dzieci „Działaj w trakcie, nie po fakcie”

Przedszkole nr 6

Program profilaktyczny dla dzieci „Przedszkole bez nałogów”

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
42
skierowania na badanie przez biegłego
koszt: 42 x 400 zł = 16 800 zł
353
udzielone konsultacje osobom uzależnionym
i współuzależnionym u specjalistów
236
nieodpłatnych konsultacji prawnych
3
świetlice terapeutyczne
8
świetlic opiekuńczo - wychowawczych
96
dzieci wyjeżdżających na kolonie
216
dzieci uczestniczących w zorganizowanym
wypoczynku dziennym
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WYDARZENIA
Akademia Małego Ogrodnika
10 stycznia Bricomarche w Rawiczu we współpracy z Gminą Rawicz
zorganizowało
zajęcia
o
charakterze
edukacyjnym
dedykowane
przedszkolakom. Dzieci mogły samodzielnie zasiać kwiaty i warzywa
w doniczkach oraz zapoznać się z etapami siania roślin. Dzieci zostały
zachęcone do zakładania i pielęgnacji własnych ogródków przedszkolnych.
W zajęciach uczestniczyło 125 dzieci z 5 rawickich przedszkoli.

50-lecie nadania szkole w Zielonej Wsi

im. Powstańców Wielkopolskich

Uroczystości główne odbyły się 8 lutego. To ważne dla szkoły święto zainaugurowała
msza w Kościele pw. św. Floriana. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na
cmentarz, gdzie wybrana delegacja uczniów złożyła znicze na mogiłach Powstańców.
Istotnym punktem programu jubileuszu był apel, w którym uczestniczyli – oprócz licznie
zebranej społeczności szkolnej - przedstawiciele lokalnych władz oraz parlamentarzyści
z naszego regionu.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych. Liczne delegacje
złożyły wiązanki kwiatów przy murze więziennym, przy obelisku
na ul. Ogrodniczej oraz przy kamieniu w Kwaterze nr 25 „Za murem”
na Cmentarzu Parafialnym w Rawiczu.
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WYDARZENIA
X Mistrzostwa Rawicza w Narciarstwie
Alpejskim i Snowboardzie
W dniu 10 marca w Szklarskiej Porębie odbyła się impreza
turystyczno-narciarska oraz mistrzostwa o puchar Burmistrza Gminy
Rawicz. Wydarzenie przyciągnęło na Halę Szrenicką ok. 100
miłośników sportów zimowych z naszej gminy.

Gala Liderów Powiatu
22 marca - wydarzenie współorganizowane przez starostę
rawickiego oraz włodarzy Bojanowa, Jutrosina, Miejskiej Górki,
Pakosławia i Rawicza. Podczas gali wręczono statuetki dla
Działacza Społecznego Roku, Filantropa Roku oraz Laury
Przedsiębiorczości.

Festiwal Artystyczny KONIUGACJE
W dniach 5-6 kwietnia soliści i zespoły zaprezentowali się w ramach kolejnej
edycji rawickiego festiwalu. Wydarzenie ma na celu promowanie i
propagowanie piosenki poetyckie ze szczególnym uwzględnieniem piosenki
autorskiej o wysokich walorach artystycznych. Zwycięzcy otrzymali nagrody
pieniężne. Poza tym
festiwal daje przepustkę do udziału w krajowych
przeglądach piosenki.
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WYDARZENIA
Rawicki Jarmark Wielkanocny
14 kwietnia na rynku odbył się Rawicki Jarmark Wielkanocny. Poza straganami
przygotowano tradycyjne poczęstunki, wiele atrakcji dla dzieci oraz występy
lokalnych grup na scenie. Rozstrzygnięto kolejny gminny konkurs na palmę
wielkanocną oraz – po raz pierwszy – kulinarne specjały w ramach Smaku
Tradycji – konkursu na gminny produkt regionalny.

XVII Rawicki Festiwal Nauki
Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy
15 marca w Szkole Podstawowej w Sierakowie 62 wystawców – szkół, uczelni
i pracodawców, zaprezentowało uczniom swoją ofertę kształcenia, praktyk
zawodowych i staży. Targi odwiedziło ok. 1100 uczniów. Dodatkowo, dla
zamkniętych grup uczniów, w ramach popularyzacji nauki Firma Mały Inżynier
zaprezentowała pokazy naukowe z zakresu robotyki, wirtualnej rzeczywistości
i gier komputerowych. Uczniowie mogli też odwiedzić mobilne planetarium.

24h Rawicki Festiwal Sportu
18-19 maja odbyło się największe sportowe wydarzenie w Rawiczu.
W 9. edycji Festiwalu zaprezentowało się ponad 2000 zawodników.
Poza biegiem sztafetowym zawodnicy rywalizowali w streetballu,
maratonie pływackim, maratonie rowerowym, turnieju piłki nożnej,
siatkówce plażowej, tenisie ziemnym i nordic walking. Tłumy zebrały
się m.in. na koncercie wieńczącym całodobowe zmagania.
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WYDARZENIA
Noc Muzeów
W edycji wydarzenia w 2019 roku Muzeum Ziemi Rawickiej zaproponowało
mieszkańcom NOCNE ZWIEDZANIE MUZEUM, RODZINNE MUZEUM - STREFA
ZABAW Z HISTORIĄ,TAJEMNICE NASZEGO MIASTA - Questy: W poszukiwaniu
skarbu muzealnika, Tropem ratuszowych tajemnic, Zdobądź kadeckie
słońce; ZDOBYWCY PIECZĘCI SUKIENNIKA - fabularna maxi gra planszowa
oparta na motywach związanych z historią rawickiego rzemiosła.

XVII Turniej w Powożeniu Zaprzęgami
Jedno- i Parokonnymi
Wydarzenie co roku odbywa się przy licznie zgromadzonej
publiczności. Miejscem rozegrania zawodów był Stadion Leśny
w Sarnowie.

Gminny Dzień Dziecka
1 czerwca w parku DK odbył się rodzinny piknik. Wydarzenie było
połączone z otwarciem zrewitalizowanego terenu raz wizytą
delegacji z miasta partnerskiego Attendorn.
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WYDARZENIA
Święto Rawicza
W dniach 5-7 lipca z okazji święta miasta Dom Kultury
w Rawiczu zaprosił mieszkańców i ich gości na koncerty, wydarzenia
sportowe i animacje dla dzieci. Repertuar koncertów dopasowano
do różnych gustów. Stragany jarmarczne stanęły w parku DK. Stoisko
promocyjne zorganizowali goście z Attendorn, prezentując
w ramach zawiązanej współpracy swoje miasto.

Pod Dębami Śpiewanie
14 lipca – XX Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Pod Dębami
Śpiewanie” to cykliczna impreza odbywająca się w Gminie Rawicz.
Widzowie zapoznawali się z repertuarami zespołów ludowych, a na
zakończenie przeglądu odbyła się zabawa taneczna.

19. Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej
FORMA
8-11 sierpnia – cztery dni pełne koncertów, warsztatów, wystaw.
Muzyczną gwiazdą Przeglądu był zespół ORGANEK. Poszczególne
wydarzenia artystyczne ulokowane zostały – co charakterystyczne
dla tej imprezy – w przestrzeni miejskiej,
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WYDARZENIA
Dożynki Powiatowo-Gminne
24 sierpnia w parku przy Domu Kultury w Rawiczu odbyły się Dożynki
Powiatowo-Gminne. Rolnicy wspólnie z Burmistrzem Gminy Rawicz Grzegorzem
Kubikiem oraz Starostą Rawickim Adamem Sperzyńskim świętowali zakończenie
pracowitego lata. Na przybyłych czekała moc atrakcji. Po oficjalnej części
zebrani w parku bawili się przy muzyce zespołu ŁOBUZY. Rozstrzygnięto także
organizowany od czterech lat konkurs "Ukwiecona Gmina Rawicz”.

Rawicki Jarmark Historyczny
IV Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych
„Ludowe historie” - pod takim hasłem przewodnim odbyła się edycja wydarzenia,
które wpisało się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa – największej w Europie
akcji społeczno - edukacyjnej promującej wartości regionalnego dziedzictwa
kulturowego. W programie jarmarku znalazły się wernisaże wystaw, koncerty, pokazy
rzemiosła artystycznego, a także tradycyjny kiermasz wyrobów rękodzielniczych i produktów
regionalnych z udziałem wystawców z Wielkopolski, Podkarpacia, Dolnego Śląska i Pomorza.

Rawicki Festiwal Teatralny im. Krystyny Sienkiewicz
Gminny Dzień Edukacji Narodowej

W
październiku
piątąodbyły
już edycję
wydarzenia,
które
Gminne
obchody zainaugurowano
Dnia Edukacji Narodowej
się 14 października
w Domu
stwarza
obcowania
z teatrem
najwyższym
Kultury w możliwość
Rawiczu. Podczas
uroczystości
nagrodąna
Burmistrza
Gminypoziomie,
Rawicz za
osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze
i
opiekuńcze
zostało
uhonorowanych
a w którym role jury pełni zgromadzona na poszczególnych
14
nauczycieli widownia.
oraz 10 dyrektorów
i szkół podstawowych.
spektaklach
Gala i gminnych
rozdanie przedszkoli
nagród odbyły
się 7 grudnia.
O oprawę artystyczną uroczystości zadbał duet skrzypcowy Queens of Violins.
Wydarzenie uzyskało dofinansowanie ze środków MKiDN.
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WYDARZENIA
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada mieszkańcy spotkali się tradycyjnie przy Pomniku
Żołnierza Polskiego, a następnie – po części oficjalnej - w parku DK,
gdzie odbył się Piknik Niepodległościowy.

V Forum Gospodarcze w Rawiczu
17 października w Domu Kultury odbyło się V spotkanie samorządu
z biznesem. Motywem przewodnim forum było hasło „Cudzoziemiec
w Twojej firmie”.

Jubileusze par małżeńskich
W dniach 9-13 grudnia pary małżeńskie z gminy Rawicz świętowały
50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilaci otrzymali pamiątkowe
medale przyznawane przez Prezydenta RP oraz kwiaty i upominki.
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WYDARZENIA
Rawicka Gala Organizacji Pozarządowych
13 grudnia podczas uroczystej gali nagrodzono zasłużonych działaczy
organizacji pozarządowych. Wręczono nagrody gminne: Rawicki Lider NGO.
Podsumowano także 24h Rawicki Festiwal Sportu, w gronie organizatorów
i sponsorów, uhonorowano osoby oraz organizacje zaangażowane w jego
przygotowanie. Po raz pierwszy przyznano gminną Nagrodę Kulturalną.

Rawicki Jarmark Bożonarodzeniowy
W dniach 15-16 grudnia odbył się jarmark - stoiska z rękodziełem
i tradycyjnymi przysmakami. Ponadto można było wspólnie
kolędować i zrobić przedświąteczne zakupy.

Spotkania z rawickimi sportowcami
22 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu zorganizowane zostało
spotkanie z Karoliną Kucharczyk. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych, uczniowie klas sportowych a także wieloletni trener Karoliny, Bogusław
Jusiak. Podczas spotkania mistrzyni opowiedziała o szczegółach zwycięskich zawodów
(Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Dubaju). W wyrazie uznania za wyniki sportowe
na ręce Karoliny wręczony został czek na 10 tysięcy złotych wraz z gratulacjami złożonymi
przez Burmistrza Gminy Rawicz oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Przybylskiego.
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WYDARZENIA
Z wydarzeń, które miały miejsce w 2019 roku
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej
zrealizowało spot promocyjny
ukazujący Rawicz jako miasto ciekawych inicjatyw
i zaangażowanych mieszkańców oraz przestrzeń, w której
nowoczesność spotyka się z tradycją.
Zleceniobiorca bywał w Rawiczu na wskazanych
imprezach, uwieczniając w formie wideo życie miasta
podczas największych wydarzeń organizowanych przez
urząd i jednostki kultury.
SPOT dostępny jest na kanale Youtube.
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WYRÓŻNIENIA
DLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
▪

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W KONKURSIE BARWY WOLONTARIATU

Wyróżnienie indywidualne w ramach Wielkopolskiego Konkursu Barwy
Wolontariatu dla Natalii Purgacz - koordynatora Lokalnego Centrum
Wolontariatu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu
za pracę na rzecz wolontariatu w Gminie Rawicz.
Konkurs zorganizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz
Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związku Organizacji Pozarządowych.
▪ WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE BARWY WOLONTARIATU
Wyróżnienie w ramach Wielkopolskiego Konkursu Barwy Wolontariatu w
kategorii WOLONTARIAT RODZINNY (zgłoszenie przez Lokalne Centrum
Wolontariatu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej).
Laureaci konkursu – Edyta, Radosław, Marta i Adrianna Naskręt - za
prowadzone działania na rzecz społeczności lokalnej.
Konkurs zorganizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
oraz Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związku Organizacji
Pozarządowych.

▪ Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu
otrzymali wyróżnienie za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2019.
W uroczystości wręczenia wyróżnienia przyznanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w Warszawie uczestniczyli: Marzena Tawczyńska - Starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator,
Władysława Czajkowska - dyrektor MGOPS, Paweł Szybaj - Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doceniło działalność Ośrodka za konsekwentnie
realizowaną pracę środowiskową, wdrażanie nowych rozwiązań, innowacji i programów na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Rawicz.

LIST GRATULACYJNY
MINISTRA RODZINY, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

RAPORT O STANIE GMINY 2019

228

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W 2019 roku po raz siódmy powstał ranking Perły
Samorządu. Wybrano gminy, które wyróżniają się na tle
innych – zaangażowaniem i pracą na rzecz mieszkańców
czy pomysłami na rozwiązywanie lokalnych problemów.
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Przed nami wiele zadań ale przede wszystkim rok i lata, które zapewne
spowolnią nasz rozwój. Nie znamy na dzisiaj możliwości finansowych
budżetu na 2019 r. Będziemy mogli je oszacować dopiero pod koniec
III kwartału. Od miesiąca maja podjęliśmy i będziemy podejmować nadal
działania oszczędnościowe. Będziemy również wspierać przedsiębiorców
którzy będą przeżywać problemy wywołane epidemią.

ZAKOŃCZENIE

Najważniejszym wyzwaniem finansowym jest kontynuacja projektu
rewitalizacji centrum miasta.
W maju 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na rewitalizację centrum
miasta - przebudowę dwóch gminnych budynków - przy ul. I. Buszy
i byłego Gimnazjum nr 1 oraz płyty rynku. Prowadzimy działania
pozwalające jak najniższym kosztem zrealizować ten projekt dofinasowany
w kwocie 11 mln zł.
Kontynuujemy prace finansowane w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Analizować będziemy również możliwości realizacji,
w obecnych warunkach gospodarczych wywołanych kryzysem
spowodowanym COVID-19, przedsięwzięć w formule partnerstwa
publiczno - prywatnego.
Nasze działania nadal kierunkować będziemy w stronę osób starszych
poprzez kontynuowanie funkcjonującego programu „Majster dla Seniora”
oraz innych. Obecna sytuacja gospodarcza spowoduje wzrost bezrobocia
i ubóstwa. Intensywnie będziemy wspierać osoby w trudnej sytuacji
życiowej i materialnej.
Nadal konsekwentnie pracujemy nad rozwojem urbanistycznym oraz
pozyskiwaniem nowych firm. To nasze podstawowe i niezmienne od lat
zadania.

Burmistrz Gminy Rawicz
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URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
E-mail
umg@rawicz.eu

Telefon
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+48 65 546 54 00
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