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O RAPORCIE
Raport o stanie Gminy

Prezentowane wyniki naszych działań realizowane były
w ścisłym reżimie sanitarnym.
Wszystkie zadania podporządkowane były panującej
sytuacji pandemicznej.
Samorząd funkcjonował w zupełnie odmiennej rzeczywistości,
bez możliwości nawiązywania bezpośrednich kontaktów.
Odzwierciedlają to informacje zawarte w Raporcie.

W urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy pracę urzędników i obsługę
interesantów podporządkowano reżimowi sanitarnemu. Wprowadzono wiele
zmian organizacyjnych mających na celu zapewnienie ciągłości pracy
administracyjnej. Na każdym etapie informowano mieszkańców o nowych
zasadach pracy.
Codziennością stały się: maseczki, dezynfekcja rąk i pomieszczeń, pomiary
temperatury, przebywanie na kwarantannie czy w izolacji, a także: praca zdalna
i zmianowa oraz zdalny tryb obradowania i spotkań.

*Podstawa prawna opracowania:
Art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
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Grzegorz
Kubik
Burmistrz Gminy Rawicz
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Szanowni Państwo,
rok 2020 był nietypowy. Zmierzyliśmy się w nim ze zjawiskiem o skali globalnej –
pandemią koronawirusa, która wywróciła naszą rzeczywistość do góry nogami
i wpłynęła na wiele aspektów codziennego życia. Relacje społeczne, życie
kulturalne, sytuacja ekonomiczna gminy i jej mieszkańców – to tylko niektóre
obszary, które w 2020 roku wyglądały zupełnie inaczej niż to, co znaliśmy do tej
pory. Nowa sytuacja wymusiła na nas podejmowanie decyzji i kształtowanie
zachowań w nowych, nieznanych dotąd warunkach. Uważam, że jako gmina
zdaliśmy ten egzamin dobrze.
Mimo trudności wynikających z pandemii realizowaliśmy zadania własne gminy.
Ograniczeniom co do zakresu i sposobu realizacji podlegały zadania
w dziedzinach oświaty, kultury, sportu i zdrowia mieszkańców o ogromnym
znaczeniu dla lokalnej społeczności. Bez większych przeszkód realizowaliśmy
działania inwestycyjne. Największą z inwestycji była gruntowna przebudowa płyty
rynku wraz z podziemną infrastrukturą oraz uporządkowanie ruchu w centrum
miasta. To historyczna przebudowa, która odmieniła przestrzeń dookoła ratusza,
tworząc ją dostępniejszą, otwartą i estetyczną. Przypomnę, że nie byłoby tej
inwestycji, gdyby nie ponad 11 mln zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego. Te środki udało się pozyskać dzięki inwencji,
zaangażowaniu i współpracy wszystkich pracowników rawickiego urzędu.
W 2020 roku z powodu pandemii w znaczący sposób zmalały dochody gminy
z tytułu PIT i CIT – aż o 10,5 proc. względem 2019 roku. Dochody z tytułu PIT
wyniosły: 26,9 mln zł (spadek o 2,97 mln zł, tj. o 9,9%,), a z CIT: 10,9 mln zł (spadek
o 0,35 mln zł, tj. o 21,1%). Dodatkowym obciążeniem dla gminy był wzrost kosztów
finasowania oświaty. Wzrost kwoty subwencji oświatowej nie bilansował wzrostu
kosztów utrzymania placówek oświatowych w tym wynagrodzeń pracowników
oświaty.

Mimo trudności finansowych w gminie powstało wiele inwestycji, które
w znaczący sposób podnoszą jakość życia mieszkańców. Wśród nich
warto wyróżnić zakończenie przebudowy oczyszczalni ścieków
w Rawiczu, przebudowę dróg w Żylicach, Konarzewie i ulicy Rolniczej
w Rawiczu, budowę małej sali kinowej i zbiorników na wodę
deszczową przy ul. Kadeckiej i obok budynku pooświatowego przy
ul. Szarych Szeregów oraz wspomnianą już przebudowę rynku.
W 2020 roku rozpoczęły się również prace związane z utworzeniem
Multibilioteki (przebudowa w trakcie) i zagospodarowaniem poligonu
(budowa studni głębinowej).
W 2020 roku prowadziliśmy wiele działań o charakterze planistycznym,
których celem była kontynuacja uporządkowania przestrzeni gminy
i stworzenie warunków do rozwoju usług, przemysłu i mieszkalnictwa.
W rezultacie dysponujemy obecnie aż 5 strefami aktywności
gospodarczej,
co
znacząco
zwiększa
naszą
atrakcyjność
inwestycyjną. Mamy również objęty planami coraz większy obszar
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługi. W tym obszarze
bardzo nadrabiamy opóźnienia wynikające z poprzednich lat.
Mimo wielu trudności wykorzystaliśmy 2020 rok w maksymalnym
stopniu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dobra i zgrana kadra
urzędu oraz zaangażowanie i oddanie swojej pracy, za co serdecznie
dziękuję. Na docenienie zasługuje fakt, że z powodu pandemii
elastycznie dostosowywaliśmy się do obostrzeń, zmieniając system
pracy. Nie zawsze było to łatwe, dlatego tym bardziej całej załodze
urzędu, jednostkom gminnym i każdemu ich pracownikowi z osobna
należą się słowa podziękowania.

Burmistrz Gminy Rawicz
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RADA MIEJSKA GMINY RAWICZ

KADENCJA 2018-2023
W 2020 r. odbyło się 12 Sesji Rady Miejskiej.
Radni podjęli 123 uchwały.
Sesje Rady Miejskiej zwoływane są raz w miesiącu.
Obrady są nagrywane i transmitowane na żywo oraz
udostępniane na stronie internetowej Gminy Rawicz, za
pośrednictwem kanału YouTube.

Terminy sesji wraz z porządkiem obrad dostępne są na stronie
internetowej www.rawicz.pl.

Prezydium Rady
Marek Przybylski
przewodniczący

Rudolf Kołeczko

wiceprzewodniczący

Andrzej Walkowiak
wiceprzewodniczący

* Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną,

w związku z SARS -COV-2, Rada Miejska Gminy Rawicz
od marca 2020 r. obradowała w trybie zdalnym.

Radni Rady Miejskiej
Marek Grześkowiak
Elżbieta Dudek
Paweł Jóska
Jacek Gwizdek
Janusz Kryś

Beata Rak
Mariusz Suchanecki
Andrzej Zębik
Hanna Górniak
Andrzej Walkowiak

Wioletta Niziołek
Jacek Hajnce
Karol Białecki
Krzysztof Domaniecki
Robert Bałuniak

Beata Niepiekło-Bąk
Tomasz Garbaliński
Rudolf Kołeczko
Daniel Ciesielski
Jan Puślecki
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RADA MIEJSKA GMINY RAWICZ

KADENCJA 2018-2023
Komisje Rady Miejskiej Gminy Rawicz od marca 2020 r. odbywały
posiedzenia w trybie zdalnym.
Łączne Komisje odbyły 81 posiedzeń, w tym:
Komisja Rewizyjna - 19
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji -19
Komisja Gospodarczo – Budżetowa i Ochrony Środowiska – 19
Komisja Spraw Społecznych – 24

Komisje, to wewnętrzne organy Rady Miejskiej, których główne zadania zostały
określone w statucie Gminy. Radni skupiają się w 4 komisjach stałych oraz
komisjach doraźnych, powoływanych do określonych zadań. Komisje obradują
na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczących Komisji, zgodnie
z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz doraźnie, w razie konieczności.
Głównym zadaniem Komisji jest opiniowanie projektów uchwał przedkładanych
do porządku obrad na sesje Rady Miejskiej.

Szczególne miejsce w Radzie Miejskiej zajmują Komisja Rewizyjna, która pełni
funkcję kontrolną oraz Komisja Skarg Wniosków i Petycji, która zajmuje się
opiniowaniem skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miejskiej
i Burmistrza.

Komisja Spraw Społecznych

Komisja Gospodarczo -

Komisja Skarg,

Budżetowa i Ochrony Środowiska

Wniosków i Petycji

Marek Grześkowiak

Beata Rak

Wioletta Niziołek

Beata Niepiekło-Bąk

Elżbieta Dudek

Mariusz Suchanecki

Jacek Hajnce

Tomasz Garbaliński

Paweł Jóska

Andrzej Zębik

Karol Białecki

Rudolf Kołeczko

Jacek Gwizdek

Hanna Górniak

Krzysztof Domaniecki

Daniel Ciesielski

Janusz Kryś

Andrzej Walkowiak

Robert Bałuniak

Jan Puślecki

Komisja Rewizyjna
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RADA MIEJSKA GMINY RAWICZ

Interpelacje i zapytania radni składają do Burmistrza za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady na piśmie.

W 2020 r. do Burmistrza Gminy Rawicz wpłynęło 69 interpelacji i zapytań.

Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone przez Burmistrza odpowiedzi zamieszczane są
w programie eSesja.

Gmina Rawicz korzysta z nowoczesnego
oprogramowania
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REALIZACJA PODJĘTYCH UCHWAŁ

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2020
Lp.

Nr uchwały

1

XVIII/215/20
z dnia 22.01.2020 r.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

XVII/216/20
z dnia 22.01.2020 r.
XVIII/217/20
z dnia 22.01.2020 r.
XVIII/218/20
z dnia 22.01.2020 r.
XVIII/219/20
z dnia 22.01.2020 r.
XVIII/220/20
z dnia 22.01.2020 r.
XIX/221/20
z dnia 19.02.2020 r.
XIX/222/20
z dnia 19.02.2020 r.
XIX/223/20
z dnia 19.02.2020 r.
XIX/224/20
z dnia 19.02.2020 r.
XIX/225/20
z dnia 19.02.2020 r.

12

XIX/226/20
z dnia 19.02.2020 r.

13

XIX/227/20
z dnia 19.02.2020 r.

Uchwała w sprawie:
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których
zarządcą jest Gmina Rawicz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu oraz na jej zawarcie na czas nieoznaczony
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę
w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Rawicz
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024

Opis wykonania
/rozstrzygnięcia

Wydział / Biuro
realizujące

Obowiązuje

Biuro Zarządzania
Drogami

Obowiązuje

Zespół Gospodarki
Gruntami

Obowiązuje

Biuro Rady

Obowiązuje

Wydział Finansowo –
Budżetowy
Wydział Finansowo –
Budżetowy
Zespół Planowania
Przestrzennego
Zespół Planowania
Przestrzennego
Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały, w sprawie zmiany granic Miasta Rawicz oraz przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami

Obowiązuje

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Rawicz

Obowiązuje

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 "Wsparcie
tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług"

Obowiązuje

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła ćwiczeń
w gminie Rawicz”

Obowiązuje

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024

Obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Obowiązuje

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora
Rejonowego w Rawiczu na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Rawicza wraz
z odpowiedzią na skargę
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora
Rejonowego w Rawiczu na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Rawicz wraz
z odpowiedzią na skargę

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy

Obowiązuje

Biuro Rady

Obowiązuje

Biuro Rady
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STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2020
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

XX/228/20
z dnia 30.03.2020 r.
XX/229/20
z dnia 30.03.2020 r.
XX/230/20
z dnia 30.03.2020 r.
XX/231/20
z dnia 30.03.2020 r.
XX/232/20
z dnia 30.03.2020 r.
XX/233/20
z dnia 30.03.2020 r.
XX/234/20
z dnia 30.03.2020 r.
XX/235/20
z dnia 30.03.2020 r.
XX/236/20
z dnia 30.03.2020 r.
XX/237/20
z dnia 30.03.2020 r.
XX/238/20
z dnia 30.03.2020 r.
XXI/239/20
z dnia 22.04.2020 r.
XXI/240/20
z dnia 22.04.2020 r.
XXI/241/20
z dnia 22.04.2020 r.
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w sprawie rozpatrzenia Petycji Mieszkańców Szymanowa
w sprawie niewystępowania z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie
zmiany granic administracyjnych miasta Rawicz dla wskazanych obszarów
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany
granicy administracyjnej miasta Rawicz
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o. na lata 20192021
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rawicz w 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2020 r.
i 2021 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Rawicz na rok 2020

Obowiązuje
Obowiązuje
Obowiązuje
Obowiązuje
Obowiązuje
Obowiązuje

Obowiązuje

Biuro Rady
Zespół Planowania
Przestrzennego
Wydział Inwestycji
I Rozwoju
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zespół Ochrony
Środowiska
Wydział FinansowoBudżetowy
Zespół Ochrony
Środowiska
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Biuro Zarządzania
Drogami
Wydział Finansowo Budżetowy

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024

Obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat
dodatkowych za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych

Obowiązuje

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku

Obowiązuje

w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkańca

Obowiązuje

Biuro Rady

w sprawie wyrażenia opinii o dokonaniu zmian granic administracyjnych miasta Rawicz

Obowiązuje

Zespół Planowania
Przestrzennego

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym
podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Obowiązuje

Wydział Finansowo Budżetowy
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28
29
30
31

32

XXI/242/20
z dnia 22.04.2020 r.
XXI/243/20
z dnia 22.04.2020 r.
XXI/244/20
z dnia 22.04.2020 r.
XXI/245/20
z dnia 22.04.2020 r.
XXI/246/20
z dnia 22.04.2020 r.
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zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej oraz ustalenia jej wysokości
- z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości
podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Rawicz

Obowiązuje

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rawicz na rok szkolny 2020/2021.

Obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej
w 2020 r. i 2021 r.

Obowiązuje

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024

Obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Obowiązuje

33

XXI/247/20
z dnia 22.04.2020 r.

34

XXI/248/20
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały 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
w sprawie zmiany uchwały określającej zasady korzystania z targowiska miejskiego oraz sposób
ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń targowiska

35

XXII/249/20
z dnia 27.05.2020 r.

36
37
38
39
40
41

XXII/250/20
z dnia 27.05.2020 r.
XXII/251/20
z dnia 27.05.2020 r.
XXII/252/20
z dnia 27.05.2020 r.
XXII/253/20
z dnia 27.05.2020 r.
XXII/254/20
z dnia 27.05.2020 r.
XXII/255/20
z dnia 27.05.2020 r.

Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy

Obowiązuje

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

Obowiązuje

Wydział Finansowo Budżetowy

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych

Obowiązuje

SP ZOZ Centrum
Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodka Osób
Niepełnosprawnych

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dębno Polskie

Obowiązuje

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dębno Polskie

Obowiązuje

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Słupia Kapitulna

Obowiązuje

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024

Obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Obowiązuje

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego

Obowiązuje

Zespół Planowania
Przestrzennego
Zespół Planowania
Przestrzennego
Zespół Planowania
Przestrzennego
Wydział Finansowo –
Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
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42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56

XXIII/256/20
z dnia 24.06.2020 r.
XXIII/257/20
z dnia 24.06.2020 r.
XXIII/258/20
z dnia 24.06.2020 r.
XXIII/259/20
z dnia 24.06.2020 r.
XXIII/260/20
z dnia 24.06.2020 r.
XXIII/261/20
z dnia 24.06.2020 r.
XXIII/262/20
z dnia 24.06.2020 r.
XXIII/263/20
z dnia 24.06.2020 r.
XXIII/264/20
z dnia 24.06.2020 r.
XXIII/265/20
z dnia 24.06.2020 r.
XXIV/266/20
z dnia 15.07.2020 r.
XXIV/267/20
z dnia 15.07.2020 r.
XXIV/268/20
z dnia 15.07.2020 r.
XXIV/269/20
z dnia 15.07.2020 r.
XXIV/270/20
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w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rawicz wotum zaufania
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2019 rok
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rawicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Rawicz za 2019 rok

Obowiązuje
Obowiązuje
Obowiązuje

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rawicz

Obowiązuje

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rawicz

Obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rawicz oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków
w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
w transakcjach handlowych
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na
odcinku od Rawicza (obręb Sarnowa) w kierunku Szymanowa"

Obowiązuje
Obowiązuje
Obowiązuje

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024

Obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej
w 2020 r. i 2021 r.

Obowiązuje

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu w 2020r.

Obowiązuje

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rawicz do konkursu w ramach
programu pn. „Deszczówka” w roku 2020

Obowiązuje

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024

Obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Obowiązuje

Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Biuro Zarządzania
Drogami
Wydział Finansowo –
Budżetowy
Biuro Zarządzania
Drogami
Wydział FinansowoBudżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Biuro Zarządzania
Projektami
i Funduszami
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo -
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

XXV/271/20
z dnia 26.08.2020 r.
XXV/272/20
z dnia 26.08.2020 r.
XXV/273/20
z dnia 26.08.2020 r.
XXV/274/20
z dnia 26.08.2020 r.
XXV/275/20
z dnia 26.08.2020 r.
XXV/276/20
z dnia 26.08.2020 r.
XXVI/277/20
z dnia 23.09.2020 r.
XXVI/278/20
z dnia 23.09.2020 r.
XXVI/279/20
z dnia 23.09.2020 r.
XXVI/280/20
Z dnia 23.09.2020 r.

67

XXVI/281/20
z dnia 23.09.2020 r.

68

XXVI/282/20
z dnia 23.09.2020 r.

69
70
71

XXVI/283/20
z dnia 23.09.2020 r.
XXVI/284/20
z dnia 23.09.2020 r.
XXVI/285/20
z dnia 23.09.2020 r.
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w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Obowiązuje

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Masłowo

Obowiązuje

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Słupia Kapitulna

Obowiązuje

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

obowiązuje

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024

obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

obowiązuje

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Rawicz

obowiązuje

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Wschód”
w obrębie geodezyjnym Łaszczyn, gmina Rawicz
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Zachód”,
gmina Rawicz
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Zachód – Sarnowa”
w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz
w sprawie zmiany Uchwały 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
obowiązuje
Obowiązuje

Wydział Finansowo Budżetowy
Zespół Planowania
Przestrzennego
Zespół Planowania
Przestrzennego
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Biuro Zarządzania
Drogami
Zespół Planowania
Przestrzennego
Zespół Planowania
Przestrzennego
Zespół Planowania
Przestrzennego

Obowiązuje

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rawicz

Obowiązuje

Biuro Zarządzania
Projektami
i Funduszami

w sprawie zmiany statutu Domu Kultury w Rawiczu

Obowiązuje

Dom Kultury

w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 imienia Karola Kurpińskiego w Rawiczu

Obowiązuje

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024

Obowiązuje

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych
Wydział Finansowo Budżetowy
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72

XXVI/286/20
z dnia 23.09.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Obowiązuje

Wydział Finansowo Budżetowy

73

XXVII/287/20
z dnia 28.10.2020 r.

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

Obowiązuje

Zespół Ochrony
Środowiska

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rawicz

Obowiązuje

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Obowiązuje

74
75
76
77

XXVII/288/20
z dnia 28.10.2020 r.
XXVII/289/20
z dnia 28.10.2020 r.
XXVII/290/20
z dnia 28.10.2020 r.
XXVII/291/20
z dnia 28.10.2020 r.

78

XXVII/292/20
z dnia 28.10.2020 r.

79

XXVII/293/20
z dnia 28.10.2020 r.

80
81
82

XXVII/294/20
z dnia 28.10.2020 r.
XXVII/295/20
z dnia 28.10.2020 r.
XXVII/296/20
z dnia 28.10.2020 r.

83

XXVII/297/20
z dnia 28.10.2020 r.

84

XXVII/298/20
z dnia 28.10.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
budynków, w których została uruchomiona nowa działalność gastronomiczna
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów na których
rozpoczęto realizację nowej inwestycji - udzielanych w ramach pomocy de minimis
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1945 r., położonych na obszarze historycznego
założenia urbanistycznego miasta Rawicza oraz położonych przy ul. Rynek Sarnowski, w których
wykonano remont elewacji

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy w ramach zasady de
minimis
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Konarzewo” w obrębie geodezyjnym Konarzewo, gmina Rawicz
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Sierakowo Poligon" w obrębach geodezyjnych Sierakowo oraz Rawicz, gmina Rawicz
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Rawicz Wschód” w obrębie geodezyjnym Rawicz, gmina Rawicz
w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębno Polskie –
Kąty” w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty, gmina Rawicz

Obowiązuje
Obowiązuje

Zespół Planowania
Przestrzennego
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy

Obowiązuje

Wydział Finansowo Budżetowy

obowiązuje

Wydział Finansowo Budżetowy

Obowiązuje
Obowiązuje
Obowiązuje

Zespół Planowania
Przestrzennego
Zespół Planowania
Przestrzennego
Zespół Planowania
Przestrzennego

Obowiązuje

Zespół Planowania
Przestrzennego

Obowiązuje

Zespół Planowania
Przestrzennego

RAPORT O STANIE GMINY 2020
2019

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2020

15

REALIZACJA PODJĘTYCH UCHWAŁ

85

XXVII/299/20
z dnia 28.10.2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Masłowo Północ”
w Masłowie, gmina Rawicz

Obowiązuje

86

XXVII/300/20
z dnia 28.10.2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Obowiązuje

87

XXVII/301/20
z dnia 28.10.2020 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Obowiązuje

XXVII/302/20
z dnia 28.10.2020 r.
XXVII/303/20
z dnia 28.10.2020 r.
XXVII/304/20
z dnia 28.10.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej
w 2020 r. i 2021 r.

Obowiązuje

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024

Obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Obowiązuje

XXVIII/305/20
z dnia 25.11.2020 r.

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

Obowiązuje

XXVIII/306/20
z dnia 25.11.2020 r.
XXVIII/307/20
z dnia 25.11.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o. na lata 2022-2024.

Obowiązuje

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz

Obowiązuje

88
89
90
91
92
93
94

XXVIII/308/20
z dnia 25.11.2020 r.

95

XXVIII/309/20
z dnia 25.11.2020 r.

96

XXVIII/309/20
z dnia 25.11.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania
w sprawie uchylenia Uchwały nr XIV/117/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenach nie skanalizowanych
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu polityki senioralnej na lata 2021-2025

Zespół Planowania
Przestrzennego
Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Biuro Promocji
i Komunikacji
Społecznej
Wydział Finansowo –
Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Biuro Obsługi
Inwestora
i Przedsiębiorcy
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji SP z o.o.
Zespół Ochrony
Środowiska

Wygaszony
21 grudnia 2020 roku

Zespół Ochrony
Środowiska

Obowiązuje

Zespół Ochrony
Środowiska

Obowiązuje

Miejsko- Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
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97

XXVIII/310/20
z dnia 25.11.2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Obowiązuje

98

XXVIII/311/20
z dnia 25.11.2020 r.

w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021 –
2025

Obowiązuje

99

XXVIII/312/20
z dnia 25.11.2020 r.

w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii Gminy Rawicz na rok 2021

Obowiązuje

XXVIII/313/20
z dnia 25.11.2020 r.
XXVIII/314/20
z dnia 25.11.2020 r.
XXVIII/315/20
z dnia 25.11.2020 r.
XXVIII/316/20
z dnia 25.11.2020 r.
XXVIII/317/20
z dnia 25.11.2020 r.
XXVIII/318/20
z dnia 25.11.2020 r.
XXIX/320/20
z dnia 23.12.2020 r.
XXIX/321/20
z dnia 23.12.2020 r.
XXIX/322/20
z dnia 23.12.2020 r.
XXIX/323/20
z dnia 23.12.2020 r.
XXIX/3244/20
z dnia 23.12.2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę
Rady Miejskiej Gminy Rawicz

100
101
102
103
104
105
106

107
108
109
110

Obowiązuje

Miejsko- Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Miejsko- Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Miejsko- Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Zespół Planowania
Przestrzennego

Obowiązuje

Biuro Rady

w sprawie w sprawie rozpatrzenie skargi Mieszkańca

Obowiązuje

Biuro Rady

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024

Obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Obowiązuje

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2021-2032

Obowiązuje

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Obowiązuje

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rawicz na lata 2021-2025
z perspektywą do 2029" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rawicz za
2018-2019
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sarnówka Północ” w obrębie
geodezyjnym Sarnówka, gmina Rawicz

Obowiązuje
Obowiązuje
Obowiązuje
Obowiązuje

Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Zespół Ochrony
Środowiska
Zespół Ochrony
Środowiska
Zespół Gospodarki
Gruntami
Zespół Planowania
Przestrzennego
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112
113
114
115

XXIX/325/20
z dnia 23.12.2020 r.
XXIX/326/20
z dnia 23.12.2020 r.
XXIX/327/20
z dnia 23.12.2020 r.
XXIX/328/20
z dnia 23.12.2020 r.
XXIX/329/20
z dnia 23.12.2020 r.

116

XXIX/330/20
z dnia 23.12.2020 r.

117

XXIX/331/20
z dnia 23.12.2020 r.

118
119
120
121
122
123
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w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Rawicz
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na linii Rawicz - Dębno Polskie
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod
nazwą Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu oraz nadania jej statutu
w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb Gminy Rawicz na rok 2021 w zakresie wykonywania
prac społecznie użytecznych
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie gminy Rawicz"
w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Rawicz, określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków
i sposobu ich przyznawania

Obowiązuje
Obowiązuje
Obowiązuje
Obowiązuje
Obowiązuje

Zespół Ochrony
Środowiska
Biuro Zarządzania
Drogami
Gminne Centrum Usług
Wspólnych
Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych
Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

Obowiązuje

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

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

Obowiązuje

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji
Medycznej i Ośrodek Osób
Niepełnosprawnych
w Rawiczu

XXIX/332/20
z dnia 23.12.2020 r.

w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii zrównoważonego
rozwoju gminy Rawicz na lata 2021-2027

Obowiązuje

XXIX/333/20
z dnia 23.12.2020 r.
XXIX/334/20
z dnia 23.12.2020 r.
XXIX/335/20
z dnia 23.12.2020 r.
XXIX/336/20
z dnia 23.12.2020 r.
XXIX/337/20
z dnia 23.12.2020 r.

w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia
ostatecznego terminu ich dokonania
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz
na lata 2020-2026

Obowiązuje
Obowiązuje

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Obowiązuje

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Obowiązuje

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Rawicz na 2021 rok

Obowiązuje

Biuro Zarządzania
Projektami
i Funduszami
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Wydział Finansowo Budżetowy
Zespół Ochrony
Środowiska
Biuro Rady
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GMINNA RADA SENIORÓW

KADENCJA 2018-2023

Kadencja Gminnej Rady Seniorów trwa równolegle
do kadencji Rady Miejskiej Gminy Rawicz.

Gminna Rada Seniorów jest organem opiniującym, reprezentującym
interesy osób starszych. Rada Seniorów obraduje na sesjach.

W 2020 r. odbyła 2 posiedzenia.
Rada była organizatorem uroczystej sesji z okazji odzyskania
niepodległości przez ziemię rawicką.

Rada działa na podstawie Statutu Gminnej Rady Seniorów
w Rawiczu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Rawicz
30 grudnia 2013 r., zmienionego w dniu 30 stycznia 2019 r.

Pozostały plan pracy nie został zrealizowany z uwagi na panującą
sytuację epidemiologiczną.

Członkowie Gminnej Rady Seniorów

Prezydium Gminnej Rady Seniorów
Krystyna Zaporowska
Przewodnicząca

Małgorzata Bojdo

Maria Leciejewska

Teresa Toporowicz

Leon Fil

Grzegorz Goździk

Zdzisław Rogowski

Jadwiga Woźniak

Wiceprzewodniczący

Zenon Jankowski

Antoni Ryznar

Lucylia Wysocka

Mirosława Potkowska

Aniela Kaczmarek

Barbara Stefaniak

Donata Kasprzak

Roman Szczeszek

Roman Krupieńczyk

Wacław Szymczak

Sekretarz Rady
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PROFESJONALNA I POMOCNA KADRA
Pandemia i związany z nią dystans społeczny znacząco wpłynęły na zasady pracy urzędu. Czołowe miejsce
zajęło wykonywanie pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników
i interesantów.
W celu zminimalizowania ryzyka zakażeń koronawirusem i zapewnienia ciągłości pracy urzędu wprowadzono
m.in. pracę zdalną i zmianową oraz wydzielono Strefę Obsługi Klientów z zachowaniem wszelkich rygorów
sanitarnych. By dostosować się do zmieniających się obostrzeń organizację pracy urzędu zmieniano aż 21
razy.
Dzięki samodyscyplinie i zaangażowaniu pracowników poszczególnych wydziałów i jednostek mogliśmy
działać nieprzerwanie.
Wszystkie spotkania, narady pracownicze oraz wewnętrzne i zewnętrzne kontakty odbywały się w trybie online. Pracownicy zostali przeszkoleni i wyposażeni w nowe narzędzia pracy i komunikacji.
W komunikacji z mieszkańcami wdrożono szereg usprawnień teleinformatycznych. Pracownicy IT
koncentrowali się na wdrażaniu nowych usług elektronicznych dla mieszkańców. Prowadzilśmy działania
promocyjne, informacyjne i wspierające mieszkańców przy zakładaniu profilu zaufanego i podpisu
elektronicznego. Informowaliśmy o konieczności przechodzenia na drogę cyfrową przy załatwianiu wielu
spraw szczególnie przez przedsiębiorców i podatników.
W związku z brakiem możliwości bezpośrednich kontaktów wdrożono Elektroniczną Tablicę Ogłoszeń,
dostępną przez 24 godziny oraz aplikację e-Nadawca, umożliwiającą elektroniczne potwierdzanie
dostarczonej korespondencji.
W konsekwencji tych działań dokonano wielu usprawnień w elektronicznym obiegu dokumentów w urzędzie.
Wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów bez konieczności składania ich w formie papierowej.
Z powodzeniem wykorzystano przy tym aplikację e-Urząd.
Kolejnym krokiem było przyspieszenie prac nad wdrożeniem nowych elektronicznych usług z wykorzystaniem
Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.
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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
Zakład budżetowy:
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
Spółki Prawa Handlowego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o.
Zakład Energetyki Cieplnej w Rawiczu Spółka z o.o.
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
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
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Rawiczu
Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Broniewskiego w Rawiczu
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
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NAZWAZATRUDNIENIA
JEDNOSTKI
STRUKTURA
URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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
GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWICZU SP. Z O.O.
PRZEDSZKOLE NR 1 W RAWICZU
PRZEDSZKOLE NR 3 W RAWICZU
PRZEDSZKOLE NR 5 W RAWICZU
PRZEDSZKOLE NR 6 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
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SŁUPI KAPITULNEJ
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZIELONEJ WSI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W RAWICZU
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RAWICZU

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERAKOWIE

RAZEM

LICZBA OSÓB
LICZBA OSÓB
ZATRUDNIONYCH ZATRUDNIONYCH
w 2020 r.
w 2019 r.

104
51
5
12
12
45
30
15
27
18
10
15
59
23
28
42
29
12
59
67
32
29
40
47
105
83

999

103
53
6
11
15
45
36
16
27
16
9
59
23
28
40
28
11
51
76
34

LICZBA ETATÓW
w 2020 r.

101,88
49,25
4
9,62
12
45
30
13,5
24
15,88
7,13
14,5
59
19,22
24,92
39,30
24,73
5,49
53,30
67,83

LICZBA ETATÓW LICZBA UMÓW ZLECEŃ w
w 2019 r.
2020 r.

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
67,94
18,41

305*
8
1
4
9
46
21
92
2
3
2
1
2
1
1
2
3
1
5

27
40
53
108
79

24,25
20,24
36,54
50,59
116,96
89,77

16,88
33,54
53,06
120,40
83,77

2
1
2
1
3
4

994

958,9

932,60

522

LICZBA UMÓW
ZLECEŃ w 2019 r.

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

317
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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 alertach i najważniejszych wydarzeniach.
Przystępny w użytkowaniu jest też nowoczesny Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).

PROFESJONALNA
KADRA

GODZINY OBSŁUGI
INTERESANTÓW
poniedziałki 8:00-17:00

Na stanowiskach urzędniczych
zatrudnionych jest 77 osób
posiadających wyższe
wykształcenie.

wtorki 8:00-14:00
środy 8:00-16:00
czwartki 8:00-15:00
piątki 8:00-14:00

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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DOSTĘPNOŚĆ +
Instytucje publiczne, w tym Urząd Miejski Gminy Rawicz, mają obowiązek
zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

!
!

Wszystko co budujemy musi uwzględniać zasadę
uniwersalnego projektowania.
Wszystko co modernizujemy czy remontujemy musi
uwzględniać zasadę racjonalnego usprawnienia.

Dostępność: architektoniczna, cyfrowa, informacyjno – komunikacyjna.

Osoba ze szczególnymi potrzebami to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub
wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe
działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć
w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

24
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DOSTĘPNOŚĆ +

Raporty o stanie zapewnienia dostępności
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność
i/lub obsługę interesantów.
Rodzaj jednostki
UMG Rawicz
OSP
Szkoły i przedszkola
Pozostałe jednostki

Liczba raportów
1
11
13
9

Liczba
budynków
22
11
26
24

Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji
mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Rodzaj jednostki
UMG Rawicz
OSP
Szkoły i przedszkola
Pozostałe jednostki

Liczba stron
internetowych
2
0
8
14

Liczba aplikacji
mobilnych
0
0
0
0

Na podstawie Zarządzenia nr 485/2020 z dnia 19.05.2020 r.
powołany został Koordynator do Spraw Dostępności.
W październiku 2020 r. przyjęto i zatwierdzono „Plan
działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami”.
Realizację planu rozpoczęto od sporządzenia audytu stanu
obecnego wszystkich podległych jednostek i instytucji.
Na podstawie raportów (kwiecień 2021) opracowane
zostanie zbiorcze podsumowanie z wytycznymi do dalszych
działań, w efekcie których osiągniemy określone prawem
wymagania dostępności w zakresach:
-

architektonicznej - obiekty dostępne dla osób ze
szczególnymi potrzebami,

-

cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej - strony www
dostosowane do wymogów ustawy o dostępności
cyfrowej.
*Raporty dostępne na stronie
http://bip.rawicz.pl/artykuly/985/raporty-o-stanie-zapewnieniadostepnosci-podmiotu-publicznego oraz na stronach pozostałych
jednostek.
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BUDŻET GMINY

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI BUDŻETU

36,73%

37 939 203,36 zł
zadłużenie Gminy Rawicz

udział dochodów własnych
w dochodach ogółem

(w tym kwota 2 465 974,36 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”)

16,64%

17 051 342,46 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, to roczny 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 2020 r. stanowiła Uchwała
Nr XVI/192/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (ze zmianami).

WYKONANIE BUDŻETU

168 781 113,53 zł

6 034 913,92 zł

Łączne dochody budżetowe

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Dane na dzień 31.12.2020 r. na podstawie sprawozdań
z wykonania budżetu za 2020 r.

Wielkość pozyskanych w roku 2020 ze źródeł zewnętrznych,
w tym programów Unii Europejskiej.

11 300 735,32 zł

38,18%
Procentowy udział gminy w podatku PIT

Takie dochody zrealizowano
z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych.

Tyle procent podatku dochodowego od osób fizycznych wróciło do budżetu
gminy w 2020 r.
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BUDŻET GMINY
162 134 896,60 zł
Wydatki budżetowe

26 974 019,32 zł
Wydatki inwestycyjne

180 000 000,00
160 000 000,00
140 000 000,00
120 000 000,00

Dane na dzień 31.12.2020 r. na podstawie sprawozdań
z wykonania budżetu za 2020 r.

100 000 000,00
80 000 000,00
60 000 000,00
40 000 000,00

Wykonanie za 2020 r.

20 000 000,00

6 646 216,93 zł

Plan na 2020 r.

(20 000 000,00)

DOCHODY

WYDATKI

DEFICYT /
NADWYŻKA

Wynik budżetu za 2020 r.
(nadwyżka budżetu)

Plan na 2020 r.

Wykonanie za 2020 r.
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Na wykresach ujęto najważniejsze źródła dochodów
budżetu Gminy Rawicz. Pełny tekst uchwały budżetowej można
znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

BUDŻET GMINY
DOCHODY

1%
16%

16%

1% - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
16% - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

4%
11% - podatek od nieruchomości

3%
1%

11%

1%

1% - podatek od czynności cywilnoprawnych
17% - subwencja ogólne z budżetu państwa
32% - dotacje celowe z budżetu państwa

32%

17%

1% - sprzedaż nieruchomości
3% - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
4% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
16% - inne
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Na wykresach ujęto najważniejsze pozycje wydatków budżetu
Gminy Rawicz. Pełny tekst uchwały budżetowej można znaleźć
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

BUDŻET GMINY
WYDATKI

26,80%

26,80% - na oświatę i wychowanie
0,36% - na ochronę zdrowia
2,81% - na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

56,29%

2,81%

9,50%

4,24%

0,36%

9,50% - na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
4,24% - na pomoc społeczną
56,29% - na pozostałe działy
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BUDŻET GMINY

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie Gminy Rawicz wydatki majątkowe stanowiły
16,64 % całkowitych wydatków budżetu.

30 976 939,13 zł

26 974 019,32 zł

Plan wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków
majątkowych

Wydatki majątkowe powyżej 1 mln zł
1.

Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową - plan: 1 453 193,15 zł; wykonanie: 1 219 190,62 zł.
Oszczędność powstała w drodze przetargu.

2.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu - plan: 5 556 448,17 zł; wykonanie: 5 556 448,17 zł.

3.

Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz - plan: 1 002 272,04 zł; wykonanie: 255 155,95 zł.
W ramach niniejszego zadania realizowana była inwestycja związana z przebudową infrastruktury technicznej na rondzie na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego,
Alei Spacerowej oraz ul. Podmiejskiej. Oszczędności wynikające ze złożonych ofert na powyższe prace wyniosły 95 000,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona
była na budowę ronda przy ul. Wały Powstańców Wlkp., ul. Kamińskiego oraz ul. 17 Stycznia. W związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie budowy
niniejszego ronda zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2021 r.

4.

Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach - plan: 3 315 393,71 zł; wykonanie: 3 315 393,71 zł.

5.

Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 - plan: 12 399 138,66 zł; wykonanie:
10 224 781,56 zł.
W roku 2020 r. zostały zabezpieczone środki na przeprowadzenie przetargu m.in. na roboty budowlane w budynku przy ul. Buszy 5 i Szarych Szeregów 3.
Gmina Rawicz do końca 2020 r. nie wyłoniła wykonawcy na budynek Buszy 5, w związku z tym nie podpisała umowy i nie mogła wykorzystać tej kwoty
w 2020 r. Dodatkowo, zgodnie z zawartym przez Gminę Rawicz i Powiat Rawicki porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.
„Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”, Powiat miał dofinansować realizację
zadania związanego z multibiblioteką w kwocie 200 000,00 zł. Do końca 2020 r. poziom zaawansowania prac uniemożliwił przekazanie dotacji.
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BUDŻET GMINY
KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYNALEŻNOŚCIĄ
DO STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW
Związek / Stowarzyszenie

Data przystąpienia

Wysokość składki
w 2020 r.

WOKiSS

2002

14 880,00 zł

Związek Miast Polskich

2007

6 704,59 zł

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich

2015

5 562,84 zł

Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna

2015

59 156,00 zł

Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska

2016

39 584,00 zł

Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski Samorząd dla
Zrównoważonego Rozwoju

2020

2 000,00 zł
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BUDŻET GMINY

Na koniec 2020 r. wysokość zadłużenia Gminy Rawicz
wyniosła 37 939 203,36 zł, w tym:


w bankach komercyjnych – 35 473 229 zł,



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

INDYWIDUALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ GMINY RAWICZ
- ANALIZA RYZYKA NIESPEŁNIENIA WSKAŹNIKA
Z ART. 243 W LATACH NASTĘPNYCH

na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa oświetlenia na terenie
administrowanym przez Gminę Rawicz” – 2 465 974,36 zł.

Na koniec 2020 r.:
 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. 8.3 WPF) wynosi 12,71 %
 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. 8.1 WPF) wynosi 2,38%

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

Indywidulany wskaźnik spłaty
zobowiązań (poz. 8.3 – poz. 8.1)
10,33%
4,91%
5,32%
8,41%
9,92%
7,60%
5,37%
6,14%
7,64%
7,66%
7,83%
8,13%
7,10%
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GRAFICZNA ILUSTRACJA KWOTY DŁUGU,
SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU

BUDŻET GMINY
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 Przeprowadzono 3 kontrole podatkowe, w których
wykazano nieprawidłowości skutkujące przypisem
na łączną kwotę 8 186,00 zł.
 Dokonano 1 umorzenia zaległości podatkowej z tytułu
podatku od nieruchomości w kwocie 1 304,00 zł.
 Odroczono termin płatności podatku od nieruchomości
od osób prawnych i fizycznych do dnia 30.06.2020 r.
oraz do dnia 30.09.2020 r. dla 8 podatników w łącznej
kwocie 469 447,00 zł.
 Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/241/20 Rady Miejskiej Gminy
Rawicz przesunięto termin płatności dla 5 Przedsiębiorców
do dnia 30.09.2020 r. w łącznej kwocie 28 263,00 zł.

podatek PIT na mieszkańca
912,24 zł*
*spadek o 66,20 zł w stosunku do roku 2019

PODATKI


Podatek rolny - os. fizyczne 756/75616/0320

sporządzono:
wystawiono:


wystawiono:

wystawiono:

wystawiono:

Podatek od nieruchomości,
rolny, leśny

Podatek od środków
transportowych

Osoby prawne

299

40

sporządzono:

Osoby fizyczne

7 696

168

wystawiono:



1 282 upomnień na kwotę 521 268,02 zł

10 tytułów wykonawczych na kwotę 16 817 zł
24 upomnień na kwotę 60 798 zł

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

sporządzono:

Liczba podatników

319 tytułów wykonawczych na kwotę 203 077,46 zł

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

sporządzono:



890 upomnień na kwotę 684 686,21 zł

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

sporządzono:



145 tytułów wykonawczych na kwotę 72 697,09 zł

4 tytuł wykonawczy na kwotę 10 017 zł
15 upomnień na kwotę 188 765,60 zł

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

81 tytułów wykonawczych na kwotę 979 841,30 zł
112 upomnień na kwotę 924 115,60 zł
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UDZIAŁY ORAZ AKCJE GMINY RAWICZ
W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

UDZIAŁY I AKCJE GMINY

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 9),

Na dzień 31 grudnia 2020 r., Gmina Rawicz posiadała akcje

w celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki

i udziały w spółkach prawa handlowego o łącznej wartości

organizacyjne a także zawierać umowy z innymi podmiotami,

nominalnej 61 140 485,25 zł.

w tym z organizacjami pozarządowymi.

Nazwa spółki
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w Gostyniu

Liczba udziałów lub akcji
Gminy Rawicz / szt.

Wartość nominalna udziału
lub akcji / zł

Kapitał zakładowy spółki
/ zł

73

10 000,00

730 000,00

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Inwestor” S.A. w Górze

4.720

100,00

472 000,00

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie

6.555

825,00

5 407 875,00

245

0,45

110,25

102.566

500,00

51 283 000,00

6.495

500,00

3 247 500,00

Rawibox S.A. w Rawiczu

Jednoosobowa spółka Gminy Rawicz
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Zakład Energetyki Cieplnej w Rawiczu Sp. z o.o.
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NIERUCHOMOŚCI W POSIADANIU
GMINY RAWICZ

MIENIE GMINY

Prawa własności nieruchomości przysługujące Gminie Rawicz na dzień 31 grudnia 2020 r.
Nazwa
mienia komunalnego

Stan na
31.12.2019 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
31.12.2020 r.

1

2

3

4

5

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

7 650 287,51
81 304

533 080,26
16 182

544 442,04
12 093

7 638 925,73
85 393

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Rawicz na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 7 638 925,73 m2, w tym:









grunty zabudowane i zurbanizowane: 870 322,08 m2
użytki rolne: 2 265 616 m2
grunty leśne oraz zakrzewione: 212 424 m2
grunty pod wodami: 426 423 m2
nieużytki: 141 537 m2
drogi: 3 048 948,65 m2
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe: 304 445 m2
pozostałe tereny: 369 210 m2
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ZASOBY GMINNE

GRUNTY GMINY

Struktura użytkowników wieczystych na gruntach
stanowiących własność Gminy Rawicz na dzień
31 grudnia 2020 r.

Struktura zagospodarowania gruntów Gminy Rawicz
na dzień 31 grudnia 2020 r.
trwały zarząd;
59,08; 8%

10%

2%

dzierżawa;
88,2156 ha; 11%

zasób gminny;
516,0638 ha; 68%

użytkowanie
wieczyste w
związku z
przekształceniem i
sprzadażą prawa
użytkowania
wieczystego;
100,5374 ha; 13%

Szczegółowe zmiany w wielkościach ww. własności zawiera informacja
o stanie mienia Gminy Rawicz.

88%

Osoby fizyczne

Osoby prawne

Spółdzielnia mieszkaniowa

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Rawicz w ewidencji księgowej prawa
użytkowania wieczystego posiadała wpisanych 136 osób fizycznych,
16 osób prawnych oraz 3 spółdzielnie mieszkaniowe.
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NIERUCHOMOŚCI 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 2.834 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 154.705 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. 763.8925,73 ha.

Grunty oddane:
 w zarząd – 59.0757 ha, w dzierżawę – 88.2156 ha,
 w użytkowanie wieczyste – 100.5374 ha
Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy, a stanowiących przedmiot użytkowania
wieczystego uległa zwiększeniu w stosunku do 2019 r.

ZASOBY GMINNE
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NIERUCHOMOŚCI GMINNE
W budynkach komunalnych zarządzanych przez Rawicką Spółdzielnię Mieszkaniową
znajduje się 6 mieszkań komunalnych.
W 80 budynkach komunalnych znajduje się 508 mieszkań, a w 71 budynkach wspólnot
mieszkaniowych 757 mieszkań z czego 307, to mieszkania komunalne i 450 wykupione przez
najemców (prywatne).

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

ZASOBY:

W 2020 r. sprzedano:
 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem 65% bonifikaty za kwotę
300 864,90 zł,



174 budynków komunalnych
w tym:

 grunt przy ul. Rolniczej za kwotę 18 751,00 zł,

― budynki mieszkalne – 151

 3 grunty przy ul. Kadeckiej za kwotę 17 880,00 zł,

― budynki użytkowe – 23

 Grunt przy ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej i ul. Żwirowej za kwotę 8 000,00 zł,
 Grunt przy ul. Targowej za kwotę 37 000,00 zł,



 Grunt przy ul. Englerta za kwotę 23 000,00 zł,
 7 działek budowlanych w drodze przetargu nieograniczonego położonych w Sierakowie przy ul. Parkowej za
kwotę 1 260 060,00 zł.

Łączna kwota ze sprzedaży wyniosła 1 665 555,90 zł.

1 271 mieszkań
w tym:

― mieszkania komunalne – 815
― (101 najem socjalny/lokale socjalne + 2
lokale tymczasowe)



450 mieszkania wykupione
(wspólnota)
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29296 (29410*)

GMINA W STATYSTYCE

liczba ludności wg gminnej ewidencji

432 (506)
liczba urodzeń zarejestrowanych w USC w Rawiczu

520 (470)
liczba zgonów zarejestrowanych w USC w Rawiczu

124 (139)
liczba ślubów zarejestrowanych w USC w Rawiczu

65 (44)
liczba par obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego

15 (11)
liczba par obchodzących 60-lecie pożycia małżeńskiego

*Liczby w nawiasie
to statystyki z 2019 r.
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GMINA W STATYSTYCE
1357 (1175*)
gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha

1673 (1730)
podmiotów gospodarczych działających
na terenie gminy

477 (1301)
wykonywanych spraw z tytułu działalności gospodarczej

644 (529)
zarejestrowanych bezrobotnych w gminie
*Liczby w nawiasie
to statystyki z 2019 r.
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GMINA W STATYSTYCE
4013 (4004*) dzieci w placówkach oświatowych
- 3626 w placówkach publicznych

- 387 w placówkach niepublicznych

8 szkół podstawowych

12 przedszkoli publicznych
7 przedszkoli niepublicznych
stan na 31.12.2020 r.

*Liczba w nawiasie
to statystyka z 2019 r.
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161,04 km
długość sieci wodociągowej

4742 szt.
przyłączy wodociągowych

123,50 km
długość kanalizacji sanitarnej

4120 szt.
przyłączy kanalizacji sanitarnej

99,0 %
mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej

93,4 %
mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej
(w ramach aglomeracji 98,3 %)

GMINA W STATYSTYCE
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GMINA W STATYSTYCE

104 (98*)
liczba nadanych numerów porządkowych dla nieruchomości
obszar miejski - 15
obszar wiejski – 89

ok. 222,8 km ogółem długość dróg na terenie gminy:
ok. 139,4 km gminnych
ok. 10,4 km ekspresowych
ok. 10,5 km krajowych
ok. 6 km wojewódzkich
ok. 56,5 km powiatowych
*Liczby w nawiasie
to statystyki z 2019 r.

RAPORT O STANIE GMINY 2020
2019

44

GMINA W STATYSTYCE
22843 – 9% mniej niż w 2019 r.
zarejestrowanych spraw w Biurze Obsługi Klienta
(forma papierowa)
300 (332)
liczba zarządzeń burmistrza
90 – 25% mniej niż w 2019 r. *od 2016 r. wydano łącznie 1539 kart
liczba wydanych Kart Mieszkańca
27 (26 )
liczba partnerów Kart Mieszkańca
23 (124)
liczba zrealizowanych wniosków o wydanie materiałów
promocyjnych Gminy
*Liczby w nawiasie
to statystyki z 2019 r.
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Miejscowość

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wg gminnej
ewidencji ludności – rok 2020

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

DĄBRÓWKA

168

173

DĘBNO POLSKIE

1066

1033

KRYSTYNKI

2

2

FOLWARK

277

260

IZBICE

412

410

KĄTY

101

104

KONARZEWO

76

80

ŁASZCZYN

462

446

ŁĄKTA

141

137

MASŁOWO

1557

1534

WARSZEWKO

8

9

SARNÓWKA

253

248

SIERAKOWO

1395

1389

SIKORZYN

47

47

SŁUPIA KAPITULNA

900

904

KRASNOLIPKI

3

3

STWOLNO

192

189

SZYMANOWO

954

927

2

2

UGODA

230

236

WYDAWY

367

369

ZAŁĘCZE

123

126

ZAWADY

221

222

ZIELONA WIEŚ

504

498

ŻOŁĘDNICA

403

414

ŻYLICE

213

217

KOWALIKI

MIESZKAŃCY

Wsie

10077 (9979)

Miasto

19505 (19431)

RAZEM

29582 (29410)
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RADY OSIEDLOWE
OSIEDLA RAWICZA
Liczba mieszkańców
w 2020 r.

Liczba mieszkańców
w 2019 r.

Osiedle nr 1 „Stare Miasto”

4950

4986

Osiedle nr 2 „Sienkiewicza”

5325

5318

Osiedle nr 3 „350-lecia Rawicza”

2702

2634

Osiedle nr 4 „Westerplatte”

3195

3192

Osiedle nr 5 „Sierakowo”

1573

1543

Osiedle nr 6 „Sarnowa”

1760

1758

Rady osiedlowe opierają swoją działalność
statutową głównie na środkach
finansowych zaplanowanych w ramach
budżetu Gminy. Zgodnie z procedurą
uchwalania budżetu, środki zabezpieczane
są w oparciu o preliminarze wydatków.
Każde osiedle w 2020 r. otrzymało do
dyspozycji 3 000,00 zł.
W związku z panującą sytuacją
epidemiczną związaną z SARS-CoV-2
i brakiem możliwości organizowania
działań integracyjnych:
➢ cztery Rady Osiedlowe swoje środki
przeznaczyły na zakup tablic
ogłoszeniowych,
➢ dwie zwróciły swoje środki do budżetu
i wspomogły inne zadania m. in.
Szpital Powiatowy w Rawiczu.
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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 r. Gmina Rawicz przystąpiła do tworzenia
dokumentu z perspektywą do 2027 roku.
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CELE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ NA LATA 2015-2020
REALIZOWANE W 2020 r.
CEL OKREŚLONY W STRATEGII

REALIZACJA W 2020 r.

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.
Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie.

Inwentaryzacja publicznych i prywatnych terenów
inwestycyjnych gminy Rawicz

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą
Ekonomiczną w zakresie publikacji i promocji oferty terenów, które w gminie Rawicz przewidziane są pod aktywizację gospodarczą.
Baza jest na bieżąco aktualizowana.

Opracowanie i aktualizacja dokumentacji terenów
inwestycyjnych

Zwiększanie atrakcyjności terenów inwestycyjnych

Gmina uchwaliła kolejne plany miejscowe z przeznaczeniem pod aktywizację gospodarczą. Obecnie ofertujemy łącznie ponad 270
ha.
Z tego ok 16 ha gminnych. Największa łączna powierzchnia w jednym obszarze wynosi prawie 140 ha. Tereny w Rawiczu ze względu na
doskonałą lokalizację przy drogach expresowych do Wrocławia i Poznania cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych
inwestorów.
Dzięki działaniom BOIiP w ramach projektu Polska Strefa Inwestycji oraz bieżącej współpracy z Zagranicznymi Biurami Handlowymi
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu kolejne firmy zyskały możliwość rozwoju eksportu i pozyskania wsparcia w postaci ulgi od podatku
dochodowego. Kluczowe projekty roku 2020 to: Fermy Drobiu Woźniak - rozpoczęcie eksportu na Azję -Singapur. Rawicka Fabryka
Wyposażenia Wagonów RAWAG - pozyskanie wsparcia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" na rozszerzenie
działalności i rozbudowę firmy.
W 2020 r. rozpoczęliśmy prace nad nową Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy. Dokument będzie stanowił kontynuację założeń
Strategii Promocji Potencjału Gospodarczego i Inwestycyjnego Gminy Rawicz.

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.

Promocja potencjału gospodarczego. Budowanie oferty terenów inwestycyjnych zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych inwestorów.
Aktywne pozyskiwanie inwestycji publicznych (rządowych Działania adresowane są zarówno do inwestorów krajowych i zagranicznych, jak i do lokalnych przedsiębiorców, celem stymulowania
ich aktywności.
i samorządowych), prywatnych oraz inicjatyw
realizowanych w formule partnerstwa publiczno Aktywne poszukiwanie dobrych praktyk w zakresie możliwości realizacji zadań w formule PPP. Ogłoszenie zamówienia publicznego dla
prywatnego (w tym hybrydowego)
zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP" w trybie
dialogu konkurencyjnego.
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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

Ciągłe wspieranie działań instytucji i organizacji oferujących pomoc MŚP oraz mikroprzedsiębiorstwom. Zwiększenie udziałów gminy
w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o. o 100 000 zł.
Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących szkoleń on-line, webinariów, konferencji przeznaczonych dla
przedsiębiorców.
Efektem działań jest utrzymujący się mimo pandemii wzrost liczby działalności gospodarczych w gminie z 1597 (2019 r.) do 1681 (2020 r.)
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 klas VII i VIII w ramach realizacji podstawy programowej odbywają zajęcia z doradztwa zawodowego wg ramowego planu
nauczania oraz dodatkowych godzin przyznanych na ten cel przez organ prowadzący (po jednej godz. tygodniowo w kl. VII i VIII).
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, na 3 dni przed wydarzeniem, odwołano XVIII Rawicki Festiwal Nauki-Rawickie Targi
Edukacyjne i Targi Pracy.
Zaprezentowanie Aplikacji "Wirtualni zawodowcy" podczas narady z Dyrektorami szkół. Przedstawiono też plan jej udostępnienia
i wykorzystania przez doradców zawodowych podczas zajęć z doradztwa.

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

W okresie kształcenia na odległość organ prowadzący udostępniał doradcom zawodowym materiały pomocne do pracy z uczniami,
m.in. linki do ciekawych wirtualnych spotkań, Mapy Karier, ciekawych szkoleń. Z inicjatywy BOIiP przekazano też doradcom tzw. fiszki
firm i przedsiębiorstw z terenu Gminy Rawicz do wykorzystania podczas zajęć z uczniami w celu prezentacji możliwości lokalnego rynku
pracy.
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie szkół podstawowych (II etap edukacyjny) 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”.
Współpracowano z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie w zakresie promowania kształcenia
zawodowego i oferty szkół ponadpodstawowych w regionie.
W szkołach rozpowszechniono coroczną publikację "Barometr zawodów" do użytku doradców zawodowych w temacie
prognozowania zawodów przyszłości.
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Cel strategiczny: Rozwój przedsiębiorczości poprzez usprawnienie systemu obsługi przedsiębiorców, rozwój oświaty i instytucji otoczenia biznesu (IOB) c.d.

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”. 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.
We współpracy z Fundacją Rodziny Czepczyńskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi, SP Sierakowo i SP 4 w Rawiczu
realizowano projekt "ABC ekonomii" dedykowany klasom I-III i przedszkolakom.
Cel strategiczny: Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki

Wzmocnienie i profilowanie kierunku oddziaływania
instytucji otoczenia biznesu na podnoszenie
konkurencyjności i innowacyjności lokalnych
przedsiębiorstw

Wdrażanie programów finansowo – doradczych
i szkoleniowych

Animowanie współpracy regionalnych ośrodków
akademickich z lokalnym środowiskiem biznesowym

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

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.

Bieżąca współpraca z Zagranicznymi Biurami Handlowymi PAIH oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "Invest-Park" przyniosła
wymierne efekty w postaci zwiększenia zasięgu promocji oferty inwestycyjnej Gminy Rawicz oraz podniesienia atrakcyjności
i konkurencyjności rawickich firm na krajowym oraz na zagranicznych rynkach. Sztandarowe projekty 2020 r. - RAWAG i Fermy Drobiu
Woźniak.
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”.
Rok 2020 jako rok pandemii wprowadził nowe zasady współpracy z lokalnym biznesem przenosząc środek ciężkości do sieci. Poza tym
gmina informowała i promowała działania w ramach rządowej tarczy antykryzysowej jednocześnie prowadząc własne działania w tym
zakresie tworząc gminny pakiet pomocowy.
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.

Pomoc w nawiązywaniu 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. Politechniką Wrocławską.
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Cel strategiczny: Wsparcie rozwoju branż i produktów o silnej identyfikacji z gminą i subregionem
W związku z pandemią oraz wprowadzeniem obostrzeń na terenie całego kraju działania w tym zakresie ograniczone zostały do działań
o charakterze informacyjno-promocyjnym i podtrzymania bieżącej współpracy.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w sektorach
Zacieśniono kontakt z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich.
opartych o lokalne dziedzictwo gospodarcze i kulturowe
Lokalne stowarzyszenia zintensyfikowały działania w mediach społecznościowych, przy wsparciu Rawickiego Domu Kultury sprzedaż
wytwórców lokalnych została przeniesiona do sieci.
Zintegrowany system promocji produktów lokalnych
wśród mieszkańców, przyjezdnych oraz podmiotów
zewnętrznych

Kontynuowanie współpracy z rawickimi stowarzyszeniami oraz Kołami Gospodyń Wiejskich w celu promocji produktów regionalnych
i tradycyjnych jako opcji identyfikacji marki gminy.

Cel strategiczny: Wsparcie procesów zrzeszania się i współpracy lokalnych przedsiębiorstw
Konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji w centrum miasta Rawicza.
Budowanie forum współpracy przedsiębiorców
z instytucjami publicznymi

Ze względu na epidemię i brak możliwości prowadzenia działań bezpośrednich kontakty zostały przeniesione do sieci, programów typu
Webex i kontaktów telefonicznych.
Nagrody i wyróżnienia w ramach dorocznej Gali Liderów Powiatu zostały laureatom wręczone indywidualnie z zachowaniem
przepisowych obostrzeń i środków ostrożności.
Cel strategiczny: Podnoszenie efektywności działalności oświatowej
Zapewniono miejsca realizacji wychowania przedszkolnego wszystkim uprawnionym dzieciom zgłaszanym w procesie rekrutacji do
publicznych przedszkoli (3-6 lat). Wychowaniem przedszkolnym w gminnych przedszkolach objęto 835 dzieci.
Udzielana jest dotacja podmiotowa dla 7 niepublicznych przedszkoli, których działanie pozwala objąć wychowaniem przedszkolnym
około 380 dzieci rocznie.
Zatrudniony był jeden dzienny opiekun sprawujący opiekę nad 5-8 dzieci w wieku do lat 3. Na jego funkcjonowanie pozyskano środki
z dotacji MALUCH 2020+ moduł 2.

Zapewnianie dostępności placówek żłobkowych
i przedszkolnych

Udzielana jest dotacja celowa dla niepublicznego żłobka, który obejmuje opieką 45 dzieci. Do rejestru żłobków wpisano nowy
niepubliczny żłobek, planujący docelowo 62 miejsca organizacyjne dla maluchów.

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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Cel strategiczny: Podnoszenie efektywności działalności oświatowej c.d.
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). 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.

Podnoszenie jakości i efektywności nauczania
poprzez stosowanie innowacyjnych metod
i technologii w placówkach oświatowych

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 w Zielonej Wsi) kontynuują realizację projektu "Cyfrowa Szkoła Wielkopolska".
Podpisano umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu "Szkoła ćwiczeń w Gminie Rawicz"
(realizacja w latach 2021-22).
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 Zielonej Wsi utworzono ścieżkę edukacyjną "Podróże do krainy przyrody", która pomaga uczniom
w przyswajaniu treści przyrodniczych i z zakresu edukacji ekologicznej.
Z związku z kształceniem na odległość pozyskano środki finansowe i zakupiono laptopy użyczone uczniom i nauczycielom w celu stworzenia
im warunków do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.
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.

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

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 efektywności działalności oświatowej c.d.
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 służył 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
Wdrożenie projektów edukacyjnych dla uczniów
projektu były realizowane zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne odpowiednio do potrzeb uczniów (terapia
szczególnie uzdolnionych oraz dzieci ze
pedagogiczna, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, terapia BFB i indywidualne wsparcie pedagogiczne).
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi wraz ze W Przedszkolu nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych z kompleksową ofertą opiekuńczo wsparciem przygotowania nauczycieli do pracy
wychowawczą, rewalidacyjno-wychowawczą i rehabilitacyjną. Realizowany jest program edukacji włączającej. Od 2019 r. realizowana jest
z dziećmi o szczególnych potrzebach
innowacja umiejętności komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) u dzieci z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem programu
edukacyjnych
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).
Realizowane są zindywidualizowane ścieżki kształcenia.
W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczyciele podnoszą swoje umiejętności w zakresie pracy z uczniami ze SPE (szkolenia, kursy
kwalifikacyjne, studia podyplomowe).
Cel strategiczny: Podnoszenie jakości przygotowania uczniów do funkcjonowania na rynku pracy
Zapewnienie powszechnego doradztwa
edukacyjno-zawodowego w szkołach
gimnazjalnych

Zadanie nieaktualne w związku ze zmianą struktury oświaty w Polsce wskutek reformy edukacji i wygaszenia gimnazjów.

Cel strategiczny: Wzrost potencjału kapitału społecznego poprzez wspieranie idei kształcenia ustawicznego i wykorzystywanie umiejętności twórczych
Wynajmowanie pomieszczeń lekcyjnych na potrzeby działalności szkoły językowej.
Zapewnienie lepszego dostępu do nauki języków
obcych dla dzieci, młodzieży i osób
korzystających z oferty systemu kształcenia
ustawicznego
Zapewnienie doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach gimnazjalnych

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.
Szkoły gościły zagranicznych wolontariuszy, którzy oprócz kształtowania kompetencji językowych dzielili się z uczniami wiedzą o kulturze
i obyczajach krajów, z których przyjechali..
Zadanie nieaktualne w związku ze zmianą struktury oświaty w Polsce wskutek reformy edukacji i wygaszenia gimnazjów.
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Cel strategiczny: Wzrost potencjału kapitału społecznego poprzez wspieranie idei kształcenia ustawicznego i wykorzystywanie umiejętności twórczych c.d.
Promocja i rozwój kształcenia zawodowego
i technicznego na potrzeby lokalnego
i subregionalnego biznesu

Kontynuowaliśmy współpracę z Politechniką Wrocławską w zakresie projektu "Wirtualni zawodowcy". Do końca 2020 r., ze względu na brak
możliwości prowadzenia nagrań w reżimie sanitarnym, aplikacja zawierała jedynie kartę zawodu spawacza.
W 2020 r. podpisano porozumienie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "Invest-Park" na realizację 1 karty. Realizację wstrzymał covid-19.
Karta zostanie zrealizowana w możliwie najszybszym terminie. Projekt koordynuje Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy.
Cel strategiczny: Wsparcie rozwoju turystyki na terenie gminy Rawicz

Opracowanie strategii działań promujących
turystykę
Opracowanie zintegrowanej oferty turystycznej
gminy i subregionu zakładającej koordynację
przedsięwzięć turystycznych różnych podmiotów
Wykorzystanie potencjału obiektów hotelowych
do rozwijania turystyki biznesowej

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
zmierzających do budowy Rowerowej S5, promocji jazdy rowerem jako alternatywy dla transportu spalinowego oraz działań na rzecz poprawy
mobilności miejskiej i ochrony powietrza.
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.
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 z 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.
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Cel strategiczny: Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej
Zapewnienie poparcia dla inwestycji
Szeroko rozumiana współpraca w zakresie realizacji inwestycji kolejowej polegającej na modernizacji linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań. Pomoc we
drogowych i kolejowych służących poprawie
wdrażaniu tymczasowej organizacji ruchu. Po konsultacjach z działem realizującym projekt - rozszerzenie zakresu inwestycji kolejowej o budowę
zewnętrznej dostępności gminy Rawicz
ronda u zbiegu ulic Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej, a w przyszłości drogi łączącej rondo z dworcem PKP.
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.

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.
Odnowa 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.

Remont i modernizacja nawierzchni
oraz rozbudowa sieci dróg gminnych

Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na odcinku od Rawicza (obręb Sarnowa) w kierunku Szymanowa z udziałem środków budżetu Województwa
Wielkopolskiego przeznaczone na prace związane z rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.
Przebudowa drogi gminnej nr 810749P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od ul. Rawickiej do WSSE.
Przebudowa ulicy Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie realizowanej przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Utwardzenie drogi wewnętrznej od ul. Lipowej

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

Rozwój sieci ścieżek rowerowych na terenie
gminy Rawicz

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze gminnej w Żylicach.
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”.
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Cel strategiczny: Rozwój systemów transportu zbiorowego
Prowadzenie badań i analiz służących określeniu potrzeb
oraz możliwości w zakresie zapewnienia transportu
zbiorowego pomiędzy osiedlami i sołectwami gminy Rawicz

Utworzenie nowej linii autobusowej z Rawicza do Dębna Polskiego.

Rozwój sieci połączeń z wykorzystaniem transportu zbiorowego
służących poprawie mobilności mieszkańców i podniesieniu
atrakcyjności oferty Rawicza dla przyjezdnych

Kontynuacja tworzenia linii autobusowej z Rawicza do Sarnowy - tworzenie własnej sieci transportu zbiorowego.

Cel strategiczny: Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Opracowanie dokumentacji na potrzeby rozbudowy
budownictwa mieszkaniowego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniające tereny przeznaczone pod mieszkalnictwo:
• Opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu.
• Opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu.
• Opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żołędnica”, w obrębie geodezyjnym Żołędnica.
• Opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Północ – Sierakowo” w obrębach
geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo.
• Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Masłowo Północ” w Masłowie.
• Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn.
• Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sarnówka Północ” w obrębie geodezyjnym Sarnówka.
• Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Zachód- Sarnowa” w obrębach geodezyjnych
Rawicz oraz Sarnowa.
Kontynuacja działań w celu uruchomienia na terenie gminy Rawicz programu „Mieszkanie +”. Powołanie zespołu do spraw
rozwoju mieszkalnictwa w gminie Rawicz.
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 troski o środowisko

Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz – budowa zbiornika na wody opadowe przy budynku
SP 3 w Rawiczu z możliwością wykorzystania tej wody do podlewania zieleni miejskiej.
Zagospodarowanie wód opadowych na obszarze rewitalizacji w Rawiczu - budowa trzech zbiorników na wody opadowe na
terenie dz. nr 1219 i 1226 w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zlecenie wykonania inwentaryzacji i analizy stanu istniejącej infrastruktury kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rawicz.
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Cel strategiczny: Rozbudowa systemu usług komunalnych c.d.
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
Kontynuacja realizacji projektu e-Rawicz szansą rozwoju gminy – udostępnianie laptopów z dostępem do Internetu dla najuboższych
mieszkańców.
Zakończenie projektu e-Rawicz szansą rozwoju gminy - listopad 2020 r. - mieszkańcy biorący udział w projekcie otrzymali laptopy na
własność, Gmina już nie udostępnia internetu.
Wspieranie rozwoju sieci teleinformatycznych umożliwiających
mieszkańcom korzystanie z technologii cyfrowych
Zrealizowanie projektu w ramach dotacji instrumentu „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEI) –WIFI4EU. Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie
mieszkańcom i odwiedzającym dostęp do wysokiej jakości internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach
publicznych. Miejsca instalacji punktów zewnętrznych w gminie Rawicz to: powierzchnia rynku, plac zabaw w parku Domu Kultury,
plac przed muszla koncertową.
Zrealizowano projekt „Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego” - Program Operacyjny
Wiedza, Edukacja, Rozwój z dofinansowaniem EFS.
Elektronizacja podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń, poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia sprawy.
Cyfryzacja usług publicznych

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.
Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. Przeszkolenie pracowników urzędu w zakresie świadczonych usług.
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Cel strategiczny: Podnoszenie dostępności do nowoczesnych technologii teleinformatycznych c.d.
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 odbyły się w blokach tematycznych: „Moje finanse i transakcje
w sieci"; „Działam w sieciach społecznościowych"; „Kultura w sieci„.
Współpraca z Politechniką Warszawską 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.

Cel strategiczny: Podnoszenie jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Wykorzystanie elementów infrastruktury sportowej
do promocji gminy i subregionu

Wykorzystanie elementów infrastruktury poprzez prężną działalność klubów i stowarzyszeń sportowych. Udostępnienie obiektów na
preferencyjnych warunkach.

Zapewnianie dostępu do otwartych obiektów sportowych
i rekreacyjnych

Zapewnienie dostępności obiektów na rawickich „górkach” (m.in. bieżni do celów rekreacyjnych i placu zabaw).
Prowadzenie kąpieliska miejskiego w Sierakowie w okresie letnim.
Udostępnianie placów zabaw oraz urządzeń fitness na rawickich plantach wraz z rurą zjazdową.

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 w pierwszym kwartale imprez wg kalendarza
Powiatowego Szkolnego Związku Szkolnego.
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Cel strategiczny: Podnoszenie funkcjonalności obszarów zurbanizowanych
Podnoszenie estetyki obiektów publicznych oraz dążenie do
zapewnienia wysokiego poziomu estetyki przestrzeni publicznej

Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza - Rewitalizacja Rynku.
Montaż elementów małej architektury na Rynku w Rawiczu.

Budowa obiektów małej infrastruktury na potrzeby rekreacji
mieszkańców i turystów

Montaż brakujących ławek na Plantach Jana Pawła II w Rawiczu.
Budowa fontanny na Rynku w Rawiczu.
Cel strategiczny: Ochrona obiektów zabytkowych, rewitalizacja

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

Ukończenie przebudowy nawierzchni Rynku w Rawiczu oraz przygotowanie do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania
budynku administracyjnego przy ul. Buszy 5 na centrum wsparcia ekonomii społecznej oraz dzienny dom pobytu dla osób
starszych i niesamodzielnych. Podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie placu budowy budynku 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 albumu "Rawicz na starych pocztówkach i fotografiach. Rynek i śródmieście".
Cel strategiczny: Poprawa efektywności energetycznej

Opracowanie i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej

Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąkta, Załęcze montaż instalacji fotowoltaicznych.
Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na oprawy ze źródłem światłą LED na ul. Armii Krajowej
i ul. Poznańskiej w Rawiczu.

Racjonalizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

Ogłoszenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności
publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP" w trybie dialogu konkurencyjnego.

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

Przeprowadzenie kolejnych prac remontowych w szkołach i przedszkolach oraz zakupienie pomocy dydaktycznych
i wyposażenie służącego podnoszeniu jakości i komfortu pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu.
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu.
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Cel strategiczny: Poprawa jakości współpracy instytucji publicznych z lokalną społecznością, budowanie postaw obywatelskich
Współpraca opiera się o roczny program współpracy, oparty na dwóch formach: finansowej, w ramach której zorganizowano
otwarte konkursy ofert i przyjmowano oferty z inicjatywy NGO, pozafinansowej, w ramach której zorganizowano Mobilny Punkt
Współpraca gminy z organizacjami społecznymi
Wsparcia Organizacji Pozarządowych, kontynuowano obsługę konkursów poprzez elektroniczne narzędzie do składania i
rozliczania wniosków w ramach konkursów ofert - Generator e-NGO, ułatwiono obsługę konkursów.
Realizacja inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego.
Partycypacja mieszkańców w polityce rozwoju lokalnego
Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
Promocja aktywności społecznej mieszkańców gminy Rawicz
Realizacja polityki senioralnej w gminie Rawicz; działalność Punktu Wsparcia Seniora.
Promocja współczesnych form patriotyzmu
Ze względu na pandemię działania organizowano w formule on-line. Zorganizowano koncert z okazji Święta Niepodległości.
Poddawanie konsultacjom społecznym istotnych dla społeczności lokalnej dokumentów strategicznych, w tym: programu ochrony
Wspieranie procesów partycypacji mieszkańców
środowiska dla miasta i gminy Rawicz na lata 2021-2025 z perspektywą do 2029 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w podejmowaniu decyzji o kierunkach działania instytucji
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Rawicz na latach 2021-2025, diagnozy potencjałów i potrzeb
publicznych
w zakresie usług społecznych na terenie gminy Rawicz.
Cel strategiczny: Wsparcie instytucji kultury i promocja
Modernizacja infrastruktury i wyposażenia instytucji kultury,
Uruchomienie Małego Kina Społecznościowego.
zapewnienie dostępności do zasobów cyfrowych
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”.
Realizacja własnych, gminnych programów: nauki pływania „Rawicki Delfinek”, zajęć wychowania fizycznego z elementami
Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej „Rosnę zdrowo na sportowo” przy dofinansowaniu MSiT. Organizowanie zajęć z
animatorami sportu na boiskach typu „Orlik”. Organizowanie zajęć na ściance wspinaczkowej w Szkole Podstawowej w
Sierakowie.
Udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej. Wspieranie lokalnych organizacji sportowych w rozwoju i wdrażaniu projektów
Wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji w zakresie
mających na celu promowanie aktywności fizycznej i uczestnictwa w sporcie. Przyznano stypendia sportowe oraz nagrody dla
promocji kultury fizycznej i sportu
zawodników i trenerów.
Promocja wykorzystania istniejących obiektów sportowych oraz
Oferta bazy sportowo-rekreacyjnej na stronie internetowej Gminy i portalach społecznościowych.
terenów rekreacyjnych
Wdrażanie, we współpracy z partnerami społecznymi,
projektów profilaktyki zdrowotnej

Finansowanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci (współpraca z SP ZOZ CRM i OON).
Organizowanie akcji profilaktycznych dla mieszkańców gminy (badania mammograficzne, w kierunku PSA).
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.
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CELE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ NA LATA 2015-2020
REALIZOWANE W 2020 r.
Wspieranie działań w zakresie poprawy jakości świadczeń
w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej
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”. Przeprowadzono diagnozę
potrzeb i potencjału w zakresie usług społecznych na terenie gminy Rawicz.
Działania w zakresie rewitalizacji społecznej. Zakończenie przebudowy nawierzchni Rynku w Rawiczu oraz przygotowanie przebudowy
i zmiany sposobu użytkowania budynku administracyjnego przy ul. Buszy 5 na centrum wsparcia ekonomii społecznej oraz dzienny dom
pobytu dla osób starszych i niesamodzielnych; podpisanie umowy na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku
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”.

Projekty socjalne: „Aktywny bezrobotny”; „Kurs na rodzinę”. Punkt konsultacyjny – poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne. Lokalny
Klub Rodzinny w ramach projektu realizowanego przez Instytut Małego dziecka im Astrid Lindgren w Poznaniu. Programy profilaktyczne
w placówkach oświatowych „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, „ Strażnicy Uśmiechu”.
Organizowanie zajęć dla dzieci oraz rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym
W ramach Punktu Wsparcia Seniora prowadzenie grupy wsparcia „Wspieramy”.
Kontynuowana jest działalność świetlic socjoterapeutycznych. W okresie ferii zimowych i wakacji organizowane są formy wypoczynku
(półkolonie, spotkania).
Podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie
możliwości wynikających z wykorzystania zasobów
cyfrowych do rozwoju własnych kompetencji
Promowanie wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób
zakładających własną działalność gospodarczą oraz
poszukujących zatrudnienia

Zakończenie realizacji projektu e-Rawicz szansą rozwoju gminy – przekazanie laptopów mieszkańcom objętych projektem.
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”.
W ramach prowadzonego Punktu Ekonomii Społecznej przy MGOPS udzielano wsparcia doradczego osobom
zakładającym własną działalność gospodarczą , szkolenia, spotkania edukacyjne nt. tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, oraz
zlecania usług użyteczności publicznej PES. Pomoc stowarzyszeniom w opracowaniu statutu.
Doradztwo i wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych.
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CELE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ NA LATA 2015-2020
REALIZOWANE W 2020 r.
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.
W 2020 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.

Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej

Monitowanie skuteczności podejmowanych działań w sferze pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej bezrobotnych poprzez realizację
projektów socjalnych oraz kontrakty socjalne i pracę socjalną.
Prowadzenie Programów „ Majster dla seniora”; „Szyty na miarę ”,, Program Opieka wytchnieniowa, Program „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”; Realizacja projektów dofinansowanych z EFS „Pokonaj bariery” WRPO na lata 2014-2020.oraz „Centrum Usług Społecznychnowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz” w ramach POWER – opracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania realizowania
usług społecznych w trybie powszechnej dostępności z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej.
Cel strategiczny: Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska

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

Wykonanie zadrzewień:
- Zakup drzewek miododajnych ze środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych 75szt. klon zwyczajny
- Nasadzenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego: 94 szt.
lipa drobnolistna w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka, Żołędnica, Izbice, Sierakowo i Szymanowo.
Uchwała Nr XXX/339/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27.01.2021 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego - obszar położony
w Rawiczu w rejonie ulic Półwiejskiej i Południowej, któremu nadano nazwę " Siedlisko Kozioroga Dębosza”.
Uchwała Nr XXIX/336/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23.12.2020 r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody - drzewo gatunku dąb
szypułkowy w Szymanowie, któremu nadano nazwę „Dąb Ryszard”.

Wdrażanie rozwiązań ograniczających emisję
oraz zużycie energii w przedsiębiorstwach,
gospodarstwach domowych, przestrzeni
publicznej

Gmina udziela dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na podstawie Uchwały
Nr XXXVI/380/2017 z dnia 15.03.2017 r. W 2020 r. udzielono 90 dotacji.
Gmina bierze udział w realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W 2020 r. za jej pośrednictwem do WFOŚiGW w Poznaniu trafiły 43
wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.
W sezonie grzewczym przeprowadzono kontrole w zakresie spalania paliw w paleniskach domowych.
Na bieżąco prowadzona jest edukacja ekologiczna wśród mieszkańców - apele, komunikaty prasowe, spotkania, ulotki.
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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

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Liczba ludności ogółem

30398

30303

30311

⮚

w tym ludność w mieście

66,9 %

66,4 %

66,3 %
(dane za I półrocze)

⮚

w tym ludność wsi

33,1 %

33,6 %

33,7 %
(dane za I półrocze)

Liczba bezrobotnych

555

529

644

⮚

w tym długotrwale bezrobotni

39 %

36 %

41 %

⮚

w tym bezrobotni do 30. roku życia

33 %

33 %

28 %

95

84

86

Budynki mieszkalne nowe, oddane
do użytkowania

*Przedstawiono listę wskaźników,
dla których GUS udostępnił dane
na 2020 r.
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Źródło dofinansowania

Realizacja
w latach

Wartość
całkowita
zadania (PLN)

Dofinansowanie
- KWOTY Z UMÓW
(PLN)

Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej
Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych
Szeregów 3

Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014 - 2020

2019 - 2022

20 859 865,21

11 222 376,17

Świetlica wiejska w Słupi Kapitulnej ostoją bezpieczeństwa
i jakości wyposażenia

Odnowa wsi – szansą dla aktywnych
sołectw

2020

17 329,78

5 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach – etap II

Fundusz Dróg Samorządowych,
Wojewoda Wielkopolski

2020

3 295 976,54

1 977 585,00

Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem
– etap II

Fundusz Dróg Samorządowych,
Wojewoda Wielkopolski

2020

936 308,71

560 151,57

Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz
z kanalizacją deszczową

Fundusz Dróg Samorządowych,
Wojewoda Wielkopolski

2020

1 007 207,40

604 324,44

2020

389 208,90

91 875,00

2020

19 650,00

16 875,00

2020

56 646,33

26 000,00

ZADANIA REALIZOWANE W 2020 r.
I DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Przebudowa drogi gminnej nr 810647 na odcinku od
Rawicza (obręb Sarnowa) w kierunku Szymanowa

Zakup sadzonek drzew miododajnych na grunty rolne
w Szymanowie

Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca

Środki budżetu Województwa
Wielkopolskiego przeznaczone na prace
związane z rekultywacją i poprawą jakości
gruntów rolnych oraz zakup sadzonek
drzew miododajnych
Środki budżetu Województwa
Wielkopolskiego przeznaczone na prace
związane z rekultywacją i poprawą jakości
gruntów rolnych oraz zakup sadzonek
drzew miododajnych
Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
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Wartość
Dofinansowanie
całkowita
- KWOTY Z UMÓW
zadania (PLN)
(PLN)

ZADANIA REALIZOWANE W 2020 r.
I DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Źródło dofinansowania

Realizacja
w latach

Zakup i montaż lamp w świetlicy wiejskiej w Łaszczynie

Nagroda w ramach konkursu „Aktywna Wieś
Wielkopolska”

2020

3 000,00

3 000,00

Pilotażowe wdrożenie inteligentnych rozwiązań Human Smart
City dla miasta Rawicza

Human Smart Cities – inteligentne miasta
współtworzone przez mieszkańców

2019-2021

1 261 765,60

1 135 589,04

Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąkta
i Załęcze

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020

2020

149 859,29

77 523,00

2016 - 2020

33 783 585,90

17 509 785,37

2020

161 949,86

60 687,03

2020

69 887,13

46 900,00

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Rawiczu
Utworzenie linii autobusowej nr 3 Rawicz – Dębno Polskie
Zagospodarowanie wodami opadowymi na obszarze
rewitalizacji w Rawiczu

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020
Fundusz Przewozów Autobusowych,
Wojewoda Wielkopolski
Program Deszczówka

* podane kwoty zawierają umowy i dotacje zawarte i realizowane
w latach 2016-2022

RAZEM

62 012 240,65 33 337 671,62
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INWESTYCJE
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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 gminy 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.
Przebudowa systemu oświetlenia drogowego podniosła sprawność urządzeń oświetleniowych, ich
nowoczesność i niezawodność, a przede wszystkim wpłynęła na zmniejszenie zużycia energii i kosztów z nią
związanych o ponad 62% oraz na racjonalizację wydatków w przyszłości.
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 wyniósł 2 950 000,00 zł.
Inwestycja będzie spłacana kwotami równymi oszczędnościom w wydatkach na energię
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%.
Zestawienie uzyskanych oszczędności:

faktyczne zużycie energii przed
wymianą kWh

1 310 161

faktyczne zużycie energii po
wymianie kWh

660 062

roczne oszczędności energii
elektrycznej kWh

650 099

roczne oszczędności energii
elektrycznej

50,50%
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OŚWIETLENIE

WYMIANA OPRAW SODOWYCH NA OPRAWY
ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED NA UL. ARMII
KRAJOWEJ I UL. POZNAŃSKIEJ W RAWICZU

W ramach zadania wymieniono łącznie 47
opraw, w tym:
 na ul. Armii Krajowej 15 szt.
 na ul. Poznańskiej 32 szt.

Koszt zadania: 49 138,50 zł
(środki własne Gminy)
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INWESTYCJE
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OBIEKTY KULTURY
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INWESTYCJE
W 2020 r. w budynku Szkoły Podstawowej
w Sierakowie powstała druga sala kinowa
z 25 miejscami dla widzów.
Zadanie zrealizowane zostało w systemie
zaprojektuj/wybuduj.
Na realizację zadania Gmina Rawicz otrzymała
dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w wysokości 150 000,00 zł.

Wartość robót budowlanych 606 390,00 zł
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INWESTYCJE

REMIZY STRAŻACKIE
ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W ŁASZCZYNIE

Budynek został rozbudowany w części garażowej. W zakresie zadania były
m.in. roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie nowej ściany oraz
fragmentu dachu, roboty wykończeniowe takiej jak wykonanie tynków
wewnętrznych, malowania ścian, posadzek, parapety oraz odtworzenie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Dodatkowo wykonane zostało
ocieplenie i nowa elewacja budynku.

Łączny koszt inwestycji 48 920,26 zł.
(koszt projektu, robót budowlanych i nadzoru)

UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU OSP W UGODZIE

Przy powstałym obiekcie wykonane zostało utwardzenie terenu
z kostki brukowej betonowej.

Łączny koszt inwestycji 41 839,15 zł.
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GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA W REJONIE UL. KADECKIEJ
W 2019 r. rozpoczęły się prace związane z budową podziemnego zbiornika retencyjnego
o 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 została zakończona w 2020 r.
Celem zadania było zwiększenie stopnia wykorzystania wód opadowych do użytku
komunalnego oraz rozwiązanie problemów związanych z zalewaniem terenu w pobliżu SP3.

Łączny koszt inwestycji 2 341 527,73 zł, w tym:
 roboty budowlane 2 298 477,73 zł,
 inspektor nadzoru 43 050,00 zł.

INWESTYCJE
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GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI
BUDOWA TRZECH ZBIORNIKÓW NA WODY OPADOWE
PRZY MULTIBIBLIOTECE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ
W celu poprawy gospodarowania wodami opadowymi przy
projektowanym budynku Multibiblioteki zamontowane zostały
trzy zbiorniki na wody opadowe o pojemności 10 m3 każdy,

wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Przejęte wody opadowe posłużą do podlewania przyległych do obiektu
terenów zielonych.

Łączny koszt inwestycji 69 730,43 zł.
Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
w ramach programu pn. „Deszczówka”.

INWESTYCJE
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OBIEKTY SPORTOWE
ZADASZENIE BOISKA „ORLIK” PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1
W RAWICZU
W 2020 r. zakończona i odebrana została inwestycja polegająca na zaprojektowaniu
i wybudowaniu wiaty – zadaszenia boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 w Rawiczu.

Koszt robót budowlanych wyniósł 1 382 210,77 zł

(kwota naliczonych kar łącznie wyniosła 562 360,00 zł – część kar potrącono z ostatniej faktury oraz
z zabezpieczenia należytego wykonania).

W ramach odrębnych umów wykonane zostały prace wewnątrz obiektu:
 ułożono nową nawierzchnię boiska sportowego ze sztucznej trawy i opaskę
z kostki brukowej betonowej oraz wykonano system zraszania murawy,
 zamontowano trybuny sportowe.
Otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu: 300 tys. zł.
Pierwotny termin ukończenia zadania to 22.05.2019 r. (od tego dnia naliczane były kary).

INWESTYCJE
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INWESTYCJE

BUDYNKI OŚWIATOWE
MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWJE NR 3 W RAWICZU

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W ZIELONEJ WSI

W 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu wykonane zostały prace
polegające na dostosowaniu budynku edukacyjnego do obwiązujących
przepisów przeciwpożarowych.

W obiekcie służącym jako sala gimnastyczna dla uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zielonej Wsi w 2020 r. rozpoczęto remont drewnianej
podłogi w głównym pomieszczeniu.

W ramach zadania zamontowany został system urządzeń
przeciwpożarowych.
Dodatkowo odmalowano sufit na korytarzu, na parterze budynku.

W ramach zadania odmalowano również ściany w sali gimnastycznej oraz
w korytarzu i szatniach.

Koszt zadania 180 622,07 zł.

Przewidywany koszt zadania 50 575,00 zł.

(roboty budowlane i inspektor)

Prace zostaną zakończone w 2021 r.
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI RAWICZA
REWITALIZACJA RYNKU W RAWICZU
W grudniu 2020 r. zostały zakończone trwające
od 2019 r. prace związane z rewitalizacją centrum miasta.
Pod koniec września 2019 r. rozpoczęto pierwsze prace
związane z rewitalizacją rynku.

Zakres prac:
 budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej
(sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna
i deszczowa 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.
Ostateczny odbiór inwestycji nastąpił w styczniu 2021 r.

INWESTYCJE
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI RAWICZA
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA RZEŹBĘ NIEDŹWIEDZIA
I MAKIETĘ MIASTA
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 10 grudnia 2020 r.
Pierwsze miejsce dla pakietu I – rzeźba niedźwiedzia
Nagroda w wysokości 14 000,00 zł
Autor: Dariusz Sagan z Głogowa

Pierwsze miejsce dla Pakietu II – makieta miasta
Nagroda w wysokości 7 500,00 zł
Autor: S. LAB ARCHITEKTURA Tomasz Sachanowicz
i Artysta Rzeźbiarz Mikołaj Jerczyński ze Szczecina

W 2021 r. rzeźba i makieta miasta zostaną ustawione na
płycie rynku.

INWESTYCJE
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI RAWICZA

REWITALIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY SZARYCH SZEREGÓW 3
24.11.2020 r. podpisana została umowa z Wykonawcą.
W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania budynku na Multibibliotekę.
Wykonane zostanie również nowe zagospodarowaniem terenu.
Zgodnie z zapisami umowy prace powinny zakończyć się
pod koniec 2021 r.
Koszt prac budowlanych zgodnie z umową wynosi 6 285 735,36 zł.

INWESTYCJE
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OCHRONA ŚRODOWISKA
MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
NA ŚWIETLICACH WIEJSKICH W SARNÓWCE,
ZAŁĘCZU I ŁĄKCIE
Zamontowane zostały kompletne instalacje
fotowoltaiczne na trzech świetlicach wiejskich,
w których podczas inwestycji przewidziano
ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych.
Moc każdej z instalacji to ok. 9,9 kWp.





Koszty Sarnówka:
Koszty Łąkta:
Koszty Załęcze:
Koszt inspektora nadzoru

49 709,74 zł
49 608,89 zł
50 540,66 zł
4 349,57 zł

Zadanie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Zadanie związane było z programem „Poprawa atrakcyjności
i funkcjonalności obiektów na obszarach wiejskich” i umową
dofinansowania projektów realizowanych na terenie gminy
Rawicz w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna
Wielkopolska na lata 2016-2023

INWESTYCJE
Panele fotowoltaiczne stanowią ostatni etap
budowy pozwalający na energetyczną
samowystarczalność obiektów.
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INWESTYCJE
BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO
W DĘBNIE POLSKIM
W związku z informacją o wyczerpaniu się
w krótkim czasie nowych miejsc grzebalnych
na cmentarzu parafialnym w Rawiczu Gmina
podjęła działania zmierzające do
zminimalizowania tego ryzyka.
Po pozytywnym rozstrzygnięciu odwołania
Gminy do WSA, 10.09.2020 r. wydana została
decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rawiczu wyrażająca zgodę na
założenie cmentarza komunalnego w Dębnie
Polskim.
Rozpoczęta została procedura zamiany
gruntów od Lasów Państwowych.
Kolejnym etapem będzie ogłoszenie
postępowania konkursowego na koncepcję
architektoniczną zagospodarowania terenu
cmentarza.
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UTRZYMANIE I ROZWÓJ OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH

INWESTYCJE

Przedszkole nr 1 w Rawiczu
naprawa instalacji elektrycznej, wymiana przeciekających elementów instalacji grzewczej, remont werandy,
wykonanie projektu remontu budynku gospodarczego (zalecenie Nadzoru Budowlanego i Konserwatora Zabytków)
remont gzymsu nad werandą (wydatek niewygasający z upływem 2020 r.)

22 544,00 zł
7 380,00 zł

Przedszkole nr 5 w Rawiczu
remont pomieszczeń piwnicy

75 499,13 zł

prace remontowo-budowlane konieczne dla uruchomienia dodatkowego oddziału dla dzieci niepełnosprawnych
(wydatek niewygasający z upływem 2020 r.)

75 000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu
zadaszenie boiska „Orlik” i opłacenie inspektora nadzoru (realizacja w latach 2018-2020; łącznie: 1 837 955,75 zł)

315 608,59 zł

wykonanie remontu ściany przy „Orliku”

10 000,00 zł

utwardzenie terenu przyszkolnego (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie betonowych obrzeży, montaż
kratki ściekowej i przykanalików)

27 918,06 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rawiczu
remont elementów elewacji - gzymsy
wykonanie projektu remontu kanalizacji sanitarnej
modernizacja szkoły - wykonanie robót elektrycznych – przeciwpożarowych i opłacenie inspektora nadzoru (realizacja
w latach 2019-2020; łącznie: 286 628,81 zł)

24 999,00 zł
4 000,00 zł
180 622,07 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu
malowanie szatni i usunięcie awarii c.o.

3 150,00 zł
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu
prace malarskie, montaż poręczy, naprawa oświetlenia

11 188,00 zł

remont pomieszczeń przedszkolnych - gruntowanie i szpachlowanie ścian, pomalowanie pomieszczeń holu głównego,
remont korytarzy i holu głównego (wydatek niewygasający z upływem 2020 r.)
adaptacja pomieszczeń mieszkaniowych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na przedszkole wraz
z zagospodarowaniem terenu – dokumentacja projektowa (wydatek niewygasający z upływem 2020 r.)

8 000,00 zł
12 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Sierakowie
remont 6 kominów, malowanie 4 klas wraz z zapleczem, odnowienie poręczy i balustrad przy wejściach i na boisku,
malowanie okien

31 170,00 zł

remont wybranych pomieszczeń w budynku przy Wałach J. Dąbrowskiego 33 (wydatek niewygasający z upływem
2019 r.)

148 786,72 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie
kapitalny remont sali lekcyjnej nr 2 i korytarza w starej części szkoły (wydatek niewygasający z upływem 2019 r.)

55 250,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi
remont pomieszczeń szkolnych i świetlicy wiejskiej wykorzystywanej przez szkołę (wydatek niewygasający z upływem
2020 r.)

55 197,71 zł

RAZEM 1 068 313,28 zł
* na podstawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rawicz za 2020 r. łącznie na remonty/inwestycje
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OBIEKTY SPORTOWE
Budowa studni głębinowej w ramach zadania „Budowa,
przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportoworekreacyjnej na terenie gminy Rawicz wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”.

Koszt inwestycji wyniósł 158 670,00 zł.

Po co otwór geologiczny na byłym poligonie?
W ostatnich latach poziom lustra wody na kąpielisku miejskim Ośrodka
Sportu i Rekreacji ulega ciągłym wahaniom. W okresie letnim, gdy zbiornik
jest wykorzystywany do rekreacji, znacznie się obniża. W związku z potrzebą
zachowania naturalnego potencjału terenu powstał otwór geologiczny
o głębokości 42 m. Jego głównym założeniem jest możliwość
przepompowania wody z warstwy wodonośnej do zbiornika. Proces ten
odbywał się będzie w cyrkulacji zamkniętej. Woda ze studni zostanie
przepompowana do zbiornika a następnie po przesączeniu się przez dno
trafi do pierwotnej struktury (brak negatywnego wpływu na środowisko).
Zakładamy, że rozwiązanie to pozwoli utrzymać zwierciadło wody na
stabilnym wysokim poziomie, jednocześnie dając możliwość wykorzystania
zbiorników na potrzeby szeroko pojętej rekreacji mieszkańców.
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BUDOWA I MODERNIZACJA
OBIEKTÓW

OBIEKTY SPORTOWE

INWESTYCJE

Stadion piłkarski OSiR ul. Sportowa 13

Stadion piłkarski OSiR ul. Spokojna

1. Montaż systemu nawodnienia 2 płyt piłkarskich – 126 074,75 zł.

Wymiana 468 szt. siedzisk na trybunie
głównej – 14 082,12 zł.

2. Montaż 810 szt. nowych siedzisk na trybunie głównej stadionu
żużlowego – 24 372,90 zł.
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BUDOWA I MODERNIZACJA
OBIEKTÓW

OBIEKTY SPORTOWE

INWESTYCJE

Stadion piłkarski w Sarnowie:

Stadion piłkarski OSiR w Dębnie Polskim:

1. Montaż nowego ogrodzenia wraz z dwoma bramami
wyjazdowymi oraz furtkami wejściowymi – 21 810,11 zł.

1. Montaż oświetlenia stadionu piłkarskiego –
48 597,30 zł.

2. Montaż systemu monitoringu wraz z doświetleniem stref
objętych monitoringiem – 9 871,80 zł.

2. Montaż nowych trybun – 43 296,00 zł.

3. Montaż ogrodzenia wydzielającego trybuny
od boiska piłkarskiego – 6 826,50 zł.

RAPORT O STANIE GMINY 2020
2019

85

MIEJSCA PAMIĘCI

INWESTYCJE

REMONT CMENTARZA ŻOŁNIERZY ARMII RADZIECKIEJ W RAWICZU
Z otrzymanej na podstawie Porozumienia z dnia 29.10.2020 r. dotacji Wojewody
Wielkopolskiego w kwocie 8 500,00 zł wydano całą kwotę na montaż epitafium
oraz wykonanie tablic napisowych z montażem na cmentarzu żołnierzy armii
radzieckiej przy ulicy Grota Roweckiego
w Rawiczu.

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

MIEJSCA PAMIĘCI
PRACE NA CMENTARZU PARAFIALNYM
W RAWICZU
W ramach przygotowań do obchodów 100.
rocznicy Bitwy Warszawskiej, pamiętając
o ofiarach wojny polsko - bolszewickiej
zmarłych w rawickim lazarecie
i pochowanych na cmentarzu parafialnym
w Rawiczu zakończone zostały prace
naprawcze.

Podczas robót wymieniono 115 tabliczek
pamiątkowych.

Poza tym odnowiono napisy na krzyżach
i uzupełniono ubytki w fugach pomiędzy
płytami nagrobnymi.

RAPORT O STANIE GMINY 2020
2019

87

INWESTYCJE

MIEJSCA PAMIĘCI

PRACE NA CMENTARZU PARAFIALNYM
W RAWICZU
W ramach tego samego zlecenia
wymieniono 3 złamane płyty z lastrika
na granitowe w kwaterze wojennej
z I wojny światowej oraz zamontowano
4 krzyże z granitu na mogiłach zbiorowych
Polaków, w tym mieszkańców Rawicza,
rozstrzelanych w 1939 r. przez nazistów
z Niemiec.

Wartość wszystkich wykonanych
prac wyniosła 8 917,50 zł.
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BUDOWA DRÓG UTWARDZONYCH
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INWESTYCJE

Utwardzenie drogi gminnej nr 810647P na odcinku Rawicz (obręb Sarnowa) - Szymanowo

Na odcinku ok. 980 mb. wykonano drogę dwuśladową z elementów drogowych – płyt typu PDTP wykonanych z betonu łączonych ze sobą
przegubowo na całej szerokości płyty. Pobocze oraz odległość pomiędzy płytami utwardzono kruszywem. Na całej długości
przebudowanej drogi wykonano dwie mijanki z płyt ażurowych ograniczonych obrzeżem.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 391 392,27 zł.
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INWESTYCJE

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od ul. Rawickiej do Hengst Filter Polska
Na odcinku ok. 552,40 mb wykonano ścieżkę pieszo –
rowerową z kostki brukowej betonowej oddzieloną
od jezdni barierami zabezpieczającymi.
Szerokość jezdni jest zmienna. Na długości ok. 310 m
szerokość ścieżki wynosi 2,50 m, a na pozostałym
odcinku wzrasta do 3 m.
Zjazdy na przyległe posesje utwardzono kostką
brukową betonową ograniczoną opornikiem
betonowym oraz krawężnikiem.
Odwodnienie nawierzchni ścieżki odbywa się poprzez
odpowiednie ukształtowanie podłużne i poprzeczne.
Część wód opadowych odprowadzanych jest do
rowu przydrożnego, a pozostała część do wpustów
krawężnikowych i dalej do kanalizacji deszczowej
stanowiącej skanalizowanie rowu.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 528 530,70 zł.
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REMONT I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
Droga gminna w Żylicach – etap II
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REMONT I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
Droga gminna, ul. Rolnicza w Rawiczu – etap II
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REMONT I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
Droga gminna w Konarzewie – etap II
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Poprawa stanu infrastruktury drogowej z uwzględnieniem interesów
mieszkańców gminy Rawicz i subregionalnych partnerów

INWESTYCJE

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz – Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości
Dębno Polskie” oraz Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Rawicz – Dębno Polskie
Porozumienie z Powiatem Rawickim w sprawie wspólnej realizacji zadania.
Wkład Gminy Rawicz:
Wkład Powiatu Rawickiego:
Dotacja z Fundusze Dróg Samorządowych:
Razem

W wyniku realizacji inwestycji
na odcinku ok. 1 km powstała
ścieżka pieszo – rowerowa
o przeważającej nawierzchni
bitumicznej.

370 303,00 zł
370 303,45 zł
730 606,00 zł
1 471 212,45 zł
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REMONT I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

INWESTYCJE

DZIAŁANIA BIEŻĄCE:



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 I NAPRAWA ROWÓW ORAZ PRZEPUSTÓW



UTRZYMANIE I NAPRAWA MOSTÓW



KOSZENIE POBOCZY

W 2020 r. na powyższe działania wydano kwotę 900 523,67 zł.

UTWARDZENIE, RÓWNANIE
I NAPRAWA DRÓG GRUNTOWYCH

NA TERENIE GMINY RAWICZ
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ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU ZBIOROWEGO
KOMUNIKACJA
MIEJSKA W RAWICZU
Linia nr 1
TRASA:
Rawicz-Sarnowa
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KOMUNIKACJA
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ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU ZBIOROWEGO
GMINNE
PRZEWOZY
PASAŻERSKIE

Linia nr 3
TRASA:
Rawicz-Dębno
Polskie
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STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

W Rawiczu funkcjonuje strefa płatnego parkowania na ok. 300 miejsc parkingowych.
Obowiązujące opłaty:
 1 zł – pół godziny postoju
 2 zł – jedna godzina i wzwyż
 100 zł – miesięczny abonament
W 2020 r. dochód ze strefy z tego tytułu wyniósł 176 406,68 zł (438 588,04 zł w 2019 r.)
(94 763 zakupionych biletów i 53 wydanych abonamentów).
Opłata dodatkowa za brak biletu, to kwota 50,00 zł,
a w przypadku jej opłaty w ciągu 3 dni – 25,00 zł.
Z tytułu opłat dodatkowych uzyskano dochód 16 532,51 zł.

KOMUNIKACJA
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ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

 Wydano 346 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
 Podpisano 28 umów na zajęcie drogi wewnętrznej.
Z tytułu zajęcia pasa drogowego w 2020 r. uzyskano dochody
w kwocie 237 333,71 zł.

KOMUNIKACJA
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MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Wschód” w obrębie
geodezyjnym Łaszczyn, gmina Rawicz. Uchwała nr XXVI/278/20 z dnia 23 września
2020 r. (130,7 ha).

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Zachód”, gmina
Rawicz. Uchwała nr XXVI/279/20 z dnia 23 września 2020 r. (185,2 ha).

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Rawicz Zachód - Sarnowa"
w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz. Uchwała nr
XXVI/280/20 z dnia 23 września 2020 r. (280,5 ha).

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dębno Polskie – Kąty”

w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty, gmina Rawicz. Uchwała
nr XXVII/298/20 z dnia 28 października 2020 r. (50,4 ha).

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Masłowo Północ” w Masłowie,

ŁAD PRZESTRZENNY
Na terenie gminy Rawicz obowiązuje
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rawicz, uchwalone Uchwałą Nr
XXVI/265/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z
dnia 11 lipca 2016 r. zmienione uchwałą nr
II/11/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia
28 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Rawicz

gmina Rawicz. Uchwała nr XXVII/299/20 z dnia 28 października 2020 r. (57,4 ha).

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sarnówka Północ” w obrębie
geodezyjnym Sarnówka, gmina Rawicz. Uchwała nr XXIX/324/20 z dnia 23 grudnia
2020 r. (47,1 ha).

Na 31 grudnia 2020 r. na terenie gminy Rawicz obowiązywały 23 miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 919,32 ha.

Gmina uchwaliła 6 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
TERENY OBJĘTE MPZP STANOWIĄ 6,88%
POWIERZCHNI GMINY
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WYDANE DECYZJE
DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY:
ROK 2017 - 268
ROK 2018 – 273
ROK 2019 – 270

ROK 2020 - 178
DECYZJE O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO:
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MIEJSCOWE PLANY W OPRACOWANIU:
 MPZP DLA OBSZARU STAREGO MIASTA
W RAWICZU (50 ha)
 „ŁASZCZYN ZACHÓD”, GMINA RAWICZ
(180 ha)
 „RAWICZ PÓŁNOC - SIERAKOWO”
W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH RAWICZ
ORAZ SIERAKOWO, GMINA RAWICZ
(125 ha)

ROK 2017 - 83
ROK 2018 – 59
ROK 2019 – 71

 ŻOŁĘDNICA” W OBRĘBIE GEODEZYJNYM
ŻOŁĘDNICA, GMINA RAWICZ (525 ha)

ROK 2020 – 45

 MPZP „KONARZEWO” W OBRĘBIE
GEODEZYJNYM KONARZEWO, GMINA
RAWICZ (517,2 ha)

 MPZP TERENU W REJONIE ULICY KADECKIEJ
W RAWICZU, GMINA RAWICZ (30 ha)

 MPZP NA OBSZARZE DAWNEGO POLIGONU
W SIERAKOWIE, GMINA RAWICZ (54,6 ha)
 MPZP „RAWICZ WSCHÓD” W OBRĘBIE
GEODEZYJNYM RAWICZ, GMINA RAWICZ
(101,3 ha)
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TERMINY PRZEPROWADZONYCH
DYSKUSJI PUBLICZNYCH
1. 24 lutego 2020 roku (MPZP Dębno Polskie – Kąty, MPZP
Masłowo Północ, MPZP terenu w rejonie ulicy Kadeckiej)

2. 16 marca 2020 roku (MPZP Łaszczyn Wschód, MPZP

Rawicz Zachód-Sarnowa, MPZP Rawicz Północ-Sierakowo,
MPZP Sarnówka Północ, MPZP Żołędnica)

3. 15 czerwca 2020 roku (MPZP Rawicz Zachód-Sarnowa,
MPZP Łaszczyn Wschód, MPZP Łaszczyn Zachód)

4. 29 czerwca 2020 roku (MPZP Masłowo Północ, MPZP
Dębno Polskie Kąty)

5. 24 września 2020 roku (MPZP terenu w rejonie ulicy
Kadeckiej)

6. 01 października 2020 roku (MPZP Rawicz Północ-

Sierakowo, MPZP Sarnówka Północ, MPZP Stare Miasto, MPZP
Żołędnica)
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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 2020 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

MONTAŻ FINANSOWY ***

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

Postaw na tak!

Zakończone

418 541,60

406 007,58

Aktywna integracja - szansą na
przyszłość CIS

W trakcie
realizacji

974 323,75

715 200,00

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

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 2020 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 2020 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 2020 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

10 482 781,55

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

183 020,00

183 020,00 - Budżet Gminy Rawicz

MONTAŻ FINANSOWY ***

5 687 726,62 - Budżet Gminy Rawicz
4 795 054,93 – dotacja UE
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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 2020 r.

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

STATUS
**

ZAKŁADANE KOSZTY
CAŁKOWITE (PLN)

PONIESIONE KOSZTY
(PLN) ***

MONTAŻ FINANSOWY ***

Remont i modernizacja zabytkowego
budynku Przedszkola nr 1 w Rawiczu
wraz z niezbędną infrastrukturą;
zagospodarowanie terenu wokół
budynku

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

121 778,50

74 878,50 - Budżet Gminy Rawicz
46 900,00 - Samorząd Województwa
Wielkopolskiego

Remont i modernizacja zabytkowych
obiektów Domu Kultury
w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem
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

W trakcie
realizacji

20 000 000,00

1 819 914,53 - Budżet Gminy Rawicz
300 000,00 - dotacja MKiDN dla DK w Rawiczu
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TERENY INWESTYCYJNE
STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

POTENCJAŁ GOSPODARCZY
Realizacja kluczowych dokumentów:
 Strategii rozwoju potencjału gospodarczego
i inwestycyjnego gminy Rawicz

 Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego

 Miejscowych Planów Zagospodarowania

Przestrzennego

 Strategii Promocji Potencjału Gospodarczego
Sierakowo Północ
Północ II
Sierakowo
Od 2018
2018 r.
r. teren
teren objęty
objęty miejscowym
miejscowym planem
planem
Od
zagospodarowania
przestrzennego
35 ha
ha
zagospodarowania przestrzennego -- 35

Sierakowo Północ II
Od 2018 r. teren objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - 15 ha

Łaszczyn Zachód
Od 2020 r. teren objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - ok. 180 ha

Rawicz Zachód-Sarnowa
Od 2020 r. teren objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - ok. 41 ha

i Inwestycyjnego Gminy Rawicz do roku 2020

 Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy

Rawicz na lata 2015-2020

Strefa Aktywności Rekreacyjnej
Teren – 17,36 ha – w trakcie procedowania
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POTENCJAŁ GOSPODARCZY
Stopa bezrobocia w skali powiatu:
2020 – 4,5 %

2019 - 4 %

Liczba wpisów działalności gospodarczej
dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy:

1188

1356

1423

1518

1597

1681

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy współpracuje
z Zagranicznymi Biurami Handlowymi Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu wpływając realnie na eksport lokalnych firm na rynki
zagraniczne oraz z Wałbrzyską Specjalną Strefą "Invest-Park"
pomagając lokalnym przedsiębiorcom rozwijać się przy wsparciu
Polskiej Strefy Inwestycji.
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

1 grudnia
2020

LICZBA WYSŁANYCH W 2020 r. OFERT INDYWIDUALNYCH NA TERENY
PRZEZNACZONE POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ: 24
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MISJA GOSPODARCZA DO ATTENDORN
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POTENCJAŁ GOSPODARCZY

Od 24 do 27 lutego przedstawiciele rawickiego biznesu wspólnie z burmistrzem Grzegorzem Kubikiem i pracownikami Biura Obsługi
Inwestora i Przedsiębiorcy uczestniczyli w rozmowach gospodarczych w ramach pierwszej delegacji gospodarczej do partnerskiego
miasta Attendorn.
Delegacja odwiedziła Zasadniczą Szkołę Zawodową w Attendorn, warsztaty Lewa wraz z firmą Lewa oraz jedną z najważniejszych firm
regionu - Kirchhoff Automotiv. Rozmawiano o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w obu miastach/krajach oraz o możliwości
współpracy między wizytującymi firmami.
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OKOŁOBIZNESOWE ELEMENTY
DELEGACJI GOSPODARCZEJ

POTENCJAŁ GOSPODARCZY

Szkolnictwo branżowe
Kierownik praktyk Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz starszy rawickiego Cechu Rzemiosł
rozmawiali o niemieckim systemie edukacji, praktykach i szkolnictwie zawodowym.
Porównano oba systemy. Rozważano możliwości wymiany uczniów i szerszą współpracę
zarówno z rawickimi szkołami, jak i cechem. Miłą niespodzianką dla naszej grupy była
prezentacja oraz film promocyjny w języku polskim.

Spotkania z Polonią mieszkającą w Attendorn
Ważnym elementem wyjazdu były spotkania z Polakami podczas
parady, która jest elementem kultywowanej przez miasto tradycji na
zakończenie karnawału. Była to doskonała okazja do promocji naszej
gminy, ale też do zweryfikowania historycznej wiedzy o Polsce
obecnych mieszkańców. Mówiono o szeroko pojętej kulturze biznesu,
wsparciu inicjatyw miejskich i wspólnych działaniach z mieszkańcami.
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LAUREACI GALI LIDERÓW POWIATU
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POTENCJAŁ GOSPODARCZY

Laur Przedsiębiorczości:
 Cukiernia „ANNA” Anna Skupin-Sierpowska, Tomasz Sierpowski
 MAD Dawid Maćkowiak
 Prywatny Zakład Produkcyjno Handlowy PAGMER Zbigniew Chorzępa
 Rawi Met Sp. z o.o.
 Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów „Rawag” Sp. z o.o.

Działacz Społeczny Roku:
 Bożena Michalik
 Marek Polowczyk

Filantrop Roku:
 Tadeusz Matuszewski

Nagroda Specjalna:
 Wojciech Karpiński

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne i bezpieczeństwo laureatów oraz pozostałych gości nie możliwe było zorganizowanie Gali Liderów Powiatu.
Burmistrz Grzegorz Kubik spotkał się z wyróżnionymi w siedzibach firm oraz w siedzibie Urzędu.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Zespół Ochrony Środowiska wydał 56 decyzji administracyjnych, w tym:






30 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
26 decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów,
procedowano 71 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów,
1 pozwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych,
zaopiniowano 4 wnioski z zakresu gospodarki odpadami.

Zadania z zakresu ochrony środowiska realizuje
Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju,
Zespół ds. Ochrony Środowiska.

Gmina przekazała dotacje* w wysokości 20 000 zł na zadania służące tworzeniu
warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w celach polepszania
infrastruktury ROD lub zwiększania dostępności społeczności lokalnej do ROD.

W zasobie terenów zieleni Gminy znajduje się 36,83 ha lasów komunalnych,
w 2020 r. nasadzono 201 drzew oraz 1 730 krzewów.

Została również wykonana inwentaryzacja źródeł ciepła. W terminie do
13 listopada 2020 r. spłynęło do Urzędu 1 600 ankiet inwentaryzacyjnych
co stanowi 27% ogółu.

* Uchwałą nr XXIX/321/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. uchwalono Program
Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rawicz na lata 2021-2025
z perspektywą do 2029 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
Uchwałą nr XXVIII/307/20 z dnia 25 listopada 2020 r. uchwalono Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz.
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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 2018-

2019 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 2020 r. poz. 1219 z późn.
zm.), organ wykonawczy gminy co 2 lata przedstawia raport
z realizacji gminnego programu ochrony środowiska.
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GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
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 26 dni w ciągu roku.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
W 2020 r. udzielono 90 dotacji na kwotę 266.350,41 zł.
(w roku 2019 dotacji było 97 na kwotę 290.648,82 zł).

Gmina Rawicz bierze udział w realizacji programu priorytetowego
„Czyste Powietrze”. W 2020 r. za pośrednictwem Gminy do WFOŚiGW
w Poznaniu trafiły 43 wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie
wymiany nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przeprowadzono 106 kontroli w zakresie spalania paliw
w paleniskach domowych, w wyniku których nałożono
21 mandatów w wysokości od 50 do 500 zł.

W większości kontroli nie stwierdzono spalania odpadów i paliw złej jakości
(węgla brunatnego, miału, mułów, flotokoncentratów).

Zasadniczy problem zadymiania wynika ze złej techniki spalania.
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.
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GOSPODARKA ODPADAMI

OCHRONA ŚRODOWISKA

Do realizacji zadań własnych miast i gmin regionu leszczyńskiego powołano związek
międzygminny, którego celem jest gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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 r. system gospodarki
odpadami obejmuje wszystkie nieruchomości znajdujące się na terenie gminy Rawicz. Również
wszystkie nieruchomości w gminie objęte zostały selektywną zbiórką odpadów komunalnych.
KZGRL zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzi ciągłą kontrolę
nieruchomości w terenie oraz poprzez kontrolę dokumentacji. Podmioty odbierające odpady od
właścicieli nieruchomości zobowiązane są do przedkładania związkowi półrocznych sprawozdań.
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.

AZBEST I WYROBY AZBESTOWE
W 2020 r. złożono do urzędu 394 informacje o wyrobach zawierających azbest.

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
- udzielono dotacji na zakup i montaż dla 6 przydomowych oczyszczalni ścieków
na kwotę 23 500,00 zł
(w 2019 r. udzielono dotacji na zakup i montaż dla 22 przydomowych oczyszczalni ścieków
na kwotę 82 465,98 zł)

Uchwałą nr XX/164/12 Rady Miejskiej Gminy
Rawicz z dnia 13 czerwca 2012 r. utworzono
wraz z 18 gminami z regionu leszczyńskiego
związek międzygminny pod nazwą „Komunalny
Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” (KZGRL).
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GOSPODARKA ODPADAMI

OCHRONA ŚRODOWISKA

Gmina Rawicz należy do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK) należącej do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z.o.o.
w Lesznie, tj. Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (gm. Osieczna).
Obiektami funkcjonalnie powiązanymi z ZZO w Trzebani są stacje
przeładunkowe odpadów komunalnych zlokalizowane m.in. w RawiczuSarnowie.
Na terenie gminy Rawicz znajduje się zrekultywowane w 2009 r. składowisko
odpadów w Rawiczu-Sarnowie, na którym dwukrotnie w ciągu roku
prowadzony jest monitoring poziomu i składu wód podziemnych, składu wód
odciekowych, wód powierzchniowych, składu i emisji gazu składowiskowego
oraz osiadania składowiska.
Na podstawie uzyskanych wyników sprawozdań w 2020 r. naprawiono
uszkodzony piezometr nr 4 oraz wymieniono wypełnienie w kominach
odgazowujących.
25 listopada 2020 r. na parkingu Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz
zamontowana została tzw. szafa na drobne elektroodpady. Można w niej
składować zużyte płyty CD, tonery, baterie czy żarówki.
KZGRL uchwałą nr XXXV/1/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. przyjął regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od
1 czerwca 2020 r. wynosi 27 zł/mc od mieszkańca.
Ze zwolnienia w wysokości 3 zł od osoby/mc mogą
korzystać właściciele nieruchomości, którzy w domach
jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym
kompostowniku.
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OCHRONA ZWIERZĄT

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Schronisko przy ul. Zwierzynieckiej działa od 27 stycznia 2020 r. od przyjęcia
pierwszych lokatorów: 7 psów, które powróciły ze schroniska międzygminnego
w Henrykowie.

W proces doposażania obiektu w niezbędne sprzęty zaangażowało się wiele
instytucji, firm i stowarzyszeń, m.in.: Społeczny Komitet Budowy Schroniska dla
Zwierząt w Rawiczu, PKO BP oddział Milicz, firma ANGREG, firma MAXI ZOO
POLSKA Sp. z o.o.

REGULACJE:

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

Godziny otwarcia:
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00,
w soboty, niedziele i poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Opieką objęto 65 psów i 140 kotów, z czego do adopcji oddanych zostało
72 podopiecznych schroniska.
Leczeniu poddano 205 zwierząt.
Na potrzeby bezdomnych zwierząt Gmina wykorzystała ok. 700 kg karmy.
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ESTETYKA MIASTA
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ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Zakład Usług Komunalnych
w Rawiczu
Lokalizacja:
ul. Winiary 4B
63-900 Rawicz

Tel. 65 545 28 66

BUDŻET ZIELENI MIEJSKIEJ – 1 107 533,00 zł
Składowe budżetu:


wynagrodzenia osobowe pracowników zieleni miejskiej,



zakup materiałów - paliwa, opon, sadzonek kwiatów,
materiałów biurowych,



naprawy sprzętu, wymiana opon,



usługi podnośnikiem,



usługi telekomunikacyjne.
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ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Na sprzątanie ulic gminnych wydano 343 054,24 zł.
Na sprzątanie ulic powiatowych wydano 32 664,26 zł*

* koszty te zostały zwrócone Gminie przez Starostwo Powiatowe
w Rawiczu na podstawie zawartego porozumienia z dnia 30.12.2019 r.
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Na 1 stycznia łącznie w zasobie Gminy znajdowało się 823 mieszkania, a na dzień 31 grudnia 2020 r.
815 mieszkań.
 sprzedaliśmy 9 mieszkań komunalnych
 przekazaliśmy Gminie Rawicz 1 mieszkanie przy ul. I. Buszy 5
 uzyskano 2 mieszkania z podziału mieszkań istniejących przy ul. Sienkiewicza 29 i ul. Piłsudskiego 46
W zarządzie Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZUK posiada 6 mieszkań komunalnych.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 47,73 m2

Oddaliśmy do użytkowania 18 mieszkań komunalnych, w tym 3 mieszkania pod najem socjalny.
Zasady przyznawania mieszkań określone są w uchwałach rady miejskiej, a decyzje w tej sprawie były podejmowane
przez Komisję Spraw Społecznych Rady Miejskiej Gminy Rawicz.

Niewykorzystanych było 14 mieszkań.
Przyczyną takiego stanu rzeczy był m.in. ich remonty.

Wszczęliśmy 8 postępowań eksmisyjnych dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, będących
w zasobach Gminy. Powodem wszczęcia tych postępowań były zaległości w opłatach.

RAPORT O STANIE GMINY 2020
2019

REMONTY

121

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Wymiana pokryć dachowych na budynkach przy ulicach:
 J. Piłsudskiego 10 – budynek mieszkalny; Półwiejska 3 – budynek
mieszkalny; Przyjemskiego 1 – etap II budynek mieszkalny;
Wyszyńskiego 8 – budynek mieszkalny; 3 Maja 40 – budynek
mieszkalny; Klasztorna 4 –1/2 pokrycia dachowego od strony ulicy;
17 Stycznia 18/20 – budynek gospodarczy; 3 Maja 22/24 – budynek
gospodarczy;

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych:
 ul. Bobrowskiego 6-12, ul. Wojska Polskiego 31

Remont klatki schodowej:
 ul. Kamińskiego 7

Budowa kominów wentylacyjnych:
 ul. Poniatowskiego 11/4, ul. Wojska Polskiego 41/3, ul. Półwiejska ¾,
ul. Lipowa 1/7, Wały Powstańców Wlkp. 4a, ul. Kościuszki 3/5, ul.
Królowej Jadwigi 14,Grunwaldzka 19/6 – komin wentylacyjny, komin
spalinowy wraz w wykonaniem pełnej instalacji c.o. gaz

Zakup pieców gazowych przez Zakład Usług Komunalnych
w Rawiczu
 ul. Sienkiewicza 19/3, ul. Wojska Polskiego 11-13/2, ul. Kopernika 4a
Ponadto dokonano szeregu mniejszych i większych prac remontowych, m.in. wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych, remont schodów na klatkach schodowych,
remont kominów murowanych, postawienie i przestawienie pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej oraz remonty pustostanów w budynkach komunalnych.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. wszystkie mieszkania komunalne były wyposażone w toalety. 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.

RAPORT O STANIE GMINY 2020
2019

122

REMONTY
Remonty elewacji:
 Wały Powstańców Wlkp. 3 – remont ściany szczytowej budynku mieszkalnego,
 Grunwaldzka 23 – remont ściany frontowej budynku mieszkalnego,
 Grunwaldzka 25 – remont ściany frontowej budynku mieszkalnego,
 Sienkiewicza 17 – remont ściany frontowej i szczytowej,
 J. Piłsudskiego 16 – remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego,
 Wały Poniatowskiego 11 – remont ściany frontowej i szczytowej wraz
z tynkowaniem ściany od podwórka bez koloru budynku mieszkalnego,
 Scherwentkego 2 – docieplenie wraz z malowaniem budynku mieszkalnego
wielorodzinnego,
 Scherwentkego 2ab – docieplenie wraz z malowaniem budynku mieszkalnego
wielorodzinnego,
 Wyszyńskiego 3ab – docieplenie wraz z malowaniem budynku mieszkalnego
wielorodzinnego,
 3 Maja 13 – ocieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
 Kilińskiego 29 – docieplenie ściany szczytowej i frontowej wraz
z malowaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
 J. Poniatowskiego 23 – remont elewacji budynku gospodarczego.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
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ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
DŁUGOOKRESOWE CELE PODSTAWOWE
I STRATEGICZNE


Zakład Energetyki Cieplnej
w Rawiczu Sp. z o.o.

Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej,
regeneracja i konserwacja sieci napowietrznej.



Nowe podłączenia obiektów w związku
z osiągnięcie wyższego poziomu sprzedaży ciepła.



Uzyskanie kolejnych stałych dostawców użyteczności
prywatnej.



Rozwój kotłowni na ul. Fiołkowej z możliwym
podziałem na węglową i gazową.

Data utworzenia 17.05.2020 r.
Kapitał Zakładowy Spółki wynosi
3 247 500,00 zł

Lokalizacja:
ul. Fiołkowa 2
63-900 Rawicz

Tel. 65 546 24 58

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU ZEC


Zlecenia i usługi dla osób prywatnych oraz jednostek publicznych.



Rozbudowa kotłowni głównej na ul. Fiołkowej 2 wraz z siedzibą zakładu.



Produkcja skojarzona – turbiny gazowe – do rozważenia.



Rozbudowa sieci cieplnych do nowych budynków na terenie gminy Rawicz.
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MODERNIZACJE

KOMPLEKSOWY REMONT POMPOWNI CIEPŁOWNICZEJ
Zmieniono układ pompowy na wydajniejszy, który składa się z:
 trzech pomp obiegowych sterowanych przetwornicami częstotliwości (falowniki) odpowiadają one za przepływ wody przez kotły,
 dwóch pomp poprzecznych - odpowiadają one za utrzymywanie przepływu do sieci
ciepłowniczych,
 dwóch pomp mieszania gorącego - utrzymują one zadaną temperaturę wejściową
na kotły,
 wymieniono całą instalację elektryczną,

 zmodernizowano sterowniki rozruchu.

Wartość przeprowadzonych prac 73 221,15 zł
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MODERNIZACJE
 Modernizacja systemu nawęglania (wymiana
instalacji elektrycznej, zabezpieczenie
przeciwwilgociowe pomieszczeń wraz z
odnowieniem powierzchni ścian oraz sufitów,
wymiana wadliwych części układu nawęglania
oraz naprawa części dodatkowych),
 remont pomieszczeń garażowych
(termomodernizacja pokrycia dachowego
budynków garażowych, hydroizolacja gruntu,
wymiana instalacji elektrycznej, wykończenie
posadzki oraz ścian),
 remont pomieszczeń korytarza głównego,
dyspozytorni, sekretariatu, pomieszczeń
socjalnych, (min. Wymiana instalacji elektrycznej,
hydroizolacja gruntu, ułożenie nowych płytek
posadzkowych, żywica ścienna),
 remont powierzchni placu zakładowego –
założenie kostki brukowej oraz wylanie betonu
polerowanego,
 remont napowietrznej sieci grzewczej.

Wartość prac 181 203,88 zł
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ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W RAWICZU SP. Z O.O.
Ceny za wodę i ścieki obowiązujące w gminie Rawicz
w 2020 r.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r.
woda

3,13 netto

ścieki

6,66 netto

W okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.
woda

3,38 netto

ścieki

7,96 netto

* do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8 %







liczba podjętych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników: 19
liczba podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą: 19
długość wybudowanej sieci wodociągowej: 4,14 km
długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 0,59 km
długość wybudowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej: 0,57 km, 50 szt.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Rawiczu Sp. z o.o.
Data utworzenia 27.02.2017 r.
Kapitał Zakładowy Spółki wynosi
51 283 000,00 zł

Lokalizacja:
Folwark, ul. Półwiejska 20
63-900 Rawicz
Tel. 65 546 10 59
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BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW SIECI
WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ
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ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W RAWICZU SP. Z O.O.

 Budowa sieci wodociągowej w Sierakowie,
w ul. Poznańskiej oraz w Rawiczu,
w ul. Sarnowskiej i Kamienistej.
 Budowa nowego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w Sierakowie, w ul. Poznańskiej
(0,59 km).
 Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej
w Szymanowie wzdłuż drogi powiatowej
i w ul. Pogodnej, Radosnej oraz w Folwarku
i Masłowie (1,94 km).

Wybudowano sieć o długości 2,2 km.

Na budowę sieci Spółka przeznaczyła: 756 117,66 zł netto
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PROJEKT Z DOFINANSOWANIEM
Z FUNDUSZY UE ZREALIZOWANY W LATACH 2016-2020

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

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu
- projekt realizowany od 2016 r.
Listopad 2020 r. - zakończenie trwającego od sierpnia 2016 r. projektu pn. „Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”.
Całkowity koszt Projektu opiewał na kwotę 33 783 585,90 zł.
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosło
17 509 785 ,37 zł.
Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach”
oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu’’
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W 2020 r. na ww. zadanie zostały
poniesione koszty
w wysokości
11 821 281,76 zł netto,
w tym kwota dofinansowania
z NFOŚiGW
wyniosła 4 067 142,29 zł.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni obejmowała prace
w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni
oraz gospodarki osadowej.
Celem projektu:
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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ŚWIETLICE I TERENY 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.

Na stronie www.rawicz.pl
udostępniona jest oferta
wynajmu świetlic wiejskich
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WYDATKI

ŚWIETLICE I TERENY WIEJSKIE

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie w 2020 r. wyniosły 314 469,22 zł
(2019 r. – 388 859,52 zł)

Elementy składowe wydatków:

 wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich w Dębnie Polskim, Szymanowie, Sarnówce,
Łąkcie, Dąbrówce, Zawadach, Łaszczynie, Słupi Kapitulnej, Żołędnicy, Ugodzie,
Masłowie i Żylicach,

 zakupy opału, artykułów chemicznych do utrzymania czystości, artykułów
hydraulicznych, elektrycznych, ppoż., drobnego sprzętu AGD,

 zakup energii,
 usługi w zakresie wykonania na świetlicach prac elektrycznych, hydraulicznych,
montażu wyposażenia gastronomicznego, kontroli stanu technicznego budynków,
przeglądów kominiarskich, przeglądu wyposażenia ppoż., wywozu nieczystości
płynnych wywóz nieczystości stałych.

Pieczę nad funkcjonowaniem świetlic sprawują gospodarze 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.

Na terenie gminy Rawicz funkcjonują: 5 placów zabaw i 17 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.
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ŚWIETLICE I TERENY WIEJSKIE

Od marca 2020 r., ze względu na panującą sytuację pandemiczną
związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, wszystkie
zaplanowane działania w świetlicach wiejskich tj. spotkania
z mieszkańcami, warsztaty manualne, koncerty i festyny zostały
odwołane. Czasowo zawieszone zostały również wynajmy świetlic przez
mieszkańców na uroczystości rodzinne.

Umowy na wynajem świetlic wiejskich w 2020 r.:
➢ 116 umów jednorazowych
➢ 2 umowy najmu stałe

Dochody z tytułu wynajmu w 2020 r. wyniosły 52 856,32 zł
(w 2019 r. – 65 720,75 zł)
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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 baza sportowa, której
obok rawickich szkół głównym zarządcą jest OSiR.

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
 2 korty tenisowe, w tym jeden zadaszony
 minitor saneczkowy
 teren rekreacyjny po dawnym poligonie
 kąpielisko
 korty tenisowe
 strzelnica sportowa
 urządzenia fitness na Rawickich Plantach, w tym
w parku Domu Kultury
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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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PRZEDSZKOLA PUBLICZNE
Nazwa przedszkola
Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu

Liczba oddziałów
5

Liczba dzieci
121

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

2

39

Gmina Rawicz jest organem prowadzącym dla:

Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu

5

125

Przedszkole nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu

4

96

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

1

14

7
1 oddział specjalny
5
1
1
1
1
3
37

171
5
125
21
16
12
25
65
835

 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.

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:

Jednostki organizacyjne systemu oświaty w gminie Rawicz.

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.

Publiczne przedszkola:
 realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania
przedszkolnego,
 zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie,
 przeprowadzają rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 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 2020 r. we wszystkich publicznych przedszkolach został wdrożony dziennik elektroniczny, rejestrator obecności dzieci
i program do ewidencji i rozliczania opłat (ten ostatni jest jeszcze w fazie testowania).
Dotacja z budżetu państwa otrzymana na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dotacja
przedszkolna) wyniosła w 2020 r.: 1 207 916,00 zł. Subwencja na dzieci 6-letnie w przedszkolu wyniosła: 1 504 944,10 zł.

1222

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
w tym:

 w przedszkolach publicznych: 835
 w przedszkolach niepublicznych: 387

2791

uczniów szkół podstawowych
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PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE – dotacje z budżetu Gminy
Nazwa przedszkola

Wysokość przekazanej
dotacji

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

3

44

384 698,56 zł

3

71

536 883,00 zł

2

35

295 709,39 zł

4

81

695 700,08 zł

2

50

434 628,31 zł

Niepubliczne Przedszkole
„Eureka”
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sierakowie

4

78

589 576,35 zł

Niepubliczne Przedszkole
„Chatka Wesołego Skrzatka”
w Rawiczu

2

28

228.460,84 zł

Razem

20

387

3 165 656,53 zł

Przedszkole nr 13
Niepubliczne w Rawiczu
Przedszkole Niepubliczne
„Słoneczny Poranek”
w Masłowie
Niepubliczne Przedszkole
„Sarenka” w Rawiczu
(Os. Sarnowa)
Niepubliczne Przedszkole
„Małych Odkrywców”
w Rawiczu
Niepubliczne Przedszkole
„Kraina Radości”
w Sierakowie

Wysokość przekazanej
dotacji
na dzieci niepełnosprawne

Wysokość przekazanej
dotacji na dzieci objęte
wczesnym
wspomaganiem rozwoju

Przedszkola niepubliczne:

 są ważnymi i potrzebnymi podmiotami –
partnerami Gminy w realizacji zadań
w obszarze wychowania przedszkolnego,
 realizują programy wychowania
przedszkolnego uwzględniające
podstawę programową wychowania
przedszkolnego,
 zatrudniają nauczycieli posiadających
kwalifikacje określone przepisami prawa,

21 433,58 zł

4 925,64 zł  otrzymywały w 2020 r. dotację w stawce:

654,84 zł (I-VI),

736,97 zł (VII-X),

552,73 zł (XI-XII),
oraz dotację na dzieci niepełnosprawne
i objęte WWR w stawce odpowiadającej
kwocie subwencji,

326 760,12 zł

34 479,48 zł  otrzymane środki wydatkowały na:

348 193,70 zł

39 405,12 zł

wynagrodzenia, zapewnienie
bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki,
zapewnienie obsługi administracyjnej,
prawnej i finansowej, doposażenie
w pomoce dydaktyczne i sprzęt,
wykonywanie remontów obiektów
przedszkolnych oraz realizację zadań
wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy oraz
wczesnego wspomagania rozwoju.

RAZEM: 3 553 255,35 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

15

256

Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Makuszyńskiego
w Rawiczu

18

399

Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Broniewskiego
w Rawiczu

36

788

Szkoła Podstawowa nr 5 im. K. Kurpińskiego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu

17

353

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie

25

572

Szkoła Podstawowa w Masłowie w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Masłowie

8

170

8

70

10

183

137

2 791

Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Słupi Kapitulnej
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
w Zielonej Wsi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Zielonej Wsi
Ogółem:

W gminnych szkołach podstawowych, oprócz oddziałów
ogólnodostępnych, funkcjonują też oddziały sportowe
o profilach: pływanie, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka
siatkowa i piłka koszykowa.

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.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Gmina Rawicz, jako organ prowadzący
publiczne szkoły i przedszkola:
 zapewnia warunki działania szkół i przedszkoli, w tym bezpieczne i higieniczne
warunki nauki, wychowania i opieki,
 zapewnia warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla uczniów objętych kształceniem specjalnym,
 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.
 organizuje dowozy i spełnia zadania z zakresu profilaktyki zdrowia uczniów.
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W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
rodzice złożyli:
 596 deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego,
 274 wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola,
 214 zgłoszeń do kl. I szkół obwodowych,
 89 wniosków do klas I szkół pozaobwodowych,
 102 wnioski do klas IV sportowych.

Rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem systemu
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY- WYNIKI
W dniach 16-18.06.2020 r. uczniowie klas VIII przystąpili do egzaminu ósmoklasisty (po raz drugi od
wprowadzenia ośmioletniej szkoły podstawowej). Egzamin sprawdzał wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z przedmiotów
obowiązkowych: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny. Egzamin jest obowiązkowy i nie ma progu
zdawalności. Wyniki są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Przystąpiło do niego
349 uczniów. Egzamin odbył się w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego.

średni wynik % kraju

59

46

54

45

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w gminie Rawicz:







48,66 % ogółu – nauczyciele dyplomowani,
23,47 % ogółu – nauczyciele mianowani,
24,69 % ogółu – nauczyciele kontraktowi,
2,69 % ogółu – nauczyciele stażyści,
0,49 % ogółu – nauczyciele bez stopnia awansu.
Średnie wynagrodzenie w 2020 r. zostało osiągnięte we
wszystkich stopniach awansu zawodowego.

średni wynik % szkoły
Nazwa szkoły
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 Słupi Kapitulnej
Szkoła Podstawowa
w Zielonej Wsi

W 2020 r. przeprowadzono 14 postępowań egzaminacyjnych
na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
wszystkie z pozytywnym rezultatem.

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

57,00

35,30

47,00

-

62,43

43,83

44,92

51,75

57,87

47,64

54,28

48,67

56,16

45,59

48,53

-

54,12

38,92

42,71

-

Z urlopów dla poratowania zdrowia w 2020 r.
korzystało 23 nauczycieli.

59,14

47,19

67,57

-

Łączne wydatki związane z urlopami – 739 329,92 zł.

65,16

44,50

48,27

47,75

57,77

52,72

-

-
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POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
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 w dostępie 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 oraz przeznacza środki własne. Wypłatą
stypendiów socjalnych w 2020 r. zajmował się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rawiczu.
Na pomoc materialną (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) w 2020 r. wydatkowano:
96 596,40 zł, w tym:
 dotacja celowa: 77 277,12 zł,
 środki własne: 19 319,28 zł.

EDUKACJA
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
nagrodami Burmistrza Gminy Rawicz
za osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej wyróżniono
15 nauczycieli i 7 dyrektorów.
Przyznano też 5 nagród nauczycielom szczególnie
aktywnym w zdalnym nauczaniu i 2 nagrody
nauczycielkom odznaczonym Medalem Komisji
Edukacji Narodowej.
Z funduszu nagród wydatkowano łącznie:
74 355,00 zł.
Jedna nauczycielka otrzymała nagrodę
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Stypendium szkolne otrzymało 196 uczniów. Zasiłek szkolny otrzymało 2 uczniów.
Stypendia dyrektora szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe otrzymało
49 uczniów na kwotę 7 870,00 zł.
Uchwałą nr XXIX/329/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 grudnia 2020 r. został
przyjęty "Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie gminy Rawicz". Umożliwi on przyznawanie stypendium
Burmistrza Gminy Rawicz „Talenty Rawicza” uczniom gminnych szkół podstawowych,
począwszy od 2021 r.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli
w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe
w wysokości 129 195,40 zł.
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INNE FORMY WSPARCIA UCZNIA
 Rządowy program pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym.
Gmina Rawicz w 2020 r. otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na
realizację „Rządowego programu pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym
w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych w roku 2020” w kwocie: 14 545,00 zł.
Z programu pomocy w postaci zwrotu kosztów zakupu podręczników skorzystało 44
uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:

39 uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu,

2 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu,

3 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu.
Łączna wysokość udzielonego wsparcia to: 10 857,78 zł.

 Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych
lub ćwiczeniowych.
W 2020 r. Gmina Rawicz otrzymała dotację celową w wysokości 320 737,91 zł
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. W szkołach wykorzystano ją w kwocie 311 278,56 zł.
Środki w kwocie 2 800,00 zł, które zgodnie z przepisami można przeznaczyć na
obsługę zadania, zostały wykorzystane na zakup laptopa wykorzystywanego do
obsługi zadania. Łącznie wydatkowano kwotę: 314 078,56 zł.

 DOŻYWIANIE
W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” realizowanego przez MGOPS z dożywiania
w przedszkolach korzystało 9 dzieci, w szkołach 46 uczniów
(rok szkolny 2019/2020). Z dożywiana poza programem
w szkołach korzystało 179 uczniów.

 PROGRAM DLA SZKÓŁ
W ramach programu Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa uczniowie klas I-V, za zgodą rodziców, otrzymują
bezpłatnie owoce, warzywa oraz mleko i produkty mleczne.
Z tej formy wsparcia korzystało 1 546 uczniów (rok szkolny
2019/2020).

 RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”
W 2020 r. wsparcie w ramach tego programu otrzymało
3 955 uczniów na kwotę 1 185 450,00 zł. Jest to jednorazowe
świadczenie w wysokości 300,00 zł, przyznawane na dziecko
uczące się w nowym roku szkolnym, które rodzice mogą
przeznaczyć na wydatki wiązane z edukacją dziecka, m.in.
zakup odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, podręczników.
Świadczenie jest przyznawane bez konieczności spełnienia
kryterium dochodowego. Wypłatę świadczenia realizował
MGOPS w Rawiczu.
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KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
Rok 2020 w edukacji przyniósł:


czasowe zawieszenie / ograniczenie działalności
dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej przedszkoli
i szkół w związku z pandemią koronawirusa,



potrzebę szybkiego przystosowania się do realizowania
zadań edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość oraz dostosowania pracy
do przepisów wynikających ze stanu pandemii
(opracowanie procedur bezpieczeństwa
wg wytycznych sanitarnych),



organizację i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego,



wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 01.09.2020 r.,



istotne zmiany w kształceniu nauczycieli – nowe
standardy,



wiele rocznic historycznych ważnych dla kształtowania
polskiej tożsamości narodowej, pamięci zbiorowej
i patriotycznego wychowania młodego pokolenia:
100. rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II,
100. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej,
100. rocznica Zaślubin Polski z morzem, obchody
podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ
„Solidarność”, rocznica wybuchu II wojny światowej.
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Najważniejsze zmiany i działania w przedszkolach i szkołach w związku z pandemią
koronawirusa w okresie od marca do grudnia 2020 r.:
 czasowe zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkoli i szkół,
 działania przygotowawcze do obowiązkowej pracy przedszkoli i szkół w trybie zdalnym,
 opracowanie procedur sanitarnych i przeciwepidemicznych w oparciu o wytyczne MZ, GIS i MEN
oraz ich aktualizowanie stosownie do zmian w wytycznych,
 stopniowe przywracanie pracy w trybie stacjonarnym (przedszkola dla dzieci rodziców pracujących
i szkoły w trybie zajęć specjalistycznych dla uczniów z orzeczeniami, zajęć opiekuńczo-wychowawczych
dla klas I-III i konsultacji dla uczniów),
 3 elastyczne warianty funkcjonowania placówek od 01.09.2020 r. (tradycyjna forma kształcenia, wariant
mieszany – hybrydowy i kształcenie zdalne) oraz stała współpraca na linii dyrektor – inspektor sanitarny organ prowadzący – kurator,
 zawieszenie zajęć stacjonarnych najpierw dla klas IV-VIII, następnie dla klas I-III; ponowny powrót do
kształcenia zdalnego,
 zaopatrzenie przedszkoli i szkół w środki ochrony (dyspensery dla szkół z zasobów MZ; płyny do dezynfekcji,
maseczki i przyłbice zakupione w ramach środków własnych oraz otrzymane z zasobów Zakładu Karnego
w Rawiczu, MZ i Wojewody Wielkopolskiego; dozowniki na płyn do dezynfekcji i środki czystości zakupione
ze środków własnych; bezdotykowe termometry otrzymane z MZ; generatory ozonu dla przedszkoli
zakupione ze środków własnych),
 bieżące reagowanie na zmiany zaleceń i wytycznych oraz dostosowywanie warunków organizacyjnych
do zmian wynikających z liczby zakażeń (m.in. basen, dowozy, kształcenie sportowe, organizacja zastępstw,
decyzje o zawieszeniu lub ograniczeniu pracy placówek wskutek zakażeń personelu),
 udział w programach „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – zakup laptopów oraz rządowe wsparcie dla
nauczycieli 500 zł na naukę zdalną,
 borykanie się z licznymi problemami we wdrożeniu kształcenia na odległość (braki sprzętowe, „zrywanie”
połączeń z Internetem, niewystarczające kompetencje cyfrowe, wiele rozproszonych sposobów
komunikowania się z uczniami i rodzicami, zniechęcenie, zmęczenie, niezadowolenie, oczekiwanie
na powrót do normalności),
 stopniowe wypracowanie rozwiązań i dobrych praktyk w kształceniu na odległość – usprawnienie działań,
 przeprowadzenie przez organ prowadzący we współpracy z przedszkolami i szkołami ankiety wśród
rodziców na temat zdalnego nauczania i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia narzędzi i metod
kształcenia na odległość.
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Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli
na naukę zdalną

„Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”
Rodzaj projektu
Termin realizacji
Cel projektu
Beneficjenci

Szkoły objęte wsparciem
Działania

Kwota dofinansowania
Kwota wydatkowana
Źródło finansowania

Zdalna Szkoła
Zdalna Szkoła +
Projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła + ” w
ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
23.04-23.10.2020 r.
15.06-15.12.2020 r.
wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia
gmina – szkoły-uczniowie
i nauczyciele

gmina-szkoły-uczniowie (szczególnie z
rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji
materialnej oraz uczniowie
niepełnosprawni) i nauczyciele

wszystkie gminne szkoły podstawowe
zakup 41 szt. nowych laptopów, które
zakup 58 szt. używanych laptopów, które
przekazano do szkół celem użyczenia
przekazano do szkół celem użyczenia
uczniom i nauczycielom nie mającym
uczniom i nauczycielom
warunków technicznych do
nie mającym warunków technicznych do
uczestniczenia w kształceniu zdalnym
uczestniczenia w kształceniu zdalnym
100 000,00 zł
104 400,00 zł
(100% wydatków kwalifikowanych)
(100% wydatków kwalifikowanych)
98 540,22 zł
103 371,66 zł
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach”

skierowane do nauczycieli prowadzących kształcenie na
odległość, przeznaczone na dofinansowanie do zakupu sprzętu,
oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.
Wsparciem objęto 238 nauczycieli.
Otrzymane/wydatkowane środki: 137 000,00 zł, w tym:
 117 118,81 zł na wypłatę świadczenia nauczycielom,
 19 881,19 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej
dla szkół w ramach puli niewykorzystanej przez nauczycieli.
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PROJEKT AUTORSKI 3 EDYCJA
Projekt zajęć sportowych
z elementami gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej
„Rosnę zdrowo na sportowo”
W 2020 r. gmina Rawicz aplikowała o środki na realizację
projektu zajęć sportowych z elementami gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej pod nazwą „Rosnę zdrowo na
sportowo”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów.

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”.

Projekt był realizowany we wszystkich gminnych szkołach
podstawowych. W projekcie uczestniczyło łącznie 296 uczniów
klas I-III. Zajęcia były prowadzone 2 razy w tygodniu po 1 godz.
przez 12 nauczycieli wychowania fizycznego z kwalifikacjami
do zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

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 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.

Program miał charakter powszechny, a udział dzieci
w zajęciach był bezpłatny. Efektem realizacji jest poprawa
ogólnej sprawności fizycznej uczniów i korekta wad postawy.

W roku szkolnym 2019/2020 program był realizowany w 7 oddziałach. Program jest
finansowany ze środków własnych.

Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli
prowadzących zajęcia, zakup koszulek z logo dla uczniów
i nauczycieli oraz zakup dzienników zajęć.

Na realizację programu wydano kwotę 20 532,89 zł (w tym:
11 803,54 zł z wkładu własnego Gminy i 8 729,35 zł z dotacji
MSiT).
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Szkolny Klub Sportowy
W gminnych szkołach podstawowych
w 2020 r. był realizowany kolejny raz
program Ministerstwa Sportu i Turystyki
pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy”.

Program dotyczył organizacji w szkołach zajęć pozalekcyjnych,
umożliwiających uczniom podejmowanie dodatkowej aktywności
fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod
opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.
Program był realizowany w okresie od 02.01.2020 r. do 15.12.2020 r. Do
Programu zakwalifikowano 14 grup z 7 szkół (SP nr 1, SP nr 4, SP nr 5, SP
Sierakowo, SP Masłowo, SP Zielona Wieś, SP Słupia Kapitulna). Zajęcia
odbywały się dwa razy w tygodniu, każde po 60 minut w grupach 15-20
osobowych.
Program promował aktywność fizyczną i aktywny styl życia wśród uczniów.
Zwracał uwagę na profilaktykę otyłości oraz tworzenie warunków do
rozwoju talentów i zainteresowań sportowych uczniów.
Koszt Gminy związany z udziałem Szkół w Programie wyniósł 3 500,00 zł.
Operatorem Programu był Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
W ramach programu Szkoła Podstawowa nr 5 w Rawiczu zyskała nową jadalnię.
Przeprowadzono kapitalny remont pomieszczenia, wyodrębniając z jego całkowitej
powierzchni typową jadalnię i osobną część świetlicową.
Zakres prac:
• wymieniono oświetlenie elektryczne,
• wyremontowano sufit,
• wygładzono i pomalowano ściany,
• wymieniono płytki na podłodze,
• zamontowano nowe drzwi oraz poręcz na klatce schodowej prowadzącej do
wyremontowanego pomieszczenia,
• jadalnia została wyposażona w nowe stoły, krzesła i zastawę stołową.

Całkowity koszt 62 569,81 zł
 dofinansowanie 24 999,21 zł
 wkład własny 37 570,60 zł
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„Podróże do krainy przyrody – utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi”
Projekt edukacji ekologicznej realizowany w okresie od dnia 03.08.2020 r. do dnia 21.12.2023 r. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi. 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 2020 r. – zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych.
Całkowita wartość projektu wyniosła 43 109,91 zł, w tym:
 25 865,94 zł dotacja WFOŚiGW w Poznaniu,
 17 243,97 zł środki własne Gminy Rawicz.
W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zielonej Wsi została
utworzona przyrodnicza ścieżka dydaktyczna pod nazwą „Podróże do krainy przyrody”, wyposażona m.in.
w gry plenerowe, tablice edukacyjne, rzeźbę pszczoły, światowidy edukacyjne, skocznię, labirynt wiedzy.
Na ścieżce znajduje się też wiata z ławostołem pełniąca rolę "Laboratorium pod chmurką”, wyposażona
w lornetki, lupy, mikroskop i stację pogody. Na ścieżce posadzono też rośliny (świerk srebrny, modrzew,
czeremcha).
Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na rolę pszczół w przyrodzie oraz
popularyzację idei czynnej ochrony owadów zapylających w najbliższym otoczeniu. Dzięki przedsięwzięciu
uczniowie poznają ogromne znaczenie pszczół w ekosystemie. Ścieżka pozwoli uczniom na realizowanie
treści edukacji ekologicznej w atrakcyjnych i dostosowanych do potrzeb dzieci warunkach.

EDUKACJA
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Szkoła ćwiczeń w Gminie Rawicz

EDUKACJA
Rawicka akademia wiedzy i umiejętności

26 czerwca 2020 r. Instytucja Pośrednicząca
MEN podpisała z Gminą Rawicz umowę
o dofinansowanie projektu nr
POWR.02.10.00-00-3022/20 pn. Szkoła
ćwiczeń w gminie Rawicz. Wartość umowy
wynosi 1 324 295,66 zł. Umowę podpisano
w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.0200-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół
ćwiczeń – II edycja.

W 2020 r. dokonano końcowego rozliczenia projektu „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. Wypłacono
wynagrodzenia dla personelu projektu w kwocie 60 884,97 zł.

Projekt będzie realizowany od 01.01.2021 r. do 31.07.2022 r. w partnerstwie z Euro Innowacje
sp. z o.o. Miejscem realizacji projektu będzie Szkoła Podstawowa w Sierakowie (szkoła ćwiczeń).
Pozostałe gminne szkoły podstawowe będą szkołami współpracującymi (wspieranymi)
w projekcie.

Projekt realizowano w dwóch gminnych placówkach: w Szkole
Podstawowej nr 4 w Rawiczu i Szkole Podstawowej
w Sierakowie. Część działań projektowych z uwagi na
pandemię została przesunięta do realizacji na rok 2021 i 2022.

Asy z pierwszej klasy
Projekt uzyskał w 2020 r. pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został
wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
Projekt będzie realizowany od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. We wszystkich gminnych szkołach
podstawowych. Wartość projektu to 214 400,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 203 680,00 zł,
a reszta to niefinansowy wkład własny Gminy Rawicz.

Erasmus +

 SP4: „Nauczyciele SP4 dla klasy dwujęzycznej”; okres
realizacji 2018-2021; działania zrealizowane w 2020 r.:
wypłata stypendiów dla uczestników projektu
wyjeżdżających za granicę, zorganizowano kurs
j. angielskiego dla nauczycieli oraz zagraniczne kursy
metodyczne; kwota wydatków w 2020 r.: 49 207,21 zł (od
początku realizacji: 181 461,81 zł).
 SP Sierakowo: „Voices”; łączne planowane nakłady: 104
998,12 zł; okres realizacji przesunięto na lata 2021-2022;
w 2020 r. poniesiono tylko jeden wydatek na kwotę 898,00 zł
na zakup drukarki.
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 W przedszkolach i szkołach podstawowych były 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 (w roku 2020
ograniczone z uwagi na pandemię).

 W Szkolnych Klubach Wolontariusza w szkołach
podstawowych, współpracujących z Lokalnym Centrum
Wolontariatu, jest zrzeszonych ponad 100 wolontariuszy,
angażujących się w liczne akcje – zbiórki słodyczy, żywności,
nakrętek, sprzątania świata, akcje profilaktyczne.

 Uczniowie gminnych szkół z sukcesami uczestniczą we współzawodnictwie
sportowym, olimpiadach i konkursach.

 Szkoły i przedszkola angażują się często i chętnie w działania
charytatywne.

 Ponadto gminne przedszkola i szkoły podstawowe są miejscem realizacji wielu
innowacji pedagogicznych, które wzbogacają proces dydaktyczny i
wychowawczy.

 W szkołach stopniowo wdrażany jest szybki i bezpieczny
Internet w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 W przedszkolach i szkołach są realizowane zajęcia dodatkowe rozwijające
zainteresowania (m.in. taneczne, plastyczne, sportowe, teatralne,
przedmiotowe, turystyczne, dziennikarskie, przedsiębiorczości).
 W szkołach, dla uczniów szczególnie uzdolnionych, prowadzone są indywidualne
programy nauczania, np. z matematyki, j. angielskiego, informatyki.

 We wszystkich szkołach podstawowych w ramach zadań statutowych
prowadzona jest opieka świetlicowa i biblioteki szkolne.
 Gminne przedszkola i szkoły są chętnie wybierane przez studentów kierunków
pedagogicznych jako miejsca realizacji praktyk wdrożeniowych.
 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi we współpracy
z Pracownią Dialektologiczną UAM w Poznaniu realizowali projekt „Świat dziecka
– badamy język mieszkańców okolic Rawicza”, którego efektem będzie
tematyczny słownik.

 W konkursie „OSE Wyzwanie” Szkoła Podstawowa
w Sierakowie wygrała mobilną pracownię multimedialną
złożoną z 15 laptopów z nowoczesnym oprogramowaniem.
 Cztery szkoły (SP1, SP4, SP5 i SPZW) uczestniczą w projekcie
Cyfrowa Szkoła Wielkopolska.

Ze szkolnych kronik:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza
w Rawiczu obchodziła 100-lecie działania.
Szkole Podstawowej nr 5 im. K. Kurpińskiego
w Rawiczu został nadany sztandar.
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FINANSOWANIE EDUKACJI
DOCHODY
Dotacje z budżetu
państwa

1 810 134,47 zł

Dochody własne

900 995,86 zł

Subwencja oświatowa

24 147 307,79 zł

Projekty unijne

213 911,72 zł

Dochody RAZEM

Finansowanie
edukacji
z budżetu Gminy

27 072 349,84 zł

WYDATKI

Majątkowe
z budżetu gminy
i UE

220 540,13 zł

Remontowe

373 786,06 zł

Wydatki osobowe
z budżetu gminy
i Unii Europejskiej

35 642 591,44 zł

Pomoce
dydaktyczne
z budżetu gminy
i Unii Europejskiej

Pozostałe
wydatki

485 951,00 zł 7 644 764,25 zł

Wydatki
RAZEM
(z budżetu gminy
i Unii Europejskiej)

44 367 632,88 zł

17 295 283,04 zł
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Koło Przyjaciół Partnerstwa miast Rawicz-Attendorn
W 2020 r. kontynuowało działalność Koło Przyjaciół Partnerstwa miast
Rawicz-Attendorn pod opieką nauczycielek: Haliny Böhm, Marty Bilik
(SP Sierakowo) i Izabeli Komisarskiej (I LO).

Niestety z powodu pandemii nie doszło do zaplanowanej na przełom
maja i czerwca 2020 r. wizyty uczniów z Attendorn w Rawiczu.
Działania przeniesiono do internetu.
Uczniowie z Attendorn wspólnie z uczniami rawickich szkół uczestniczyli
wirtualnie w rawickiej „Nocy w Bibliotece” oraz Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Czas w szarości”, organizowanym przez Szkołę
Podstawową w Sierakowie.
Na konkurs wpłynęły 2 544 prace, w tym ponad 100 zgłoszonych przez
uczniów z miasta partnerskiego Attendorn. Aż 23 prace uczniów
z Attendorn zdobyły honorowe wyróżnienia w postaci kwalifikacji prac
na wystawę pokonkursową. Ich autorzy otrzymali dyplomy i upominki gminne zestawy promocyjne.

EDUKACJA
Prace konkursowe z Attendorn
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OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
Opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia
do lat 3 na terenie gminy Rawicz była sprawowana w formie: dziennego
opiekuna i niepublicznych żłobków.
Rodziny z małymi dziećmi mogły też korzystać bezpłatnie z oferty zajęć
Lokalnego Klubu Rodzinnego w Rawiczu, działającego pod patronatem
Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindrgen w Poznaniu.

Dzienny opiekun
Zadanie to w 2020 r. realizowała jedna osoba fizyczna zatrudniona na podstawie
umowy zlecenie o świadczenie usług zawartej z Gminą Rawicz. Opiekun obejmował
opieką 5-8 dzieci. Na jego działalność (wynagrodzenie wraz
z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych,
zakup energii i usług zdrowotnych) poniesiono wydatki w kwocie: 37 261,17 zł,
w tym: środki własne - 32 671,17 zł, dotacja z rządowego konkursu na finansowe
wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH +” 2020 dla modułu 2 - 4 590,00 zł.
Wykonanie wydatków jest znacznie niższe od zakładanego z uwagi na okresy
zawieszenia pracy spowodowane pandemią. Rodzice wnosili opłatę za pobyt
dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 2,43 zł za każdą godzinę faktycznie
sprawowanej opieki nad dzieckiem.

Niepubliczny Żłobek „Mały Książę” w Rawiczu
Z budżetu gminy Rawicz w 2020 r. udzielono dotacji celowej
w wysokości 200,00 zł 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: 93 200,00 zł (na 466
dzieci w skali roku; 36-41 w skali miesiąca) w tym środki własne: 91
400,00 zł, porozumienia między JST: 1 800,00 zł. Dotację
przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadań żłobka.

Niepubliczny Żłobek HAPPY HOUSE Rawicz
24 września 2020 r. do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonego przez Burmistrza Gminy Rawicz wpisano nowy
niepubliczny żłobek o nazwie HAPPY HOUSE Rawicz. Żłobek jest
przewidziany docelowo na 62 miejsca organizacyjne.
W 2020 r. nie korzystał z dotacji z budżetu Gminy Rawicz.

Nadzór
Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Burmistrz
Gminy Rawicz sprawował nad wszystkimi formami opieki nad dziećmi
nadzór w zakresie warunków i jakości sprawowanej opieki,
sprawozdawczości i zgodności danych w rejestrze żłobków. W każdej
z form opieki odbyły się planowane kontrole.
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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 2020 r. kwotę 117 151,68 zł. Niskie wykonanie wynika
z czasowego zawieszenia działalności Centrum oraz ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów,
spowodowanych pandemią koronawirusa. W ramach zawartej umowy zostało udzielonych 1 449
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: 80,85 zł.

Akcje profilaktyczne:
1) Badania mammograficzne – organizowane cyklicznie we współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i
Epidemiologii Nowotworów OPEN w Poznaniu oraz Grupą LUXMED z Gdyni.
W 2020 r. mammobus stacjonował w Rawiczu 9 razy. Z badań skorzystało 190 kobiet.
2) Badania w kierunku raka gruczołu krokowego dla mężczyzn – przeprowadzone
we współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN w Poznaniu. Badaniom
poddało się 54 mężczyzn.
3) Gminne akcje zbiórki krwi – organizatorem zbiórek jest Gmina Rawicz we współpracy
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu i Klubem Honorowych Dawców
Krwi PCK przy Zarządzie Rejonowym PCK. W 2020 r. odbyły się
3 zbiórki, zebrano blisko 53 litry krwi.
4) „Oddaj osocze” – zainicjowana przez Gminę Rawicz akcja promującą walkę z COVID-19. W ramach
akcji Gmina gwarantuje bezpłatny transport dla ozdrowieńców do punktu poboru osocza w Lesznie.
Osoby, które oddały osocze, otrzymały karnety VIP uprawniające do skorzystania z oferty Rawickiego
Festiwalu Teatralnego i wejść na krytą pływalnię.

EDUKACJA
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA
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 2020 r.
wpłynęły 63 wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników. Wypłacono dofinansowana
na łączną kwotę 424 961,82 zł za wykształcenie 55 uczniów.

Prace społecznie użyteczne
Na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu
na wykonywanie prac społecznie użytecznych w 2020 r. wydatkowano kwotę
21 286,80 zł, w tym: 10 643,40 zł stanowią środki wypłacone
z budżetu Gminy Rawicz i tyle samo stanowi refundacja z PUP. Prace kurierskie
i porządkowo-gospodarcze wykonywało od 6 do 8 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 2020 r. Gmina Rawicz poniosła wydatki w kwocie 16 836,00 zł z tytułu
gotowości 2 miejsc dla osób bezdomnych oraz 4 784,00 zł tytułem faktycznego
pobytu, łącznie: 21 620,00 zł. W 2020 r. ze schronienia skorzystało 7 osób
bezdomnych.
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GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Jest jednostką budżetową Gminy powstałą po podjęciu przez Radę Miejską
Gminy Rawicz w dniu 18.09.2019 r. uchwały Nr XII/123/19 w sprawie utworzenia
samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminne Centrum Usług
Wspólnych w Rawiczu i nadaniu jej statutu.

Rozpoczęło swoją działalność 1.11.2019 r.

 dokonuje rozliczeń projektów, które uzyskały dofinansowania z budżetu UE,
 zapewnia obsługę prawną,
 wdraża zintegrowane systemy informatyczne we wszystkich jednostkach
oświatowych.

Największą wartością Centrum są pracownicy, którzy
posiadają wiedzę i umiejętności do obsługi jednostek
działających zgodnie z zasadami określonymi dla sektora
finansów publicznych oraz podmiotów działających
w obrocie gospodarczym.

Do zadań Centrum należy obsługa finansowo-księgowa,
informatyczna i prawna wszystkich jednostek
oświatowych oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
z którymi 30.12.2019 r. Centrum podpisało porozumienia
o wspólnej obsłudze finansowej.
Gminne Centrum Usług Wspólnych realizuje zadania
statutowe na rzecz obsługiwanych jednostek.
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Najważniejsze wykonane czynności w 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zmiana planów finansowych dochodów jednostek budżetowych

20 razy

Zmiana planów finansowych wydatków jednostek budżetowych

217 razy

Zmiana planów samorządowych instytucji kultury

15 razy

Sprawozdania budżetowe i finansowe

389 sztuk

Sprawozdania na rzecz samorządowych instytucji kultury

48 sztuk

Wykonane przelewy bankowe

26 444 sztuk

Wystawione faktury oraz noty księgowe

601 sztuk

Zaksięgowane dowody księgowe

16 065 sztuk

Liczba osób, dla których co miesiąc sporządzono listy płac

684 osoby

Liczba osób, dla których sporządzono listy wypłat z tytułu zawartych umów
zlecenia

135 osób

Sporządzone listy płac w 2020 r.

1 469 sztuk

 W 2020 r. Centrum zatrudniało 15 osób na 14,5
etatach.
 Plan finansowy wydatków został wykonany
w kwocie 1 490.215,61 zł, dzięki któremu
zrealizowano zaplanowane zadania statutowe.
 Centrum obsługuje 17 jednostek
organizacyjnych Gminy Rawicz.
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EKONOMIA SPOŁECZNA – ROLA SAMORZĄDU

 Ekonomia społeczna - najogólniej określana jest jako

Na terenie gminy działa:








gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna, która
łączy w sobie jednocześnie cele ekonomiczne i cele społeczne,
z których najważniejszym jest przeciwdziałanie wykluczeniu. To
działalność gospodarcza zorientowana na byciu użytecznym
dla społeczeństwa, a wypracowany zysk finansowy, przeznacza
na realizację celów społecznych.

66 stowarzyszeń, w tym 22 kluby sportowe
5 organizacji kościelnych
8 grup nieformalnych
11 Ochotniczych Straży Pożarnych
5 stowarzyszeń zwykłych
2 spółdzielnie socjalne
6 kół gospodyń wiejskich

 Działalność organizacji pozarządowych stanowi bazę dla

Liczba zadań w poszczególnych
zakresach działalności pożytku publicznego

działania w zakresie polityki społecznej, pomocy
społecznej, zdrowia, niepełnosprawności

15

16

14
24

dzialania w zakresie sportu i turystyki
działania w zakresie kultury
działania na rzecz lokalnej społeczności,
integracji małych społeczności
działania w zakresie bezpieczeństwa
działania na rzecz określonej grupy interesariuszy

rozwoju społeczności lokalnej, gdyż to one skupiają
najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne
obywateli danego środowiska. Aktywność, rozeznanie
istniejących problemów i elastyczność w działaniu oraz duża
wiarygodność w środowisku lokalnym, powodują włączanie się
ludzi w działania wspólnoty.

18
19

 Dla zapewnienia lepszych warunków funkcjonowania
organizacji, administracja samorządowa, powinna wspierać
podejmowane przez organizacje inicjatywy w celu ich
umocnienia. Stąd, ogromnego znaczenia nabiera potrzeba
współpracy administracji publicznej i organizacji
pozarządowych. Współpraca samorządu z sektorem ES
powinna odbywać się na zasadzie partnerstwa i wspólnych
inicjatyw.
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WSPÓŁPRACA FINANSOWA
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
Od 2017 roku funkcjonuje procedura ogłaszania otwartych konkursów ofert,
składania ofert i sprawozdań za pomocą 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 kolejny rok wykorzystuje system elektronicznego
składania ofert i rozliczania realizowanych zadań przez
organizacje pozarządowe. Dzięki niemu, szczególnie w obliczu
pandemii, zmniejszyło się ryzyko zakażenia poprzez bezpośredni
kontakt fizyczny.

Co roku obserwuje się wzrost ilości składanych ofert
w otwartych konkursach ofert.
Na drastyczne zmniejszenie liczby złożonych ofert
z własnej inicjatywy w trybie małych grantów w 2020 r. miała wpływ
sytuacja pandemiczna i znacznie ograniczone możliwości działania
organizacji pozarządowych.
W obliczu pandemii i wprowadzanych obostrzeń organizacje
pozarządowe nie mogły realizować wszystkich zleconych zadań,
w wyniku czego Gmina umożliwiała organizacjom zmniejszanie zakresu
działań lub całkowitą rezygnację z realizacji zadań.

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

54 złożonych ofert
w otwartych
konkursach

47 złożonych ofert
w otwartym
konkursie

57 złożonych ofert
w otwartym
konkursie

21 złożonych ofert
w trybie małych
dotacji

21 złożonych ofert
w trybie małych
dotacji

8 złożonych ofert
w trybie małych
dotacji

RAPORT O STANIE GMINY 2020
2019

157

OBYWATELSKI RAWICZ
INNE FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO:

-

Otwarty konkurs ofert
- zlecenie realizacji 49 zadań
rezygnacja w trakcie roku z realizacji 18 zadań
746 890,14 zł

łącznie wykorzystanych środków dotacji

Małe granty - oferty z własnej inicjatywy





STYPENDIA SPORTOWE: Burmistrz przyznał 22 zawodnikom stypendium sportowe
(61 200,00 zł), nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1 200,00 zł dla 6 zawodników
oraz nagrody jednorazowe dla 8 trenerów (3.500,00 zł)
Łącznie na ten cel przeznaczono: 65 900,00 zł.
Nowe finansowanie Szkolnego Związku Sportowego: Gmina Rawicz od 2019 r. jest
członkiem wspierającym Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Zgodnie
z decyzjami zarządu Stowarzyszenia Gmina wpłaca roczną składkę członkowską
obliczaną wg. reguły 12,00 zł dla 1. ucznia szkół podstawowych z gminy Rawicz.
Składka za 2020 r. wyniosła 33 660,00 zł.

realizacja 3 zadań
11 320,00 zł

łącznie wykorzystanych środków dotacji

758 210,14 zł

suma środków przekazanych organizacjom
w formie dotacji
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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.

RAWICKA GMINNA RADA SPORTU
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
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 połowy marca do grudnia punkt wsparcia przeszedł na
poradnictwo on-line i dzięki temu czynny był w każdy dzień
tygodnia w godzinach pracy Urzędu.
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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.

OBYWATELSKI RAWICZ
AKCJA SPOŁECZNA
„WSPÓLNIE PRZYWRACAMY PAMIĘĆ”

W 2020 r. nastąpiło zakończenie kolejnego etapu akcji społecznej pod hasłem „Wspólnie
przywracamy pamięć”, której celem jest zachowanie materialnych śladów dziedzictwa
Kulturowego rawickich Żydów.
W ramach akcji:
 posegregowano ręcznie, a następnie zabezpieczono około 40 ton materiału, stanowiącego
pozostałości po zniszczonych w czasie okupacji hitlerowskiej rawickich judaicach,
 prowadzono działania popularyzujące wiedzę o historii i zapomnianym dziedzictwie
kulturowym Żydów w Rawiczu. W Muzeum Ziemi Rawickiej została opracowana wystawa
edukacyjna dokumentująca dzieje rawickiej synagogi. Zaprezentowano na niej m.in. plany
architektoniczne budowli, która w kwietniu 1941 r. bezpowrotnie zniknęła z krajobrazu
kulturowego miasta.
 szczątki macew z widocznymi napisami przewieziono do magazynu Muzeum Ziemi Rawickiej.

Przynajmniej trzy razy w roku wolontariusze
sprzątają teren cmentarza żydowskiego
w Rawiczu (Sierakowie). Efektem akcji
z grudnia 2020 r. było 8 wypełnionych
120-litrowych worków ze śmieciami.
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OBYWATELSKI RAWICZ
AKCJA SPOŁECZNA
„TABLICZKA DLA POWSTAŃCA”
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, przekazują rodzinom
okolicznościowe, kamienne tabliczki w celu
oznakowania grobów.
Projekt ma charakter ciągły. W drugiej edycji akcji
(2020 r.) doprowadzono do oznakowania 37 grobów
powstańców.
Finansowanie Gminy w tej edycji wyniosło 8 420 zł.
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OBYWATELSKI RAWICZ

Budżet obywatelski, to wydzielona część budżetu gminy,
o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy.

521 700,00 zł
to wartość projektów wybranych
do realizacji w 2020 r.

W naszej gminie realizowany jest od 2013 r.
Dzielimy go na projekty młodzieżowe, małe i inwestycyjne.
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BUDŻET OBYWATELSKI
PROJEKTY WYBRANE W 2019 r. – REALIZACJA 2020 r.
PROJEKTY MŁODZIEŻOWE
Lp.

Nr
projektu

1

4

Projekt
Oświetlenie stadionu sportowego
w Dębnie Polskim

Kwota projektu

Wartość
realizacji

Jednostka
odpowiedzialna za
realizację

53 851,00 zł

48 597,30 zł

Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Rawiczu
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BUDŻET OBYWATELSKI
PROJEKTY MAŁE
Lp.

Nr
projektu

Projekt

Kwota
projektu

Wartość
realizacji

Jednostka odpowiedzialna
za realizację

1

8

Fitness pod Wierzbami w Dębnie Polskim

20 000,00 zł

13 413,16 zł

Urząd Miejski Gminy Rawicz –
Wydział Organizacji i Nadzoru

2

1

Muzyka łączy pokolenia wsparcie
Zespołu Muzycznego "Jesienny Liść"

19 989,00 zł

19 989,00 zł

Dom Kultury w Rawiczu

3

6

Zakup wyposażenia plenerowego dla
sołectwa Stwolno.

16 500,00 zł

15 640,38 zł

Urząd Miejski Gminy Rawicz –
Wydział Organizacji i Nadzoru

4

2

Doposażenie placu w Słupi Kapitulnej
Fitness i stół do tenisa stołowego

9 297,00 zł

7 121,70 zł

Urząd Miejski Gminy Rawicz –
Wydział Organizacji i Nadzoru

5

5

Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej
w Izbicach

19 798,00 zł

19 535,00 zł

Urząd Miejski Gminy Rawicz –
Wydział Organizacji i Nadzoru
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BUDŻET OBYWATELSKI
PROJEKTY INWESTYCYJNE
Lp.
1

Nr projektu
1

Projekt
Budowa ciągu pieszo - jezdnego w
ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz
z oświetleniem w Dębnie Polskim.

Kwota
projektu
382 265,00 zł

Wartość realizacji
Projekt w trakcie realizacji,
planowane zakończenie
30.04.2021 r.

Jednostka odpowiedzialna za
realizację

Urząd Miejski Gminy Rawicz Biuro Zarządzania Drogami
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BUDŻET OBYWATELSKI
ROK 2020

Ze względu na dynamiczną sytuację
epidemiologiczną w 2020 r. oraz znaczące
zmniejszenie dochodów Gminy nie
wyodrębniono osobnej kwoty na realizację
Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.
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FUNDUSZ SOŁECKI

W ramach funduszu każda wioska sołecka
dysponuje własnym budżetem na zadania
realizowane przez sołectwo.

Rok

Wysokość środków
z funduszu sołeckiego
(plan)

Wysokość środków
wydanych z funduszu
sołeckiego

Wysokość zwrotu

2017

326 710,53 zł

318 636,64 zł

104 035,91 zł

2018

419 539,96 zł

382 093,38 zł

109 152,62 zł

2019

474 958,99 zł

468 086,43 zł

122 657,37 zł

2020

477 717,70 zł

423 907,35 zł

107 464,75 zł

1 592 723,80 zł

443 310,65 zł
(27,8%)

Razem:

1 698 927,18 zł

To wyodrębniony budżet dla każdego
sołectwa na zadania własne Gminy, które
służą poprawie warunków i życia
mieszkańców wsi.

SOŁECKIE FINANSE
Wielkość 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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WSPÓŁPRACA Z ATTENDORN
ZAKRES WSPÓŁPRACY:
✔ wymiana informacji na temat bieżącej sytuacji w miastach
partnerskich w okresie pandemii
✔ publikacja materiałów informacyjnych w prasie polskiej
i niemieckiej
✔ organizacja konkursu plastycznego dla uczniów z Rawicza
i Attendorn
✔ współpraca seniorów miast partnerskich
✔ współpraca gospodarcza

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Współpraca on-line w czasie pandemii
Łącznie 2 konferencje w 2020 r.

Pandemia wymusiła wypracowanie
nowych narzędzi i sposobów komunikacji.
Współpracę przeniesiono do sieci:
➢ konferencje
➢ koncerty na YouTube
➢ wirtualne zwiedzanie jednostek
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WSPÓŁPRACA Z ATTENDORN
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W 2020 r.
▪

Podsumowanie konkursu plastycznego
w Rawiczu i Attendorn.

▪

Udostępnienie przez Muzeum w Attendorn
filmów zrealizowanych w j. polskim.

▪

Wymiana świąteczno - noworocznych życzeń
między miastami.

▪

Współpraca senioralna Rawicz-Attendorn:
MGOPS i Dzienny Dom Pomocy Społecznej
w Rawiczu przygotował upominki dla
seniorów z Attendorn. Inicjatorem podobnej
akcji po stronie niemieckiej była tamtejsza

rada seniorów.
▪

Przygotowanie, z myślą o mieszkańcach
Rawicza i miastach partnerskich, „świąteczno
- noworocznej, muzycznej pocztówki”;
realizacja przy współpracy z Domem Kultury
w Rawiczu.
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
80-LECIE REJONU GŁĘBOKIE przekazanie życzeń i gratulacji
nagranych w j. rosyjskim

SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ
W sierpniu Burmistrz wystosował do
władz miasta partnerskiego Głębokie
list intencyjny określający stanowisko
Gminy Rawicz w sprawie
ówczesnej sytuacji
politycznej na Białorusi.

* Z powodu pandemii odłożono
zaplanowane wcześniej wspólne działania
kulturalne, w tym udział Zespół
Regionalnego “Wisieloki” w Festiwalu Wiśni.
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DOM KULTURY W RAWICZU
OFERTA KULTURALNA

KULTURA
OFERTA

Liczba realizacji

Liczba uczestników

Seanse filmowe

509

10 250

Wystawy

19

1 200

Festiwale i przeglądy artystyczne

2

2 500

Koncerty

18

3 000

Spotkania, wykłady

7

2 000

Konkursy

9

1 500

Pokazy teatralne

25

10 000

Warsztaty

6

250

OGÓŁEM

595

30 700

RAPORT O STANIE GMINY 2020
2019

172

DOM KULTURY W RAWICZU
OFERTA KULTURALNA
STYCZEŃ
01.01.
15.01.
17.01.
18.01.
22.01.
25.01.
31.01.

MARZEC
„Koncert Noworoczny z gwiazdami”
Koncert charytatywny „Moja i Twoja Nadzieja”
„Koncert Wolności Rawicz-Miejska Górka”
„W drodze po niepodległość” Rawicki Jarmark Historyczny
„Rawicz i gmina Rawicz w malarstwie” wernisaż wystawy poplenerowej
Z cyklu UPIORY I TENORY „ARIE WŚRÓD RÓŻ” - turniej tenorów
„Hrabina Marica" - operetka w wykonaniu Teatru Muzycznego Arte Creatura
„Boże Narodzenie w zupełnie starym stylu” - wystawa eksponatów z czasów PRL-u,
Koncert kolęd: Magdalena Zamoroka, Przemysław Maćkowiak;
„Próby, czyli karp w galarecie" – spektakl Integracyjnego Teatru ARKA z Wrocławia

LUTY
01-2.02.
01.02.
03-05.02.
03.02.
04.02.
05.02.
07.02.
15.02.
16.02.
21.02.
26.02.
28.02.

KULTURA

„Fascynujący świat pająków i skorpionów" wystawa
„Dirty dancing po latach"spektakl taneczny - Gawra Artystyczna
„EkoDeka" warsztaty ekologiczne dla młodzieży
Warsztaty plastyczne dla dzieci w Łaszczynie
„Calineczka" spektakl teatru lalek Bajka
warsztaty wokalne dla dzieci w Łaszczynie
„Kobieta idealna" spektakl komediowy - reż. Adrianna Biedrzyńska, Stefan Friedman
„Międzynarodowy festiwal iluzji"
„Last minute" – Kabaret Jurki
„K-OLEJNY ŁUKOWIAK - obrazy olejne z dorobku artysty"
Z cyklu "Upiory i tenory: serce w popiele" spotkanie dla melomanów nt. Domingo
„LARUM ukazanie obrazu" - Agresywny Układ Trawnika - wystawa jednego obrazu

01.03.
08.03.

Spektakl Teatru Rębacz "Wieruszka – twoja wymarzona
pomoc domowa”
Koncert Waldemara Malickiego „KLASYKA PO BANDZIE”

MAJ
22-24.05.
30.05.

"Niech Was pędzel prowadzi" - wystawa poplenerowa
członków koła plastycznego
"Pechowi szczęściarze" - kino plenerowe

CZERWIEC
06.06.
19-21.06.

"Ikar. Legenda Mietka Kosza" - kino plenerowe
Wystawa akwareli i rzeźby Mirosława Małeckiego

LIPIEC
03.07.
04.07.
05.07.

Wystawa kolaży dzieci
Spektakl dla dzieci „Czarne i białe”
Pokaz mody Hanny Kunickiej
Wystawa mandali Julity Adamiak
Koncert kapeli góralskiej „Góralska Hora”
Koncert operowy Jarosława Wewióry i Ewy Banasiak
Prowadzenie: dr Andrzej Wątorski
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DOM KULTURY W RAWICZU
OFERTA KULTURALNA
WRZESIEŃ

SIERPIEŃ
03-09.08.
07.08.
08.08.
09.08.

14.08.
14.08.
22.08.
26.08.
25-29.08.
28.08.
29.08.

KULTURA

Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży
„Zauroczone sploty” wystawa Joanny Polowczyk
„Koszmarny kabaret z wentylkiem” Rawicki Teatr Komedii
„Fintikluszki folkowe okruszki” - spektakl dla dzieci
Koncert finałowy warsztatów wokalnych.
Wręczenie nagród dzieciom w konkursie „Baj się bajuniu – narysuj ten świat”
Wystawa „Kwiaty” Rafała Kruszki
Koncert „The best of musical”
Wystawa rysunku Wiktorii Wieczorek
Kino plenerowe „Miłość i miłosierdzie”
Wystawa malarstwa Eugenii Anny Wieczorek
Warsztaty origami dla dzieci w wieku 10-15 lat - Kazumi Łoza
Warsztaty teatralne dla młodzieży w wieku z Izabelą Noszczyk, Sebastianem
Nowickim
„FABIAN GRA DLA...” Koncert charytatywny
Wystawa zwycięzcy konkursu "Zastrzyk Pozytywnej Twórczości"
Spektakl finałowy warsztatów teatralnych
Tadeusz Drozda w programie "50-tka"
Trio wokalne:Sandra Bujak, Magdalena Kaczmarek, Magdalena Zamoroka
Koncert zespołu KATHARSIS

13.09.
19.09.
23.09.
27.09.

Wystawa malarstwa Anny Starskiej – zabytkowe wiaty
Koncert „Tyle słońca” Rawickiego Teatru Piosenki KREACJA
Ireneusz Krosny w spektaklu „Mowa ciała”
„Koszmarny kabaret z wentylkiem” - Rawicki Teatr Komedii
„Pamiętnik z powstania warszawskiego” w wykonaniu Adama
Woronowicza

PAŹDZIERNIK
02.10.
24.10.
29.10.

Andrzej Poniedzielski w programie „Jubileusz”
Wystawa Tatjany Bartków „Pole widzenia”
Spektakl „Ja kobieta” - Rawicki Festiwal Teatralny im. Krystyny
Sienkiewicz
„Byłaś serca biciem” z piosenkami Andrzeja Zauchy i Marka
Grechuty

LISTOPAD
06.11.

„Przyszedł mężczyzna do kobiety, czyli pewnego razu w Łodzi” spektakl w formie hybrydowej
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DOM KULTURY W RAWICZU
WIRTUALNA OFERTA KULTURALNA

KULTURA

Zastrzyk Kultury

Historia Muzyki Klasycznej

Cykl prowadzony przez pracowników Domu Kultury, w którym
zamieszczane są krótkie filmiki instruktażowe oraz relacje z wydarzeń
przeprowadzanych w ramach Domu Kultury w Rawiczu.

Internetowe wykłady dr. Andrzeja Wątorskiego, w których przeniesione zostały
na ekran opowieści o historii teatru muzycznego, opery, operetki czyli cykl
"Upiory i tenory" oraz sylwetki największych twórców muzyki klasycznej czyli
cykl „Słucham, słyszę”.

19.03.
20.03.
21.03.
27.03.
28.03.
01.04.
03.04.
07.04.
09.04.
15.04.
18.04.
22.04.
24.04.
05.05.
07.05.
14.05.
29.05.
09.06.
29.06.
06.07.
12.08.
17.08.
03.11.
20.11.
11.12.

Ekologiczna torba na zakupy
Wystawa "K-olejny Łukowiak"
Czytaj z nami. Bajka o rybaku i złotej rybce
Stwórz własny organizer
Zrób swoją maseczkę antywirusową
Malowanie na płótnie
Opowiem wam pewną historię...
Zając z masy solnej
Ozdoby wielkanocne z recyklingu
Rysowanie węglem
Indiański łapacz snów
Śpiew to zdrowie
"W królestwie umierającego słońca II" wystawa Tomasza Bzdęgi
Konkurs plastyczny pod hasłem: Wolontariat
Koncert dla szpitala (odcinek specjalny)
Pomagaj z kulturą
Wystawa poplenerowa "Niech was pędzel prowadzi"
Namaluj swój mural
Wystawa Mirosława Małeckiego "Akwarela i rzeźba"
Kulturalny weekend - powitanie lata - relacja
Kulturalny weekend...z wentylkiem - relacja
Warsztaty artystyczne dla dzieci - teatrzyk kukiełkowy
Wystawa Tatjany Bartków "Pole widzenia"
Wystawa „Wokół Łempickiej” studentów RUTW
Reportaż z ogólnopolskiej wystawy plastycznej „Czas w szarości”

25.03.
23.04.
01.05.
20.05.
27.05.
24.06.
08.07.
20.10.

Upiory i tenory – Kraina uśmiechu
Upiory i tenory – Beethoven jakiego nie znamy
Słucham, słyszę – maj w muzyce, muzyka w maju
Upiory i tenory – w księstwie Czardasza
Słucham, słyszę – Cisza w muzyce
Słucham, słyszę – Dzieci i muzyka
Upiory i tenory – Sen nocy świętojańskiej
Upiory i tenory – pożegnanie z tytułem

Wielkie miasta
Cykl opowieści o największych aglomeracjach świata, który pod koniec roku
zastąpił znane nam dobrze od kilku lat „Upiory i tenory”.
19.11
17.12.

Wschodnia stolica na dużym zboczu, czyli Tokio i Osaka
Kokosowe zwycięstwo, czyli tajemnice Batawii
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KULTURA

Baj się bajuniu. Narysuj ten świat

Festiwal Muzykorama – Rockowa Kuźnia Talentów

Cykl bajek tworzonych specjalnie z myślą o najmłodszych mieszkańcach
Gminy Rawicz. Systematycznie na kanale ukazywały się kolejne
opowieści w wersji audio a następnie były przerabiane na wersję
dźwiękowo-wizualną dzięki nadesłanym rysunkom dzieci.

Cyklicznie odbywający się festiwal młodych artystów w Rawiczu również został
przeniesiony do internetu. Wzięło w nim udział 5 zespołów, które zostały wyróżnione
w kwalifikacjach wstępnych. Ich koncerty były transmitowane na żywo poprzez
kanał YouTube Domu Kultury w Rawiczu. Zwycięzcę wybierała publiczność.

29.03.
05.04.
13.04.
26.04.
03.05.
17.05.
31.05.
14.06.
05.07.

"O widelczyku Stasiu"
"Noc w dolinie"
"O Świętach Wielkiej Mocy i zajączku zwanym barankiem"
"O trampku Trampomierzu"
"W ogrodzie Iryselli"
"Kris Naburmuszek i klarnetofon niskociśnieniowy"
"Pani Bazylia"
„Królowa kotów”
"Królowa kotów" cz. II

Znani nieznani
Cykl wywiadów z artystami pochodzącymi z Rawicza, obecnie znanymi
już nie tylko w naszych kręgach.
04.06.
01.07.
04.11.

odc. 1 Walerian Krenz
odc. 2 Julia Łukowiak
odc. 3 Krzysztof Okoń

19.06.
26.06.
03.07.
11.09.
25.09.
09.10.

THE FREEDOM BIRDS
SEKCJA
Koncert - Chmury
Snowblind
Wszyscy jemy chmury
Ogłoszenie wyników
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KULTURA
PRODUKCJE TEATRALNE

Spektakle i koncerty ONLINE
19.05.
28.05.
01.06.
06.11.
11.11.
15.11.
20.11.
21.11.
28.11.
29.11.
05.12.
25.12.
31.12.

Rawicz - 100. rocznica urodzin Jana Pawła II
Artyści przeciwko białaczce - minikoncert
"Dża dżu dża – z życia dżdżownic" spektakl Lubuskiego
Teatru
„Przyszedł mężczyzna do kobiety czyli pewnego razu
w Łodzi”
Koncert „Bo Polska!”
„Opowieści starego kredensu” Teatru „Pod
Orzełkiem”
Spektakl „Cudowna terapia” - Dom Kultury w Rawiczu
i Teatr Skene
„Sex dla opornych” Teatr Żelazny z Katowic
Stand-Up Rafała Rutkowskiego „Seks, drags i kredyty”
Spektakl dla dzieci „Bałwanki” - A3 Teatr
Spektakl „Bodo” - Teatr Skene i Domu Kultury w Rawiczu
Spektakl „Królowa śniegu” - DK w Rawiczu i Teatr Miejski
w Lesznie
Koncert świąteczno–noworoczny „Rodzina Matyla
i goście”

Konkursy






Baj się bajuniu - 9 konkursów rysunkowych dla dzieci,
Zastrzyk Pozytywnej Twórczości - konkurs dla twórców z powiatu
Konkurs graficzny na loga sekcji artystycznych,
Mały FotoMister i Mała FotoMiss gminy Rawicz,
Konkurs na znaczek pocztowy

W 2020 roku powstały dwie nowe produkcje
teatralne Domu Kultury w Rawiczu:
„Najsłodszy owoc” przy współpracy
z Teatrem Skene Warszawa,
„Winda do nieba, czyli czworo po
czterdziestce” przy współpracy
z Dekapro Menagement.

SEKCJE DOMU KULTURY:















Chór KAMELEON
Teatr Piosenki KREACJA
Chór ARION
Zespół śpiewaczy Jesienny Liść
Rawicki Teatr Komedii
Młodzieżowa grupa teatralna DECEM
TOYS
Dziecięca grupa teatralna
Rawicka Orkiestra Dęta
Chór im. Karola Kurpińskiego w Sarnowie
Koło fotograficzne
Rawicka Telewizja Młodzieżowa
Koło plastyczne dzieci
Koło plastyczne młodzieży
Koło plastyczne dorosłych

GRUPY WSPÓŁPRACUJĄCE:
 Dziecięca grupa taneczna BALERINA
 Klub tańca współczesnego
i towarzyskiego SPIN
 RUKS Korona-Rawbud Rawicz
 Zajęcia qigong
 Strefa Niskich Ciśnień
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RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
CZYTELNICTWO I
UDOSTĘPNIANIE

2019

2020

Ogółem wypożyczenia

151 519

147 629

Literatura piękna dla
dorosłych

99 032

97 733

Literatura piękna dla dzieci

35 668

33 696

Literatura popularno naukowa

16 819

16 200

Audiobooki

1287

929

Na terenie gminy Rawicz placówki biblioteczne tworzą sieć w zakresie usług
bibliotecznych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych. Na tę sieć
składają się: oddział dla dzieci oraz filie w Rawiczu, Sarnowie, Sierakowie,
Dębnie Polskim, Słupi Kapitulnej, Zielonej Wsi.

WYPOŻYCZENIA
Z PODZIAŁEM

2019

2020

MIASTO

107 242

102 870

WIEŚ

44 277

44 759

Ogółem w 2020 r. zarejestrowano 51 580 odwiedzin
w placówkach bibliotecznych, w tym 9120 osób skorzystało
z oferty kulturalnej bibliotek.

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.
Rawicka Biblioteka Publiczna pełni również funkcję biblioteki powiatowej,
obejmując wsparciem merytorycznym Biblioteki w Bojanowie, Jutrosinie, Miejskiej
Górce i Pakosławiu.
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KULTURA

RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W roku 2020
 zarejestrowano 5453 czytelników,
 z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 68 010 użytkowników, którzy
wypożyczyli na zewnątrz i na miejscu łącznie 148 521 woluminów,
 wzbogacono zbiory bibliotek o 3583 książki i audiobooków,
 zapewniono bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu e-Rawicz z usługi tej
skorzystało: 1225 osób

Księgozbiór na dzień 31.12.2020 r. wynosił
143 836 woluminów.
Na jednego mieszkańca przypada 5 książek.
ZBIORY
BIBLIOTECZNE

W ROKU
2019
PRZYBYŁO

W ROKU 2020
PRZYBYŁO

STAN NA
KONIEC ROKU
2019 (szt.)

STAN NA KONIEC
ROKU 2020 (szt.)

Książki

3422

3812

145 060

143 836

Audiobooki

107

232

594

823

Literatura
piękna dla
dorosłych

1964

1981

64 439

64 324

Literatura
piękna dla
dzieci

964

1025

34 042

33 613

Literatura
popularnonaukowa

235

348

46 579

45 899

Liczba komputerów dla czytelników:
 w mieście: 7
 na wsi: 8

Zapewniono wsparcie osobom starszym, chorym oraz z niepełnosprawnością
„Książka na telefon”
 w roku 2020 dostarczono przez bibliotekarzy do domu 190 książek i odebrano 163.

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

STRUKTURA
ZBIORÓW
BIBLIOTEKI
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KULTURA

RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

E-BOOKI W BIBLIOTECE / KSIĘGOZBIORY
Darmowy dostęp (dla czytelników)
do ponad 60 000 książek elektronicznych.
W 2020 roku poprzez platformę e-booków
wypożyczono 604 książki

DOTACJA

W roku 2020 Biblioteka Narodowa przyznała
23 576,00 zł
Zakupiono 1 034 książki

84 003,50 zł

o taką kwotę wzrosła w 2020 roku
ogólna wartość księgozbioru
Zbiory Biblioteki wzbogaciły również dary od czytelników.

DARY

2019

2020

LICZBA

259

229

WARTOŚĆ

4 725,00

4 396,49
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RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
PROMOCJA CZYTELNICTWA

KULTURA
BIBLIOTEKA STACJONARNIE:
Do czasu ogłoszenia obostrzeń zrealizowaliśmy cykle spotkań, zajęć
„Strefa spotkań z …” Wandą Szymanowską, Sabiną Klak, Krzysztofem
Pławeckim, Romanem Pankiewiczem,
BiblioRodzic-BiblioMaluch, BiblioGry, Robotyka dla Juniora, EtnoKreatywni
Hazackie Pory Roku, Mały Chemik, Ferie w Bibliotece
Spotkania Klubu Melomana: Koncert i promocja tomiku poezji
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
Narodowe Czytanie „Balladyny” J. Słowackiego.

BIBLIOTEKA W SIECI, CZYLI INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ
BIBLIOTEKĘ ONLINE:
Cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców „Prawo konsumenckie
w bibliotece”

W ramach Akcji zapisaliśmy 149 małych czytelników.

Tydzień Bibliotek: Piotr Bielski - spotkania i warsztaty z Joginem śmiechu

Cała Polska Czyta Dzieciom: najpiękniejsze historie o zwierzętach czytali
rawiccy bibliotekarze

Z oferty kulturalnej biblioteki w 2020 r.
w formie stacjonarnej i online
skorzystało 9120 osób.

„Strefa spotkań z …” Mariuszem Szczygłem

PARTNERSTWO PODCZAS WAKACJI LETNICH:
Artystyczne wakacje letnie (półkolonie)

BIBLIOTEKA W PLENERZE:
Wakacyjną odsłoną była Letnia Czytelnia
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RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
WYDARZENIA

KULTURA

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

LETNIA CZYTELNIA

AKCJE/ZBIÓRKI KSIĄŻEK

NARODOWE CZYTANIE

KONKURSY

STREFA SPOTKAŃ Z …
PISARZEM, DZIENNIKARZEM
REPORTAŻYSTĄ MARIUSZEM
SZCZYGŁEM

OD 8-15 MAJA ZASMAKUJ
W BIBLIOTECE
Ogólnopolska Akcja Promująca
Czytelnictwo.
Spotkania, warsztaty online
z Piotrem Bielskim.

*Wielka zbiórka książek fundacji
Zaczytani.org
*Razem Pomóżmy Małym
Bibliotekom-Kinder Mleczna
Kanapka, Przerwa na wspólne
czytanie

*BiblioMaskotka
*My pozdrawiamy Was, Wy
pozdrówcie nas
*Historia Rawicza Oczami Moich
Przodków
*Noc w bibliotece z wątkiem
kryminalnym
*Jak nie czytam, jak czytam

W okresie wakacyjnym ulokowana
w Parku przy DK w Rawiczu.
Można było wypożyczać książki
a także usiąść i przeczytać prasę.

5 WRZEŚNIA
„Balladyna”
Warsztaty plecenia wianków
Wystawa malarska „Swojski
Kobierzec”

11 GRUDNIA
Na kanale YouTube RBP
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MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
W 2020 r. Muzeum Ziemi Rawickiej
zostało laureatem I nagrody
w konkursie Wydarzenie Muzealne
Roku w Wielkopolsce „Izabella”,
organizowanym przez Fundację
Muzeów Wielkopolskich pod
patronatem Marszałka Województwa
Wielkopolskiego.
Nagroda została przyznana za
realizację autorskiego programu
edukacji regionalnej „Nasza historia –
nasza tożsamość”. W jego ramach
zostały zrealizowane następujące
działania:
 lekcje muzealne i zajęcia
warsztatowe dla grup
przedszkolnych i szkolnych,
 prelekcje dla seniorów,
 spacery tematyczne „z historią
w tle”,
 wakacyjne rodzinne wycieczki
krajoznawcze „Wielkopolska
z plecakiem”,
 warsztaty rękodzieła artystycznego
dla dzieci i osób dorosłych,
 zajęcia integracyjne „Rodzinne
Muzeum”,
 questy historyczne, gry terenowe.
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KULTURA
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 2020 roku: 2234
muzealia), etnograficznym (510 muzealiów), historii Korpusu
Kadetów (734 muzealia).
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KULTURA

MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
PROJEKTY WYDAWNICZE
W 2020 r. zostały wydane następujące publikacje promujące muzealne
zbiory:

„Kadeckie barwy” - album archiwalnych fotografii z Korpusu Kadetów
w Rawiczu autorstwa Henryka Pawłowskiego.
„Sygillograficzne raviciana ze zbiorów Muzeum Ziemi Rawickiej” - katalog
zbiorów autorstwa Henryka Pawłowskiego.

AKCJE SPOŁECZNE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
„Wspólnie przywracamy pamięć” (we współpracy
z Towarzystwem Przyjaciół Rawicza oraz Gminą Rawicz) zabezpieczenie pozostałości płyt nagrobnych
z cmentarza żydowskiego w Sierakowie, zakończenie segregacji
materiału pozyskanego w trakcie rewitalizacji plant, prezentacja
wystawy „Historia rawickiej synagogi”.

„Tabliczka dla Powstańca” (we współpracy ze Stowarzyszeniem
Rawiczaki.pl oraz Gminą Rawicz) – zakończenie II edycji projektu
– przekazanie 37 tabliczek upamiętniających powstańców
wielkopolskich.
„Tradycyjne instrumenty hazackich kapel na archiwalnych
fotografiach. Dokumentacja i archiwizacja” (w partnerstwie
z Grupą Artystyczną „Mozaika”) - prezentacja wystawy
plenerowej.
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KULTURA

MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ

WYDARZENIA:
100. LECIE POWROTU RAWICZA DO POLSKI
Rok 2020 w Muzeum Ziemi Rawickiej rozpoczęły wydarzenia
związane z obchodami setnej rocznicy powrotu Rawicza
i powiatu rawickiego w granice niepodległej Polski.

Muzeum współorganizowało wraz
z OSKIAL w Miejskiej Górce, Gminą
Rawicz i Gminą Miejska Górka
przemarsz trasą „pochodu wolności”
z 1920 r. „W drodze po niepodległość.
Miejska Górka - Rawicz”.

Muzeum było gospodarzem konferencji naukowej „Szlakiem walk
o Polskę” z udziałem prelegentów reprezentujących ośrodki
badawcze w Poznaniu, Szczecinie i Jarocinie, zwieńczonej
wyjazdem studyjnym „śladami dawnej granicy polskoniemieckiej”.
Zaprezentowana została okolicznościowa wystawa pt.
„Wywalczona wolność – Rawicz 1920”. Głównym tematem
ekspozycji był przełom 1919/1920, tzw. „powrót do Macierzy”
i związane z nim zagadnienia społeczno-polityczne w regionie,
ukazane na tle szerszych kontekstów historycznych - od I wojny
światowej i traktatu wersalskiego po budowanie struktur polskiego
samorządu w latach dwudziestych XX wieku.
Zwieńczeniem obchodów był Rawicki Jarmark Historyczny „100 lat
w niepodległej Polsce 1920 – 2020”: rekonstrukcje historyczne
z okresu I wojny światowej i powstania wielkopolskiego, „żywe
lekcje historii” w odtworzonym szpitalu polowym, punkcie
werbunkowym oraz na polu bitwy powstańczej, pokazy militariów
i umundurowania wojskowego z lat 1914-1920.
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PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
I KULTURALNEJ

TURYSTYKA
Od października 2018 r. przy Muzeum Ziemi Rawickiej
funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

Stoisko Punktu Informacji Turystycznej
i Kulturalnej było czynne podczas
Międzynarodowych Targów Turystyki
i czasu wolnego - Wrocław 2020.
Uczestniczyliśmy również w Konferencji
„Turysta 2020”, która odbyła się
w październiku w Poznaniu.

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

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 TurystycznoKrajoznawczym oraz innymi podmiotami działającymi
w branży turystycznej.
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TURYSTYKA
Partnerska Inicjatywa Miast (PIM)
jest jednym z głównych projektów
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Rawicz został wybrany jako miasto partnerskie do Sieci
„Jakość powietrza” - projektu strategicznego na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
Koncepcja projektu zakłada wykorzystanie dróg
technicznych przy istniejącej drodze krajowej S5 na potrzeby ruchu
rowerowego w celu dojazdu do szkoły i pracy.
Wartością dodaną projektu ma być wykorzystanie sieci dróg na cele
turystyczne i rekreacyjne.
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TURYSTYKA
W 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Trasa „Rowerowa S5 szansą dla komunikacji bezemisyjnej
w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku”.
Liderem projektu jest Gmina Rawicz,
a jego partnerami Gmina Bojanowo i Gmina Żmigród.
Wartość zadania wynosi 175.000,00 zł,
z czego 150.000,00 zł to spodziewane dofinansowanie
z Funduszu Spójności i Budżetu Państwa z Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-20, a 25.000,00 zł to
wkład własny Partnerów.
Projekt zakłada m.in.:
 opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego trasy
Rowerowej S5 o przebiegu: gmina Rydzyna – gmina Bojanowo –
gmina Rawicz – gmina Żmigród – gmina Prusice,
 opracowanie strony internetowej o trasie oraz zorganizowanie
rajdu rowerowego na przejezdnych odcinkach projektowanej
trasy. Zadanie w przypadku uzyskania dofinansowania zostanie
zrealizowane w 2021 r.
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W 2020 r. opracowano internetową wizualizację tras i szlaków
rowerowych po gminie.
Celem projektu było zastosowanie nowej formy prezentacji walorów
krajobrazowych szlaków i tras rowerowych. Do wizualizacji zastosowano
przekrój hipsometryczny (profil), który ukazuje ukształtowanie terenu wzdłuż
trasy. Podstawową zaletą przekroju hipsometrycznego jest czytelna grafika
prezentująca wzniesienia i odcinki trasy o zróżnicowanym nachyleniu terenu.
Udostępniono zdjęcia oraz filmy z wybranych miejsc i odcinków trasy.
Istotnym elementem jest również prezentacja ważnych dla rowerzysty
informacji praktycznych jak np. rodzaj nawierzchni czy typy użytkowania
terenu.

ROWEROWA S5
Jako pomysłodawcy projektu „Rowerowej S5”, podjęliśmy działania zmierzające do realizacji inwestycji,
docelowo przyszłej trasy rowerowej pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Projekt zakłada, tam gdzie jest to
możliwe, wykorzystanie istniejących dróg technicznych i połączeniu ich w jedną trasę rowerową.

RAWICKI SZLAK ROWEROWY
Jest ważnym elementem oferty turystycznej gminy skierowanej do rowerzystów. Trasa przebiega przez
atrakcyjny i zróżnicowany krajobrazowo obszar gminy. Została zaplanowana tak, aby swym zasięgiem objąć
jak największą liczbę ciekawych i interesujących miejsc.

PĘTLA HAZACKA
Przebiega przez tereny zamieszkałe przez ludność nazywaną hazakami. Na obszarze mikroregionu
zachowała się jeszcze gwara, obyczaje, pieśni i tańce. O atrakcyjności szlaku świadczą także typy
użytkowania terenu, prowadząc rowerzystę przez obszary rolnicze, obfitujące w rozległe łąki i wsie a także
tereny zielone i lasy nad brzegiem rzeki Orli.

TURYSTYKA
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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 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.
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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 terenie gminy.
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
W 2020 r. Zarządzanie Kryzysowe odebrało
i przekazało do informacji mieszkańców
84 ostrzeżenia pogodowe.
Zarejestrowano 349 zgłoszeń
od mieszkańców o awariach, usterkach
w ramach punktu „Zgłoszenia Rawicz”.
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Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego jest organem
pomocniczym 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).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Zarządzeniem Burmistrza w gminie Rawicz
powołano Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego (GCZK) oraz Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego(GZZK),
które działają na podstawie ustawy z dnia
26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89, poz.590).

Zespół zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań oraz
podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania
powstawaniu oraz minimalizacji zagrożenia życia i zdrowia oraz
mienia i środowiska.
Monitoruje i kieruje akcjami ratowniczymi czy odbudową na
obszarze gminy w wyniku następstw katastrofy naturalnej, awarii
technicznej lub działalności człowieka oraz realizuje politykę
informacyjną w sytuacjach kryzysowych.
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ
Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Rawicz czuwają: Komenda Powiatowa Policji,
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu oraz jednostki OSP.

W 2020 roku na realizację zadań ochrony przeciwpożarowej
z budżetu gminy przeznaczono środki na zakup średniego samochodu
ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sarnowie oraz na zakup
wyposażenia dla jednostek OSP.

W KP Policji w Rawiczu zatrudnionych jest 6 dzielnicowych.
W 2020 r. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu ujawnili łącznie 3 640
wykroczenia nakładając 1 285 mandatów karnych, m.in. za:
 kradzież mienia o wartości do 500 zł - 72,
 zakłócenia porządku publicznego - 108,
 spożywanie alkoholu w miejscach publicznych - 279,
 zaśmiecanie miejsc ogólnie dostępnych - 62.

ZDARZENIA NA TERENIE GMINY
MIASTO 2020/2019

WIEŚ 2020/2019

Liczba podjętych interwencji

2568 / 1309

642 / 218

Interwencje domowe

348 / 379

82 / 62

Zdarzenie

Zdarzenia w ruchu drogowym:

241 / 868

wypadki drogowe

42 /40

kierujący w stanie nietrzeźwości

78 / 97

kierujący w stanie po użyciu alkoholu

3/6

kolizje drogowe

199 /161

kradzież

35 / 299

kradzież z włamaniem

18 / 23

narkotyki

32 / 32

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

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 - VOLVO
 OSP Słupia Kapitulna - STAR L70
 OSP Zawady - STAR 244
 OSP Zielona Wieś - MAN
 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 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 - 49
średnie - 2
duże - 0
bardzo duże - 0
Miejscowe zagrożenia
wg wielkości:
małe - 16
lokalne - 344
średnie - 6
duże - 0
gigantyczne – 0

Zdarzeń ogółem - 220
 pożary - 50
 miejscowe zagrożenia - 177
 alarmy fałszywe - 1

Alarmy fałszywe wg rodzaju:
złośliwe - 2
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

-

17

0

17

OSP Sarnowa

10

21

1

32

10

38

1

49

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 zwierząt i owadów stwarzające
zagrożenie,
niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków
transportu,
wady środków transportu,
huragany, silne wiatry, tornada.
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ZAKUP SPRZĘTU
Zakup sprzętu, umundurowania i remonty Remiz
 OSP Izbice: mundur koszarowy – 2 kpl.,
 OSP Łaszczyn: remont boksu garażowego Remizy,
 OSP Rawicz: wymiana posadzek w dwóch garażach,
 OSP Sarnowa: średni samochód ratowniczo-gasniczy,
 OSP Słupia Kapitulna: remont pomieszczeń Remizy OSP,

 OSP Ugoda: zakup 6 kpl. poczwórnych szafek strażackich, dyski sygnalizacyjne flary
w walizce 1kpl.,
 OSP Zielona Wieś: wymiana posadzek w garażu Remizy.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Rawiczu we
współpracy z jednostkami OSP na terenie miasta i gminy
organizuje:
 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
 członkowie Prezydium Zarządu Gminnego uczestniczą
w zebraniach sprawozdawczych.
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COVID-19 w 2020 r. – DANE Z JEDNOSTEK GMINY

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dane z jednostek o ilości zakażonych osób na Covid 19 – październik-grudzień 2020 r.
9
8
7
6
5

4
3

<10.11.2020
lis
gru

2
1
0
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COVID-19 w 2020 r. – DANE Z JEDNOSTEK GMINY

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dane z jednostek o ilości osób w kwarantannie i izolacji – październik-grudzień 2020 r.

OSIR
ZWiK
ZUK
Biblioteka
14
12

Muzeum
DK
ŚDS

10
8

SPZOZ Rehabilitacja
UMG
MGOPS

6

Dzieci z przedszkoli
Pracownicy przedszkoli

4

2

Pracownicy Szkół
Dzieci ze szkół

0
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COVID-19 w 2020 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W ramach akcji zwalczania COVID-19 zakupiono między innymi:

W 2020 r. Gmina Rawicz wsparła Powiatowy Szpital
w Rawiczu przekazując 100 000 zł.

 Materiały i gumki do szycia maseczek dla naszych mieszkańców: 12 126,66 zł

Poza tym przekazano 150 l płynu do dezynfekcji rąk
oraz 70 szt. Kombinezonów Tyvek 500 Xpert.

 Przepływowe filtry z lampą UV-C: 7 350,00 zł

 Dozowniki wraz z wkładami do dezynfekcji rąk dla szkół: 11 869,99 zł
 Dezynfekcję do rąk i powierzchni dla urzędu i jednostek podległych: 26 719,55 zł
 Maseczki FFP3 i FFP2: 2 634,79 zł
 Laptopy dla pracowników do pracy zdalnej: 65 388, 94 zł

 Rękawiczki nitrylowe dla pracowników urzędu i jednostek podległych: 8 813,15 zł
 Przyłbice: 7 143,00 zł
 Kombinezony jednoazowe Tyvek 500 Xpert: 11 935,15 zł
 Czterokrotny udział w organizacji punktu poboru wymazów - Drive Thru oraz Walk
Thru: 13 790,19 zł
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COVID-19

Pragnąc pomóc rawickim przedsiębiorcom, którzy najmocniej zostali dotknięci
ograniczeniami zaoferowano możliwość skorzystania z:





odroczenia terminu płatności podatku (maksymalnie do 6 miesięcy),
rozłożenia zapłaty podatku na raty (po określeniu liczby i wysokości rat),
ewentualnego umorzenia odsetek za zwłokę lub zaległości głównej.

Rawicz jako udziałowiec SFPK w Gostyniu wspiera przedsiębiorców poprzez
bezpłatne poręczenia w czasie epidemii COVID-19, jak również:





dodatkowy 6-miesięczny okres poręczenia do istniejących zobowiązań
kredytowych,
poręczenie na okres karencji w spłacie kredytu,
100 mln złotych na poręczenia kredytów, pożyczek,
20 mln złotych na odnawialną linię wadialną.

W ramach współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVESTPARK":




dostęp do szkoleń i webinariów dla przedsiębiorców,
możliwość rejestracji w portalu "Strefa Biznesu" (www.kooperacja.investpark.com.pl.) - portal pozwala przedsiębiorcom na wymianę informacji
dotyczących pracowników oraz produktów i usług.
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COVID-19
 Kampania promująca lokalną gastronomię i lokalnych
restauratorów.
 Zbiórka chryzantem w okresie 1.11.
 Doraźne akcje dla wytwórców płodów rolnych
 Akcja „wirtualnego targowiska”.
 Pomoc mieszkańcom przy zakładaniu profilu
zaufanego w celu zoptymalizowania obsługi
w momencie zamknięcia jednostki dla klientów.
 Działania na rzecz informowania jak, jedynie przy
wsparciu telefonicznym ze strony pracownika urzędu,
zakładać samemu działalność.
 Przygotowanie, a następnie poprzez jedno z naszych
stowarzyszeń, zgłoszenie na konkurs CEI projekt
"Internetowej platformy sprzedażowej".
 Współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Rawiczu transport próbek z wynikami COVID-19 do laboratoriów
w Poznaniu i we Wrocławiu.
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COVID-19

6 kwietnia 2020 r. w hostelu Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rawiczu uruchomiony został "Hotel dla Medyka".
Z obiektu ośrodka sportu mógł korzystać personel
medyczny. Do dyspozycji szpitala było 39 miejsc
noclegowych. Były wykorzystane głównie przez
pracowników, którzy oczekując na wyniki musieli
przenocować lub odpocząć.

"[...] Personel medyczny to grupa zawodowa najbardziej narażona na
kontakt z zakażonymi pacjentami, dlatego często nie chcą wracać do

domów, aby nie narażać zdrowia swoich bliskich. Pracownicy naszej
placówki każdego dnia stają przed ryzykiem zakażenia. Dziękujmy za
zrozumienie i zapewniamy, że okazana pomoc umożliwi nam realizację
bezpiecznego i nieprzerwanego świadczenia usług”.
Zarząd Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

201

RAPORT O STANIE GMINY 2020
2019

202

OCHRONA ZDROWIA
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.

ZATRUDNIONY PERSONEL:








Lekarze specjaliści rehabilitacji leczniczej
Lekarz specjalista neurologii i psychiatrii dziecięcej
Mgr. fizjoterapii i fizjoterapeuci
Psycholog, Neurologopeda
Pedagog specjalny
Terapeuci zajęciowi
Opiekunowie medyczni

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ
I OŚRODEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(SPZOZ CRM i OON)
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zakład finansowany jest poprzez umowy zawarte z płatnikami świadczeń.
W 2020 r. SPZOZ CRM i OON realizował świadczenia w ramach umów z:





Narodowym Funduszem Zdrowia
Gminą Rawicz – rehabilitacja dzieci w zakresie korekcji wad postawy
Gminą Jutrosin i Gminą Pakosław – rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwoju
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – opieka wytchnieniowa

Płatnik świadczeń

Wartość świadczeń
w 2018 r.

Wartość świadczeń
w 2019 r.

Wartość świadczeń
w 2020 r.**

Narodowy Fundusz Zdrowia*

595 484

696 516

665 934

143 442

127 177

81 620

83 400

20 141

10 785

Liczba świadczeń
finansowanych przez:

941 720

887 296

Rok 2018

8 094

2 012

* wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku.

Rok 2019

8 666

** spadek wartości świadczeń z powodu Covid-19

Rok 2020*

8 155

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

144 970

Pozostałe przychody
Budżet ogółem

740 454

NFZ

Gmina
Rawicz

Gmina
Jutrosin

.

Gmina
Pakosław

Razem

146

127

10 379

2 318

106

127

11 217

1 449

22

22

9 648

* spadek liczby świadczeń z powodu Covid-19
W 2020 r. realizowano świadczenia opiekuńcze - tzw. opiekę wytchnieniową
dla 30 pacjentów (2780 godz.)
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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.

REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY 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.

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA DLA KOBIET PO MASTEKTOMII:







zwiększenie zakresu ruchów po stronie operowanej,
zapobieganie lub redukcja obrzęków w obrębie ręki,
uelastycznienie oraz zapobieganie zwłóknieniu blizny pooperacyjnej,
oddziaływanie na układ chłonny i zapobieganie obrzękom limfatycznym,
zmniejszenie objawów neuropatii obwodowej będącej skutkiem chemioterapii,
poprawa kondycji psychofizycznej.

Liczba osób korzystająca ze świadczeń w 2020 r:
•
•
•
•

273 dzieci w wieku 0-18 z zaburzeniami rozwoju,
66 Amazonek,
88 dzieci w wieku szkolnym z wadami postawy,
30 osób z niepełnosprawnością znaczną skorzystało
z opieki wytchnieniowej na podstawie decyzji MGOPS.
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POMOC SPOŁECZNA
Pracownicy socjalni zawarli 21 kontraktów socjalnych, przeprowadzili
1 758 wywiadów środowiskowych oraz rozpoznali 43 nowe środowiska
(w tym 41 rodzin zamieszkujących w mieście, a 2 na wsi).
Ze świadczeń pomocy społecznej 2020 r. skorzystało 406 rodzin (759 osób
w tych rodzinach) oraz wyłącznie pracą socjalną objęto 77 rodzin).
W zakresie pomocy społecznej wydano 1 803 decyzje administracyjne.

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.
Ośrodek spełnia wymóg ustawowy dotyczący
zatrudnienia pracowników socjalnych.

W 2020 r. pracownicy socjalni udzielali wsparcia
w 13 rejonach opiekuńczych:
 8 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 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 doposażono wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego,
z której mogą bezpłatnie korzystać uczestnicy projektu.
Całkowita wartość projektu: 645 381,38 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 613 112,31 zł
Wkład budżetu państwa: 64 538,14 zł
Wkład Gminy Rawicz: 32 269,07 zł

POMOC SPOŁECZNA
PROGRAMY/PROJEKTY
W TYM WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
„POKONAJ BARIERY”
Projekt 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 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018.
W okresie od 03.01.12020 r. do 30.09.2020r. pomocą w formie
paczek żywnościowych objętych zostało 214 osób, w tym 72
osoby z niepełnosprawnościami. Liczba przekazanych
paczek wyniosła 1 860 sztuk. Łączna ilość artykułów
spożywczych przekazanych osobom potrzebującym
wyniosła 13,5 tony.
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W ramach realizacji projektu zostanie opracowane i przetestowane jedno modelowe
rozwiązanie dotyczące realizowania usług społecznych w trybie powszechnej dostępności
z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej.
Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych
odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz z wykorzystaniem CUS jako
nowej jednostki organizacyjnej.
Centrum Usług Społecznych w gminie Rawicz powstanie z przekształcenia MGOPS i będzie
świadczyło usługi społeczne dotychczas realizowane przez MGOPS oraz usługi społeczne
skierowane dla ogółu mieszkańców gminy z zakresu m.in.:






wsparcia rodziny,
wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
wsparcia osób starszych,
pobudzania aktywności obywatelskiej.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Osi II Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym. Priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwienie dostępu do
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym poprzez m.in.:
 stworzenie skoordynowanego systemu świadczenia usług społecznych przy wykorzystaniu
CUS we współpracy min. z PES i JST,
 opracowania diagnozy i prowadzenie rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty;
samorządowej w zakresie usług społecznych,
 realizowanie Programu Usług Społecznych,
 utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych,
 zwiększanie wolumeny dotąd świadczonych usług społecznych,
 poprawę skuteczności udzielania usług społecznych - usługi dostępne będą dla ogółu
mieszkańców,
 prowadzenie działań na rzecz integracji i wspierania wspólnoty samorządowej
z wykorzystaniem jej potencjału,
 organizowanie działań samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich,
 opracowanie standardów usług społecznych w celu zapewnienia ich wysokiej jakości.

POMOC SPOŁECZNA
PROGRAMY/PROJEKTY
W TYM WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 Projekt pn. „Centrum Usług Społecznych –
nowa jakość polityki społecznej w Gminie
Rawicz”
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt realizowany od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 2 231 460,00 zł.
Dofinansowanie: 100%

WYRÓŻNIENIE
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Nagroda indywidualna za wybitne, nowatorskie
rozwiązania w zakresie pomocy społecznej
w roku 2020 dla zastępcy Dyrektora
Pani Natalii Purgacz.
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PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Ośrodek pozyskał środki finansowe w wysokości 96 000 zł w ramach programu Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 r. w formie pobytu
dziennego.
Program skierowany był do opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi, którzy wymagali wsparcia w postaci czasowego odciążenia od
codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki oraz zapewnienia czasu
na odpoczynek i regenerację.
Od 18 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wsparciem objęto 30 opiekunów osób
niepełnosprawnych, w tym 23 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
oraz 8 opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

PROGRAM: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Ośrodek pozyskał środki finansowe w wysokości 21 600 zł w ramach Programu Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 20192020. Program skierowany był do osób niepełnosprawnych, którym usługi asystenta miały
umożliwić prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego życia, poprzez pomoc asystenta
przy wykonywaniu codziennych czynności oraz załatwianiu spraw urzędowych czy
podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach
kulturalnych czy sportowych.
Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wparcie otrzymały osoby niepełnosprawne ze
znacznym stopniem niepełnosprawności.

POMOC SPOŁECZNA
PROJEKTY SOCJALNE
 „Aktywny bezrobotny” - realizowany od października

2019 r. – w trakcie realizacji
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności
zawodowej uczestników spotkań. W trakcie szkoleń uczestnicy
zapoznają się z zasadami autoprezentacji, technikami rekrutacji,
nowoczesnymi metodami poszukiwania zatrudnienia, czy ideą
przedsiębiorczości społecznej. W ramach projektu odbywają się
szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla 10 osób
bezrobotnych korzystających ze wsparcia MGOPS.

 Projekt socjalny „Kurs na rodzinę” - realizowany od

PROGRAMY OSŁONOWE:

listopada 2019 r. do 31.12.2020 r.
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.

„Majster dla Seniora” - program dla osób 75+. Polega na bezpłatnym wykonaniu drobnej

 „Plan na lepsze jutro” grupa wsparcia ”Przystań”

usługi naprawczej. W 2020 r. z ww. programu skorzystało 4 seniorów.

„Szyty na miarę” – program skierowany do osób, 60+, 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.
Z bezpłatnych usług Pogotowia Krawieckiego skorzystało 75 osób (z czego u większości
przesłanką do skorzystania z usługi był wiek oraz posiadane orzeczenie o niepełnosprawności).

Adresatami projektu są osoby pozostające w związku
emocjonalnym z osobą przejawiającą problem uzależnienia.
Działania projektowe to spotkania integracyjne i edukacyjne na
temat możliwości uzyskania fachowego wsparcia, pozyskania
kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz poszerzenia
wiedzy i umiejętności z zakresu radzenia sobie w trudnych
sytuacjach.
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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 ZI 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 2020 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 86 „Niebieskich Kart - A”,
które dotyczyły 74 rodzin. Ogółem procedurą „Niebieska Karta” objętych było 115
rodzin.
W 72 przypadkach osobami doznającymi przemocy w rodzinie były kobiety,
w 3 przypadkach mężczyźni, zaś w 5 przypadkach w procedurze wskazano nieletnie
dzieci jako osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą.

Sprawcami przemocy w rodzinie w 75 przypadkach byli mężczyźni, a w 5 kobiety.

POMOC SPOŁECZNA
WSPARCIE DLA OFIAR PRZEMOCY
Dyżury w okresie zagrożenia spowodowanego Covid-19
 Wsparcie psychologiczne prawne.
 Dyżury pracowników socjalnych.
 Dyżury asystenta rodziny poprzez:
• kontakt telefoniczny,
• kontakt e-mail,
• kontakt osobisty,
• wsparcie Fundacji „Altum”.
 Akcje informacyjno – promocyjne poprzez strony
internetowe i media społecznościowe.

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.

W roku 2020 r. nie odbyły się zaplanowane wydarzenia
ze względu na stan pandemii.
Odbyły się za to spotkania on-line, których celem było
opracowanie planu dalszych działań partnerskich oraz
zwiększenie liczby partnerów do współpracy.
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POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE
L.p.

Wyszczególnienie

Kwota

Liczba świadczeń

W 2020 r. wypłacono 216 zasiłków dla opiekuna na
łączną kwotę 132 661,00 zł.

1.

Zasiłki rodzinne

2 110 599,00 zł

18 681

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych

1 062 994,00 zł

8 657

3.

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

3 173 593,00 zł

27 338

4.

Zasiłki pielęgnacyjne

2 152 721,00 zł

10 011

5.

Świadczenia pielęgnacyjne

3 074 630,00 zł

1 710

6.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

151 163,00 zł

250

5 378 514,00 zł

11 971

W roku 2020 ze świadczeń rodzinnych
skorzystało 1623 rodzin.

213 000,00 zł

213

Wydano 2217 decyzji.

681 830,00 zł

772

9 446 937,00 zł

40 294

28 000,00 zł

7

9 474 937,00 zł

40 301

7.
8.

Razem świadczenia opiekuńcze (w.4 +
w.5 + w.6)
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia
dziecka

9.

Świadczenie rodzicielskie

10.

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

11.

Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

12.

Razem (w.10+ w.11)

Od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna opłacono
składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe oraz
składki zdrowotne na kwotę 686 118,00 zł.
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POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
W 2020 r. wypłacono 1352 świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom
uprawnionym na łączną kwotę 737 681,00 zł. Ze wsparcia w tej formie skorzystały122
rodziny.

Na dzień 1 stycznia 2020 r. należności dłużników z tytułu świadczeń wypłaconych
z funduszu alimentacyjnego wynosiły 6 250 450,93 zł - 245 dłużników, natomiast na
dzień 31 grudnia 2020 r. saldo zadłużeń wyniosło 6 795 198,74 zł - 252 dłużników
alimentacyjnych. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego na
rachunek bankowy tutejszego organu wpłynęła kwota 357 069,92 zł, z czego kwotę
280 290,77 zł przekazano na dochody budżetu państwa, a kwotę 76 779,15 zł na
dochody Gminy Rawicz.
W 2020 r. w postępowaniu wobec dłużników nastąpiło: zobowiązanie do rejestracji
w PUP 9 dłużników, z wnioskiem do PUP o aktywizację zawodową wystąpiono
w sprawie 9 osób, ze względu na brak zmiany w sytuacji u 3 dłużników odstąpiono od
informowania PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej, 3 postępowania zakończone
zostały 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 2020 r. na terenie gminy
Rawicz przebywało 61 dłużników alimentacyjnych, względem których prowadzone
było postępowanie. Wydano 161 decyzji.

POMOC SPOŁECZNA
ZALICZKA ALIMENTACYJNA
Na dzień 1 stycznia 2020 r. należności
z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosiły 705 644,93 zł 74 dłużników alimentacyjnych
Z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników
alimentacyjnych uzyskano kwotę 9 603,04 zł, z czego na
dochody własne Gminy przekazano kwotę 4 801,52 zł, tj.
50% ogólnej wartości zwrotu, pozostałą część w kwocie
4 801,52 zł przekazano na dochody budżetu państwa.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania dłużników
(72 osoby) z tytułu wypłaconych zaliczek
alimentacyjnych wynosiły 696 041,89 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Świadczeniami wychowawczymi (500+)
objęto 5 613 dzieci.
Wypłacono 69 972 świadczeń
na łączną kwotę 34 832 727,03 zł.
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L.p.

Wyszczególnienie
dodatki mieszkaniowe w zasobie:

1

gminnym

317 777,12

2

spółdzielczym

44 909,26

3

wspólnot mieszkaniowych

15 291,89

4

prywatnym

164 519,56

5

TBS

6

innym

Kwota w zł

Największy udział w wypłaconych dodatkach mieszkaniowych
dotyczył zasobów w lokalach komunalnych i prywatnych
- ok. 84 % ogólnej sumy środków.
DODATKI ENERGETYCZNE
- wydano 183 decyzje w sprawie dodatku energetycznego zrealizowano świadczenia na kwotę 12 044,59 zł.

0,00
3 735,68

DODATKI MIESZKANIOWE
Udzielanie pomocy w formie dodatku
mieszkaniowego jest zadaniem własnym gminy,
w pełni finansowanym ze środków własnych.
W roku 2020 wydano 430 decyzji
administracyjnych.

Zrealizowano 2289 świadczeń na kwotę
546 233,51 zł.

RAPORT O STANIE GMINY 2020
2019

213

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
W okresie od 01.01. - 31.12.2020 r. zamówiono Karty Dużej Rodziny dla 79 rodzin. Liczba osób,
którym wydano Kartę Dużej Rodziny wyniosła 230, w tym 102 kart dla dzieci.

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY
W okresie od 01.01. - 31.12.2020 r. zamówiono Wielkopolskie Karty Rodziny dla 47 rodzin.
Liczba osób, którym wydano Kartę wyniosła 150.

GMINNA KARTA DUŻEJ RODZINY
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. rozpatrzono 23 wnioski,
wydając 116 kart dla 23 rodzin.

LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU
Lokalne Centrum Wolontariatu w Rawiczu w roku 2020 prowadziło współpracę
z placówkami oświatowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Rawicz (na podstawie
podpisanych 11 porozumień o współpracy) w ramach Szkolnych Klubów Wolontariusza.
Od momentu ogłoszenia stanu pandemii Lokalne Centrum Wolontariatu podpisało 13
Porozumień o współpracy z pełnoletnimi wolontariuszami, którzy zaangażowali się we
wsparcie osób starszych i samotnych z gminy Rawicz. Swoim wsparciem objęli 27 seniorów
z gminy Rawicz w roku 2020.
Lokalne Centrum Wolontariatu w Rawiczu zaangażowało się także w Program „Korpus
Solidarności”. Pracownicy LCW brali udział w spotkaniach informacyjnych, zainicjowali dwa
szkolenia rozwijające dla wolontariuszy-seniorów, byli również uczestnikami spotkań Koalicji
na Rzecz Rozwoju wolontariatu. Lokalne Centrum Wolontariatu przeszło również pierwszy
etap certyfikacji Korpusu Solidarności.

Baza Wolontariuszy w 2020 r. liczyła 223 osoby.

POMOC SPOŁECZNA
Czas epidemii spowodował przeniesienie części aktywności
do sfery on-line w celu podejmowania działań służących ochronie
zdrowia psychicznego i fizycznego seniorów:
zajęcia w formule on-line (facebook, messenger - aktywność
fizyczna, ruch, trening pamięci, rękodzieło, kulinaria zdrowy styl
życia, itp.), wsparcie telefoniczne w formie teleporad (rozmowy
wspierające), udostępnianie informacji nt. zasad bezpieczeństwa.

Akcje:
„Wielkanocna Kartka z Życzeniami”, „Pudełko życia”, „Uśmiechnij
się”, „Promień nadziei”, niespodzianka dla przedszkoli m.in.
„Książeczki sensoryczne”, „Książka kulinarna Rawickich Seniorów”,
„Kącik twórczość Seniorów”, „Młodzi wolontariusze Seniorów”,
„Profilaktyczna paczka dla Seniora”, „Posiłek dla Seniora”.
Przeprowadzono 2 szkolenia dla nowych wolontariuszy w szkołach
( w tym również szkolenie on-line, przy wykorzystaniu platformy
Classroom). Szkolenia obejmowały zagadnienia z obszaru:
Wolontariat w pierwszych krokach, Aktywni wolontariusze.

Wyróżnienie:
I edycja Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”
dla Pani Kingi Klemczak za działania na rzecz osób
starszych „Wolontariat ponad wszystko”.
W 2020 r. współpracowali z nami:
Urząd Miejski Gminy Rawicz, Restauracja Brewicz, Spółdzielnia
Socjalna SMAK-BISTRO, Chata Polska, Cukiernia JOKER,
Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej.
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DZIENNNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Ze świadczeń Domu korzystało 30 osób 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.

W związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Rawiczu została dwukrotnie zawieszona przez Wojewodę Wielkopolskiego. Po raz pierwszy
w okresie od 12.03.2020 r. do 24.05.2020 r. oraz po raz drugi od dnia 26.10.2020 r. do
odwołania.
W okresie zawieszenia działalności zajęcia prowadzone były w formie zdalnej. Z uczestnikami
utrzymywany był systematyczny kontakt telefoniczny bądź przez media społecznościowe.
Rozmowy prowadzone z seniorami były formą wsparcia emocjonalnego. Poza tym
terapeuci dostarczali materiały dydaktyczne, aby seniorzy w domu mogli samodzielnie
rozwijać swoje umiejętności, ćwiczyć pamięć, itd. W razie potrzeby służyli pomocą, m.in.
w robieniu zakupów, dostarczaniu maseczek, realizowaniu recept, pomocy w załatwianiu
spraw urzędowych.

POMOC SPOŁECZNA
W 2020 r. kontynuowano terapię biofeedback
oraz terapię snolzen 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
przyjęty Uchwałą 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. 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
przyjęty Uchwałą 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

POMOC SPOŁECZNA

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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019, poz. 1111, 924, 1818).
MGOPS kontynuuje i realizuje działania na rzecz 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 2020 r. działaniami asystenta rodziny objętych zostało 30 rodzin.
Asystent rodziny zakończył współpracę z 7 rodzinami.

MGOPS w 2020 r. poniósł 10%, 30% i 50% wydatków
na opiekę i wychowanie 35 dzieci w rodzinie zastępczej
na kwotę 188 812,39 zł.
Ponadto pokrył 10%, 30% i 50% całkowitego kosztu
utrzymania 11 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na kwotę 146 314,13 zł.

Dodatkowe formy wsparcia skierowane do rodzin:

Liczba zatrudnionych asystentów

2

 Lokalny Klub Rodzinny. W 2020 r. z usług
skorzystało ponad 100 osób

Liczba osób korzystających z usług asystentów rodziny

30

 Projekt socjalny: „Kurs na rodzinę”

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

7

 Wolontariat rodzinny

Wykonanie

ze względu na osiągnięcie celów

14

ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę

2

ze względu na zmianę miejsca zamieszkania

2
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POMOC SPOŁECZNA

POMOC DLA REPATRIANTÓW
Gmina Rawicz aktywnie uczestniczy w procesie repatriacji
Polaków z terenów azjatyckich byłego ZSRR.
W grudniu 2017 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę
intencyjną w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się
rodzinie polskiego pochodzenia w ramach repatriacji.
Kontynuacją tej uchwały były kolejne dwie uchwały podjęte
przez Radę Miejską w 2018 i 2019 r. zapewniające warunki
mieszkaniowe i pomoc materialną dla rodzin repatriantów.
Na remont i wyposażenie mieszkań dla tych rodzin Gmina
Rawicz otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego
w wysokości 358 907,00 zł.
Do końca 2020 r. do Rawicza przyjechały spokrewnione
ze sobą 3 rodziny repatriantów.
Gmina udziela pomocy repatriantom z dopełnieniem wszelkich
procedur administracyjnych związanych z pobytem,
zameldowaniem, tłumaczeniem dokumentów na język polski,
wyborem szkoły dla dzieci, opieką lekarską, nauką języka
polskiego, potwierdzeniem obywatelstwa polskiego
u Wojewody Wielkopolskiego, poszukiwaniem pracy
zawodowej oraz adaptacją w środowisku lokalnym.
Szybki proces adaptacji rodzin oraz dobra znajomość języka
polskiego spowodowały, że rodziny funkcjonują samodzielnie
i wspólnie planują nową przyszłość w naszym mieście.
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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.

Cel:
Wspieranie mieszkańców - seniorów poprzez tworzenie 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.

 Brewicz Browar & Restauracja
 Studio Urody Barbary Karkosz
 Sołectwo Żylice

POMOC SPOŁECZNA
Na bieżąco realizowana jest uchwalona w 2007 r.
Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych.
Jej celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka.
MGOPS współpracuje z instytucjami i organizacjami
pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych mieszkańców gminy Rawicz.

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych (Uchwała Nr XII/102/07 Rady Miejskiej Gminy

Rawicz z dnia 31 października 2007 roku).

Cały czas aktywnie działa, utworzony przy MGOPS
w 2018 r., Punkt Wsparcia Seniora. Realizując gminną
politykę senioralną PWS inicjuje, ukierunkowuje oraz
koordynuje ogół działań wynikających z przyjętego
dokumentu. Ponadto zadaniem Punktu jest
wszechstronne aktywizowanie osób starszych do
różnorodnej działalności.

Misja: Budowa i rozwój zintegrowanego systemu
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.
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

POMOC SPOŁECZNA
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Skierowania na badanie przez biegłego – 22 osoby - koszt 8 800 zł

POSIEDZENIA KOMISJI
data

liczba członków
komisji

liczba osób
zaproszonych na
komisję

3
3
3
3
3
3
2
2
2
5
2
4
5

13
10
13
10
9
11
8
7
6
6
-

10.02.2020
08.06.2020
29.06.2020
20.07.2020
24.08.2020
21.09.2020
12.10.2020
16.11.2020
07.12.2020
14.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
18.12.2020

zakres merytoryczny

przeprowadzenie rozmowy,
udzielenie wyjaśnień
w sprawie nadużywania
napojów alkoholowych,
udzielenie wsparcia

Postanowienia opiniujące lokalizację sprzedaży napojów alkoholowych

Imię i nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel

Dorota Wysocka-Rapior

przewodnicząca

Burmistrz Gminy
Rawicz

Agnieszka Matysiak-Semenków

sekretarz

MGOPS Rawicz

Członkowie Komisji: Ewa Kochan MGOPS Rawicz, Urszula

Pernak MGOPS Rawicz, Krzysztof Sierpowski KPP Rawicz,
Magdalena Pawlenty KPP Rawicz, Mariusz Dominiczak KPP Rawicz,
Tomasz Pieprzyk KPP Rawicz, Adrian Niedźwiecki KPP Rawicz, Kamil
Krenc KPP Rawicz, Dawid Jankowiak KPP Rawicz, Marcin Pytel KPP
Rawicz

Uchwała/ zarządzenie

w sprawie
powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych

liczba wydanych
postanowień

pozytywne

negatywne

Zarządzenie Burmistrza Gminy
Rawicz Nr 398/2020 z dnia
21.01.2020

20

20

0

Uchwała nr LI/582/18 z dnia
21.05.2018
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DZIAŁ WSPIERANIA RODZINY, PROFILAKTYKI
UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

POMOC SPOŁECZNA

Realizacja programów profilaktycznych
Instytucja

Program

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin:
 psycholog ds. uzależnień - 70 osób – 120
konsultacji
 psycholog ds. rodziny - 80 osób – 140
konsultacji
 radca prawny – 60 osób – 164 konsultacje

Szkoła Podstawowa nr 3

Program profilaktyczny „Apteczka Pierwszej Pomocy
Emocjonalnej”

Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi

Program profilaktyczny „Strażnicy Uśmiechu”

Działalność świetlic socjoterapeutycznych:
 3 świetlice socjoterapeutyczne
 Półkolonie dla dzieci – 4 turnusy dla 96 dzieci

Szkoła Podstawowa Masłowo

Program profilaktyczny „ Apteczka Pierwszej Pomocy
Emocjonalnej” oraz „Strażnicy Uśmiechu”

Szkoła Podstawowa Sarnowa

Program profilaktyczny „ Apteczka Pierwszej Pomocy
Emocjonalnej” oraz „Strażnicy Uśmiechu”

Inne działania profilaktyczne:
 Konkurs profilaktyczny „Rodzinne wakacje bez
używek”
 Kampania profilaktyczna i szkolenia dla
sprzedawców napojów alkoholowych
 Szkolenia profilaktyczne dla nauczycieli szkół
podstawowych

Wykonanie budżetu: 483 266,91 zł
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (typ A, B, C)
Działa od kwietnia 1998 r., od 01.01.2020 r. jako jednostka organizacyjna Gminy
Rawicz, a jego zakres działania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów
samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249).

Rodzaje wsparcia:

Lp.

Rodzaj niepełnosprawności

Liczba osób

 terapia prowadzona w 6 pracowniach: animacji i rekreacji ruchowej,
edukacyjno-biblioterapeutycznej, krawiecko-tkackiej, kulinarnej,
multimedialnej i plastycznej,
 7 rodzajów treningów umiejętności społecznych,
 poradnictwo i wsparcie psychologiczne,
 zajęcia z neurologopedą,
 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 opieka medyczna, profilaktyka i edukacja zdrowotna,
 niezbędna opieka i wsparcie w czynnościach samoobsługowych,
 grupy rozwoju zainteresowań: formacja teatralna „Pierocik”,
grupa taneczna „Nie do wiary”, klub reportera, grupa Nordic- Walking,
sekcja rowerowa, sekcja ogrodnicza,
 rekreacja,
 ciepły posiłek,
 transport uczestników do ŚDS i odwóz,
 cykl edukacyjny w zakresie aktywizacji zawodowej „Poznajemy
zawody”.

1.

Choroba psychiczna

7

Akcje: „Mikołakowa niespodzinka”, „Kartka Bożonarodzeniowa”

2.

Upośledzenie umysłowe w tym:

27

- znaczny stopień upośledzenia umysłowego

9

- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego

18

Inne zaburzenia psychiczne - z wyłączeniem uzależnienia
od środków psychoaktywnych

2

Misja Domu:
Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wsparcia w procesie
przystosowania i włączenia społecznego, poprzez realizację działalności
wspierająco-aktywizującej służącej nabywaniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu ich
maksymalnej samodzielności oraz przygotowaniu do funkcjonowania społecznego
na optymalnym poziomie.

Adresaci usług:
36 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi (mieszkańców gminy Rawicz i 3
gmin ościennych: Bojanowa, Jutrosina, Pakosławia), posiadających orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności, w tym:

3.
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (typ A, B, C)
Przeprowadzone remonty:

Budżet jednostki: 820 722,91 zł

 wymiana paneli, armatury i oświetlenia, malowanie
i nowe funkcjonalne meble w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników,
 wymiana płytek, armatury i oświetlenia w 3 łazienkach,
 wymiana okien na parterze budynku i drzwi na I piętrze budynku.

Wartość wykonanych remontów: 75 979,00 zł

POMOC SPOŁECZNA
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WYDARZENIA
Obchody 100. rocznicy powrotu Rawicza do Polski
Uroczysta sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz podczas której między innymi wręczono odznaki za
Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Odznaki nadane przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego otrzymali: Krystyna Zaporowska, Stefania Dąbrowska, Kazimierz Lipowczyk,
Andrzej Woziwodzki, Henryk Pawłowski, Bogusław Jusiak, Wincenty Figielek, Jan Solak, ks.
Wojciech Prostak.

Obchody 100. rocznicy powrotu Rawicza do Polski
Wraz z Muzeum Ziemi Rawickiej, OSKIAL w Miejskiej Górce i Gminą Miejska Górka byliśmy
współorganizatorem przemarszu trasą „pochodu wolności” z 1920 r.
„W drodze po niepodległość. Miejska Górka - Rawicz”.

Obchody 100. rocznicy powrotu Rawicza do Polski
Zwieńczeniem obchodów był Rawicki Jarmark Historyczny „100 lat w niepodległej Polsce 1920 –
2020”: rekonstrukcje historyczne z okresu I wojny światowej i powstania wielkopolskiego, „żywe
lekcje historii” w odtworzonym szpitalu polowym, punkcie werbunkowym oraz na polu bitwy
powstańczej, pokazy militariów i umundurowania wojskowego z lat 1914-1920
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WYDARZENIA
Pluszowe misie dla pierwszych urodzonych Rawiczan w nowym roku
Co roku Burmistrz odwiedza pierwszych Rawiczan urodzonych w nowym roku składając
gratulacje rodzicom i wręczając sympatyczne upominki.

Upominek dla mieszkanki z okazji 100 lat
Tradycją stało się składanie życzeń i przekazywanie upominku mieszkańcom gminy, którzy
ukończyli 100 lat.

Jeden dzień w fotelu burmistrza
Podczas Finału WOŚP licytowany jest dzień spędzony w fotelu burmistrza. Zwycięzca licytacji w
trakcie dnia spędzonego w urzędzie zapoznaje się z obowiązkami burmistrza i strukturą urzędu
oraz funkcjonowaniem jednostek podległych.
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WYDARZENIA
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Rawiczu ze względu na ciemną
historię rawickiego więzienia jest zawsze dniem szczególnym i bardzo mocno akcentowanym.

Akademia Małego Ogrodnika
Dzięki współpracy Gminy Rawicz z Bricomarche kolejny raz zorganizowano Akademię Małego
Ogrodnika. Przedszkolaki uczyły się, jak poprawnie dbać o rośliny, a także jakie są nazwy oraz
właściwości niektórych z nich. Każdy z uczestników samodzielnie zasadził cebulkę tulipana
i otrzymał wskazówki, w jaki sposób je pielęgnować.

Gratulujemy
Stypendia dla wyróżniających się młodych sportowców z Gminy Rawicz oraz ich trenerów
przyznane. W tym roku bez gali i uroczystych wręczeń ze względów bezpieczeństwa i przez
wzgląd na panujące obostrzenia.
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WYDARZENIA
Laureaci konkursu plastycznego
Wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom trzeciej edycji gminnego konkursu plastycznego pn.
"Mamo, tato - chcę oddychać czystym powietrzem”.

Rozwijamy współpracę przy wsparciu LGD Gościnna Wielkopolska
Współpraca w ramach projektu mającego na celu promocję mikroregionu hazackiego
i biskupiańskiego oraz wymianę doświadczeń z reprezentantami Doliny Wełny i LGD Krainy
Złotowskiej.

„Rawicz na starych pocztówkach i fotografiach” cz. II.
Album poświęcony obszarowi rynku i śródmieścia. Zebrane ponad 250 stron to podróż po historii
Rawicza zapisana na pocztówkach ze zbiorów Macieja Formanowicza. Wszystkie opisy autorstwa
rawickiego kolekcjonera i Marty Hamielec zapisane są w 3 językach: polskim, angielskim
i niemieckim. Album wzbogacony jest o stare mapy oraz wykaz ulic. Całość zamknięta jest
w ciekawej szacie graficznej.
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WYDARZENIA
Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja
Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu oraz złożenie wiązanek
przy kolumnie z popiersiem Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności.

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Pamiętamy. Kwiaty i znicze pod pomnikiem papieża Polaka na rawickich plantach.

Dzień Kadeta
Przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego oraz Muzeum Ziemi Rawickiej uczcili pamięć
KADETÓW, składając wiązanki kwiatów i zapalając znicz pod tablicą umieszczoną na murze
rawickiego szpitala.
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Drive-thru w Rawiczu
3 razy w Rawiczu zorganizowano mobilny punk poboru wymazów pod kątem COVID-19. Podczas
pierwszej akcji skierowanej do mieszkańców gminy Rawicz udział wziął Łukasz Mikołajczyk Wojewoda Wielkopolski. Nad całością czuwała 12 Brygada Wojska Obrony Terytorialnej.

Ograniczone możliwości sprzedaży w czasie pandemii

Gadżety promocyjne i pamiątki z Gminy Rawicz w czasie pandemii dostępne on-line,

Serce na nakrętki
Przy Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz zostało zamontowane serce na plastikowe nakrętki. Sprzedaż
sukcesywnie zbieranych nakrętek wielokrotnie umożliwia leczenie lub rehabilitację dzieci. Chcemy
również kontynuować akcję "Nakręcamy pomoc dla schroniska",

229

RAPORT O STANIE GMINY 2020
2019

WYDARZENIA
Lokalny animator sportu
Projekt jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach
zadań realizowanych przez Ministra Sportu.

#GaszynChallenge
Jako @Gmina Rawicz wzięliśmy udział w akcji #GaszynChallenge. Poza wykonaniem zadania
wpłaciła również zebraną wśród pracowników urzędu sumę pieniędzy wpierając Alicję i Wojtusia.
Do akcji zaangażowaliśmy m.in. przyjaciół z niemieckiego miasta Attendorn.

Rocznica Rzezi Wołyńskiej
Burmistrz Gminy Rawicz oraz Starosta Rawicki upamiętnili rocznicę Rzezi Wołyńskiej składając kwiaty
przy Pomniku Żołnierza Polskiego.
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100. Rocznica Bitwy Warszawskiej
Na cmentarzu parafialnym w Rawiczu w kwaterze żołnierzy wojny polsko – bolszewickiej zmarłych
w rawickim lazarecie odbyły się główne obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. W asyście
wojskowej i udziale parlamentarzystów zorganizowana została msza św. polowa i złożono wiązanki
w miejscach pamięci.

Rocznica Krwawego Piątku
Burmistrz Gminy Rawicz oraz Starosta Rawicki upamiętnili rocznicę krwawych zamieszek, które miały miejsce
19 sierpnia 1921 r. w Rawiczu składając wiązanki kwiatów na mogile, w której spoczywają zabici podczas
rozruchów mieszkańcy gminy Rawicz.

Awans zawodowy nauczycieli
Kolejni nauczycieli uzyskali stopnie awansu zawodowego. W 2020 r. przeprowadzono 14
postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
wszystkie z pozytywnym rezultatem.

231

RAPORT O STANIE GMINY 2020
2019

WYDARZENIA
Pamiętamy
Rocznica wybuchu II wojny światowej. Burmistrzowie, starosta, delegacja placówek oświatowych,
radni powiatu i gminy oraz miejscowe organizacje złożyły wiązanki kwiatów przy Pomniku
Żołnierza Polskiego. Gminna wiązanka pojawiła się również przy głazie w Załęczu gdzie znajduje
się tablica upamiętniająca obrońców Rawicza.

Pamiętamy
81. rocznica agresji ZSRR na Polskę. Z tej okazji przedstawiciele władz gminnych i powiatowych
złożyli wiązanki kwiatów przy Pomniku Żołnierza Polskiego, upamiętniając wydarzenie z 1939 r.

Jan Kobyłka w Rawiczu
Janusz Kobyłka z wizytą w Rawiczu przy okazji trzeciej podróży przez Polskę. Podczas wyprawy
promował honorowe krwiodawstwo. Trasa liczyła ponad 2500 km a kształcę przypominała wielkie
serce.
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Pamiętamy

Narodowe Święto Niepodległości – biało-czerwone flagi w mieście, złożenie wiązanek oraz
spektakl multimedialny pod tytułem "Bo Polska!".

Dbamy o środowisko
Przy parkingu Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz zamontowana została tzw. szafa na drobne
elektroodpady. Można w niej składować zużyte płyty CD, tonery, baterie czy żarówki. Urządzenie
zostało zakupione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. W ramach programu
pilotażowego zlokalizowano je w Rawiczu i Gostyniu.

Pamiętamy
102. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Burmistrz Gminy Rawicz oraz gminni i
powiatowi samorządowcy upamiętnili rocznicę poprzez złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie
zniczy przy obelisku Powstańców Wielkopolskich na Cmentarzu Parafialnym w Rawiczu oraz na
Cmentarzu Parafialny w Zielonej Wsi, na grobach poległych w powstaniu mieszkańców Hazów.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W ramach rankingu Gazety Prawnej „PERŁY SAMORZĄDU” 2020 r.
Gmina Rawicz zajęła VII miejsce wśród gmin miejsko – wiejskich.
IV miejsce przyznano burmistrzowi Grzegorzowi Kubikowi
w kategorii: „Najlepszy włodarz” wśród gmin miejsko – wiejskich.
Wyróżnienie przyznano również w kategorii „Lider dobrych praktyk” za
projekty oświatowe:

KATEGORIA „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
✔ Program „Wirtualni zawodowcy” - zrealizowany z Politechniką
Wrocławską – utworzenie interaktywnej aplikacji VR (Virtual
Reality) pod Oculus Go opartej na 6 filmach monoskopowych
z opcją wyboru pytań do branżowych zawodów
✔ Program rozwijający umiejętności komunikacji u dzieci
z niepełnosprawnościami:
Projekt komunikacji wspomagającej i alternatywnej rozwijający
mowę i służący jako narzędzie do porozumiewania się dzieci
z otoczeniem
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STATEUTKA „ZASŁUŻONY
DLA GMINY
MIEJSKA GÓRKA”
Podczas uroczystej sesji
Rady Miejskiej Gminy
Rawicz, zorganizowanej

17 stycznia 2020 r. w Sali
Portretowej Rawickiego
Ratusza, z okazji 100. lecia
powrotu Rawicza do Polski,

Burmistrz Gminy Rawicz
odebrał z rąk Burmistrza
Miejskiej Górki statuetkę dla
Miasta Rawicza.

RAPORT O STANIE GMINY 2020
2019

235

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
LAUREATEM ZOSTAŁO: Sołectwo Łaszczyn
WYRÓŻNIENIE OTRZYMAŁO: Sołectwo Dębno Polskie

26 października 2020 r. nastąpiło
rozstrzygnięcie IV edycji konkursu
Samorządu Województwa Wielkopolskiego
„AKTYWNA WIEŚ WIELKOPOLSKA”
Konkurs skierowany był do uczestników
samorządowego programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020”.

Konkurs miał na celu ocenę aktywności grup odnowy wsi działających
w programie oraz wskazanie i nagrodzenie sołectw wyróżniających się
aktywnością.
Powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego kapituła konkursu
dokonała oceny aktywności sołectw w oparciu o analizę:
✔ liczby przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwach, także tych bez udziału
środków programu,
✔ udziału sołectw w konkursach dotacyjnych „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”,
✔ stopnia sformalizowania grupy odnowy wsi (działanie w formie
stowarzyszenia),
✔ planowania rozwoju w sołectwie (sołecka strategia rozwoju).
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NOWA STRONA INTERNETOWA URZĘDU
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ŚRODKI PRZEKAZU
We wrześniu - uruchomiona
została nowa strona
internetowa Urzędu
Miejskiego Gminy Rawicz.

Strona została
dostosowana do
standardów Ustawy
o dostępności cyfrowej.
Poza udogodnieniami dla
osób niepełnosprawnych
posiada też angielską
i niemiecką wersję
językową.
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AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA WEWNĘTRZNA
W WYBRANYCH WYDZIAŁACH I JEDNOSTKACH
AUDYT WEWNĘTRZNY
 Urząd Miejski Gminy Rawicz: Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju; Wydział Finansowo

AUDYT I KONTROLA
Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną,
której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji

– Budżetowy; Wydział Edukacji i Spraw Społecznych; Zespół Podatków i Opłat Lokalnych;

celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej

Biuro Zarządzania Drogami

oraz czynności doradcze.

 Szkoła Podstawowa w Sierakowie

Ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności

 Przedszkole Nr 6 w Rawiczu

i efektywności kontroli zarządczej w jednostce.

 Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia Rawicz

KONTROLA WEWNĘTRZNA

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu

 Rawicka Biblioteka Publiczna
 Przedszkole Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupi Kapitulnej
 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi
 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
 Urząd Miejski Gminy Rawicz
 Rawicki Klub Sportowy BOCK w Rawiczu
 Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu

Burmistrz sprawuje ogólny nadzór – kontrolę nad realizacją,
określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu
terytorialnego. Kontrola ta przeprowadzana jest w podległych
i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach sektora
finansów publicznych.
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Urząd Miejski Gminy Rawicz –
Wydział Strategii, Planowania
i Rozwoju

Rawicki Koszykarski Klub
Sportowy „Rawia” Rawicz

Urząd Miejski Gminy Rawicz –
Biuro Zarządzania Drogami,
Wydział Finansowo - Budżetowy
Urząd Miejski Gminy Rawicz,
Szkoła Podstawowa
w Sierakowie,
Przedszkole Nr 6
w Rawiczu
Urząd Miejski Gminy Rawicz –
Wydział Strategii, Planowania
i Rozwoju
Urząd Miejski Gminy Rawicz:
Wydział Finansowo –
Budżetowy,
Zespół Podatków i Opłat
Lokalnych
Urząd Miejski Gminy Rawicz:
Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych

Tryb audytu

Zakres audytu

monitorujący

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.

Zrealizowano
zalecenia

sprawdzający

Ocena prawidłowości wykorzystania części dotacji
przekazanej z budżetu Gminy Rawicz Rawickiemu
Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu „Rawia” Rawicz na
realizacje zadania publicznego określonego w umowie
nr BPKS.526.18.2019 z dnia 09.01.2019 r.

Większość
zaleceń
zrealizowana

Ocena prawidłowości wydawania zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego i na umieszczanie reklam
w pasie drogowym wraz z prawidłowym ustalaniem
dochodów z tego tytułu.

Wydano
zalecenia.

Ocena prawidłowości ustalania dochodów jednostek
oświatowych – zasady najmu sal lekcyjnych,
gimnastycznych.

Wydano
zalecenia

planowany zapewniający

planowany zapewniający

planowany zapewniający

Ocena prawidłowości wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Zalecenia

TEMATY
ZADAŃ AUDYTOWYCH

Główne zagadnienia kontrolne:
 Udzielanie i rozliczanie dotacji
celowych udzielanych przez
Gminę Rawicz na podstawie

Wydano
zalecenia

obowiązujących przepisów.

 Wydawanie zezwoleń i decyzji
administracyjnych przez
poszczególne wydziały.
 Zasady ustalania wymiaru

planowany zapewniający

Ocena prawidłowości ustalania wymiaru, ewidencji
i windykacji podatku od nieruchomości.

planowany zapewniający

Ocena prawidłowości naliczania dotacji dla oświatowych
placówek niepublicznych.

Wydano
zalecenia

Wydano
zalecenia

podatku, dochodów z tytułu
najmu składników majątkowych.

239

RAPORT O STANIE GMINY 2020
2019
Nazwa jednostki
organizacyjnej

Tryb kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Centrum
Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek
Osób Niepełnosprawnych
w Rawiczu

planowana

Wybrane zagadnienia gospodarki
finansowej

Wydano zalecenia

Rawicka Biblioteka Publiczna

planowana

Wybrane zagadnienia gospodarki
finansowej

Wydano zalecenia

Przedszkole Nr 3 im. Krasnala
Hałabały w Rawiczu

planowana

Wybrane zagadnienia gospodarki
finansowej

Wydano zalecenia

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Słupi Kapitulnej

planowana

Wybrane zagadnienia gospodarki
finansowej

Wydano zalecenia

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Zielonej Wsi

planowana

Wybrane zagadnienia gospodarki
finansowej

Wydano zalecenia

Szkoła Podstawowa Nr 4 im.
Władysława Broniewskiego
w Rawiczu

planowana

Wybrane zagadnienia gospodarki
finansowej

Wydano zalecenia

Urząd Miejski Gminy Rawicz

doraźna

Wybrane zagadnienia gospodarki
finansowej

Wydano zalecenia

Rawicki Klub Sportowy
„BOCK” w Rawiczu

planowana

Realizacji zadania publicznego
finansowanego ze środków publicznych

Wydano zalecenia

Muzeum Ziemi Rawickiej
w Rawiczu

planowana

Wybrane zagadnienia gospodarki
finansowej

Wydano zalecenia

ZAGADNIENIA
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Główne zagadnienia kontrolne:
 Gospodarka finansowa jednostek
i instytucji podległych.
 Prawidłowość realizacji zadań
publicznych przez organizacje
pozarządowe.
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Szanowni Państwo,
po przejrzeniu raportu każdy jest w stanie ocenić, w jaki sposób na wielu płaszczyznach – mimo pandemii koronawirusa
– funkcjonowała nasza gmina. W kluczowych obszarach udało się zachować dynamikę z lat ubiegłych, przede
wszystkim inwestycyjną. Znacząco zwolniło życie społeczne, co jest procesem wynikającym z obostrzeń
pandemicznych. W bieżącym roku naszym priorytetem jest zdrowie mieszkańców i powrót do normalności. Stworzyliśmy
punkt szczepień przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4, co pozwoli zwiększyć liczbę zaszczepionych
mieszkańców gminy i powiatu.
Wśród innych priorytetów na 2021 rok jest przeprowadzenie szeregu inwestycji drogowych w centrum miasta – w tym
budowa dwóch rond oraz modernizacja ulic po zewnętrznej i wewnętrznej stronie plant. W rezultacie ruch stanie się
płynniejszy, a przejazd przez miasto bezpieczniejszy i bardziej komfortowy. Planujemy również wyjść naprzeciw
oczekiwaniom młodzieży, tworząc na poligonie w najbliższych miesiącach pumptrack.
Przed nami również zakończenie programu rewitalizacji w tym przebudowy budynków przy ul. Szarych Szeregów
i Ignacego Buszy, na które pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne. W centrum miasta pojawią się nowe przestrzenie
służące mieszkańcom. Jednocześnie nadal – tak jak do tej pory – będziemy podejmowali próby uzyskania wsparcia
w postaci dotacji. Musimy mieć jednak świadomość nowych zasad rozdziału kwot w ramach programu operacyjnego
na lata 2021-2027. Niestety, nowe zasady nie wyrównują szans pomiędzy bogatymi i biednymi regionami kraju,
powodując, że gminy takie jak nasza mogą być dystansowane przez inne regiony w kraju czy większe ośrodki. Wynika to
z faktu przekroczenia przez Wielkopolskę o 1 proc. granicy 75 proc. PKB na mieszkańca w porównaniu do średniej UE,
mimo że przekroczenie to dotyczy wyłącznie aglomeracji poznańskiej podnoszącej wskaźnik Wielkopolski powyżej 75
proc. W rezultacie sytuacja ta prowadzi do zaburzenia równowagi rozwojowej m.in. części wielkopolskich gmin. Bardzo
obrazowo przedstawia to sytuacja, podczas której gminy o podobnym PKB co Rawicz i leżące w województwach np.
podlaskim, opolskim czy łódzkim, otrzymają w przeliczeniu na jedną osobę kwotę wsparcia unijnego pomiędzy 844 a 644
euro. Gmina Rawicz nie uzyska nawet 50 proc. tej kwoty – będzie to 306 euro.
Wśród kolejnych priorytetów warto zaznaczyć powolny proces przywracania życia kulturalnego oraz wykorzystanie
potencjału społecznego zrewitalizowanych przestrzeni, m.in. rynku. Ostatnie miesiące pokazały nam wszystkim, że
„bycie razem” to wielka wartość, o którą trzeba dbać. W tym czasie każdy z nas doświadczył samotności
spowodowanej izolacją społeczną. Dziś musimy uczynić wszystko, by jako społeczność wyjść z koszmaru pandemii
i wspólnie doceniać i odbudować to, czego tak bardzo nam brakowało.

ZAKOŃCZENIE
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URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
E-mail
umg@rawicz.eu

Telefon

Adres

Biuro Obsługi

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21

Klienta

63-900 Rawicz

+48 65 546 54 00
Sekretariat
Burmistrza
+48 65 546 41 64
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