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I. Wstęp 
 

Raport sporządzono na podstawie Art. 28aa. Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). Według przepisu Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia 
radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta  
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 
gminy i budżetu obywatelskiego.  

 

II. Informacje ogólne 
 

Gmina Rychtal usytuowana jest w zachodnio-południowej części powiatu kępińskiego. 
Gmina jest drugą co do wielkości gminą w powiecie i zajmuje powierzchnię 97 km2 (9.655 
ha) co stanowi 15,8% powierzchni powiatu i 0,32% powierzchni województwa 
wielkopolskiego. Gmina Rychtal ma charakter rolniczo-leśny, który uzupełniany jest  
w mniejszym stopniu przez usługi i drobną przedsiębiorczość. Na koniec 2020 roku  gminę 
zamieszkiwało 3 824 osób, co czyni ją szóstą gminą pod względem ludności w powiecie (7% 
ludności powiatu). Siedzibą Gminy i zarazem największą miejscowością jest Rychtal. Leży 
ona 20 km na południe od stolicy powiatu – Kępna i 14 km na północ od Namysłowa 
(województwo opolskie). Sieć osadniczą gminy Rychtal tworzy 19 miejscowości położonych 
na obszarze 10 sołectw. 

 

Rys. 1. Gmina Rychtal na tle województwa 
wielkopolskiego 

 
 

Rys. 2. Gmina Rychtal na tle Powiatu Kępińskiego 

 

 

Gmina Rychtal miała na koniec 2020 roku 3824 mieszkańców, to o 48 osoby mniej niż  
w roku 2019. Kobiet w tym roku było 1924, natomiast mężczyzn 1900, co powoduje 
utrzymanie tendencji z roku 2019, kiedy to była przewaga kobiet. 
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Wykres 1. Liczba ludności Gminy (2016-2020) 

 

W latach 2016-2020 liczba mieszkańców 
Gminy Rychtal zmalała o 119 osób. W 2020 
roku mężczyzn było 1900, natomiast 
kobiet – 1924, co razem daje liczbę 
ludności 3824. 

 

 
 

Wykres 2. Urodzenia i zgony (2016-2020) 

 
 

Gmina Rychtal ma dodatki przyrost 
naturalny wynoszący 5 w stosunku do 
roku 2019. W 2020 roku urodziło się 38 
dzieci, zgonów było tyle samo. 
Współczynnik dynamiki demograficznej, 
czyli stosunek liczby urodzeń żywych do 
liczby zgonów wynosi 1,00. 

Wykres 3. Małżeństwa zarejestrowane w USC Rychtal 
w latach 2016-2020 

 

Według  danych Urzędu Stanu Cywilnego 
w Rychtalu – wzmianki dołączone do 
aktów małżeństwa liczba rozwodów ma 
tendencję zróżnicowaną i wyniosła w 2016 
r. – 7, 2017 r. – 6, 2018 r. – 3, 2019 r. – 8., 2020 
r – 4. 

 
Tabela 1. Najczęściej nadawane imiona żeńskie i męskie w latach 2016 – 2020. 

Lp. Nazwa 
zdarzenia 

2016 2017  2018  2019  2020 

1 Najczęściej 
nadawane 

imiona żeńskie 

Zuzanna, 
Hanna, 
Lena, 

Michalina 

Hanna Julia Hanna, Maja Hanna, 
Milena 

2 Najczęściej 
nadawane 

imiona męskie 

Antoni, 
Wojciech 

Mikołaj, 
Miłosz 

Szymon, 
Igor, 

Nikodem, 
Aleksander 

Aleksander, 
Bartosz, 

Jakub, Miłosz 

Wojciech 
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Wykres 4. Ruch migracyjny w latach 2016-2020 

 

 
 
Wykres wskazuje na wysoką tendencję 
mieszkańców gminy do migracji. 
Spowodowane jest to brakiem miejsc 
zatrudnienia i zamieszkania, co przekłada 
się na spadek liczby ludności,  
w szczególności ludzi młodych, którzy 
wyjeżdżając zabierają również możliwości 
rozwoju rynku pracy. Rok 2020 stanowi 
wyjątek, kiedy to ruch migracyjny jest 
znacznie mniejszy i wyniósł 103. 

  
 

Miejscowość Rychtal znajduje się w tzw. Kotlinie Rychtalskiej. Kotlinę tę oddziela ciągnący 
od Bralina do Proszowa szereg wzniesień i pagórków, zwany Progiem Byczyńskim, który 
stanowi wododział pomiędzy rzekami Prosną i Widawą. Równiny z piaszczysto-żwirowymi 
pagórkami osiągającymi maksymalnie 182,3 m n.p.m. pod Trębaczowem oddzielają Kotlinę 
Rychtalską od rozległej i bagnistej doliny Czarnej Widawy. Rychtal położony jest 165 m 
n.p.m. w otoczeniu lasów, zagajników i łąk. 
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III. Realizacja polityk 
 

1. POLITYKA OŚWIATOWA 
W 2020 roku Gmina Rychtal była organem prowadzącym dla: 

a. Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu – szkoła o strukturze 
organizacyjnej klas I-VIII 

b. Szkoły Podstawowej w Drożkach – szkoła o strukturze organizacyjnej klas I-VIII  
z oddziałem przedszkolnym 

c. Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku – do 31 sierpnia 2020 roku szkoła o strukturze 
organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym, od 1 września 2020 roku  szkoła 
o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym 

d. Przedszkola Samorządowego w Rychtalu. 

Organizacja pracy placówek oświatowych opierała się na arkuszach organizacji 
zatwierdzonych przez Wójta Gminy Rychtal. Szkoły realizowały podstawę programową 
kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne zgodnie  
z ramowymi planami nauczania. 

 

 DZIECI I KLASY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

W roku szkolnym 2020/2021 w placówkach oświatowych dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Rychtal obowiązek szkolny realizuje 404 uczniów i dzieci w wieku 
przedszkolnym. Liczba dzieci oraz oddziałów klasowych i przedszkolnych w poszczególnych 
placówkach  została zawarta w tabeli numer 1 oraz zobrazowana na wykresie 1. 

Tabela 1. Ilość klas/oddziałów oraz dzieci/uczniów w placówkach oświatowych, dla którym organem prowadzącym 
jest Gmina Rychtal 

 Placówka Ilość klas/ 
oddziałów 

Ilość dzieci/ 
uczniów 

 
 

2016 

Szkoła Podstawowa w Rychtalu 10 151 
Szkoła Podstawowa w Drożkach 7 55 
Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku 7 62 
Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu 6 97 
Przedszkole Samorządowe w Rychtalu 4 98 

2017 

Szkoła Podstawowa w Rychtalu 11 171 
Szkoła Podstawowa w Drożkach 8 54 
Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku 8 68 
Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu 4 68 
Przedszkole Samorządowe w Rychtalu 4 96 

2018 

Szkoła Podstawowa w Rychtalu 13 190 
Szkoła Podstawowa w Drożkach 9 61 
Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku 9 74 
Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu 2 24 
Przedszkole Samorządowe w Rychtalu 4 94 

2019 

Szkoła Podstawowa w Rychtalu 11 193 
Szkoła Podstawowa w Drożkach 9 55 
Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku 9 72 
Przedszkole Samorządowe w Rychtalu 4 95 

2020 

Szkoła Podstawowa w Rychtalu 13 226 
Szkoła Podstawowa w Drożkach 9 54 
Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku 4 26 
Przedszkole Samorządowe w Rychtalu 4 98 
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Wykres 1. Ilość dzieci w placówkach oświatowych Gminy Rychtal (2016 – 2020) 

 

Poczynając od roku szkolnego 2017/2018 w strukturach szkół podstawowych pojawiły się 
kolejno klasy VII i klasy VIII było to wynikiem  wprowadzanej reformy oświaty. Rada Gminy 
Rychtal Uchwałą Nr XXIV/154/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego podjęła decyzję o włączeniu 
dotychczas funkcjonującego Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu w struktury Szkoły 
Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rychtalu. Ustawa z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe zmieniła strukturę polskich szkół. Nauka w szkołach 
podstawowych wydłużona została do ośmiu lat, a gimnazja zakończyły swą działalność.  
W roku szkolnym 2019/2020 nie funkcjonowały już oddziały gimnazjalne w Szkole 
Podstawowej w Rychtalu. Następna Uchwała która miała zasadniczy wpływ na ilość dzieci 
w poszczególnych placówkach to uchwała o przekształceniu Szkoły podstawowej  
w Wielkim Buczku o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym  
w Szkołę Podstawową w Wielkim Buczku o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem 
przedszkolnym. Od 01 września 2020 obwodem szkolnym dla uczniów klas IV-VIII szkoły  
w Wielkim Buczku została Szkoła Podstawowa im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu. 

Sieć szkół podstawowych w Gminie zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkańców 
gminy, a sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach 
Podstawowych stwarza możliwość korzystania z usług przedszkoli dla wszystkich dzieci  
w wieku przedszkolnym  z terenu Gminy. 

 

 NAUCZYCIELE 
Tabela 2. Nauczycie według stopnia awansu zawodowego zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Rychtal w latach 2016 – 2020 

  Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego 
Rok Placówka stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
2016 Szkoła Podstawowa w Rychtalu 1 3 5 12 

Szkoła Podstawowa w Drożkach 2 2 4 5 
Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku 0 2 2 5 
Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu 1 2 6 11 
Przedszkole Samorządowe w Rychtalu 0 1 3 4 

2017 Szkoła Podstawowa w Rychtalu 1 5 6 19 
Szkoła Podstawowa w Drożkach 1 6 4 8 
Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku 0 3 3 9 
Przedszkole Samorządowe w Rychtalu 1 1 3 4 

2018 Szkoła Podstawowa w Rychtalu 0 6 8 17 
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Szkoła Podstawowa w Drożkach 1 5 3 3 
Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku 0 3 4 9 
Przedszkole Samorządowe w Rychtalu 1 1 3 4 

2019 Szkoła Podstawowa w Rychtalu 0 5 5 17 
Szkoła Podstawowa w Drożkach 1 5 5 3 
Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku 1 1 3 5 
Przedszkole Samorządowe w Rychtalu 0 1 3 2 

2020 Szkoła Podstawowa w Rychtalu 0 6 6 18 
Szkoła Podstawowa w Drożkach 0 4 8 6 
Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku 1 2 5 12 
Przedszkole Samorządowe w Rychtalu 0 1 3 4 

 

Przedstawione w tabeli  dane wskazują na zauważalny wzrost zatrudnienia w Szkole 
Podstawowej w Rychtalu od roku 2017. Wzrost ten spowodowany jest włączeniem 
dotychczasowego Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu w struktury Szkoły 
Podstawowej w Rychtalu. 

 

 BUDŻETY 
Tabela 3. Budżety placówek oświatowych w latach 2016 – 2020 

Placówka 2016 2017 2018 2019 2020 

Szkoła Podstawowa 
w Rychtalu 

1 732 811,54 2 123 730,83 2 962 885,48 2 908 073,52 3 070 949,37 

Szkoła Podstawowa 
w Drożkach z 
oddziałem 
przedszkolnym 

659 921,41 787 546,23 1 250 066,96 1 080 885,53 1 210 579,01 

Szkoła Podstawowa 
w Wielkim Buczku z 
oddziałem 
przedszkolnym 

907 775,57 954 578,98 1 010 574,94 1 166 119,62 1 112 105,05 

Przedszkole 
Samorządowe w 
Rychtalu 

625 108,70 703 069,49 774 357,62 826 692,83 882 410,50 

Gimnazjum  1 182 626,83 828 053,98 0,00 0,00 0,00 

Razem 5 108 244,05 5 396 979,51 5 997 885,00 5 981 771,50 6 276 043,93 

 

Tabela 4. Wydatki na oświatę lata 2016 – 2020 subwencja oświatowa i środki własne 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Subwencja 
oświatowa 3 346 836,00 3 076 273,00 3 245 819,00 3 230 434,00 3 387 131,00 

Środki własne  1 761 408,05 2 320 706,51 2 752 066,00 2 751 287,50 2 888 912,93 

Razem 5 108 244,05 5 396 979,51 5 997 885,00 5 981 771,50 6 276 043,93 
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Wykres 2. Wydatki na oświatę lata 2016 – 2020 subwencja oświatowa i środki własne - porównanie 

 
Z prezentowanych danych wynika, iż koszt utrzymania placówek oświatowych, których 
organem prowadzącym jest Gmina Rychtal, co roku ulega zwiększeniu. Spowodowane to 
jest stale wzrastającymi wynagrodzeniami nauczycieli oraz kosztami funkcjonowania 
poszczególnych placówek. Można również zauważyć fakt iż pomimo rosnących kosztów 
utrzymania szkół, stagnacji uległa wysokość subwencji oświatowej z budżetu państwa 
powodując że gminy jako organy prowadzące muszą z roku na rok angażować coraz więcej 
środków własnych aby zapewnić poprawne funkcjonowanie oświaty. 

Gwałtowne zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej w Rychtalu i zmniejszenie budżetu 
Gimnazjum wynikają z rozpoczętej w roku 2017 reformy systemu oświaty polegającej na 
wygaszeniu Gimnazjum poprzez włączenie go w struktury Szkoły Podstawowej w Rychtalu.  

 

 NAUKA ZDALNA 

Od 13 marca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku  oraz od 26 października dla klas VI – VIII,  
a od 9 listopada 2020 roku dla klas I-III w placówkach oświatowych na terenie Gminy Rychtal 
była prowadzona nauka zdalna. 

Nauka prowadzona była za pomocą komunikatorów internetowych, dziennika 
elektronicznego, poczty e-mail, stron internetowych szkół. Część nauczycieli korzystała 
także z e-podręczników. Nauczyciele prowadząc zajęcia online, przesyłali uczniom 
zagadnienia, propozycje notatek, dodatkowe materiały w postaci filmów i prezentacji oraz 
materiały z dokładnym omówieniem lekcji. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności odbywało 
się poprzez rozmowy, sprawdzanie przesłanych przez uczniów zadań domowych, 
przeprowadzanie online sprawdzianów, kartkówek oraz quizów tematycznych. Nauczyciele 
oceniali aktywność, odpowiedzi ustne, prezentacje, prace wykonane w domu i przesłane 
przez uczniów oraz przeprowadzone online pisemne formy sprawdzania wiedzy  
i umiejętności. 

W trakcie nauki zdalnej zrealizowano Podstawę Programową oraz zaplanowane treści. 
Obecność uczniów na zajęciach była na bieżąco monitorowana przez nauczycieli                               
i pedagogów. W przypadku trudności w kontakcie z uczniem zawiadamiano rodziców. 

W 2020 roku zrealizowano dwukrotnie projekt zakupu laptopów ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 (Program Zdalna Szkoła. Kwoty dofinansowania to 54 021,60 zł oraz 44 978,70 
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zł. Projekty pozwoliły na zakup 44 laptopów z myszami i słuchawkami do szkół 
podstawowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Rychtal. 

 

 STYPENDIA 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do 
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. 

Na podstawie Uchwały Nr XII/78/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019 roku  
w sprawie przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe 
lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Rychtal, 
zostały przyznane po raz pierwszy stypendia za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020. 
Wpłynęło 19 wniosków dotyczących uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy 
Rychtal (11- SP w Rychtalu, 6 – SP w Drożkach, 2 – SP w Wielkim Buczku). Wszystkie złożone 
wnioski były kompletne i dotyczyły wysokich wyników w nauce. Stypendia jednorazowe  
w wysokości 200,00zł otrzymało 19 uczniów (koszt: 3 800,00zł). 

 

 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW 
MŁODOCIANYCH 

Na przedmiotowy cel gmina otrzymuje środki finansowe w postaci dotacji celowej  
z Funduszu Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które w całości pokrywają 
wydatki związane z realizacja tego zadania. Przygotowanie zawodowe pracowników 
młodocianych może być realizowane w dwojaki sposób: nauka zawodu bądź przyuczenie 
do wykonywania określonej pracy. 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych stanowi 
pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji 
(WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

Tabela 5. Struktura dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych w latach 2016 – 2020  

Rok Nauka zawodu 
Przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy 
Koszt realizacji 

[zł] 
2016 13 1 106 000,70 
2017 12 0 82 605,78 
2018 9 1 76 013,22 
2019 7 1 58 838,52 
2020 2 0 16 012,30 

Utrzymująca się tendencja spadkowa ilości udzielonych pracodawcom dofinansowań jest 
odzwierciedleniem ogólnokrajowego trendu zmniejszenia ilości uczniów uczęszczających 
do szkół zawodowych.  

 

 DOTACJA PRZEDSZKOLNA 

Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn 
kwoty rocznej dotacji oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej,  
w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez tę jednostkę samorządu 
terytorialnego. 

Kwota roczna dotacji przysługuje na każdego ucznia bez względu na czas przebywania 
ucznia w placówce wychowania przedszkolnego, tj. niezależnie od tego czy dziecko będzie 
pozostawało w placówce wychowania przedszkolnego ponad czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki. 
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W tabeli poniżej zestawiono roczne kwoty dotacji na dziecko objęte wychowaniem 
przedszkolnym, ilość dzieci, na które udzielono dotacji oraz całkowitą wysokość dotacji 
otrzymaną przez Gminę Rychtal w latach 2016 – 2020. 

Tabela 6. Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w latach 2016 – 2020 

Dotacja 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r 2020 r 
Roczna kwota dotacji 1 370,00 1 338,00 1 370,00 1 403,00 1 437,00 
Ilość dzieci, na które  
udzielono dotacji 

93 97 87 91 84 

Całkowita kwota dotacji 127 410,00 129 786,00 119 190,00 124 404,01 120 505,00 

 

Tabela 7. Wydatki przedszkola i oddziałów przedszkolnych lata 2016 – 2020  

Rok 
Przedszkole Samorządowe 

Rychtal 
Oddział Przedszkolny 

Drożki 
Oddział Przedszkolny 

Wielki Buczek 

2016 625 108,70 86 177,40 81 489,60 

2017 703 069,49 110 948,47 95 489,60 

2018 774 357,62 115 035,64 110 357,02 

2019 826 692,83 131 450,80 84 283,78 

2020 889 024,84 162 798,64 97 408,29 

 

 DOTACJA CELOWA NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, 
MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE 

Szkoły podstawowe nieodpłatnie wypożyczają uczniom podręczniki oraz przekazują 
materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu.  

Tabela 8. Dotacja celowa otrzymana w latach 2016 – 2020  

 2016 2017 2018 2019 2020 
Wysokość dotacji 

[zł] 
29 655,39 49 710,89 38 354,97 27 124,79 35 631,70 

 

 WYDATKI I DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA UTRZYMANIE  
W PRZEDSZKOLACH  

Na mocy Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Rychtal ponosi koszty 
utrzymania dzieci zameldowanych na terenie gminy, a uczęszczających do placówek 
przedszkolnych poza jej terenem .Wartość tych wydatków w poszczególnych latach została 
zapisana w tabeli nr 9. 

Na takich samych zasadach jak powyżej Gmina Rychtal uzyskuje dochody za dzieci spoza 
terenu, uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych działających na jej 
terenie. Dochody te ujęte zostały również w tabeli nr 9. 

Tabela 9. Wydatki i dochody z opłat za przedszkola 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Wydatki na 

pokrycie kosztów 
 

51 272,94 
 

42 249,50 
 

35 631,42 
 

34 407,09 
 

53 838.32 
Dochody za pobyt 

w placówkach 
 

2 595,68 
 

39 384,66 
 

34 556,53 
 

38 314,99 
 

17 382,88zł. 
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 WYDATKI NA DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH 

Zgodnie z zapisami Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,  gmina jako organ właściwy 
ma obowiązek zorganizowania dzieciom, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, dowozu do placówek specjalistycznych lub zrefundowaniu rodzicom takiego 
dziecka kosztów tego dowozu . W roku 2020 z takiej możliwości skorzystało 8 dzieci. Gmina 
Rychtal zorganizowała dowóz dla 6 dzieci do szkoły Specjalnej w Słupi, poprzez podpisanie 
umowy ze Spółdzielnią Socjalną „Jaśmin”. Dodatkowo gmina refunduje koszty transportu 
dwojgu rodzicom. Wartość tych wydatków w latach 2016-2020 została ujęta w tabeli nr 10. 

Tabela 10. Koszty dowozu dzieci do placówek specjalistycznych. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Koszty dowozu 
 

43 540,02 
 

52 410,02 
 

51 995,00 
 

63 420,00 
 

57 954,04 

 
 REZERWA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ 2020 

Gmina Rychtal aplikowała do Ministra Edukacji Narodowej o środki finansowe w ramach 
podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.  

W maju 2020 roku Gmina Rychtal złożyła wniosek o przyznanie dla Szkoły Podstawowej  
w Rychtalu środków w ramach dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek 
prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 
pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki 
pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie 
w nowych zawodach. Wysokość przyznanych przez Ministra środków to 10 000,00 zł. 

Gmina w ramach kryterium IV otrzymała także dofinansowanie kosztów związanych  
z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych  
w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela albo przechodzących 
na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 
226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe 
lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela. 

Gmina Rychtal otrzymała środki finansowe w wysokości 22 500,00zł. na jednorazowe 
dofinansowanie nauczycielom do zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnego  
w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. W grudniu 2020 roku nauczycielom Szkół Podstawowych Gminy Rychtal, którzy 
zgodnie z Rozporządzeniem złożyli wnioski wypłacono ogólną kwotę 18 396,98 zł. Pozostałe 
środki finansowe zostały wykorzystane przez szkoły na zakup potrzebnego sprzętu. 
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2. POLITYKA SPOŁECZNA 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu powołany został Uchwałą Nr XI/45/90  
z dnia 28 lutego 1990 roku. Obszarem działania GOPS jest Gmina Rychtal. 

Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymagania ustawowe w zakresie posiadania 
kwalifikacji. Wykonują swoje obowiązki stosownie do potrzeb mieszkańców gminy - 
zarówno indywidualnych jak i zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. 

 

 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ - DANE OGÓLNE 

Z zestawienia prezentowanego poniżej 
wynika, iż w latach 2016 – 2020 liczba osób 
korzystających z pomocy społecznej 
utrzymywała się na podobnym poziomie. 
W roku 2020 zauważalna jest tendencja 
spadkowa liczby osób korzystających z 
pomocy.  

 
Wykres 1. Liczba osób, którym przyznano decyzją 
świadczenia z pomocy społecznej w latach 2016 – 
2020  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Rychtalu. 

 
 

Wykres 2 obrazuje liczbę rodzin objętych 
pomocą społeczną w latach 2016 – 2020 
przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rychtalu z wyraźnym 
spadkiem w roku 2020. 
 
Wykres 2. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną 
w latach 2016 – 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rychtalu.   
      

   
 

Wyniki niżej prezentowanych danych wskazują, że na przestrzeni lat 2016 – 2020 to głównie 
kobiety korzystają z pomocy społecznej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rychtalu, choć w 2020 roku różnica pomiędzy kobietami i mężczyznami korzystającymi  
z pomocy wyraźnie sią zmniejszyła. 

Wykres 3. Podział świadczeniobiorców według płci 

Na przestrzeni lat 2016 – 2020 osoby pozostające w rodzinie częściej korzystały z pomocy 
społecznej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu niż osoby samotnie 
gospodarujące.  
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Wykres 4. Podział świadczeniobiorców na osoby samotnie gospodarujące i osoby w rodzinie 

 
 

Z danych prezentowanych poniżej wynika, iż w latach 2016 – 2020 głównymi 
świadczeniobiorcami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu są osoby 
korzystające krótkotrwale z pomocy społecznej.  

Wykres 5. Podział osób ze względu na częstotliwość korzystania z pomocy społecznej 

 
 

Poniższe dane wskazują, iż na przestrzeni lat 2016 – 2020 najwięcej osób korzystało ze 
wsparcia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu w grupach wiekowych 56-
65 lat oraz 66 lat i więcej. Niepokojące jest to, iż sporą grupę stanowią osoby w wieku 26-35 
lat, ich liczba w ciągu tych lat utrzymuje się na poziomie podobnym do grup powyżej 56 r.ż. 

Tabela 1. Podział świadczeniobiorców według kategorii wiekowych 

 Kategoria wiekowa 

Rok 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat 66 lat i więcej 

2016 4 24 16 20 29 23 

2017 2 18 17 16 26 26 

2018 4 23 17 17 26 21 

2019 7 23 14 19 21 21 

2020 2 15 11 12 12 17 
 

 

 

 

 

 

45 46 48
42

28

71
59 61 63

41

0

20

40

60

80

2016 2017 2018 2019 2020

Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie

30 34 37 32
21

86
71 72 73

48

0

20

40

60

80

100

2016 2017 2018 2019 2020

Osoby korzystające długotrwale Oosby korzystające krótkotrwale



12 

 

Wykres 6. Podział świadczeniobiorców według kategorii wiekowych 

 

 

Tabela 2. Powody przyznania pomocy społecznej w latach 2016 – 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rychtalu.  

 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 
rodzin 

Ubóstwo 53 42 49 50 36 230 

Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 

Bezdomność 2 2 4 3 1 12 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 17 17 20 20 15 89 

Wielodzietność 13 15 15 16 14 73 

Bezrobocie 30 17 14 18 12 91 

Niepełnosprawność 58 52 44 41 24 219 

Długotrwała lub ciężka choroba 65 58 49 47 26 245 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego 

2 3 9 11 7 32 

Przemoc w rodzinie 1 2 0 0 0 3 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 0 0 0 

Alkoholizm 7 0 7 6 9 29 

Narkomania 0 0 0 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego 

2 5 3 0 3 13 

Trudności w integracji osób, które otrzymały 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

0 0 0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 2 3 0 8 0 13 

Sytuacja kryzysowa 0 2 1 1 0 4 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 0 0 

 

Jak wynika z powyższej tabeli na przestrzeni lat 2016 – 2020 najwięcej rodzin otrzymało 
pomoc z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby - 245 rodzin. Na drugim miejscu  
z powodu ubóstwa 230 rodzin, na trzecim miejscu z przyczyn niepełnosprawności 219 
rodzin. Natomiast z powodu bezrobocia skorzystało z pomocy społecznej 91 rodzin. 
Posiadanie dzieci również było jednym z czynników trudnej sytuacji życiowej rodzin 
korzystających z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu: 89 
rodziny podało jako powód potrzebę ochronę macierzyństwa, a 73 wielodzietność. 
Sporadycznie jako powód trudnej sytuacji życiowe osoby podawały zdarzenie losowe, 
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sytuację kryzysową czy przemoc w rodzinie. Na przestrzeni lat 2016 – 2020 żadna osoba nie 
skorzystała z pomocy społecznej z powodu sieroctwa, trudności w integracji osób, które 
otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, z potrzeby ochrony ofiar handlu 
ludźmi oraz z powodu klęski żywiołowej lub ekologicznej. W latach 2016 – 2020 na terenie 
gminy Rychtal nie miała miejsca klęska żywiołowa czy ekologiczna.  

Należy podkreślić, iż rodziny korzystające z pomocy mogą znajdować się w trudnej sytuacji 
życiowej z jednego lub kilku powodów oraz mogą z niej korzystać kilkukrotnie w ciągu roku. 

Wysokość poniesionych kosztów na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej przedstawia 
poniższy wykres. Do świadczeń tych zaliczamy: zasiłki stałe, okresowe, celowe, specjalne 
celowe, pomoc w formie posiłku, schronienie oraz usługi opiekuńcze. 

Analizując dane z poniższego wykresu zauważalny jest spadek kosztów w 2020 roku. 

Wykres 7. Wysokość poniesionych kosztów na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w latach 2016 – 2020 przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. 

 
 

 ZASIŁEK STAŁY 

Zasiłek stały to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej 
osobom samotnie gospodarującym, niezdolnym do pracy z powodu wieku oraz osobom 
pozostającym w rodzinach niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie 
niezdolnym do pracy spełniającym kryterium dochodowe. 

Zauważalny jest spadek liczby osób korzystających z zasiłku stałego do poziomu z 2016 roku 
co obrazuje poniższy wykres. 

Wykres 8. Liczba osób, którym przyznano zasiłek stały w latach 2016 – 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rychtalu. 

 
 

Zestawienie prezentowane poniżej ukazuje, że wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 
podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu w latach 2017 – 2019 
utrzymywały się na podobnie wysokim poziomie, zaś w roku 2016 i 2020 są mniejsze. 
Różnica ta wiąże się z zależnością wypłaty zasiłku od liczby osób kwalifikujących się do 
przyznania im zasiłku stałego.  
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Wykres 9. Wysokość poniesionych kosztów na wypłatę zasiłków stałych w latach 2016 – 2020 przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu z podziałem na środki własne i dotacje 

 
 

 ZASIŁEK OKRESOWY 

Zasiłek okresowy to świadczenie, które przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy 
społecznej i przeznaczone jest dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż 
ustawowe kryterium. 

Z przytoczonych poniżej danych wynika, że najwięcej osób skorzystało z pomocy społecznej 
w formie zasiłku okresowego w 2016 r. tj. 9 osób, a najmniej w roku ubiegłym tj. tylko 4 osoby.  

Wykres 10. Liczba osób, którym przyznano zasiłek okresowy w latach 2016 – 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rychtal. 

 

 
Na podstawie poniższych danych można zauważyć, że wydatki poniesione na wypłatę 
zasiłków okresowych podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu 
były największe w 2018 r. tj. 17 975 zł, później w 2019 r. tj.12 604 zł., w latach 2016 – 2017 
utrzymywały się na podobnym poziomie. W roku ubiegłym wydatki na zasiłki okresowe były 
najniższe ze względu na niewielką liczbę osób uprawnionych do tego świadczenia. 

Wykres 11. Wysokość poniesionych kosztów na wypłatę zasiłków okresowych w latach 2016 – 2020 przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu z podziałem na środki własne i dotacje 

 
 

39 548,00 zł

52 016,00 zł 53 504,00 zł 52 139,00 zł
44 905,00 zł

9 887,00 zł 13 170,00 zł 13 376,00 zł 13 436,00 zł 11 227,00 zł

0

20 000

40 000

60 000

2016 2017 2018 2019 2020

dotacja własne

9

5

7
8

4

0

2

4

6

8

10

2016 2017 2018 2019 2020

8 929,00 zł 8 833,00 zł

13 494,00 zł

10 215,00 zł

4 346,00 zł4 059,00 zł
3 175,00 zł

4 481,00 zł

2 389,00 zł
1 167,00 zł

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2016 2017 2018 2019 2020

dotacja własne



15 

 

 ZASIŁEK CELOWY 

Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy 
społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie 
części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych 
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także 
kosztów pogrzebu. 

Analizując poniższe dane z wykresu można stwierdzić, że liczba osób, którym przyznano 
zasiłek celowy w latach 2016 – 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu 
wyraźne spada.  

Wykres 12. Liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rychtalu. 

 
 

Poniższe dane wskazują, iż w ciągu ostatnich lat zauważalny jest trend malejący kosztów 
poniesionych na wypłaty zasiłków celowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rychtalu. Spowodowane jest to tym, że coraz mniej osób nie przekracza progu 
dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. 

Wykres 13. Wysokość poniesionych kosztów na wypłaty zasiłków celowych w latach 2016 – 2020 przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. 

 
 

 SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY 

Według Ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wnioskodawcy, którego dochód przekracza kryterium dochodowe, można udzielić pomocy 
społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż w latach 2016 – 2019 liczba osób, którym przyznano 
pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rychtalu różniła się nieznacznie. Natomiast w 2020 r. liczba tych osób spadła o połowę. 
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Wykres 14. Liczba osób, którym przyznano specjalny zasiłek celowy w latach 2016 – 2020 przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rychtalu 

 
 

Poniższe zestawienie pokazuje, iż wydatki na wypłaty specjalnych zasiłków celowych  
w latach 2016-2019 utrzymywały się na podobnym wysokim poziomie. Tak duże wydatki 
spowodowane były tym, że mimo przekroczenia progu dochodowego, rodziny lub osoby 
samotne znajdowały się w sytuacji, która była wyjątkowo dotkliwa, nagła, zazwyczaj bardzo 
obciążająca budżet domowy i wnioskodawcy nie byli w stanie jej pokonać za pomocą 
własnych możliwości. W minionym roku widoczny jest bardzo znaczny spadek 
poniesionych kosztów na tę formę pomocy. Spowodowane jest to nie tylko 
wprowadzeniem dodatku uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji, większym zaangażowaniem rodzin w pomoc swoim bliskim z powodu 
pandemii, realizacją przez GOPS pomocy żywnościowej ramach POPŻ, ale również 
prowadzenia bardzo skutecznej pracy socjalnej przez pracowników socjalnych mimo 
epidemii. 

Wykres 15. Wysokość poniesionych kosztów na wypłaty specjalnych zasiłków celowych w latach 2016 – 2020 przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. 

 
 

 SCHRONIENIE 

Pomoc w postaci schronienia została 
przyznano jednej osobie w 2018 i dwom  
w 2019 roku. W pozostałych latach żadna 
osoba nie skorzystała z tej formy pomocy 
społecznej. 

 

Wykres 16. Liczba osób, którym przyznano 
schronienie w latach 2016 – 2020 przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. 
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Jak wynika z zestawienia 
środki finansowe na pomoc 
w formie schronienia 
wykorzystano w 2018 r. - 
6 210,00 zł., a w 2019 roku – 
9 023,00 zł, wiąże się to  
z większą liczbą osób, które 
wymagały przyznania im 
takiej formy pomocy.  

Wykres 17. Wysokość poniesionych 
kosztów na schronienie w latach 
2016 – 2020 przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rychtalu. 

 

 USŁUGI OPIEKUŃCZE 

W latach 2016 – 2017 trzem osobom przyznano usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rychtalu. W 2018 r. nie realizowano usług opiekuńczych z powodu 
braku zapotrzebowania.  W latach 2019 i 2020 z pomocy w formie usług skorzystały 4 osoby. 

Wykres 18. Liczba osób, którym przyznano usługi opiekuńcze w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rychtalu 

 

 
Poniższe zestawienie przedstawia wydatki poniesione na usługi opiekuńcze w latach 2016 – 
2017 wahały się między 20 201 zł w 2017 r. a 25 352 zł w 2016 r. W 2018 r. nie poniesiono 
żadnych kosztów na usługi opiekuńcze, ponieważ nikt nie skorzystał z tej formy pomocy. 
Koszty usług opiekuńczych w 2019 roku były niewielkie w stosunku do liczy osób z nich 
korzystających z uwagi na fakt, że przez pół roku usługi były wykonywane przez osoby 
odbywające staż, który w całości finansowany był ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kępnie. W 2020 roku w GOPS w Rychtalu została zatrudniona opiekunka na ½ etatu. W tym 
też roku na konto ośrodka wpłynęła kwota 3 260,60 złotych zwrotu kosztów za usługi 
opiekuńcze. 

Wykres 19. Wysokość poniesionych kosztów na usługi opiekuńcze w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rychtalu. 
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 POMOC W FORMIE POSIŁKU 

Z pomocy w formie posiłku przyznanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rychtalu w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (wcześniej 
program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) najwięcej uczniów skorzystało w roku 
2019. tj. 68 osób, a najmniej w 2016 r. tj. 47 osób i 2020 r. tj. 46 osób.  Zdecydowanie mniejsza 
liczba uczniów w 2020 r. korzystających z tej formy pomocy wynika z faktu wzrostu 
najniższej krajowej, w związku z czym coraz więcej osób przekracza próg dochodowy 
uprawniający do tej formy pomocy, związane jest to również z mniejszą ilością dzieci  
w gminie. 

Wykres 20. Liczba osób, którym przyznano posiłek w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rychtalu 

 

Z przeprowadzonej poniżej analizy danych wynika, że koszty poniesione na sfinansowanie 
pomocy w formie posiłków w latach 2016 – 2019 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rychtalu sukcesywnie wzrastały. Wiązało się to nie tylko większej liczby dzieci 
uprawnionych do tej pomocy, ale również ze wzrostu kosztów zakupu posiłków. 

Ze względu stan epidemii i zamknięcie szkół, od kwietnia 2020 roku decyzje o przyznaniu 
posiłków zostały zmienione na decyzje o przyznaniu zasiłku celowego na zakup żywności 
lub posiłku. Ma to odzwierciedlenie w poniższym wykresie, który obrazuje wydatki zgodnie 
z fakturami na zakup posiłku. 

Wykres 21. Wysokość poniesionych kosztów na posiłki w latach 2016 – 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rychtalu z podziałem na środki własne i dotacje 

 

 

Od kwietna 2020 r. z programu „Posiłek w szkole i w domu” na zakup posiłku lub żywności 
dla 46 uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami, wydatkowano kwotę 22 586,00 złote,  
z czego dotacja stanowiła kwotę 13 843,00 złote, zaś środki własne to kwota 8 743,00 złote. 
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Ogółem w całym roku 2020 kwota przeznaczona zarówno na zakup posiłku jak i zasiłek 
celowy na zakup posiłku lub żywności to 28 591,00 złotych (6 005,00 zł - posiłek + 22 586,00 
zł - zasiłek celowy). 

 

 ZASIŁEK CELOWY W FORMIE ZAKUPU ŻYWNOŚCI 

Liczba osób korzystających z zasiłków celowych w formie zakupu żywności (w ramach 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” a od 2019 roku programu 
„Posiłek w szkole i w domu”) w latach 2016 – 2020 była zróżnicowana. 

Wykres 22. Liczba osób, korzystających z zasiłku celowego w formie zakupu żywności w ramach programu 
wieloletniego („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Posiłek w szkole i w domu”) w latach 2016 – 2020 przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. 

 

Jak wynika ze zestawienia prezentowanego poniżej wysokość kosztów poniesionych na 
wypłaty zasiłków celowych w ramach programu była zależna od kryterium dochodowego 
osób korzystających z tej formy pomocy. W 2019 roku środki przeznaczone na zasiłki 
pochodziły tylko z dotacji, ponieważ osoby, którym przyznano tę formę pomocy nie 
przekroczyły progu dochodowego w myśl ustawy o pomocy społecznej.  

Wykres 23. Wysokość poniesionych kosztów na wypłaty zasiłków celowych w ramach programu wieloletniego 
(„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Posiłek w szkole i w domu”) w latach 2016 – 2020 przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rychtalu z podziałem na środki własne i dotacje 

 

 
 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Jak wynika z danych prezentowanych poniżej liczba osób, którym gmina Rychtal dopłaca 
za pobyt w domu pomocy społecznej waha się pomiędzy pięcioma, a dziewięcioma 
podopiecznymi. 
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Wykres 24. Liczba osób, którym gmina Rychtal dopłaciła za pobyt w domu pomocy społecznej w latach 2016 – 2020 

Poniższy wykres wyraźnie ukazuje znaczny 
wzrost poniesionych kosztów przez gminę 
Rychtal na dopłatę za pobyt osób  
w domach pomocy społeczne. Wysokość 
kosztów, które gmina ponosi na w/w 
świadczenie zależy od liczby osób 
umieszczonych w domach pomocy 
społecznej, kosztów średniego 
miesięcznego utrzymania mieszkańca w 
w/w domu oraz od możliwości 
finansowych danego podopiecznego i jego 
najbliższej rodziny. W latach 2018 – 2019 
liczba osób przebywających w DPS nie 
zmieniła się, natomiast koszty pobytu 
znacznie wzrosły. 

Mniejsze koszty w minionym roku są wynikiem mniejszej liczby osób przebywających  
w DPS. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu, ze względu na wydane decyzje 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznające dodatkowe świadczenia dla 
podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej, wydał decyzje zmieniające 
odnośnie wysokości ponoszenia opłat ze strony Gminy Rychtal. Zgodnie z tymi decyzjami 
na konto ośrodka wpłynęły środki zwrotu nadpłat w kwocie 1 750,00 złotych. 

Wykres 25. Wysokość poniesionych kosztów przez gminę Rychtal na dopłatę za pobyt osób w domach pomocy 
społecznej w latach 2016 – 2020  

 

 
 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 

Na przestrzeni lat 2016 – 2020 liczba osób, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rychtalu opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne stale się zmienia, co pokazuje 
poniższy wykres. 

Wykres 26. Liczba osób, którym opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2016 – 2020  
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Jak wynika z poniższego wykresu wydatki przeznaczone na opłacenie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rychtalu w latach 2016-2020 różniły się, ma to związek z ilością osób korzystających z tej 
formy pomocy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są przyznawane osobom pobierającym 
zasiłek stały. Kwota w/w świadczenia podlega weryfikacji średnio co 3 lata. 

Wykres 27. Wysokość poniesionych kosztów na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu w latach 2016 – 2020 

 

 

 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa 
do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo 
uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, 
lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia 
socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. 
Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia 
zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą 
wykonywane. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej 
kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Z tej formy pomocy w 2020 roku 
skorzystały 3 osoby. 

Wykres 28. Koszty własne związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w latach 2016 – 2020  
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 DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 

Dodatek mieszkaniowy jest formą 
pomocy dla rodzin, osób, które nie są  
w stanie pokryć kosztów związanych  
z utrzymaniem mieszkania. Dodatki 
mieszkaniowe przyznawane są na 
podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. 
o dodatkach mieszkaniowych. Wypłata 
dodatków jest zadaniem gminy 
realizowanym przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rychtalu. Pomoc  
w postaci dodatku ma na celu 
zmniejszenie wysokich kosztów 
związanych z utrzymaniem mieszkania, 
ponoszonych przez osoby i rodziny  
o najniższych dochodach. 

Dodatki mieszkaniowe uzależnione są od 
dochodu danej rodziny oraz kwoty 
poniesionych wydatków na utrzymanie 
lokalu mieszkalnego stąd takie różnice 
pomiędzy ilością świadczeń a kwotą 
wypłaconych dodatków mieszkaniowych. 

Liczbę świadczeń oraz kwoty 
wypłaconych dodatków mieszkaniowych 
przedstawiają poniższe wykresy. 

Wykres 29. Liczba przyznanych świadczeń w latach 2016 – 2020 

Wykres 30. Kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2016 – 2020 

 

Nowelizacja prawa energetycznego z 26 lipca 2013 r. (Dz.U. poz. 984) wprowadziła pojęcie 
odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Zgodnie z przyjętym zapisem w Prawie 
energetycznym w art. 3 pkt. 13c – jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy  
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, 
która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii 
elektrycznej. Aby otrzymać dodatek energetyczny należy: - posiadać ustalone prawo do 
dodatku mieszkaniowego, - złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową 
sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy, 
- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny jest 
zadaniem zleconym i zależny jest od ilości osób w rodzinie. 
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Wykres 31. Kwoty wypłaconych dodatków energetycznych w latach 2016 – 2020  

 

 
 ŚWIADCZENIA RODZINNE 

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć 
potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci.  

Świadczenia te zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
obejmują zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 

- urodzenia dziecka, 
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
- samotnego wychowywania dziecka, 
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
- rozpoczęcia roku szkolnego, 
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 
- świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne; 
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 
- świadczenie rodzicielskie. 

Ponadto, od 2014 roku zostało wprowadzone świadczenie, którym jest zasiłek dla opiekuna.  
Przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 
wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lipca 2013 r. 
Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. 

Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń 
rodzinnych oraz ilość świadczeń przedstawiają poniższe wykresy. 

 
 ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI 

Wykres 32.  Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w latach 2016 – 2020  
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Wykres 33. Wydatki na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w latach 2016 – 2020  

 

 

 JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA 

Wykres 34. Liczba rodzin pobierających jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka (dodatek przy zasiłku 
rodzinnym) w latach 2016 – 2020  

 
Wykres 35. Wydatki na jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka (dodatek przy zasiłku rodzinnym) w 
latach 2016 – 2020  
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 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA 

Wykres 36. Liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka przyznanych w latach 2016 – 2020 

 

Wykres 37. Wydatki poniesione na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w latach 2016 – 2020  

 

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 
uzależnione są zarówno od ilości złożonych wniosków jak i progu dochodowego 
określonego w wyżej wymienionej ustawie. Zwiększenie wysokości płacy minimalnej  
z połączeniem braku weryfikacji kryterium dochodowego powoduje spadek pobieranych 
świadczeń.  

 

 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE 

Świadczenia pielęgnacyjne jak i zasiłki pielęgnacyjne uzależnione są od ilości wydanych 
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.  

Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń 
pielęgnacyjnych oraz ilość świadczeń przedstawiają poniższe wykresy. 

Wykres 38. Liczba świadczeń pielęgnacyjnych przyznanych w latach 2016 – 2020 

 

37 34 30 31
30

0

10

20

30

40

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

37 000,00 zł

34 000,00 zł
30 000,00 zł 31 000,00 zł 30 000,00 zł

 0,00 zł

10 000,00 zł

20 000,00 zł

30 000,00 zł

40 000,00 zł

2016 2017 2018 2019 2020

158 158

191 194

185

0

50

100

150

200

250

2016 2017 2018 2019 2020



26 

 

Wykres 39. Wydatki na świadczenie pielęgnacyjne w latach 2016 – 2020  

 

 
 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE 

Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych zasiłków 
pielęgnacyjnych oraz ilość zasiłków przedstawiają poniższe wykresy. 

Wykres 40. Liczba zasiłków pielęgnacyjnych przyznanych w latach 2016 – 2020 

 

Wykres 41. Wydatki na zasiłek pielęgnacyjny w latach 2016 – 2020  
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materialno-bytowej wnioskujących osób oraz stopień orzeczonej niepełnosprawności 
wobec osoby, której wniosek dotyczy. 

Wykres 42. Liczba specjalnych zasiłków opiekuńczych przyznanych w latach 2016 – 2020 

 

Wykres 43. Wydatki poniesione na wypłatę specjalnych zasiłków opiekuńczych w latach 2016 – 2020  

 

 
 ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 

Wyraźna tendencja spadkowa 
zasiłku dla opiekuna 
spowodowana jest wygaszaniem 
świadczeń z tego tytułu. 
Natomiast kwota świadczenia 
wynosi od listopada 2019 roku - 
620,00 zł miesięcznie, dlatego też 
wydatki od tego roku są wyższe. 
Nie ma możliwości składania 
nowych wniosków. 

Wykres 44. Liczba przyznanych zasiłków 
dla opiekuna w latach 2016 – 2020 
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Wykres 45. Wydatki na specjalny zasiłek dla opiekuna w latach 2016 – 2020  

 

 
 ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE 

Świadczenie rodzicielskie uzależnione jest od ilości osób pozostających bez możliwości 
pobierania zasiłku macierzyńskiego z ZUS lub KRUS. 

Wykres 46.  Liczba świadczeń rodzicielskich przyznanych w latach 2016 – 2020 

 
Wykres 47. Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzicielskich w latach 2016 – 2020  
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 FUNDUSZ ALIMENATACYJNY 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych  
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. 
Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 725 zł – kwota obowiązywała do końca września 2019 roku, a od miesiąca 
października 2019 r. wynosi 800,00 zł.  Do 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
ma prawo osoba uprawniona do 
alimentów od rodzica na podstawie 
tytułu wykonawczego pochodzącego lub 
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 
egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługują osobie uprawnionej do 
ukończenia przez nią 18 roku życia albo w 
przypadku, gdy uczy się w szkole lub 
szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 
roku życia, albo w przypadku posiadania 
orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności - bezterminowo. 

Szczegółowe wydatki poniesione przez 
Ośrodek w zakresie wypłacanych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz ilość świadczeń przedstawiają 
poniższe wykresy. 

Wykres 48.  Liczba osób pobierających świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego w latach 2016 – 2020  

Wykres 49. Liczba rodzin pobierających świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego w latach 2016 – 2020  

 

Wykres 50. Wydatki poniesione na świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego w latach 2016 – 2020  
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Kwota wypłaconych świadczeń uzależniona jest od ilości osób uprawnionych, stąd takie 
różnice pomiędzy liczbą rodzin, liczbą osób w rodzinie a kwotą świadczeń. 

 

 KARTA DUŻEJ RODZINY 

Również od miesiąca maja 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu 
realizuje Kartę Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek  
i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach 
prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, 
ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie karty ułatwia 
dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.  

Wyraźna tendencja wzrostowa wydanych kart widoczna na poniższym wykresie 
spowodowana jest zmianą ustawy, która określa, iż od 1 stycznia 2019 r. karta przysługuje 
także tym rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali troje dzieci. Karta dla rodziców jest 
wydawana dożywotnio. 

Wykres 51. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w 
latach 2016 – 2020   

 

 

Wykres 52. Liczba rodzin, którym wydano Kartę 
Dużej Rodziny w latach 2016 – 2020  
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 USTAWA „ZA ŻYCIEM” 

W miesiącu marcu 2017 roku do działu świadczeń rodzinnych przekazano część zadań 
wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dotyczy wypłaty 
jednorazowego świadczenia w kwocie 4 000,00 zł. O jednorazowe świadczenie mogą się 
starać osoby w ciągu jednego roku od dnia narodzin które przedłożą odpowiednie 
zaświadczenie lekarskie dokumentujące ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu. Jednorazowe świadczenia przysługuje bez względu na 
dochód. Od momentu wejścia w życie ustawy wypłacono jedno takie świadczenie w 2017 
roku. 

 

 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (PROGRAM RODZINA 500+) 

Wykres 53. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych w latach 2016 – 2020  

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu realizuje zadania 
wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  
w wychowywaniu dzieci. W ramach Programu wypłacane jest świadczenie wychowawcze, 
które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w 
tym  
z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Dzięki wprowadzonym zmianom 
od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku 
życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wysokość świadczenia 
wychowawczego wynosi 500 zł m-nie na dziecko. 

Dane z poniższych wykresów wyraźnie pokazują jak zmiany od 1 lipca 2019 r. wpływają na 
wzrost liczby świadczeń oraz wzrost wydatków związanych z wypłatą 500+. 

Wykres 54. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w latach 2016 – 2020  
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Wykres 55. Kwoty wypłaconych świadczeń wychowawczych w latach 2016 – 2020  

 

 PROGRAM „DOBRY START” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu od 1 lipca 2018 r. jest także realizatorem 
zadania związanego z przyznaniem i wypłacaniem 300,00 zł z tytułu jednorazowego 
wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają je bez 
względu na dochód.  Świadczenie „dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające 
rok szkolny dzieci aż do ukończenia przez nie 20 lat, także w przypadku ukończenia 20 lat 
przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się 
w szkole wyprawka przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, także  
w przypadku ukończenia 24 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje 
wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole:  
„szkole – oznacza to szkołę podstawową, 
szkołę ponadpodstawową, klasy 
dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej 
prowadzone w szkole ponadpodstawowej, 
szkołę artystyczną, w której jest realizowany 
obowiązek szkolny lub nauki, a także 
młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny 
ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 
ośrodek wychowawczy, ośrodek 
rewalidacyjno-wychowawczy.” 

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje 
na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz 
dzieci realizujące roczne przygotowanie 
przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu 
lub szkole. Program „Dobry Start” nie 
obejmuje również studentów. 

Dane na wykresach przedstawiają liczbę  
i kwotę wypłaconych świadczeń. Widoczne 
niewielkie różnice w latach 2018-2020 
wynikają z zależności pomiędzy liczbą,  
a kwotą przyznanych świadczeń.  

Wykres 56. Liczba wypłaconych świadczeń z programu „Dobry start” w roku 2016 – 2020  
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Wykres 57. Kwota wypłaconych świadczeń z programu „Dobry start” w roku 2016 – 2020  

 

 
 POLITYKA FINANSOWA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Tabela 3. Struktura wydatków GOPS lata 2016 - 2020 wg źródeł finansowania 

Rok Zlecone 

Udzia
ł w 

wyda
tkach 
ogółe

m 

Dofinansowa-
nie do zadań 

własnych 

Udział 
w 

wyda-
tkach 
ogółe

m 

Środki własne 

Udział w 
wydatka

ch 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 

2016 3 477 659,97 zł 
 

85 % 85 568,03 zł. 2 % 525 656,84 zł 13 % 4 088 884,84 zł 

2017 4 221 589,19 zł 
 

86 % 99 882,58 zł. 2 % 571 963,84 zł 12 % 4 893 435,61 zł 

2018 4 172 175,68 zł 
 

84 % 110 972,08 zł. 2 % 714 617,50 zł 14 % 4 997 765,26 zł 

2019 4 853 065, 87 zł 
. 

86 % 119 912,90 zł. 2 % 678 655,08 zł 12 % 5 651 643,85 zł 

2020 5 481 893,02 zł 
 

88 % 111 651,84 zł 2 % 638 906,81 zł 10 % 6 232 451,67 zł 

 

W strukturze wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2016 – 2020 
zgodnie z zamieszczoną powyżej tabelą dominowały wydatki na zadania zlecone. Wartość 
wydatków na zadania zlecone radykalnie wzrosła w roku 2016, kiedy rozpoczęła się realizacja 
programu świadczeń wychowawczych potocznie nazywana ,,programem 500+”. Wartość 
wypłaconych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, dodatków 
energetycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od świadczeniobiorców 
jak również koszty obsługi związane z wydawaniem kart dużej rodziny w 2020 roku to kwota 
5 481 893,02 złotych stanowiąca 88 % ogółu wydatków. Procent udziału w ogólnych 
wydatkach, jeśli chodzi o zadania zlecone od roku 2016 sukcesywnie rośnie. 

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych obejmują dopłaty na zasiłki okresowe, zasiłki 
stałe oraz składki zdrowotne od tych zasiłków, dożywianie i utrzymanie ośrodka pomocy. 
Choć wartość ich sukcesywnie rośnie to rosnąca wartość ogólna wydatków powoduje, że 
nie zmienia się ich procentowy wskaźnik udziału i ukształtował się od roku 2016 na poziomie 
2%. W roku 2020 dodatkowo GOPS korzystał również z dotacji na dofinansowanie do zadań 
własnych na realizacje programu Wspieraj Seniora (covid 19).  

W roku 2019 można zaobserwować spadek w ilości środków własnych wydawanych na 
ogólnie pojętą pomoc społeczną. Wzrost dwupunktowy w roku 2018 wiąże się z tym, że  

0,00 zł 0,00 zł

138 600,00 zł 138 000,00 zł 135 000,00 zł

 0,00 zł

20 000,00 zł

40 000,00 zł

60 000,00 zł

80 000,00 zł

100 000,00 zł

120 000,00 zł

140 000,00 zł

160 000,00 zł

2016 2017 2018 2019 2020



60 

 

w roku tym zostały wypłacone dwie nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna dla 
byłego kierownika ośrodka, zaś w 2019 roku z przejęciem obsługi finansowo księgowej przez 
Centrum Usług Wspólnych i przejściem do tej właśnie jednostki jednego z pracowników - 
głównego księgowego.  Bardzo duży udział w wydatkach ze środków własnych mają środki 
na opłacenie pobytu w domach pomocy osób starszych, samotnych i chorych w tym 
chorych psychicznie, którym rodzina nie jest wstanie zagwarantować opieki. Wydatki tego 
rodzaju są zadaniami własnymi gminy wynikającymi ustawy o pomocy społecznej. 

Wysokość poszczególnych wydatków jak i ich udział wartościowy i udział procentowy 
obrazują wykresy zamieszczone poniżej. 

Wykres 58. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu w latach z podziałem na środki na zadania 
zlecone, dofinansowanie do zadań własnych oraz środki własne w latach 2016 – 2020  

 
Wykres 59. Udział procentowy poszczególnych rodzajów wydatków według źródeł finansowania lata 2016 – 2020 
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Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe pochodzące z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Rocznie planowane są 
wydatki związane z realizacją programu w kwocie 1 000,00 złotych. 

W ramach tego programu w latach 2016 – 2020 sfinansowano działania mające na celu 
podniesienie świadomości wśród uczniów starszych klas podstawowych oraz uczniów 
gimnazjum w zakresie zapobiegania i konsekwencji używania narkotyków. Działania te 
miały formę prelekcji, spektakli edukacyjnych.  

W 2020 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, na realizację tego zadania wydatkowano 
kwotę 1 889 złotych na zakup narkotestów. Zakup ten pozwolił na efektywniejsze działania 
policji mające na celu rozpoznawanie i eliminowanie problemów związanych z narkomanią. 

 
 PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada 
na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz planowanie działań mających na celu przywrócenie 
rodzinie zdolności do wypełniana tych funkcji. 

Do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego programu 
wspierania rodziny. Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada stworzenie optymalnych 
warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczególności dzieci. Wsparcie rodziny ma 
charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej kolejności zostają stworzone 
możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami. 

Pracownicy socjalni w ramach wykonywania swojej pracy monitorują sytuację rodzin 
zagrożonych dysfunkcją oraz analizują zjawiska rodzące potrzebę ubiegania się o pomoc. 

 Ustawa wprowadza funkcję tzw. asystenta rodziny. Asystent rodziny ma na celu pracę z 
rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. 
Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności,  
w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne 
problemy.  

Aby pomóc przezwyciężyć trudną sytuację w rodzinie w latach 2016-2019 w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychtalu został zatrudniony asystent rodziny, oprócz roku 
2018, w którym pracownicy socjalni nie zgłaszali zapotrzebowania na asystenta rodziny. 

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w 2020 roku finansowane były tylko 
ze środków własnych i wyniosły 21 683,11 złotych. Na podstawie umowy z Wojewodą 
Wielkopolskim w ramach realizacji zadania „Program asystent rodziny na 2020 rok” asystent 
otrzymał jednorazowe świadczenie w wysokości 561,00 złotych za uciążliwość pracy w dobie 
pandemii.  

Tabela 4. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny z podziałem na własne i dotacje 
Forma 
finansowania 

2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

Dotacje 4.860,00 zł. 198,00 zł. 0 4 127,00 zł. 0 
Koszty własne 7.240,32 zł. 1.200,32 zł. 0 11 938,93 zł. 21 122,11 zł. 
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Wykres 60. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny z podziałem na własne i dotacje 

 

Gmina zobowiązana jest również do współfinansowania ze środków własnych pobytu 
dziecka w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-
wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (10% kosztów w I roku, 30%  
w II roku, 50% w III roku i następnych latach pobytu dziecka). 

Tabela 5. Koszty związane z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej 
 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 
Ilość 
dzieci 

1 1 2 6 7 

Koszt 
własny 

4 653,02 zł. 2 580,00 zł. 2 185,28 zł. 6 665,09 zł. 16 009,39 zł. 

 

Wykresy przedstawiają bardzo wyraźny wzrost kosztów współfinansowania ze środków 
własnych pobytu dziecka w rodzinach zastępczych, który spowodowany jest nie tylko 
wzrostem liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, ale także zwiększeniem kosztów 
zależnych od lat pobytu dzieci w pieczy. 

Wykres 61. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
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Wykres 62. Koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 

 

 

 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje, że do 
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja 
gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie tworzy sześć filarów: 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 
- Zespół Interdyscyplinarny; 
- Procedura Niebieskiej Karty; 
- Wymiar Sprawiedliwości; 
- inne instytucje świadczące interdyscyplinarną pomoc. 

System ten zapewnia sprawną komunikację i wzajemne wspieranie się podmiotów 
 w działaniach zmierzających w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Czynności na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane są w szczególności 
w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. 

Zespół interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją 
wiedzę i umiejętności oraz możliwości wynikające z działalności instytucji, która 
reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie 
pomocy pokrzywdzonym i przeciwdziałania zjawisku przemocy. W pracach Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Rychtalu biorą udział przedstawiciele pomocy społecznej, 
prokuratury, policji, szkoły, opieki zdrowotnej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, organizacji pozarządowej, kurator oraz prokurator. Zespół 
Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze, które zajmują się pracą z konkretnymi 
rodzinami, ofiarami i sprawcami przemocy w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Jest to 
procedura polegająca na rozpoznaniu zaburzeń życia rodzinnego wywołanych 
nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie planu pomocy oraz podjęcie 
działań interwencyjnych. 

 

Tabela nr 6. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2016 – 2020  

Działania Zespołu 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba posiedzeń Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

5 5 9 6 8 

Liczba pism skierowanych do 
prokuratury 

2 1 3 0 0 

4 653,00 zł

2 580,00 zł 2 185,00 zł

6 665,00 zł

16 009,39 zł
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10 000,00 zł

15 000,00 zł
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Liczba pism skierowanych do 
sądu 

0 0 0 1 0 

Liczba pism skierowanych do 
GKPiRPA 

3 1 3 1 0 

Liczba Niebieskich Kart 
wpływających do Zespołu 

5 2 8 5 5 

Liczba prowadzonych 
procedur Niebieskiej Karty 

11 8 12 10 12 

Liczba zamkniętych procedur 
Niebieskiej Karty 

4 3 7 3 8 

 

Najmniej „Niebieskich kart” wpłynęło 2017 roku, najwięcej w 2018 roku, w pozostałych latach 
liczba utrzymywała się na tym samym poziomie. Ilość prowadzonych kart w latach 2016 – 
2020 utrzymuje się pomiędzy 8 a 12.  

W 2020 roku pomocą zespołów interdyscyplinarnych objęto 39 osób, w tym 13 kobiet i 14 
mężczyzn, zakończono 8 procedur z czego 5 z powodu ustania przemocy w rodzinie i 
uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie 
oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, natomiast 3 zakończono z powodu 
braku zasadności podejmowania działań.   

Pomocą w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego oraz 
zawodowego i rodzinnego udzielono łącznie 15 osobom. 

Członkowie tego zespołu nie pobierają żadnego wynagrodzenia ani diety. 

 

 PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” 

W dniu 10 listopada 2020 roku Gmina Rychtal podpisała umowę z Wojewodą 
Wielkopolskim na udzielenie dotacji na realizację programu „Wspieraj Seniora”.  
Realizatorem tego programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. Zadanie 
to polegało na zapewnieniu wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych 
wypadkach poniżej 70 roku życia), którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z 
pandemią.  Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów 
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny 
osobistej.  

Środki finansowe z Programu „Wspieraj Seniora” przeznaczone były na dofinansowanie 
organizacji i realizacji usługi wsparcia. 

Łączny koszt realizacji tego programu (listopad- grudzień) wyniósł 4 450,23 złote, z czego 
2 597,14 złotych sfinansowane zostało z dotacji, a 1 853,09 to środki własne. 

 

 POMOC ŻYWNOŚCIOWA 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European 
Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest 
udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez 
udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. 
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W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu po raz drugi realizował 
pomoc w ramach POPŻ. Z tej formy wsparcia skorzystało ogółem 731 osób.  

 

 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika z art. 17 
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Uchwałą Rady Gminy z dnia 
27 października 2016 roku wprowadzono Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Rychtal na lata 2016-2020. 

Główny cel strategiczny określony w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Rychtal na lata 2016-2020 to „Zaspokajanie potrzeb społecznych 
oraz przeciwdziałanie zagrożeniom w stopniu zapewniającym równowagę społeczną i 
rozwój Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób, rodzin i grup 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Aby osiągnąć cel główny określono 
cele szczegółowe i kierunki działań. 

Cel 1 Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

W tym celu podjęto działania pomocowe na rzecz osób i rodzin żyjących w ubóstwie, 
bezrobotnym i bezdomnym poprzez pracę socjalną, udzielanie wsparcia materialnego  
i rzeczowego, organizację prac społeczne użytecznych, zapewnienie lokalu socjalnego, 
miejsca w schroniskach dla bezdomnych, współpracę z PUP w Kępnie oraz POIK w Słupi 
p/Kępnem. 

Cel 2. Budowanie systemu wsparcia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  
i młodzieży. 

Aby zrealizować powyższy cel systematycznie prowadzono pracę socjalną z rodziną, 
zapewniono wsparcie w postaci przydzielania rodzinom mającym problemy opiekuńczo-
wychowawcze asystenta rodziny, wsparcie finansowe, organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, wsparcia psychologicznego, współpracę ze 
szkołami, PCPR w Kępnie. 

Cel 3. Rozwój i budowa systemu wsparcia dla osób starszych. 

Aby poprawić jakość życia osób starszych zapewniono usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania, pobyt w domach pomocy społecznej, wsparcie materialne oraz pracę 
socjalną. Osoby starsze uczestniczyły w imprezach i spotkaniach integracyjnych 
organizowanych przez koła Gospodyń Wiejskich oraz Związki Emerytów i Rencistów 
działających na terenie gminy. W 2020 roku ze względu na stan epidemii realizowano 
Program „Wspieraj Seniora”, usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczaniu 
zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki 
higieny osobistej dla osób powyżej 70 r.ż. a w uzasadnionych wypadkach również osób 
młodszych. 

Cel 4. Budowanie zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy 
domowej. 

Wdrożono i realizowano Program Przeciwdziałania Narkomanii, Gminny Program 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie. Realizowano procedury „Niebieskiej Karty”, 
aktywnie działał Zespół Interdyscyplinarny w Rychtalu, który zajmuje się przypadkami 
przemocy w rodzinie na terenie gminy. W pracach tego zespołu brali udział przedstawiciele 
pomocy społecznej, prokuratury, policji, szkoły, opieki zdrowotnej, Gminnej Komisji 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowej, kurator oraz 
prokurator. 

Cel 5. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych. 

W celu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych zapewniono usługi opiekuńcze  
w miejscu zamieszkania, organizowano dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców 
spotkanie wigilijne, pracownicy socjalni pomagali w uzyskaniu orzeczeń  
o niepełnosprawności a także dofinansowań do sprzętu rehabilitacyjnego z PEFRON  
w ramach współdziałania z PCPR w Kępnie, udzielano wsparcia materialnego. 
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3. POLITYKA ROLNA 
Tabela 1. Liczba gospodarstw według powierzchni  

Liczba gospodarstw (osób fizycznych) według powierzchni 
*stan na 31.12.2020 r. 

 
 liczba gospodarstw 

wg ha fizycznych 
liczba gospodarstw wg ha przeliczeniowych 

1,05 - 1,5 ha 69 64 

1,5 - 2,0 ha 39 48 

2,0 - 3,0 ha 67 54 

3,0 - 5,0 ha 73 81 

5,0 - 7,0 ha 47 42 

7,0 - 10,0 ha 54 41 

10,0 - 15,0 ha 59 35 

15,0 - 20,0 ha 35 19 

20,0 - 30,0 ha 26 12 

30,0 - 50,0 ha 18 11 

50,0 - 100,00 ha 7 10 

100 ha < 6 1 

 

Poniższy wykres obrazuje liczbę gospodarstw rolnych (osób fizycznych) wg posiadanych 
hektarów. 

Wykres 1. Liczba gospodarstw rolnych (osób fizycznych) wg posiadanych hektarów. 

 

Analizując powyższe dane można stwierdzić, iż największa liczba gospodarstw rolnych na 
terenie naszej gminy to gospodarstwa mieszczące się w przedziale  3,00-5,00 ha (73 
gospodarstwa). Na terenie Gminy Rychtal jest 6 gospodarstw powyżej 100 ha fizycznych. 
Powyższe dane uwzględniają zarówno grunty własne jak i te dzierżawione w myśl 
przepisów ustawy o podatku rolnym. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

liczba gospodarstw wg ha fizycznych liczba gospodarstw wg ha przeliczeniowych



68 

 

Tabela 2 Zestawienie gruntów na terenie Gminy Rychtal według klaso-użytków (stan na 31.12.2020 r.)  

Z powyższej analizy wynika, iż Gmina Rychtal pomimo rolniczej tradycji posiada najwięcej 
gruntów w V klasie użytków. Na terenie Gminy Rychtal nie występują grunty sklasyfikowane 
w I i II klasie. Tych w klasach III, IIIa, IIIb  jest 566,5792 ha. Przeważają natomiast rodzaje 
gruntów skalsyfikowanych jako R (czyli rola) – ponad 5 tysięcy ha. 

 

 

  

Rodzaj 
klas (w 
ha) 

kl. 
I 

kl. 
II kl. III kl. IIIa kl. IIIb kl. IV kl. IVa kl. IVb kl. V kl. VI kl. VIz 

bez 
kl. Razem 

B-Ł 0 0 0,0700 0 0 0 0 0 0,1345 0 0 0 0,2045 

B-Ps 0 0 0 0 0 0,4430 0 0 0,1842 0 0 0 0,6272 

B-R 0 0 0 4,9074 3,6621 0 7,1832 18,2620 16,7628 8,6333 0 0 59,4108 

Br-Ł 0 0 0,2700 0 0 0,0200 0 0 0,0881 0 0 0 0,3781 

Br-Ps 0 0 0,1100 0 0 1,3089 0 0 0,2600 0 0 0 1,6789 

Br-R 0 0 0 2,2430 1,3125 0 8,2442 18,9068 21,2607 3,5184 0 0 55,4856 

Lz-Ł 0 0 0 0 0 3,8202 0 0 1,2305 0,6312 0 0 5,6819 

Lz-R 0 0 0 0 0 0 0,0600 0,1400 0,5451 0,1400 0 0 0,8851 

Lzr-Ł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2400 0 0 0,2400 

Lzr-R 0 0 0 0 0 0 0,0615 0 0 0 0,8294 0 0,8909 

Ł 0 0 11,5749 0 0 236,5355 0 0 127,5082 12,2293 0 0 387,8479 

Ps 0 0 10,4506 0 0 29,7376 0 0 16,3614 3,5463 0 0 60,0959 

R 0 0 0 269,7624 259,1902 0 895,8517 1192,0615 1703,0986 815,0730 0 0 5135,0370 

S-Ps 0 0 0 0 0 0,1200 0 0 0,1000 0 0 0 0,2200 

S-R 0 0 0 1,3500 1,2400 0 3,3204 1,9120 3,8890 2,6618 0 0 14,3732 

W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9386 4,9386 

W-Ł 0 0 0,0561 0 0 0,1900 0 0 0,0694 0 0 0 0,3155 

W-R 0 0 0 0 0,0200 0 0,0300 0,0800 0,0700 0 0 0 0,2000 

Wsr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2800 2,2800 

Wsr-Ł 0 0 0 0 0 0,9597 0 0 0,1092 0 0 0 1,0689 

Razem: 0 0 22,5316 278,2628 265,4248 273,1349 914,7510 1231,3623 1891,6717 846,6733 0,8294 7,2186  
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IV. POLITYKA FINANSOWA GMINY 
 

1. STAN FINANSÓW GMINY 
 
Wykres 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem na przestrzeni lat 2016 – 2020. 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem kształtował się następująco: 2016 - 31,08; 
2017 - 30,02; 2018 - 28,84; 2019 - 32,84 i w 2020 roku wyniósł 30,94 %. 

Wykres 2. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w roku 2020 

 
 
Wykres 3. Udział i wysokość wydatków majątkowych w wydatkach na przestrzeni lat 2016 – 2020. 
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Wykres 4. Procentowy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

 
 

Wykres 5. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2020 roku. 

 
 

Wykres 6. Ogólne zadłużenie na przestrzeni ostatnich lat. 

 
 
Można wnioskować, że zadłużenie gminy od 4 lat jest mniej więcej na stałym bezpiecznym 
poziomie, bezpieczeństwo zadłużenia gminy obrazuje wykres poniżej, ukazujący wartość 
wskaźnika zadłużenia na tle wskaźnika maksymalnego.  
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Wykres 7. Wskaźniki spłaty zobowiązań - dopuszczalny wskaźnik spłaty. 

 
 
Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi spłaty zadłużenia na przestrzeni ostatnich 
lat prezentuje poniższy wykres.  
 
Wykres 8. Stan finansów gminy w latach 2016 – 2020  
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2. WYKONANIE BUDŻETU GMINY 
 

Wykres 9. Udział w podatku PIT w latach 2016 – 2020  

 
 

Wykres 10. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w latach 2016 – 2020 (wykonanie) 

 
 

Wykres 11. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – wykonanie 2020 rok 
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Tabela 1. Wykonanie budżetu gminy w latach 2016 – 2020  

nazwa 2016 2017 2018 2019 2020 

wykonanie 
dochodów 

14 935 245,58 zł 16 245 735,12 zł 17 597 276,58 zł 18 655 960,97 zł 23 018 100,00 zł 

wykonanie 
wydatków 

14 393 300,71 zł 17 899 630,22 zł 16 322 029,16 zł 19 039 667,29 zł 20 618 593,84 zł 

wykonanie 
PIT 

1 342 108,00 zł 1 513 280,00 zł 1 797 735,00 zł 1 992 325,00 zł 2 043 195,00 zł 

wykonanie 
dotacji, 

subwencji 
10 293 454,16 zł 11 368 347,46 zł 12 522 421,07 zł 12 216 548,16 zł 13 335 832,17 zł 

nadwyżka 
/deficyt 

541 944,87 zł -1 653 895,10 zł 1 275 247,42 zł 383 706,32 zł 2 399 506,16 zł 

dochody z 
majątku 

192 291,41 zł 629 715,40 zł 1 336 237,41 zł 372 831,28 zł 2 361 977,21 zł 

 

Wykres 12. Wykonanie budżetu gminy w latach 2016 – 2020  
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3. WYKONANIE WYDATKÓW 
INWESTYCYJNYCH/MAJĄTKOWYCH 

Tabela 2. Wysokość wydatków majątkowych  

Nazwa 2016 2017 2018 2019 2020 

wydatki majątkowe 
plan 

738 616,50 3 218 200,87 752 297,57 1995745,97 1 779 109,24 

wydatki majątkowe 
wykonanie 721 438,72 3 066 880,90 744 149,81 1908191,38 1 749 646,37 

 

Wykres 13. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 2016 – 2020  

 
 
 

Wykonanie w wysokości:   

1 749 646,37 złotych: 

 
1. Dotacja dla powiatu kępińskiego z przeznaczeniem na modernizację części drogi 

powiatowej nr 5687P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Sadogóra 
-Wielki Buczek. Zadanie zostało zrealizowane przez powiat po otrzymaniu dotacji  
z Gminy. 

2. Wykup mieszkania w budynku Pastorówki w Rychtalu, zostało zakupione 
mieszkanie od osoby fizycznej z przeznaczeniem na rozbudowę żłobka.   

3. Program Budżet dla Centrum Usług Wspólnych, zakupiono oraz wdrożono do 
użytkowania program w CUW. 

4. Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby utworzenia żłobka w miejscowości 
Rychtal - opracowano dokumentację projektową na żłobek. 

5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychtal. 
6. Zakup falownika do hydroforni w Wielkim Buczku. 
7. Budowa (przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Skoroszów. 
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8. Modernizacja drogi poprzez utwardzenie poboczy. 
9. Budowa toalet zewnętrznych przy świetlicy w m. Proszów. 
10. Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie strony internetowej aplikacji 

mobilnej oraz Biuletynu Informacji Publicznej dla Gminy Rychtal. 
11. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
12. Przełożenie dachu na budynku strażnicy OSP Krzyżowniki. 
13. Utworzenie dydaktycznej dróżki w Rychtalu. 
14. Utworzenie pierwszego klubu Seniora w Drożkach. 
15. Zakup i objęcie udziałów akcji i udziałów. 
16. Zakup i objęcie udziałów w spółce ZZO Olszowa. 
17. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy. 
18. Doposażenie świetlicy środowiskowej w Rychtalu. 
19. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sadogóra. 
20. Podłączenie prądu do altany Zgorzelec. 
21. Przebudowa szatni LZS Skoroszów. 
22. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez 

utworzenie strefy street workout w m. Rychtal. 

 

4. REALIZACJA BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 

 Organizacje pozarządowe 

W roku 2020 Gmina Rychtal wspierała kluby sportowe. 9 stycznia 2020 r. Wójt Gminy 
Rychtal ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W zakreślonym w ogłoszeniu terminie tj. do dnia 
31 stycznia 2020 r. wpłynęła tylko jedna oferta. Powołana Zarządzeniem Wójta Gminy 
Rychtal Nr 11/2020 Komisja Konkursowa rekomendowała ww. ofertę do realizacji. W ramach 
przeprowadzonej procedury konkursowej wsparto zadanie publiczne, polegające na 
upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu poprzez realizowanie zajęć szkoleniowych  
i udział w zawodach sportowych w piłce nożnej przez Gminny Klub Sportowy Rychtal. 
Wyłoniony oferent – Gminny Klub Sportowy Rychtal – otrzymał środki finansowe  
w wysokości 50 000,00 zł. 

 Fundusz sołecki 

Dodatkowo w ramach budżetu wyodrębniono fundusze sołeckie, które przeznaczone są 
na realizacje oddolnych inicjatyw mieszkańców Gminy Rychtal. 

Tabela 3. Fundusz sołecki w latach 2016 – 2020 w poszczególnych sołectwach Gminy Rychtal. 
lp. sołectwo 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Darnowiec 10 938,98 10 006,00 11 897,32 12 628,59 14 516,53 

2 Drożki 23 229,90 23 364,05 28 229,49 29 469,78 29 966,08 

3 Krzyżowniki 14 883,64 13 815,87 18 271,13 19 000,00 19 956,38 

4 Proszów 14 347,32 14 561,73 17 419,50 18 610,82 16 819,80 

5 Sadogóra 12 121,11 12 000,00 14 360,00 16 824,38 17 454,52 

6 Skoroszów 14 700,00 14 546,04 16 345,95 18 839,90 19 744,91 

7 Stogniewice 9 863,00 10 105,00 10 307,53 12 879,98 13 880,86 

8 Wielki Buczek 23 814,00 22 819,00 28 336,35 30 000,00 28 787,38 

9 Rychtal 30 212,51 31 383,04 37 948,40 40 621,28 40 779,51 

10 Zgorzelec 10 483,93 10 086,00 10 359,56 4 806,01 13 788,05 

  Razem 164 594,39 356 161,96 193 475,23 203 680,74 215 694,02 
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Wykres 14. Fundusz sołecki w latach 2016 – 2020 w poszczególnych sołectwach Gminy Rychtal 

 

Zauważalny jest wzrost funduszu sołeckiego w poszczególnych miejscowościach na 
przestrzeni ostatnich lat.  

Tabela 4. Fundusz sołecki realizacja 2020 w złotych 
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Zakup lodówko-zamrażalki 1 571,00 1 570,00 

Zakup płytek ściennych i podłogowych 1 438,60 1 318,26 
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Wiejskie spotkanie integracyjne dla dzieci i 
mieszkańców sołectwa 

600,00 599,14 

Dzienny Klub Seniora + oraz  Klub Seniora + 20 529,37 20 529,37 

Razem wydatki  majątkowe i bieżące. 30 529,37 29 966,08 

3. Sołectwo 
Krżywniki 

Wyposażenie placu zabaw w Dworzyszczach  1 500,00 1 500,00 

Szkolenie w zakresie przygotowywania zimnych 
koktajli 

1 000,00 - 

Zagospodarowanie zatoczki przy straży 1 000,00 964,78 

Remont sali wiejskiej-materiał 1 500,00 1 500,00 

Remont Sali wiejskiej robozina + materiał 15 991,60 15 991,60 

Razem wydatki bieżące. 20 991,60 19 956,38 

4. Sołectwo 
Proszów 

Zakup luster drogowych 1 528,00   

zakup zmywarki 5 000,00 5 000,00 

Impreza integracyjna 2 000,00   

Zakup nasion trawy na boisko sportowe 995,85 995,85 

Zakup oleju napędowego do kosy spalinowej 400,00 400,00 

Materiały na ogrodzenie boiska 1 000,00 983,52 

Udziały  w oświetleniu ulicznym-zakup 7 100,00 7 100,00 

Doprowadzenie instalacji elektrycznej 1 000,00 590,40 

Zakup materiałów hydraulicznych 222,00 222,00 

Razem wydatki majątkowe i bieżące 19 245,85 16 819,80 

5. Sołectwo 
Sadogóra 

Wymiana  instalacji elektrycznej  w budynku 
świetlicy 

12 000,00 12 000,00 

Zakup paliwa do kosiarki 200,00 199,06 

Zakup węgla do budynku świetlicy 235,00 235,00 

Zakup materiałów remontowo-wykończeniowych 3 920,57 3 920,57 

Zakup drzewa suchego 400,00 400,00 

Zakup karniszy i rolet na świetlicę 700,00 700,00 

Zakup drzwi do świetlicy 300,00   

Razem wydatki majątkowe i  bieżące 17 755,57 17 454,52 

Przebudowa szatni LZS Skoroszów 19 384,86 19 384,86 

Zakup paliwa do kosiarek do koszenia trawy  500,00 360,05 

Razem wydatki majątkowe i  bieżące . 19 884,54 19 744,91 

7. Sołectwo 
Stogniewice 

Wydatki  majątkowe: 13 880,86 13 880,86 

Udziały w oświetleniu ulicznym- zakup 

8. Sołectwo 
Wielki Buczek 

Wydatki majątkowe 17 000,00 17 000,00 

Udziały w  oświetleniu ulicznym -udziały . 

Wydatki bieżące : 10 000,00 10 000,00 

Zakup klimatyzatorów do Sali domu ludowego 

Zakup namiotu . 3 600,00 919,00 

Zakup wózków kelnerskich 908,69 868,38 

Razem  wydatki  majątkowe i bieżące 31 508,69 28 787,38 

9. Sołectwo 
Zgorzelec 

Podłączenie prądu do altany Zgorzelec 10 000,00 10 000,00 

Zakup obrusów i naczyń, 1 500,00 765,98 

Zakup narzędzi ogrodowych, 873,00 386,51 

Zakup głośnika i mikrofonu 

Zakup głośnika i mikrofonu 1 500,00 1 500,00 

Utrzymanie  porządku na placu zabaw 800,00 767,56 

Zakup wyposażenia sportowego  400,08 368,00 

Razem wydatki  majątkowe i bieżące : 15 073,08 13 788,05 
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10 Sołectwo 
Rychtal 

Ogrodzenie przy remizie  remizy OSP Rychtal . 3 000,00 2 973,44 

Doposażenie świetlicy środowiskowej w Rychtalu 16 579,31 16 398,11 

Wymiana oświetlenia ulicznego- udziały  9 000,00 9 000,00 

Zakup materiałów do budowy altanki na boisku 
przy szkole Podstawowej w Rychtalu 

5 000,00 4 996,44 

Koszenie traw przy placach zabaw w Rychtalu 1 500,00 288,92 

Zakup farb do odmalowania placów zabaw 1 500,00 1 484,48 

Zakup stołów i ławek pod wiatę przy Orliku 6 000,00 5 638,14 

Razem wydatki majątkowe i  bieżące : 42 579,31 40 779,51 

    ogółem 226 819,87 215 4,02 
 

 

5. POLITYKA PODATKOWA I OPŁATY 
LOKALNE 
 

 Podatek od nieruchomości, rolny i leśny 

Tabela 5 Stawki podatkowe obowiązujące na terenie Gminy Rychtal w latach 2016 – 2020  

Lp. 
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 2016 2017 2018 2019 2020 

1 związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

0,89 0,89 0,89 0,91 0,93 

2 pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych 

4,58 4,54 4,63 4,71 4,8 

3 pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności 
pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku 
publicznego 

0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 

4 niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji, o 
którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o 
rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. 
poz. 756), i położonych na 
terenach, dla których 
miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w 
odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym 

3 2,98 3,04 3,09 3,15 

https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
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czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego  

5 od budynków lub ich części 
mieszkalnych 0,75 0,75 0,77 0,79 0,81 

6 związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej 

20 21 21,5 21,5 21,5 

7 zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem 
siewnym 

10,68 10,59 10,8 10,98 11,18 

8 związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające 
tych świadczeń 

4,65 4,61 4,7 4,78 4,87 

9 pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności 
pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku 
publicznego 

7 7,2 7,4 7,52 7,67 

 od budowli 2% 2% 2% 2% 2% 

 PODATEK ROLNY      

 od gruntów gospodarstw 
rolnych 

134,38 131,1 131,225 135,9 141,15 

 od gruntów podatników 
niebędących rolnikami 

268,76 262,2 262,45 271,8 282,3 

 PODATEK LEŚNY 42,19 42,02 43,3532 42,2356 42,7328 

 
Rada Gminy ,w drodze uchwały,  określa wysokość  stawek podatku od nieruchomości,  
z tym że stawki nie  mogą przekroczyć rocznie górnych  stawek kwot owych podatkowi 
opłat  lokalnych ustalanych przez Ministra Finansów na dany rok podatkowy. Z powyższej 
tabeli wynika, iż stawki te na terenie Gminy niewiele  wzrastały na przestrzeni w/w okresu.  
Niektóre ze składników  podatku od nieruchomości, zachowane były na  poziomie 
ministerialnym (czyli  opodatkowane zgodnie z stawkami  wskazanymi w obwieszczeniu 
właściwego ministra). Natomiast podatek rolny ustalany jest na podstawie średniej ceny 
skupu żyta za okres  11  kwartałów, podatek  leśny na  podstawie  średniej  ceny sprzedaży 
drewna. 
 

 środki transportowe 

 

- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 
powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 
 

Tabela 6. Stawki podatku według dopuszczalnej masy całkowitej 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita  

LATA 2016 2017 2018 2019 2020 

1. powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 568,00 568,00 700,00 416,00 150,00 

https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18235253?cm=DOCUMENT
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2. powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 993,00 1100,00 1200,00 695,00 280,00 

3. powyżej 9 ton i poniżej 12 t 993,00 1200,00 1500,00 833,00 380,00 

 

- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 
wyższej niż 12 t  

Tabela 7. Stawki podatku według liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej 
  

Liczba osi i 
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całkowita  
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zawiesze

nia  

oś jezdna 
(osie 

jezdne) z 
zawiesze

niem 
pneuma
tycznym 

lub 
zawiesze

niem 
uznany

m za 
równow

ażne 

inne 
systemy 
zawiesze

nia  

oś 
jezdna 
(osie 

jezdne) z 
zawiesze

niem 
pneuma
tycznym 

lub 
zawiesze

niem 
uznany

m za 
równow

ażne 

inne 
systemy 
zawiesze

nia  

oś 
jezdna 
(osie 

jezdne) z 
zawiesze

niem 
pneuma
tycznym 

lub 
zawiesze

niem 
uznany

m za 
równow

ażne 

inne 
systemy 
zawiesze

nia  

oś 
jezdna 
(osie 

jezdne) z 
zawiesze

niem 
pneuma
tycznym 

lub 
zawiesze

niem 
uznany

m za 
równow

ażne 

inne 
systemy 

zawieszeni
a  

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawka 
podatkow

a (w 
złotych) 

1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

Dwie osie 

12 13 1.135,00 1.277,00 1.135,00 1.277,00 2.500,00 2.500,00 1.590,00 1.590,00 139,00 139,00 

13 14 1.277,00 1.418,00 1.277,00 1.418,00 2.500,00 2.500,00 1.590,00 1.590,00 139,00 384,00 

14 15 1.563,00 1.704,00 1.563,00 1.704,00 2.500,00 2.500,00 1.590,00 1.590,00 384,00 541,00 

15   1.846,00 1.988,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 1.590,00 1.590,00 541,00 1.225,00 

Trzy osie 

12 17 1.988,00 2.129,00 1.988,00 2.129,00 3.000,00 3.000,00 1.590,00 1.590,00 139,00 242,00 

17 19 2.129,00 2.271,00 2.129,00 2.271,00 3.000,00 3.000,00 1.590,00 1.590,00 242,00 496,00 

19 21 2.414,00 2.556,00 2.414,00 2.556,00 3.000,00 3.000,00 1.590,00 1.590,00 496,00 644,00 

21 23 2.556,00 2.698,00 2.556,00 2.698,00 3.000,00 3.000,00 1.590,00 1.590,00 644,00 992,00 

23 25 2.698,00 2.839,00 2.698,00 2.839,00 3.000,00 3.000,00 1.590,00 1.590,00 992,00 1.542,00 

25   2.839,00 2.981,00 2.839,00 2.981,00 3.000,00 3.000,00 1.590,00 1.590,00 992,00 1.542,00 

Cztery osie i więcej 

12 25 2.129,00 2.271,00 2.129,00 2.271,00 3.100,00 3.100,00 1.590,00 1.590,00 644,00 653,00 

25 27 2.414,00 2.556,00 2.414,00 2.556,00 3.100,00 3.100,00 1.590,00 1.590,00 653,00 1.019,00 

27 29 2.556,00 2.698,00 2.556,00 2.698,00 3.100,00 3.100,00 1.590,00 1.650,00 1.019,00 1.618,00 

29 31 2.912,00 3.100,00 2.912,00 3.072,00 3.100,00 3.100,00 1.650,00 2.400,00 1.618,00 2.399,00 

31   3.100,00 3.100,00 3.072,00 3.072,00 3.100,00 3.100,00 1.650,00 2.400,00 1.618,00 2.399,00 
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- od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 
3,5 t i poniżej 12 t 

 

Tabela 8. Stawka podatku według dopuszczalnej masy całkowitej 

Lp. Dopuszczalna masa 
całkowita 

       Stawka podatku ( w złotych) 

  

LATA 2016 2017 2018 2019 2020 

1. od 3,5 t i poniżej 12 t 993,00 993,00 1500,00 972,00 600,00 

 
- od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 t. 
 

Tabela 5. Stawki podatku według liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej 
Liczba 

osi i 
dopuszc

zalna 
masa 

całkowit
a 

zespołu 
pojazdó

w: 
ciągnik 

siodłowy 
+ 

naczepa 
ciągnik 

balastow
y + 

przyczep
a 

(w 
tonach) 

Stawka podatku 
2016 

(w złotych) 

Stawka podatku 2017 
(w złotych) 

Stawka podatku 
2018 

(w złotych) 

Stawka podatku 
2019 

(w złotych) 

Stawka podatku 
2020 

(w złotych) 

 
 

nie 
m

nie
j 

niż 

 
 

m
nie

j 
niż 

oś jezdna 
(osie 

jezdne) z 
zawiesze

niem 
pneumat
ycznym 

lub 
zawiesze

niem 
uznanym 

za 
równowa

żne 

inne 
syste
my 

zawies
zenia 

osi 
jezdny

ch 

oś jezdna 
(osie 

jezdne) z 
zawiesze

niem 
pneumat
ycznym 

lub 
zawiesze

niem 
uznanym 

za 
równowa

żne 

inne 
syste
my 

zawies
zenia 

osi 
jezdny

ch 

oś jezdna 
(osie 

jezdne) z 
zawieszeni

em 
pneumaty
cznym lub 
zawieszeni

em 
uznanym 

za 
równoważ

ne 

inne 
syste
my 

zawies
zenia 

osi 
jezdny

ch 

oś jezdna 
(osie 

jezdne) z 
zawieszeni

em 
pneumaty
cznym lub 
zawieszeni

em 
uznanym 

za 
równoważ

ne 

inne 
syste
my 

zawies
zenia 

osi 
jezdny

ch 

oś jezdna 
(osie 

jezdne) z 
zawieszeni

em 
pneumaty
cznym lub 
zawieszeni

em 
uznanym 

za 
równoważ

ne 

inne 
syste
my 

zawies
zenia 

osi 
jezdny

ch 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawk
a 

podat
kowa 

(w 
złotyc

h) 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawk
a 

podat
kowa 

(w 
złotyc

h) 

Stawka 
podatkow

a (w 
złotych) 

Stawk
a 

podat
kowa 

(w 
złotyc

h) 

Stawka 
podatkow

a (w 
złotych) 

Stawk
a 

podat
kowa 

(w 
złotyc

h) 

Stawka 
podatkow

a (w 
złotych) 

Stawk
a 

podat
kowa 

(w 
złotyc

h) 

1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
Dwie osie 

  
12 18 1.846,00 1.988,0

0 
1.846,00 1.988,0

0 
1.846,00 1.988,0

0 
1.229,00 1.229,0

0 
38,00 38,00 



82 

 

18 25 2.129,00 2.271,0
0 

2.129,00 2.271,0
0 

2.129,00 2.271,0
0 

1.229,00 1.229,0
0 

260,00 470,0
0 

25 31 2.271,00 2.396,
00 

2.271,00 2.374,
00 

2.271,00 2374,0
0 

1.229,00 1.229,0
0 

548,00 899,0
0 

31  2.396,00 2.396,
00 

2.374,00 2.374,
00 

2374,00 2374,0
0 

1.590,00 1.900,
00 

1.382,00 1.895,0
0 

Trzy osie i więcej 

12 40 2.396,00 2.396,
00 

2.374,00 2.374,
00 

2374,00 2374,0
0 

1.590,00 1.700,0
0 

1.219,00 1.685,0
0 

40  3.100,00 3.100,0
0 

3.072,00 3.072,
00 

3072,00 3072,0
0 

1.700,00 2.500,
00 

1.685,00 2.493,
00 

- od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
 

Tabela 6. Stawka podatku według dopuszczalnej masy całkowitej 

Lp. Dopuszczalna 
masa całkowita 

LATA 2016 2017 2018 2019 2020 

1. od 7 t i poniżej 12 t 358,00 358,00 1500,00 833,00 200,00 

 

- od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
 

Tabela 7. Stawki podatku według liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej 
Liczba 

osi i 
dopuszcz

alna 
masa 

całkowit
a zespołu 
pojazdó

w: 
naczepa / 
przyczep

a + 
pojazd 

silnikowy 
( w 

tonach ) 

Stawka podatku 
2016 

(w złotych) 

Stawka podatku 
2017 

(w złotych) 

Stawka podatku 
2018 

(w złotych) 

Stawka podatku 
2019 

(w złotych) 

Stawka podatku 
2020 

(w złotych) 

 
 

nie 
mn
iej 
niż 

 
 

m
nie

j 
niż 

oś jezdna 
(osie 

jezdne) z 
zawiesze

niem 
pneumat
ycznym 

lub 
zawiesze

niem 
uznanym 

za 
równowa

żne 

inne 
syste
my 

zawies
zenia 

osi 
jezdny

ch 
 

oś jezdna 
(osie 

jezdne) z 
zawiesze

niem 
pneumat
ycznym 

lub 
zawiesze

niem 
uznanym 

za 
równowa

żne 

inne 
syste
my 

zawies
zenia 

osi 
jezdny

ch 
 

oś jezdna 
(osie 

jezdne) z 
zawiesze

niem 
pneumat
ycznym 

lub 
zawiesze

niem 
uznanym 

za 
równowa

żne 

inne 
syste
my 

zawies
zenia 

osi 
jezdny

ch 
 

oś jezdna 
(osie 

jezdne) z 
zawiesze

niem 
pneumat
ycznym 

lub 
zawiesze

niem 
uznanym 

za 
równowa

żne 

inne 
syste
my 

zawies
zenia 

osi 
jezdny

ch 
 

oś jezdna 
(osie 

jezdne) z 
zawiesze

niem 
pneumat
ycznym 

lub 
zawiesze

niem 
uznanym 

za 
równowa

żne 

inne 
syste
my 

zawies
zenia 

osi 
jezdny

ch 
 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawk
a 

podat
kowa 

(w 
złotyc

h) 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawk
a 

podat
kowa 

(w 
złotyc

h) 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawk
a 

podat
kowa 

(w 
złotyc

h) 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawk
a 

podat
kowa 

(w 
złotyc

h) 

Stawka 
podatko

wa (w 
złotych) 

Stawk
a 

podat
kowa 

(w 
złotyc

h) 
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1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

Jedna oś 

12 18 709,00 852,00 709,00 852,00 1.500,00 1.500,0
0 

972,00 972,00 25,00 25,00 

18 25 852,00 993,00 852,00 993,00 1.500,00 1.500,0
0 

972,00 972,00 174,00 313,00 

25  1.135,00 1.135,0
0 

1.135,00 1.135,0
0 

1.500,00 1.500,0
0 

1.229,00 1.229,0
0 

313,00 549,00 

Dwie osie 

12 28 923,00 1.065,0
0 

923,00 1.065,0
0 

1.500,00 1.700,0
0 

972,00 972,00 206,00 303,00 

28 33 1.563,00 1.704,0
0 

1.563,00 1.704,0
0 

1.600,00 1.800,0
0 

972,00 972,00 600,00 832,00 

33 38 1.846,00 1.895,0
0 

1.846,00 1.878,0
0 

1.700,00 1.900,0
0 

1.229,00 1.300,0
0 

832,00 1.263,0
0 

38  2.371,00 2.396,0
0 

2.371,00 2.374,0
0 

2.400,00 2.400,
00 

1.229,00 1.700,0
0 

1.124,00 1.663,0
0 

Trzy osie i więcej 

12 38 1.846,00 1.895,0
0 

1.846,00 1.878,0
0 

1.900,00 1.900,0
0 

1.229,00 1.229,0
0 

662,00 922,00 

38  2.396,00 2.396,0
0 

2.374,00 2.374,0
0 

2.400,00 2.400,
00 

1.229,00 1.300,0
0 

922,00 1.253,0
0 

 
- od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 

 

Tabela 8. Stawki podatku według miejsc w autobusie 

Lp. Autobus o liczbie miejsc do 
siedzenia 

Stawka podatku ( w złotych)  

LATA  2016 2017 2018 2019 2020 

1. mniejszej niż 22 miejsca  1918,00 1901,00 1930,00 984,00 690,00 

2. równej lub większej niż 22 
miejsca 

 
2214,00 2214,00 2440,00 1244,00 800,00 

Rada Gminy Rychtal uchwala stawki podatkowe biorąc pod uwagę Obwieszczenie Ministra 
Finansów górnych stawek podatku. Na podstawie załączonych stawek tabeli wynika, iż 
najwyższy wzrost jest w roku 2018. Na przestrzeni lat 2016 - 2020 stawki podatku nie 
wzrastały znacząco.  

 

6. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
Głównym aktem prawnym związanym  z działalnością wodnościekową jest Ustawa z dnia 
07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. Ustawa określa zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 
jako zadanie własne gminy. 
Gmina Rychtal prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na administrowanym terenie. Działalność 
prowadzona jest na obiektach i urządzeniach będących własnością gminy i polega na 
ujmowaniu i uzdatnianiu wody, dostarczaniu jej do poszczególnych odbiorców, odbiorze 
ścieków poprzez kanalizację sanitarną i ich oczyszczanie w gminnej oczyszczalni ścieków. 
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
występuje jedna grupa taryfa odbiorców, która obejmuje gospodarstwa domowe i pozostałe 
małe działalności gospodarcze do których stosuje się jednolitą dla wszystkich odbiorców 
kwotę w zł za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz opłatę stałą od 
posiadanego wodomierza. Taryfa ta obejmuje również cenę za wodę zużytą na cele p.poż. i 
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publicznych terenów zielonych. Od dnia 01 czerwca 2018 roku taryfę zatwierdza Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

 
Prezentowany poniżej wykres obrazuje, jak kształtowały się stawki (netto) za dostarczaną 
wodę i odprowadzanie ścieków w latach 2016 – 2020. Do cen i stawek opłat (netto) dolicza 
się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%. Z danych zaprezentowanych w 
poniższym wykresie wynika, iż występowała tendencja wzrostowa tych stawek. Wzrost ten 
powodowały podwyżki kosztów eksploatacyjnych.  
 
Wykres 15. Stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w latach 2016 – 2020  

 
 

Na kolejnym  wykresie zaprezentowano wpłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków  w latach 2016 – 2020. Z wykresu wynika, że w przypadku wpłat również występuje 
wzrost, czego konsekwencją jest zwiększanie stawek za dostarczane usługi.  

 
Wykres 16. Wpłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w latach 2016 – 2020  
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Na poniższym wykresie przedstawiono ilość poboru wody oraz sprzedaż w m3 jaka 
kształtowała się w latach 2016 – 2020. Prezentowane dane obrazują, iż pobór wody jest 
większy od sprzedaży. Wynika to m.in. ze strat wody w sieci (awarie), zużycie wody na 
potrzeby własne oraz zużycie wody do celów przeciwpożarowych. 
                             
 Wykres 17. Pobór wody oraz sprzedaż wody w latach 2016 – 2020 w m3.      

Na kolejnym wykresie ujęto natomiast wyniki pomiarów wprowadzonych ścieków do 
oczyszczalni ścieków w Skoroszowie w m3 w porównaniu ze ściekami doprowadzanymi od 
mieszkańców gminy systemem kanalizacyjnym. Poniższe wyniki pokazują spadek 
dostarczanych ścieków bytowych od 2016 jak i w 2019 roku, w roku 2020 widoczna jest 
tendencja wzrostowa. Wiąże się to ze zwolnieniem mieszkańców z uiszczania opłat za ścieki 
dowożone.   
 
Wykres 18. Wyniki pomiarów ilości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni ścieków od mieszkańców systemem 
kanalizacyjnym oraz odpływu z oczyszczalni w m3 
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7. POLITYKA GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rychtal obejmuje 
nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają odpady komunalne. Zmieszane odpady komunalne odbierane były od 
właścicieli nieruchomości raz w miesiącu. W ramach zbiórek akcyjnych – organizowanych 
dwa razy do roku – mieszkańcy mogli oddać odpady wielkogabarytowe, opony oraz zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny.  

Prowadzona przez mieszkańców segregacja odpadów „u źródła” zakładała 
wyselekcjonowanie następujących frakcji:  

• metale i tworzywa sztuczne (odbierane raz w miesiącu); 
• szkło (odbierane co 2 miesiące); 
• papier i tektura (odbierane raz do roku); 
• odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

(odbierane raz do roku). 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Rychtal było 
Przedsiębiorstwo Komunalno – Transportowe „WENCEL”, ul. Poznańska 9, 63-600 Kępno. 
Odebrane odpady komunalne przekazywane były celem ich zagospodarowania do Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno. 

Ponadto mieszkańcy mogli przez cały rok przekazywać odpady do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy Zakładzie 
Zagospodarowania Odpadów Olszowa.  

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie komunalnymi właściciele nieruchomości 
zamieszkałych mogą oddać dowolną ilość odpadów. Właściciele nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uiszczają opłatę zależną od 
zadeklarowanej ilości i objętości pojemników na odpady. 

Zmiany na rynkach surowców, wzrost kosztów transportu oraz wzrost kosztów 
zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowały zmianę wysokości opłat 
ponoszonych przez mieszkańców. Stawki opłat określone zostały uchwałą Nr XVIII/115/2020 
Rady Gminy Rychtal z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności i zaczęły obowiązywać z dniem 01 kwietnia 
2020 r.  Zgodnie z przyjętą uchwałą, dokonano wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Tabela 9. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu nieruchomości 
zamieszkałych od stycznia do końca marca 2020 roku  

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od stycznia do końca marca 

2020r.: 

odpady odbierane 
selektywnie 

odpady odbierane 
nieselektywnie 

gospodarstwo domowe – 1 osoba 17,00 zł 30,00 zł 
gospodarstwo  domowe – 2 osoby 33,00 zł 58,00 zł 

gospodarstwo domowe – 3 – 4 osoby 45,00 zł 79,00 zł 
gospodarstwo domowe – 5 – 6 osób 56,00 zł 100,00 zł 
gospodarstwo domowe – 7 – 8 osób 68,00 zł 121,00 zł 
gospodarstwo domowe – 9 – 10 osób 80,00 zł 142,00 zł 

gospodarstwo domowe – 11 i więcej osób 106,00 zł 187,00 zł 
 

Zgodnie z przyjętą uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 lutego 2020 r. w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 
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obowiązującej od dnia 01 kwietnia 2020 roku, stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi pochodzącymi z terenu nieruchomości zamieszkałych na koniec roku 2020 
kształtowały się następująco: 

1) 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość, przy spełnieniu obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny gdy właściciel nie posiada kompostownika 

2) 22,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość, przy spełnieniu obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny gdy właściciel posiada kompostownik; 

2) 50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Rada Gminy Rychtal uchwałą Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 lutego 2020 r. 
przyjęła możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 0,50 zł miesięcznie od 
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Tabela 10. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych od 
stycznia 2020 do końca marca 2020 roku  

Stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od stycznia do 

końca marca 2020 roku 
 

odpady odbierane 
selektywnie 

odpady odbierane 
nieselektywnie 

pojemnik 120 l 40,00 zł 80,00 zł 
pojemnik 240 l 72,00 zł 144,00 zł 
pojemnik 1100 l 96,00 zł 192,00 zł 

pojemnik 7000 l 640,00 zł 1 280,00 zł 
 

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 lutego 2020 r.  od 1 
kwietnia 2020 r., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Rychtal powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn 
pojemników, w którą wyposażona jest dana nieruchomość oraz stawki opłaty określonej 
niniejsza uchwałą.  
 
Tabela 11. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych na 
koniec roku 2020 

Stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 

2020 roku 
 

odpady odbierane 
selektywnie 

odpady odbierane 
nieselektywnie 

pojemnik 120 l 5,91 zł 23,64 zł 
pojemnik 240 l 11,82 zł 47,28 zł 
pojemnik 1100 l 54,18 zł 216,72 zł 

pojemnik 7000 l 344,78 zł 1 379,16 zł 
 

 Możliwość przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych 
do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z 
procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Gmina Rychtal, jako udziałowiec ZZO Olszowa sp. z o.o., przekazywała zebrane na swoim 
terenie odpady komunalne do instalacji komunalnej Zakład Zagospodarowania Odpadów 
Olszowa. 

Możliwości przetwarzania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Olszowa, 
były wystarczające w stosunku do dostarczanych tam odpadów. W przypadku awarii lub 
braku możliwości przyjmowania odpadów przez instalację z innych przyczyn, Plan 
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gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego wskazuje do przyjmowania 
odpadów z regionu inne instalacje zastępcze. 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne obliczono zgodnie z metodyką określoną przez 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167). 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania w roku obliczeniowym określono zgodnie z metodyką 
określoną przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412). 

Tabela 12. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 
składowania w roku 

Zakres 
 

Poziom 
wymagany 

Poziom 
osiągnięty 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazanych do 

Składowania 
 

Poziom 
wymagany- do 

dnia 16 lipca - 35% 

3,32% 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

50 % 
 

81,10% 
 

 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 

 
Co najmniej 

70% 

 
100% 

 
 Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Gmina Rychtal w roku 2020 nie realizowała samodzielnie żadnych działań inwestycyjnych  
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina Rychtal będąc wspólnikiem 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. zagospodarowanie odpadów 
komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
powierzyła spółce ZZO Olszowa. Analizując możliwości przetwarzania odpadów 
komunalnych odebranych z terenu gminy w roku 2020, stwierdza się, iż możliwości 
przetwórcze instalacji są wystarczające względem obowiązujących zapisów prawa.  

Gmina Rychtal, przekazałam spółce ZZO Olszowa Sp. z o.o. środki w wysokości 69 445,79 zł 
na podwyższenie kapitału zakładowego. Środki te zostały przekazane w calu dalszego 
rozwoju zakładu.  

 
 Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem | 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i 
nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Tabela 13. Zestawienie kosztów poniesionych przez Gminę Rychtal w związku z odbieraniem, odzyskiem, 
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w roku 2020  

Miesiąc Transport 
odpadów 

 

Zagospodarowanie 
odpadów 

PSZOK RAZEM 

Styczeń 10 400,00 zł 60 336,36 zł 1 456,48 zł 72 192,84 zł 
Luty 10 400,00 zł 44 544,60 zł 774,68 zł 55 719,28 zł 
Marzec 10 400,00 zł 38 073,45 zł 1 079,46 zł 49 552,91 zł 
Kwiecień 10 400,00 zł 36 092,30 zł 690,53 zł 47 182,83 zł 
Maj 10 400,00 zł 108 595,94 zł 571,51 zł 119 567,45 zł 
Czerwiec 10 400,00 zł 34 673,94 zł 583,08 zł 45 657,02 zł 
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Lipiec 10 400,00 zł 32 876,71 zł 590,73 zł 43 867,44 zł 
Sierpień 10 400,00 zł 37 083,09 zł 765,19 zł 48 248,28 zł 
Wrzesień 10 400,00 zł 29 796,55 zł 2 167,93 zł 42 364,48 zł 
Październik 10 400,00 zł 36 105,26 zł 758,07 zł 47 263,33 zł 
Listopad 10 400,00 zł 83 594,58 zł 1 187,12 zł 95 181,70 zł 
Grudzień 20 800,00 zł 49 966,65 zł 1 837,84 zł 72 604,49 zł 
RAZEM 135 200,00 zł 591 739,43 zł 12 462,62 zł 739 402,05 zł 

 
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020 kształtowały się na 
poziomie:  
 Przypis z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 890 097,58 zł  
 Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 80 .979,62 zł  
 Nadpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2 776,86 zł 
 Zaległości z tytułu opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 52 164,75 zł 
 
Z powyższych wyliczeń wynika, że wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi są wystarczające dla funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w gminie.   
 
 Liczba mieszkańców. 
Wg danych z ewidencji ludności na terenie Gminy Rychtal na dzień 31 grudnia 2020 r. 
zameldowanych na pobyt stały było 3830 osób. 
W roku 2020 złożonych w tut. Urzędzie było 1 123 deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
 Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy,  

o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o 
których mowa w art. 6 ust. 6-12 

Na koniec roku 2020 nie było właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów,  
o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
 Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 
 
Tabela 14. Masa odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rychtal  
w 2020 r. 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Masa 
[Mg] 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 5,480 
Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 134,560 

Opakowania ze szkła 15 01 07 83,880 
Leki inne niż wymienione  

w 20 01 31 
20 01 32 0,080 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

17 01 01 8,000 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 7,680 
Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03 10,680 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 771,12 
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 162,540 

RAZEM --- 1 173,300 
 

Tabela 15. Masa odpadów dostarczonych przez mieszkańców Gminy Rychtal do PSZOK w 2020 r. 
Rodzaj odpadu Kod odpadu Masa 

[Mg] 
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 0,072 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,040 
Opakowania z drewna 15 01 03 0,110 
Opakowania z metali 15 01 04 0,022 
Opakowania ze szkła 15 01 07 0,032 

Zużyte opony 16 01 03 0,064 
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Odpady gruzu oraz gruz betonowy z rozbiórek  
i remontów 

17 01 01 3,29 

Odpadowa papa 17 03 80 0,260 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 

i 17 06 03 
17 06 04 0,062 

Tekstylia 20 01 11 0,364 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27* 
20 01 28 0,235 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21,  

20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 0,053 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01  0,440 
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 2,252 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0,018 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 0,015 

RAZEM --- 7,329 
 
Tabela 16. Ilości zebranych u źródła czterech głównych frakcji odpadów komunalnych z lat 2016 – 2020. 

 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
(15 01 06) 

70,860 Mg 78,890 Mg 88,500 Mg 109,720 Mg 134,560 Mg 

Opakowania ze szkła 
(15 01 07) 

34,020 Mg 35,980 Mg 33,060 Mg 58,620 Mg 83,880 Mg 

Odpady wielkogabarytowe 
(20 03 07) 

16,460 Mg 44,400 Mg 53,900 Mg 104,450 Mg 162,540 Mg 

Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne (20 03 01) 

675,32 Mg 
757,720 

Mg 
773,990 

Mg 
789,480 Mg 771,120 Mg 

RAZEM 796,660 
Mg 

916,990 
Mg 

949,450 
Mg 

1 062,270 Mg 1 152,100 Mg 

w tym odpady segregowane 121,340 
Mg 

159,27 Mg 175,46 Mg 272,790 Mg 380,980 Mg 

% odpadów segregowanych  
w całkowitym strumieniu 

odpadów 
15,23% 17,37% 18,48% 25,68% 33.07 % 

 
Wyraźnie widoczny jest coroczny wzrost masy odpadów zebranych w sposób selektywny 
oraz procentowy udział frakcji zebranych w sposób selektywny w całkowitym strumieniu 
odpadów pochodzących z terenu Gminy Rychtal. 
 
 Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  

i bioodpadów stanowiących odpady kuchenne odbieranych z terenu gminy oraz 
przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i 
pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych 

 
Tabela 17. Masa wytworzonych i poddanych składowaniu (proces D5) pozostałości z sortowania  
i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w roku 2020 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Masa [Mg] 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

- przeznaczony do składowania powstały po 
sortowaniu odpadów selektywnie zebranych 

19 12 12  0,000 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
- przeznaczony do składowania powstały po 

sortowaniu zmieszanych odpadów 
komunalnych 

19 12 12 0,000 

Inne niewymienione odpady 19 05 99 14,8034 
RAZEM --- 14,8034 
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V. STRATEGIE/PROGRAMY/PLANY 
 

1.1 STRATEGIA ROZWOJU 
Strategia Rozwoju Gminy Rychtal na lata 2015 – 2020 została przyjęta Uchwałą nr X/48/15 
Rady Gminy Rychtal z dnia 16 września 2015 r. 

 

 CELE STRATEGICZNE I PROGRAMY OPERACYJNE GMINY RYCHTAL 

Podstawowym celem działania samorządu jest osiągniecie zrównoważonego rozwoju 
regionu, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Na podstawie analiz 
określono kierunki rozwoju, a następnie wyłoniono główne programy strategiczne. W skład 
programów wchodzą zarówno działania inwestycyjne jak i nie będące inwestycjami.  
W obszarach inwestycyjnych planowanie operacyjne zostanie zaprezentowane w kolejnych 
dokumentach Gminy o charakterze operacyjnym (przede wszystkim w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej). Poniżej przedstawiono programy strategiczne Gminy Rychtal: 

 Wspieranie innowacyjnych technologii  
 Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych  
 Propagowanie ekologicznych upraw rolnych z możliwością wystawiania płodów 

rolnych na imprezach okolicznościowych  
 Propagowanie możliwości rozwoju agroturystyki wśród rolników Gminy  
 Promocja walorów turystycznych Gminy  
 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych  
 Promocja terenów inwestycyjnych  
 Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego  
 Działania propagujące rozwój przedsiębiorczości  
 Stworzenie pakietu preferencyjnego dla przedsiębiorców i inwestorów  
 Dalsza rozbudowa systemu kanalizacyjnego gminy  
 Aktywne instytucje kultury  
 Kultywowanie i promocja tradycji  
 Zapewnienie nowoczesnego sprzętu dla OSP  
 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom  
 Stworzenie punktu dziennej opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych  
 Kształtowanie i promocja aktywnych postaw na rzecz zdrowego i aktywnego stylu 

życia  
 Profilaktyka zdrowotna  
 Stworzenie programów doszkalających w zakresie obsługi nowoczesnych 

urządzeń, internetu, walka z wykluczeniem społecznym  
 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  
 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
 Promocja postaw ekologicznych  
 Budowa i przebudowa boisk sportowych  
 Wybudowanie i doposażenie placów zabaw i siłowni na powietrzu  
 Rewitalizacja zabytkowych parków w Gminie  

 

Warto dodać, że wymienione powyżej zadania nie są wartościowane ze względu na skutki 
dla jak największej części mieszkańców. Takie hierarchizowanie należy zrealizować 
każdorazowo decydując o przyznaniu środków na realizację w ramach kolejnego budżetu  
i kolejnego WPF-u. Niemniej w praktyce należy się spodziewać, że podstawowym 
czynnikiem priorytetyzującym zadania będzie możliwość pozyskania dofinansowania 
bezzwrotnego. To bowiem pozwoli na zwiększanie możliwości budżetowych  
i maksymalizacji wartościowej zrealizowanych na rzecz mieszkańców działań. 
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Strategia jest dokumentem planowania długookresowego, który stanowi podstawę do 
precyzowania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Realizacja zadań 
odbywa się poprzez uchwalanie i realizacje kolejnych budżetów. W pozostałych obszarach 
cele opisane w Strategii winny stać się podstawą projektów realizowanych przez samorząd. 

Władze Gminy wypełniając strategię podejmują decyzje określające: rodzaj zadań i ich 
hierarchię, zakres finansowania, okres i kolejność realizacji zadań. Zarządzanie finansowe 
polega na wdrażaniu przyjętych przez Radę Gminy kolejnych budżetów i WPF-ów, 
analizujących aktualne możliwości inwestycyjne. Aktualne dokumenty (budżet i WPF) są 
dostępne każdorazowo na stronie BIP Gminy Rychtal. 

Strategia Rozwoju Gminy Rychtal została opracowana przy założeniu, że jej sporządzenie 
przyczyni się do planowego zarządzania wymagającego okresowych weryfikacji luki 
pomiędzy stanem faktycznym i stanem pożądanym w Gminie. 

 

 REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH 

CEL STRATEGICZNY 1 WYKORZYSTANIE WALORÓW ŚRODOWISKA I POŁOŻENIA  

 Program operacyjny 1.1 Poprawa warunków do rozwoju produkcji rolniczej oraz jej 
przetwórstwa 
Działanie 1.1.1 Wspieranie innowacyjnych technologii 
Działanie 1.1.2 Budowa dróg dojazdowych do pól 

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o 
szer. 4 m., dotacja z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 150 000,00 zł, całość 
385 889,75 zł. 

 Program operacyjny 1.3 Wykorzystanie walorów turystycznych Gminy 
 Program operacyjny 1.4 Propagowanie walorów turystycznych Gminy 

Działanie 1.4.1 Promocja walorów turystycznych Gminy 

W roku 2020 wprowadzono nową stronę internetową i aplikację Gminy Rychtal, gdzie 
zostały stworzone foldery dot. tradycji, legend oraz zabytków. 

 

CEL „WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ I ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
GMINY” 

 Program operacyjny 2.1 Stworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych 

Działanie 2.1.2 Promocja terenów inwestycyjnych 

W roku 2020 przeprowadzone zostały rozmowy z przedsiębiorcami na temat możliwości 
inwestowania. 

 Program operacyjny 2.3 Skanalizowanie Gminy   

Trzy wnioski o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rychtal 
otrzymały wsparcie z Programu pn.: ”Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej 
poza granicami aglomeracji ujętych w krajowym programie oczyszczania ścieków 
komunalnych" w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach z możliwością umorzenia 
do 50%: 

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rychtal, 
- Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa kanalizacji sanitarnej  

z przyłączami w miejscowości Wielki Buczek wraz z robotami odtworzeniowymi 
(przyznano środki), 

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mały Buczek 
(przedsięwzięcie wykonane w 2019 roku). 
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CEL „MĄDRZY I ZDROWI MIESZKAŃCY”  

 Program operacyjny 3.1 Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy  

Działanie 3.1.1 Aktywne instytucje kultury 

Działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu: 

 Instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu 

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu na rok 2020 wynosił 118 921,03 zł.:                                         

- 104 500,00 – dotacja na działalność bieżącą od organizatora, tj. Gminy Rychtal;                                              
- 5.681,00 – dotacja pozyskana z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych;                                                                                                                                                                                     
- 552,87 – pozostałe środki z 2019; 
- 8 187,16 – przychody finansowe. 

Pozostałe dane: 

- księgozbiór  biblioteki na 31.12.2020 r. wynosi 13 341 woluminów. 
- wypożyczenia księgozbioru w roku 2020: 5516 woluminów. 
- biblioteka udostępnia  katalog zbiorów on-line. 
- czytelnicy w roku 2020: zarejestrowano 377 czytelników i odnotowano 2215 odwiedzin w 

bibliotece. 
- komputery użytkowane w bibliotece: w bibliotece znajduje się 6 stanowisk 

komputerowych z dostępem do Internetu, z którego nieodpłatnie mogą korzystać 
mieszkańcy -  od marca zawieszone  w związku z pandemią. 

Ze względu na wystąpienie na terenie całego kraju stanu epidemiologicznego 
spowodowanego wystąpieniem COVID-19 GBP w Rychtalu  na mocy Rozporządzeń Rady 
Ministrów była zamknięta w okresie od 24.03.2020 do 05.05.2020 r oraz od 9.11.2020 do 
27.11.2020. W pozostałych miesiącach wypożyczenia odbywały się bez wolnego dostępu do 
półek, a jedynie przy ladzie bibliotecznej. 

Poza podstawową działalnością taką jak: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, 
udostępnianie księgozbioru, udostępnianie Internetu, prowadzenie działalności 
informacyjno-bibliograficznej, biblioteka systematycznie współpracuje ze szkołami, 
przedszkolami i organizacjami z terenu gminy. 

Pozostała działalność kulturalna: 

- Ferie zimowe w bibliotece: przedstawienie dla dzieci - Teatr Maska - 28.01.2020 r. 
- Zimowy Turniej Warcabowy - 04.02.2020 r. 
- Wystawy nowości wydawniczych 
- Organizacja wystawy ,,Granica niemiecko-polska po traktacie wersalskim’’ 
- Organizacja pleneru malarskiego na terenie gminy Rychtal wraz z wystawą poplenerową 

– lipiec-wrzesień 2020 r. 
- Narodowe Czytanie ,,Balladyna’’- wrzesień 2020 r. 
- Przystąpienie do kolejnej edycji akcji ,,Mała książka wielki człowiek’’. 

W roku 2020 podjęto uchwałę Nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30.11.2020  
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury 
w Rychtalu oraz Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury  
w Rychtalu, tworząc tym samym nową jednostkę organizacyjną. W związku z powyższym 
został złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Infrastruktura 
Domów Kultury) wniosek o dofinansowanie modernizacji budynku świetlicy przy ul.  
Ogrodowej 12. 

 Program operacyjny 3.2 Dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego 

Działania 3.2.1 Zapewnienie nowoczesnego sprzętu dla OSP 

- Dotacje WFOŚiGW 
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a. OSP Rychtal 

Realizacja zadania „Wyposażenie członków OSP w Rychtalu w ubranie specjalne dla 
zapewnienia efektywnej likwidacji skutków katastrof naturalnych i ekstremalnych zjawisk 
atmosferycznych na terenie powiatu kępińskiego” - 22 890,00 zł 

21 890,00 zł –WFOŚiGW 

1 000,00 zł – OSP Rychtal 

kompletów ubrań specjalnych FHR 008 MAX PL (komplet 3-częściowy) 

b. OSP Krzyżowniki 

Realizacja zadania „Zakup motopompy pływającej oraz wyposażenia osobistego strażaka w 
celu zapobiegania lub likwidacji skutków katastrof naturalnych i ekstremalnych zjawisk 
atmosferycznych na terenie Gminy Rychtal” – 17 770,00 zł 

10 770,00 zł – OSP Krzyżowniki 

7000,00 zł –WFOŚiGW 

Buty strażackie bojowe FHR 006 PL  2 pary 

Ubranie strażackie specjalne FHR 008 MAX A GOLD 2 komplety  

Motopompa pływająca NIAGARA MAX 

- Dotacje Gmina i MSWiA (Komenda Główna PSP) 
c. OSP Rychtal – 13 700,78 zł 

Gmina 6 000,00 zł 

Komenda Główna PSP 6 600,00 zł 

OSP Rychtal 1 100,78 zł 

2 aparaty powietrzne z butlą i maską 

2 sygnalizatory bezruchu 

detektor wielogazowy 

d. OSP Wielki Buczek – 4 740,00 zł 

Radiotelefon Motorola MOTOTRBO DP 4600 (w udokumentowaniu NiMH 1400 mah, 
antena, ładowarka, 2-letna gwarancja) 

Tłumica gumowa z drążkiem aluminiowym teleskopowym (3 szt.) 

Hełm Calisia Vulcan z metalizowanym wizjerem (3 szt.) 

Gmina 900,00 zł 

Komend Główna PSP 3 650,00 zł 

OSP Wielki Buczek 190,00 zł 

e. OSP Drożki  – 17 000,00 zł 

Brama wjazdowa wraz z montażem  

Gmina 5 000,00 zł 

Komenda Głowna PSP 12 000,00 zł 

OSP Drożki 0,00 zł 

- Zakupy jako Gmina Rychtal: 
f. OSP Rychtal 

Statywy na reflektory 93,78 zł 

Butla aluminiowa z zaworem i reduktor tlenowy 1 280,00 zł 
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Zestaw "Barszcz Sosnowskiego" 4 sztuki 788,43 zł 

Nowy silnik, akumulator i inne materiały do kosiarki 2 172,00 zł 

Gaźnik i głowica do piły  323,50 zł 

- OSP Krzyżowniki 

Radiotelefon Motorola DP4600e z akumulatorem Ni-MH, ładowarka 1 912,90 zł 

Mikrofonogłośnik do Radiotelefonu Motorola DP4600e 231,00 zł 

- OSP Proszów 

Sygnalizator bezruchu 1 278,00 zł 

- OSP Wielki Buczek 

Belka świetlna OPTIMA 1 318,90 zł 

Hełmy Calisia Vulcan z metalizowanym wizjerem 3 szt. 2 505,00 zł 

Ubrania specjalne 3 komplety 4 907,00 zł  

Radiotelefon Motorola MOTOTRBO DP 4600 (w udokumentowaniu NiMH 1400 mah, 
antena, ładowarka, 2-letnia gwarancja) 1 870,00 zł 

Przełącznik 75/59 3szt. 108,00 zł 

Przedłużacz bębnowy 338,00 zł 

Latarka taktyczna BL z nakładką do kierowania ruchem 85,00 zł 

Uchwyt do hełmu 6 szt. 258,00 zł 

Latarka do hełmu Nightstick   4 szt. 568,00 zł 

Buty specjalne HERKULES 5526  3 pary 1 437,00 zł 

- OSP Drożki 

Buty ochronne BRWINTER  2 pary 195,99 zł 

Kurtyna powietrzna  540,00 zł 

Ubrania koszarowe 4 komplety 1 050,00 zł 

Rękawice antyprzecięciowe i chroniące przed uderzeniem 5 szt. 275,00 zł 

Przetwornica napięcia 109,99 zł 

Silnik STAR 7 380,00 zł 

Chłodnica STAR 615,00 zł 

 

 Program operacyjny 3.3 Utworzenie bazy opieki nad osobami starszymi 

Tytuł projektu: Utworzenie pierwszego Klubu Seniora w Drożkach 

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (Program SENIOR+), 
kwota dofinansowania: 149 480,00 zł. Przedmiotowe zadanie publiczne polegało na 
utworzeniu Klubu Seniora w Drożkach i obejmuje prace budowlane: remont oraz 
przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia. 

 

 Program operacyjny 3.4 Rozwiązywanie problemów zdrowotnych i społecznych 
mieszkańców Gminy Rychtal 

Rok 2020 to trudny okres  dla  indywidualnych użytkowników obiektów sportowych, jak i 
zawodników uczestniczących dotychczas w zorganizowanych formach aktywności fizycznej 
w gminie Rychtal. Przyczyną tego jest stan pandemii, który rozpoczął się  wraz z początkiem 
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roku, a konsekwencjami tego były wprowadzone obostrzenia rządu, które  dotknęły również 
obiekty sportowe. Mimo tego jednak udało się zorganizować wiele imprez rekreacyjno-
sportowych. Obiekty sportowe od samego początku były przygotowane do bezpiecznego 
korzystania, wszystko zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi i wskazaniami 
sanepidu /dostępne środki do dezynfekcji, maseczki, dystans społeczny/. Aby dzieci ze szkół 
mogły bezpiecznie uczestniczyć w zajęciach w hali sportowej, zostały przygotowane szatnie 
/dystans/, środki dezynfekcji, podzielono boisko na sektory dla grup ćwiczebnych, obsługa 
wykonywała międzylekcyjną dezynfekcję. 

W minionym roku na lokalnych obiektach sportowych odbyły się zorganizowane imprezy 
rekreacyjno-sportowe: 

- 4.01 – Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej. 

- 23.01 – Gminny Turniej Koszykarski szkół dziewcząt i chłopców klas IV-VIII. 

- 25.01 – Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzików /6 drużyn z powiatu kępińskiego i 
namysłowskiego/. 

- 26.01 – Charytatywny Turniej Piłki Nożnej - „GRAMY DLA FRANIA”w połączeniu z wieloma 
atrakcjami oraz licytacją pióra, przekazanego przez prezydenta RP pana Andrzeja Dudę. 

- Luty – Realizacja projektu „Ferie dla dzieci i młodzieży”. Przygotowano moc atrakcji /min. 
dmuchane zamki, gry i zabawy dla dzieci, nauka tańca towarzyskiego, turniej warcabowy 
i inne/ wraz z posiłkami regeneracyjnymi. 

- 25 i 26.02 – XXI Igrzyska Dzieci Szkół Podstawowych powiatu kępińskiego w piłce 
koszykowej chłopców i dziewcząt. 

- W miesiącu kwietniu i maju zostały nakręcone filmy /autorstwa gminnego koordynatora 
sportu/z ćwiczeniami dla różnych grup wiekowych, począwszy od przedszkolaków a na 
seniorach kończąc. Jeden z filmów dostępnych w sieci „Test Ruffiera” pokazał w jaki 
sposób, w trudnym okresie pandemii, można ocenić własną wydolność organizmu. 

- Od 1 do 12 czerwca rychtalskie grupy rekreacyjno-sportowe przeprowadzały Gaszyn 
Challenge, inicjatywę wspierająca leczenie chorego dziecka. 

- W dniach od 2 do 15 lipca odbywał się Wakacyjny Indywidualny Wielobój Lekkoatletyczny 
- wiek uczestników, od  6 do 22 lat. Po  zakończeniu wieloboju rozdano dyplomy i medale. 

- W czasie letnich wakacji organizowane były czwartki piłkarskie dla dzieci i młodzieży. 

- 29.07 – Impreza rekreacyjno-sportowa „Sport Łączy, bez względu na wiek” /Turniej 
piłkarski dla młodzieży, dwójki siatkarskie, trójki koszykarskie, gry i zabawy dla dzieci/. 

- 10.08 – Turniej Piłki Nożnej Orlików – grup skupionych wokół zawodników zrzeszonych w 
AP Czech, grupy systematycznie trenującej na naszym Orliku. 

- 15.08 – X Turniej Siatkówki Plażowej – Krzyżowniki 2020 r. /udział zawodników z powiatu 
kępińskiego i namysłowskiego/. 

- 19.08 – „Sport bez barier” – impreza rekreacyjno-sportowa na zakończenie wakacji: 
wieloboje sprawnościowe, gierki piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie. 

- 19.09 – Narodowy Dzień Sportu na obiektach sportowych w Rychtalu. W ramach imprezy 
przeprowadzono: turniej piłki nożnej seniorów, turniej koszykarski młodzieży, gry i 
zabawy dla dzieci. 

- Od 20.09 do 24 listopada na rychtalskim Orliku odbywały się rozgrywki Dolnośląskiej 
Ukraińskiej Ligi Piłki Nożnej /co druga niedziela/. Grupa trenująca na naszym orliku 
wygrała rundę jesienną. 

- 13.11 – Jesienny Turniej Piłki Nożnej dzieci i młodzieży. 

Uprawianie sportów na rychtalskich obiektach sportowych wzbogacały także cotygodniowe 
(2 razy w tygodniu) treningi piłkarskie GKS Rychtal seniorów i juniora młodszego, treningi 
Orlików z AP Czech (głównie dzieci z gminy), zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkoły 
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podstawowej w ramach SKS. W sobotnie popołudnia sympatycy piłki nożnej uczestniczyli w 
ligowych rozgrywkach lokalnego zespołu GKS. Swój udział w usprawnianiu fizycznym miały 
również grupy niezrzeszone, trenujące systematycznie, głównie w poniedziałki, środy 
czwartki i piątki. Do tego dochodzą ćwiczenia na siłowni, spontaniczne gierki dzieci i 
młodzieży oraz częste przebywanie sporych grup na skate parku.  Stan pandemii 
spowodował, że były tygodnie, w których obiekty sportowe były zamknięte dla 
użytkowników. Wiele inicjatyw udało się jednak zorganizować.  

 

 Program operacyjny 3.5 Stworzenie programów doszkalających 

Działanie 3.5.2 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

- Gmina Rychtal wystartowała w konkursie europejskim w ramach programu Wifi4EU, 
dzięki czemu pozyskała dofinansowanie na instalację hot spotów w miejscach publicznych. 
Bon o wartości 15 tys. euro przeznaczony zostanie na zlokalizowanie 10 takich punków na 
terenie Gminy. Rok 2020 został przeznaczony na zdefiniowanie potrzeb gminy pod kątem 
instalacji hot spotów z wytypowaniem konkretnych lokalizacji. 

- Gmina Rychtal w partnerstwie z Gminą Bralin I Gminą Trzcinica zaaplikowała o środki 
unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 
2020 (Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych) na projekt pn. 
„Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z 
udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin”. Zadania ma na celu rozwój elektronicznych 
systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie 
administracji publicznej. 

- wprowadzono nową, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych stronę 
internetową Gminy Rychtal www.rychtal.pl, BIP www.bip.rychtal.pl oraz aplikację mobilną 
dla mieszkańców. 

 

 Program operacyjny 3.6 Działania prośrodowiskowe, w tym redukujące niską emisję 

Działanie 3.6.2 Promocja postaw ekologicznych 

W 2020 roku gmina Rychtal wykonała dwa projekty z zakresu edukacji ekologicznej na 
terenie gminy Rychtal. 
Pierwszy projekt pn.: „Podniesienie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych 
wśród mieszkańców gm. Rychtal poprzez szkolenia w zakresie ograniczenia niskiej emisji 
na terenie gminy Rychtal” miał na celu rozpowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców 
gminy Rychtal na temat niskiej  emisji, źródeł jej powstawania, negatywnego oddziaływania 
na zdrowie człowieka i na otaczające nas środowisko oraz sposobom zapobiegania jej 
powstawania. W ramach projektu miały zostać przeprowadzone szkolenia wśród 
mieszkańców lecz ze względu na stan pandemii, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo  
mieszkańców zrezygnowano z szkoleń. W wyniku realizacji projektu powstała poradnik 
„dobrych praktyk” w którym zostały zawarte najistotniejsze zagadnienia związane z niską 
emisją. Poradnik ten został rozpowszechniony na terenie gminy Rychtal. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 12 650,00 zł. Gmina Rychtal na realizację ww. projektu otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 7 590,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Drugim projektem z zakresu edukacji ekologicznej było utworzenie dydaktycznej dróżki na 
terenie Szkoły Podstawowej w Rychtalu.   Celem powstania „DDR czyli Dydaktycznej 
Dróżki w Rychtalu” było stworzenie miejsca, gdzie dzieci przedszkolne i uczniowie będą 
mogli: 
- dobywać wiedzę ekologiczno - przyrodniczą,  
- przeprowadzać różnorodne doświadczenia i obserwacje pozwalające poznać powiązania 
między organizmami żywymi a środowiskiem nieożywionym, 
- prowadzić obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku,  
- uczestniczyć w lekcjach w „zielonej klasie”, gdzie obcując z przyrodą będą mogli zdobywać 
wiedzę nie tylko z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, lecz również umiejętność 

http://www.rychtal.pl/
http://www.bip.rychtal.pl/
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planowania   czasu   wolnego,   sposobów   prowadzenia   obserwacji   i   ich   zapisywania, 
wyznaczania kierunków w  
terenie, poznania ekosystemów itp., 
- poznać rolę owadów i innych organizmów w przyrodzie, 
- nabyć umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, 
- lepiej zrozumieć zależności istniejące w przyrodzie i związki człowieka z naturą. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 29 500 zł, 
Gmina Rychtal na realizację ww. projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 17 700,00 
zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

 Program operacyjny 3.7 Wyposażenie sołectw w niezbędną infrastrukturę 
rekreacyjno-sportową Działanie 3.7.2 Wybudowanie i doposażenie placów zabaw  
i siłowni na powietrzu –  

- Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Rychtal poprzez utworzenie stefy Street 
workout, całkowita wartość projektu to 34 110,00 zł, poziom dofinansowania  
15 000,00 zł.  

- Przebudowa szatni LZS Skoroszów z dotacją UMWW (Program "Szatnia na medal"), 
całość inwestycji: 74 000,00 zł, dofinansowanie 35 660,00 zł. 

 
- Zakup 50 szt. sadzonek drzew miododajnych i nasadzenia w m. Drożki został 

zrealizowany przy udziale dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego  
w wysokości 4 500,00 zł, całość zadania 5.000,00 zł 
 

1.2 PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal” rozpoczęto prace nad opracowaniem 
dokumentacji. Zakończenie prac ustalono na dzień 30 lipca 2021 r. po czym nastąpi 
przekazanie pełnej dokumentacji studium Radzie Gminy celem podjęcia stosownej 
uchwały. W roku 2020 odbyły się rozszerzone konsultacje społeczne w ramach projektu 
„Przestrzeń gminna – lokalna wartość”. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w formie 
grantu w wysokości 50 000,00 zł, dzięki któremu udało się zrealizować pierwszy z dwóch 
etapów konsultacji. Stworzono interaktywna mapę z możliwością wypełnienia ankiety on-
line oraz odbyło się spotkanie otwarte z ekspertami i projektantami studium. 

 

 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

W wyniku dokonanej oceny obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i ich zmian pod kątem oceny zgodności z przepisami ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami 
odrębnymi, zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1587) należy uznać, że 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
wsi: Rychtal (cały obręb), Buczek Wielki (cały obręb), Zgorzelec (większa część obrębu) 
sporządzone w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) są częściowo aktualne. Pomimo 
ważności wyżej wymienionych planów wskazana jest ich zmiana, w zależności od potrzeb 
inwestycyjnych oraz możliwości finansowych Gminy Rychtal, w szczególności dotyczy to 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychtal. 
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Natomiast 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych dla 
części wsi (tereny zainwestowane i tereny przyległe): Darnowiec, Drożki, Krzyżowniki, 
Proszów, Sadogóra, Skoroszów, Stogniewice, terenów wskazanych w Studium Gminy pod 
lokalizację elektrowni wiatrowych oraz jednostkowe zmiany miejscowych planów wsi 
Rychtal, Buczek Wielki, Zgorzelec, Proszów, sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mimo że posiadają w stosunku 
do obowiązujących przepisów prawa pewne braki można je uznać za aktualne i 
zaspakajające obecne potrzeby w zakresie planowania przestrzennego. 

Jednostkowe wnioski o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
bądź ich sporządzenia powinny być uwzględnione przy sporządzeniu miejscowych planów 
dla większych kompleksów np. całych obrębów lub ich części. 

W roku 2020 nie podejmowano uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie mpzp są aktualnie obowiązujące. 

 

1.3 REALIZACJA WIELOLETNIEGO 
PROGRAMU GOSPODAROWANIA 
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMIN Y 
RYCHTAL W LATACH 2018 – 2022 

 

ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY W ROKU 2020 
I – ilość mieszkań – 17 w tym: 
- 5 socjalne,  
- 1 pustostan (1 lokal komunalny) 
II - powierzchnia ogólna lokali – 694,28 m2, w tym; 
- lokali mieszkalnych 559,64 m2;  
- lokali socjalnych 135,24 m2;  
- pustostan - 1 komunalne – 57,97 m2  

- pustostan – 2 socjalne – 64,59 m2   
Stawka czynszu za 1 m2 – 9,59 zł 
Na początku 2020r. zasób mieszkaniowy Gminy obejmował następujące mieszkania 

 RYCHTAL 

- lokal mieszkalny nr 5 – położony na poddaszu, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki o 
pow. użytkowej 42,68 m2, znajdującego się przy ulicy Ogrodowej 12 w Rychtalu 

- budynek mieszkalny piętrowy składający się z pięciu lokali mieszkalnych, wyposażonych 
w wodę, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną, budynek stary, pokryty papą.  

- lokal nr 2 – położony na parterze, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki o pow. 
użytkowej 59,03 m2, znajdujących się przy ulica Okólna 3 w Rychtalu 

- budynek piętrowy, stary, wyposażony w wodę, kanalizację sanitarną, instalację 
elektryczną, kryty dachówką; 

- lokal nr 5 – położony na poddaszu, składający się z 1 pokoju + kuchni o pow.  użytkowej 
16,00 m2, znajdujący się przy ulica Strumykowa 10/5 w Rychtalu 

- budynek piętrowy, wyposażony w wodę, instalację elektryczną, kanalizację sanitarną, 
kryty eternitem, składający się z pięciu lokali   

- lokal nr 3 – położony na pierwszym piętrze, składający się z 1 pokoju, kuchni , łazienki  
o pow.  użytkowej 38,02 m2, znajdującego się przy ulicy Strumykowej 7/3 w Rychtalu 

- budynek piętrowy, kryty dachówką, wyposażony w wodę, kanalizację sanitarną, 
instalację elektryczną składający się z czterech lokali mieszkalnych. 

- lokal nr 12- położony na pierwszym piętrze, składający się z 1 pokoju, kuchni o pow. 
użytkowej 24,80 m2, znajdujący się przy ulicy Zawada 1/12 w Rychtalu 
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- budynek wolnostojący, piętrowy, pokryty papą wyposażony w instalację elektryczną, 
instalację wodno – kanalizacyjną, składającą się z 12 lokali mieszkalnych 

- lokal nr 2 – położony na parterze, składający się z jednego pomieszczenia o pow. 
użytkowej 19,80 m2, znajdujący się przy ulicy Rynek 6/11 w Rychtalu 

- lokal nr 9 – położony na parterze, składający się z jednego pomieszczenia o pow.  
użytkowej 20,50 m2, znajdujący się przy ulicy Rynek 6/2 w Rychtalu 

- budynek piętrowy kryty papą, wyposażony w wodę, kanalizację sanitarną, instalację 
elektryczną, składającą się z dziesięciu lokali mieszkalnych i dwóch lokali w których 
prowadzona jest działalność gospodarcza. 

- lokal nr 1/2 – położony na I piętrze składający się z 4 pokoi, łazienki, kuchni, korytarza 
 o pow. użytkowej 94,37 m2, znajdujący się przy ul. Kolejowej 1/1-2 w Rychtalu 

- lokal nr 1/3 – położony na I piętrze składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza 
 o pow. użytkowej 46,92 m2, znajdujący  się przy ul. Kolejowej 1/3 w Rychtalu 

- lokal nr 1/4 – położony na I piętrze składający się z 2 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz o 
pow. użytkowej 57,97 m2, znajdujący  się przy ul. Kolejowej 1/4 w Rychtalu 

- lokal nr 1/5 – położony na parterze składający się z pokój + kuchnia, łazienka o pow. 
Użytkowej 25,69 m2, znajdujący  się przy ul. Kolejowej 1/5 w Rychtalu 

- lokal nr 1/6 – położony na parterze składający się z pokój + kuchnia, pokój, łazienka 
 o pow. użytkowej 38,90 m2, znajdujący  się przy ul. Kolejowej 1/6 w Rychtalu 

- lokal nr1/7 – położony na parterze składający się z pokój, kuchnia, łazienka o pow. 
Użytkowej 22,95 m2, znajdujący  się przy ul. Kolejowej 1/7 w Rychtalu 

- lokal nr 1/8 – położony na parterze składający się z pokój, kuchnia, łazienka o pow. 
Użytkowej 31,70 m2, znajdujący  się przy ul. Kolejowej 1/8 w Rychtalu 

- lokal nr 1/9 – położony na parterze składający się z 2 pokoi, aneksu kuchennego. Łazienki 
o pow. użytkowej 55,12 m2, znajdujący  się przy ul. Kolejowej 1/9 w Rychtalu 

- budynek piętrowy kryty papą, wyposażony w wodę, kanalizację sanitarną, instalację 
elektryczną, składającą się z dziewięciu lokali mieszkalnych  

 

 PROSZÓW 
lokal nr 1 – położony na pierwszym piętrze, składający się z dwóch izb o powierzchni 
użytkowej 66,60 m2, znajdującego się w Proszowie 12 – budynek wolnostojący, była szkoła 
podstawowa Proszów, składający się z trzech lokali mieszkalnych wyposażony w wodę, 
kanalizację sanitarną i instalację elektryczną, pokryty dachówką. 
 

 SKOROSZÓW 
lokal nr 1 – położony na parterze, składający się z trzech izb o powierzchni użytkowej 33,23 
m2, znajdujący się w Skoroszowie 12/1 – budynek wolnostojący, piętrowy, wyposażony  
w wodę, kanalizację i instalację elektryczną, pokryty dachówką. 
Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela wyżej wymienione lokale z przeznaczeniem na 
lokale socjalne. 
Rychtal: 
    - ulica Strumykowa 10/5  – lokal nr 5 
    - ulica Kolejowa 1  – lokal nr 1/5; 1/6; 1/7; 1/8 
Wykres 18. Zestawienie zasobu mieszkalnego w latach 2016 – 2020. 

 
W roku 2020 podpisano 1 umowy na najem lokalu mieszkalnego. 
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1.4 PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU 
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2021 – 2023 został przyjęty 
Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 marca 2021 roku. 

Cele opracowania planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości: 
- poprawa wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, 
- utrzymanie nieruchomości gminnych w zasobie oraz pozyskanie nowych gruntów     
   dla realizacji celów publicznych. 
 

 STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI. 
 
Na dzień 30 grudnia 2020 r. Gmina Rychtal była właścicielem gruntów o ogólnej 
powierzchni 176,2873 ha i wartości 19 895 857,97 zł. 
Największą powierzchnię gruntów stanowią grunty pod drogami (około 67,5%) wszystkich 
gruntów i torowiska 13%. 
Kolejną pozycję w strukturze zajmują grunty zabudowane (około 6,1%).  
Grunty pod boiskami stanowią (około 5,5%), grunty orne (około 4%), nieużytki (około 3%), łąki 
(około 0,3%) i tereny niezabudowane (około 0,6%). 
 
Wykres 19.. Grunty Gminy Rychtal w roku 2020. 

 
W roku 2020 Gmina Rychtal nabyła dwa lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie za 
kwotę 140 000 zł oraz nieruchomość w Proszowie dz.nr 116/2 za kwotę 20 200,00 zł. Zbyto 
dwa lokale mieszkalne 1 w Rychtalu i 1 w Drożkach za kwotę 43 751,50 zł oraz trzy działki:  
w Krzyżownikach, Rychtalu i Proszowie za kwotę 41 036 zł. 
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Wykres 20. Powierzchnia ogólna na tle sołectw w roku 2020. 

 
 

Najwięcej gruntów w użytkowaniu wieczystym znajduje się w Zgorzelcu (43%), Rychtalu 
(19%), Wielkim Buczku (17%) i Skoroszowie (14%), najmniej w Krzyżownikach (7%),  
w pozostałych sołectwa brak jest tego typu nieruchomości. 

Powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie w roku 2018 wskazuje na znaczącą przewagę 
Szkoły Podstawowej w Rychtalu, ma to związek z ilością budynków, które wchodzą w skład 
jednostki oświatowej (42%). Na drugim miejscu znajdują się szkoły w Drożkach i Wielkim 
Buczku, natomiast najmniejszą powierzchnię posiada przedszkole w Rychtalu. 

 
Tabela 18. Zestawienie powierzchni nieruchomości Gminy Rychtal oddanych w użytkowanie wieczyste w latach 
2016 – 2020  

 

Lp. 

 

Nazwa 
obrębu 

Planowany 
stan na 

31.12.2016 

w ha 

Planowany 
stan na 

31.12.2018 

w ha 

Stan na 
31.12.2019 r.  

w ha 

Stan na 
31.12.2020 r.  

w ha 

Planowany 
stan na 

31.12.2021 w 
ha 

1 Krzyżowniki 1,2808 0,6400 1,2808 
1,2808 1,2808 

2 Sadogóra 0,1834 0, 1834 0,1834 
0,1834 0,1834 

3 Stogniewice 0,1200 0,1200 0,1200 
0,1200 0,1200 

4 Proszów 0,2700 0,2700 - 
- - 

5 Rychtal 2,5381 1,3917 1,4628 
1,4628 1,4628 

 Razem 4,3923 2,6051 3,0470 3,0470 3,0470 

 

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów w 2019 r. przekształcono 1,3585 ha na łączna wartość 276 224,00 zł. 

Gmina Rychtal gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami 
prawidłowej gospodarki w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a przede wszystkim: 
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 ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 
poz.1774  
z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o przepisy miejscowe stanowione przez 
Radę Gminy Rychtal. Wśród najważniejszych przepisów wymieniamy: Uchwałę nr 
XIII/77/08 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad 
nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmowania.  

 Zarządzenia nr 8/2009 Wójta Gminy Rychtal z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie czynszu 
dzierżawnego gruntów oraz Zarządzenia nr 1/2011 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 
stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek miesięcznych czynszu 
najmu lokali użytkowych usytuowanych w nieruchomościach zbudowanych 
stanowiących własność gminy Rychtal. 

Do roku 2020 nie planuje się aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 
nieruchomości. Wpływ na kształtowanie mienia komunalnego ma także proces 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przewiduje się dalszy 
proces przekształceń, w wyniku którego zmniejszy się wskaźnik gruntów oddanych  
w użytkowanie wieczyste. 

Przewiduje się również dalszą komunalizację majątku, nabywanie nieruchomości do 
zasobu gminy. Przy komunalizacji majątku stronami postępowania o nabycie mienia 
komunalnego jest Skarb Państwa i gmina, a przedmiotem tego postępowania jest fakt 
przeniesienia własności ze Skarbu Państwa na gminę. Proces komunalizacji na terenie 
gminy jest nadal w toku. Przedmiotem komunalizacji w większości są nieruchomości 
będące w administrowaniu gminy a stanowiące drogi lokalne. 

Przewiduje się również nabywanie nieruchomości gruntowych zajętych pod budowę 
przepompowni ścieków w miejscowościach: Proszów, Stogniewice, Dworzyszcze oraz 
gruntów przeznaczonych w MPZP pod drogi gminne. 

 

1.5 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
Program opieki nad zabytkami został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/150/20 Rady Gminy 
Rychtal z dnia 25 sierpnia 2020 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego dnia 31 sierpnia 2020 r. pod poz. 6606. 

Gminną Ewidencję Zabytków ustalono Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Rychtal  
z dnia 19 grudnia 2019 r. 

Celem opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami jest poprawa stanu 
zachowania środowiska kulturowego oraz uświadamianie potrzeb i zasad ochrony tegoż 
środowiska wśród społeczeństwa gminy. 

Podstawowym, ogólnie pojętym założeniem niniejszego „Programu opieki nad zabytkami 
dla Gminy Rychtal na lata 2016 – 2019” jest ukierunkowanie działań Samorządu Gminnego 
służącym podejmowaniu planowanych działań dotyczących finansowania, inicjowania, 
wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu 
kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Jest to 
uzupełniający dokument w stosunku do innych aktów planowania gminnego. Zadaniem 
programu jest także organizacja działań edukacyjnych i wychowawczych wobec 
miejscowej społeczności. Dla realizacji powyższego założenia niezbędna jest realizacja 
szczegółowych celów określonych m.in. w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r, poz. 1446 z późn. zmianami), 
do których należą:  

- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych 
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;  

- uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego  
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody  
i równowagi ekologicznej;  
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- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 
zachowania;  

- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;  
- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 
środków finansowych na opiekę nad zabytkami;  

- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;  

- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z 
opieką nad zabytkami;  

- zapoznanie z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami Gminy Rychtal, w 
tym także rozróżnienie obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa 
wielkopolskiego i figurujących w ewidencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków; 

- wspieranie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na opiekę nad 
zabytkami.  

- uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków przy sporządzaniu i zmianie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

 
Tabela 19. Obiekty  nieruchome wpisane do rejestru zabytków 

Lp. Adres obiektu Obiekt Nr. rejestru Data wpisu Uwagi 
 

1. Wielki Buczek Kościół p.w. św. Jana 
Nepomucena 

Kl.III-885/22/61 27.12.1961 r.  

Zespół Dworski 264/Wlkp/A 6.12.2005r.  
2. Drożki Kościół  p.w. Jana 

Nepomucena  
676/A 14.07.1969 r.  

Dzwonnica 
drewniana 

677/A 14.07.1969 r.  

Dwór 1043/A 23.03.1970 r.  
3. Krzyżowniki Kościół par. p.w.  

Nawiedzenia NMP 
 
603/A 

 
31.12.1990 r. 

 

4. Proszów Kościół  p.w.  św. 
Rocha  

 
602/A 

 
31.12.1990 r. 

 

5.  
Rychtal 

Kościół par. p. w. 
Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela 

 
601/A 

 
31.12.1990 r. 

 

Układ urbanistyczny 673/A 27.05.1993r.  
6. Ryniec Dwór 182/A 21.08.1968r.  
7.  

Skoroszów 
Zespół pałacowy 
 

887/Wlkp/A 27.12.1961r.  
i z 6.03.2013r. 

1 szt. 

Spichrz 1045/A 25.03.1970r.  

 
Tabela 20 Wykaz zabytków ruchomych na terenie gminy Rychtal wpisanych do rejestru zabytków 

Lp. Adres obiektu Obiekt Nr rejestru Data wpisu Uwagi 
1. Wielki Buczek Kościół p.w.  

św. Jana Nepomucena 
208/B 
Kl-III-860/38/72 

18.05.1972  
7 szt. 

2. Drożki Kościół  p.w. Jana 
Nepomucena 

210/B 
KL-III-860/40/72 

18.05.1972  
11 szt. 

3. Krzyżowniki Kościół par. p.w. 
Nawiedzenia NMP 

47/B 
KL-III-860/27/70 

08.12.1970  
25 szt. 

4. Proszów Kościół p.w. św. 
Rocha 

222/B 
Kl-III-860/52/72 

24.05.1972  
25 szt. 

113/B 
PSOZ-KAL-
5330/15/93 

3.06.1950/ 
20.12.1993 

1 szt. 
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114/B 
PSOZ-KAL-
5330/16/93 

3.06.1950/ 
20.12.1993 

1 szt. 

5. Rychtal Kościół par. p. w. 
Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela 

223/B 
KL-III-860/53/72 

24.05.1972  
17 szt. 

6. Skoroszów Zespół pałacowy 224 
KL-III-860/54/72 

24.05.1972  1 szt. 

 
 Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków 

Zabytek archeologiczny, to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub 
podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 
kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów lub zabytek ruchomy, 
będący tym wytworem (art. 3 pkt. 4 ustawy o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 
Zabytki archeologiczne są częścią dziedzictwa kulturowego. Na zasób zabytków 
archeologicznych składają się zarówno tzw. stanowiska archeologiczne (zawierające m.in. 
warstwy kulturowo-osadnicze, obiekty archeologiczne) i zabytki ruchome z nich 
pochodzące oraz skarby monet i ozdób. Na terenie gminy Rychtal występują nie tylko 
zabytki kubaturowe, ale także stanowiska archeologiczne potwierdzające liczne fakty 
historyczne. Ze wstępnego rozpoznania ustalono, że na terenie gminy znajduje się ponad 
241 stanowisk wpisanych do ewidencji gminnej (osady, cmentarzyska, punkty osadnicze). 

Tabela 21. Zestawienie liczbowe stanowisk archeologicznych w gminie Rychtal 

Kategorie danych Liczba 
ogólna 

W tym  

w rejestrze 
zabytków 

1. Stanowiska archeologiczne     241 – 

 1.1. Grodziska 1 1 

1.2. Osady/punkty osadnicze 237 – 

1.3. cmentarzyska  2 – 

1.5. inne (układ urbanistyczny i w-wy kulturowo-osadnicze) 1 1 

 
Tabela 22. Zabytki wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Lp Obiekty Nr rejestru Administrator, 
użytkownik, właściciel 

1. Kościół p.w. św. Jana 
Nepomucena w Wielkim 
Buczku 

Ruchome 208/B 18.05.1972 
Nieruchome 
Kl.III-885/22/61 z 27.12.1961 r. 

Własność kościelna 

2. Kościół p.w. św. Jana 
Nepomucena w Drożkach 
wraz z dzwonnicą 

Ruchome 210/B 8.05.1972 
Nieruchome 676/A z 14.07.1969r. 
677/A z 14.07.1969r. 

Własność kościelna 
 

3. Kościół par. p.w. 
Nawiedzenia NMP 
w Krzyżownikach 

Ruchome 47/B 8.12.1970 
Nieruchome 
603/A z 31.12.1990 r. 

Własność kościelna 

4. Kościół par. p.w.  św. Rocha 
w Proszowie 

Ruchome 41/B 24.05.1972 
113/B 3.06.1950 
114/B 3.06.1950 
Nieruchome 602/A z 31.12.1990r. 

Własność kościelna 

5. Kościół par. p.w. 
Męczeństwa 

Ruchome 223/B 24.05.1972 
Nieruchome 601/A 31.12.1990 r. 

Własność kościelna  
 



106 

 

 św. Jana Chrzciciela w 
Rychtalu 

6. Dwór w Drożkach Nieruchome 1043/A 23.03.1970 r. Skarb Państwa, Agencja 
nieruchomości rolnych w 
Poznaniu 

7. Dwór Ryniec Nieruchome 182/A 21.08.1968 r. Skarb Państwa, Agencja 
nieruchomości rolnych w 
Poznaniu 

8. Zespół Pałacowy w 
Skoroszowie 

Ruchome 224 24.05.1972 
Nieruchome 
887/Wlkp/A 27.12.1961 

Użyt. : Fundacja „ARS 
BONITAS”                w 
Poznaniu, Gabriela 
Tobola, 
Oś Zwycięstwa 8/102, 61-
645 Poznań 

9. Spichlerz w Skoroszowie Nieruchome 1045/A 25.03.1970 Własność prywatna 
 

10. Zespół dworski w Wielkim 
Buczku 

Nieruchome 264/Wlkp/A 6.12.2005 Skarb Państwa, Agencja 
nieruchomości rolnych w 
Poznaniu 
 

11. Układ urbanistyczny oraz 
warstwy archeologiczne) 

Nieruchome 673/A  27.05.1993 Gmina Rychtal 
ul. Rynek 1 63-630 Rychtal 
i własność prywatna 

 

1.6 STRATEGIA ROZWOJU 
ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY 
RYCHTAL NA LATA 2020 – 2040  

Gmina Rychtal pozyskała dofinansowanie na sporządzenie Strategii elektromobilności z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50 000,00 
zł. Rada Gminy Rychtal Uchwałą Nr XX/132/2020 z dnia 27-04-2020, uchwaliła i przyjęła do 
realizacji Strategię rozwoju elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040.  Celem 
niniejszego dokumentu jest przedstawienie długofalowej strategii rozwoju 
elektromobilności dla gminy Rychtal na lata 2020-2040. Przyjęte w Strategii działania będą 
służyły wsparciu gminy Rychtal w realizacji polityki elektromobilności oraz spełnieniu celów 
wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromoblilności w ramach Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Tabela 21. Cele strategiczne oraz operacyjne. w strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 
2020-2040  

Cele strategiczne Cele operacyjne 
 

1. Rozwój przemysłu 
elektromobilności 
(Zwiększenie udziału 
pojazdów elektrycznych) 

1.1 Obsługa powiatowej linii autobusowej Kępno-Rychtal przez 
autobus elektryczny i wprowadzenie komunikacji gminnej. 
1.2 Wymiana pojazdów JST na elektryczne i obsługa przewozów 
szkolnych przez pojazdy elektryczne 
1.3 Rozbudowa sieci transportu współdzielonego w oparciu o 
elektryczne pojazdy kategorii L6e i L7e oraz skutery i rowery 
elektryczne 

2. Stworzenie warunków dla 
rozwoju elektromobilności o 
stabilizacja sieci 
elektroenergetycznej 
(Rozbudowa sieci punktów 
ładowania samochodów 
elektrycznych) 

2.1 Rozbudowa publicznie dostępnych punktów ładowania oraz 
wypożyczalni pojazdów elektrycznych 
2.2 Wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorców przy budowie 
prywatnych punktów ładowania zasilanych z mikroelektrowni 
fotowoltaicznych. 
2.3 Rozbudowa sieci mikroelektrowni fotowoltaicznych przez 
osoby prywatne, przedsiębiorców oraz JST 
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3. Rozwój świadomości 
społecznej w zakresie 
ekologicznego transportu 

3.1 Szkolenia i spotkania informacyjne dla pracowników JST oraz 
mieszkańców 
3.2 Warsztaty prezentujące zalety pojazdów elektrycznych 
3.3 Kampania medialna promująca transport ekologiczny 

 

1.7 PROGRAM PROFILAKTYKI I 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 
określał gminną strategię w zakresie profilaktyki i minimalizowania szkód społecznych oraz 
zdrowotnych w zakresie nadużywania alkoholu. 

Gminny Program uchwalany jest corocznie przez radę gminy, uwzględniającej cele 
operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone  
w Narodowym Programie Zdrowia. Ponadto zadania programu wpisane są  
w opracowywaną w bieżącym roku strategię rozwiązywania problemów społecznych. 

Cel strategiczny - ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, 
wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, oraz zjawiska 
picia alkoholu, używania substancji psychoaktywnych oraz leków i podejmowania 
zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież. 

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na funkcjonowanie gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku wyniosło 20 952,00 zł, natomiast 42 
451,00 zł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na pomoc rodzinom  
z problemem alkoholowym. 

Gminna Komisja liczy 4 członków, spotyka się 1 raz w miesiącu z wyjątkiem miesięcy 
wakacyjnych (lipiec - sierpień) całkowity koszt - 14 950,00 zł. 

Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadzili 
rozmowy z 24 osobami, które uzależnione są od alkoholu oraz z 8 członkami ich rodzin. 
Rodzin, którym udzielono wsparcia w ramach grup roboczych było 14. 

Dodatkowo osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie 
komisji: 

- osoby doznające przemocy w rodzinie: 14 osób; 

- osoby stosujące przemoc w rodzinie: 6 osób; 

Działania podejmowane przez gminną komisję wobec członków rodzin, w których dochodzi 
do przemocy: 

- prowadzenie rozmowy interwencyjnej z osobą nadużywającą alkoholu w związku ze 
stosowaniem przez nią przemocy: 2; 

- motywowanie sprawcy przemocy do udziału w oddziaływaniach edukacyjno-
korekcyjnych dla osób stosujących przemoc: 2; 

- prowadzenie rozmowy z osobą doznającą przemocy w celu diagnozy jej sytuacji  
w rodzinie: 2; 

- poinformowanie o lokalnej ofercie pomocy dla dzieci krzywdzonych: 2; 

Działania wynikające z Gminnego Programu nie będące ustrukturyzowanymi programami 
profilaktycznymi: 
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- festyny i inne imprezy plenerowe (poza sportowymi): 

27 uczestników, koszt: 1 746,00 zł; 

Z uwagi na pandemię Covid-19 oraz obostrzenia dotyczące realizacji imprez i zajęć zgodne 
z przedsięwzięciami Gminnego Programu zostały ograniczone do minimum. Nie 
wykorzystane środki budżetowe nie przepadają, i pozostają do realizacji w kolejnym roku 
budżetowym. Realizowane z programu działania są zgodne z jego założeniami i realizowane 
w ramach możliwości i wprowadzanych obostrzeń. 

Na terenie gminy działały miejsca pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i 
innych grup ryzyka: 

Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (z programem wychowawczym) z 
uwagi na pandemię nie były czynne. 

Łączna wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku to kwota: 70 
469,00 zł. 

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii poprzez zakup drag-testów w 2020 roku wynosi: 1 
899,00 zł. 

 

1.8 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z 
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 MAŁE GRANTY 

Celem głównym realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest 
budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami, służącego 
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej  
w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

Cele szczegółowe: 

 Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej; 
 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu; 
 Integracja społeczności lokalnej poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

regionalnych i edukacyjnych; 
 Wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów służące ich rozwojowi 

lepszemu przygotowaniu do współpracy z Gminą w zakresie realizacji zadań  
publicznych i dla osiągnięcia ważnych celów społecznych 

Corocznie na przełomie października odbywają się konsultację społeczne, w których za 
pomocą pisemnych formularzy składają opinię co do przedstawionego projektu na dany 
rok, zakładanych celów oraz sposobu realizacji programu. Urząd Gminy prowadzi 
bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na: 

a) przygotowaniu, prowadzeniu konkursów dla organizacji na realizację zadań 
publicznych; 

b) sporządzeniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami; 
c) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami; 
d) konsultacjami z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w sferze 

dotyczących zadań statutowych organizacji pozarządowych. 
 

W planie budżetu na 2020 r. na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego 
konkursu ofert przeznaczono 10.000,00 złotych, jednak w związku z sytuacją epidemiczną 
do Wójta Gminy Rychtal nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie tzw. małego zdania. 
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 AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA (JEDNOSTKI OSP) 

Na terenie Gminy Rychtal działa pięć jednostek Ochotniczych straży pożarnych w tym: OSP 
Rychtal, OSP Wielki Buczek, OSP Drożki, OSP Proszów oraz OSP Krzyżowniki.  

Do głównych celów i zadań OSP należą: 

 prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 
współdziałanie  
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi  
i innymi podmiotami, 

 udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 
ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk  
i zdarzeń, 

 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 
oraz sposobach ochrony przed nimi, 

 upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu 
oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, 

 wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, 
 działania na rzecz ochrony środowiska, 
 wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie, 
 wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP, 
 występy na zawodach sportowo-pożarniczych. 

Ochotnicze straże pożarne zajmują się również szeroko rozumianą działalnością kulturalną 
i wychowawczą. W wielu jednostkach powstały sekcje sportowe, izby tradycji, a także z OSP 
współpracuje wiele lokalnych stowarzyszeń o różnych zainteresowaniach. Niektóre 
jednostki OSP zajmują się szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy, są organami 
prowadzącymi miejscowe szkoły, przejęte po zlikwidowanych szkołach gminnych. 

Tabela 22 Środki przeznaczone na jednostki OSP w 2020 roku 

 

Koszt roczny jednostek OSP 

- OSP Proszów  24 797,15 zł 
- OSP Drożki  25 346,07 zł 
- OSP Wielki Buczek 26 542,55 zł 
- OSP Krzyżowniki  18 302,73 zł + 27 000,00 zł  

(inwestycja – położenie blachodachówki) 

- OSP Rychtal  50 832,29 zł 

 

Tabela 23. Samochody na wyposażeniu OSP z ternu Gminy Rychtal 

Jednostka OSP Numer Marka Typ/ Rok produkcji Rodzaj 

 Plan Koszty 
Dotacje celowe z budżetu 11 900,00 zł 11 900,00 zł 
Rożne wyd. na rzeczy osób 
fizycznych 

13 039,52 zł 8 970,00 zł 

Ubezpieczenie społeczne 700,00 zł 673,12 zł 
Wynagrodzenie bezosobowe 22 542,00 zł 22 307,98 zł 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 

64 652,46 60 123,92 

Zakup energii 12 399,70 zł 10 717,69 zł 
Zakup usług remontowych 500,00 zł 0,00 zł 
Zakup usług zdrowotnych 860,00 zł 860,00 zł 
Zakup usług pozostałych 20 669,21 zł 20 258,18 zł 
Opłaty telekomunikacyjne 1 000,00 zł 615,00 zł 
Różne opłaty i składki 9 555,11 zł 9 394,90 zł 
Wydatki inwestycyjne   27 000,00 zł 27 000,00 zł 
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rejestracyj
ny 

model /data pierwszej 
rejestracji/ 

Przeznaczenie 

      

OSP Wielki 
Buczek 

KLB 528F STAR 244 1986 SAM. SPEC. 

POŻARNICZY 

OSP Rychtal PKE H808 VOLVO  FL6 1987 SAM. SPEC. 

POŻARNICZY 

OSP Drożki PKE 71EA STAR 266 1986 SAM. SPEC. 

POŻARNICZY 

OSP Wielki 
Buczek 

PKE 07EA STAR 244 1981 SAM. SPEC. 

POŻARNICZY 

OSP Proszów PKE 77H6 MAN 14.232 1993 SAM. SPEC. 

POŻARNICZY 

OSP Rychtal PKE 06N2 MAN TGM 
18.340 

2016 SAM. SPEC. 

POŻARNICZY 

OSP Drożki PKE 88C4 RENAUL
T  

KANG
OO 

1999 SAMOCHÓD 
CIĘŻAROWY 

OSP 
Krzyżowniki 

PKE 98J2 MAGIRU
S-DEUTZ 

FM170 1976 SAM. SPEC. 

POŻARNICZY 

OSP Wielki 
Buczek 

PKE 21JY Renault 
Express 

- 1994 SAM. CIEŻAROWY 

OSP Wielki 
Buczek 

PKE 06EA JELCZ 4 2001 SAM. SPEC. 

     POŻARNICZY 

      

 

1.9 SOŁECKIE STRATEGIE ROZWOJU 
Na terenie Gminy Rychtal 4 sołectwa –Sołectwo Zgorzelec, Sołectwo Proszów, Sołectwo 
Drożki i Sołectwo Wielki Buczek –posiadają Sołeckie Strategie Rozwoju sporządzone przez 
mieszkańców z udziałem moderatorów odnowy wsi oraz zatwierdzone Uchwałami 
Zebrania Wiejskiego:• 

 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Zgorzelec na lata 2017 -2027 przyjęta Uchwałą Nr 
3/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zgorzelec w dniu 22 września 2017 r.• 

 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Proszów na lata 2017 -2027 przyjęta Uchwałą Nr 
2/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Proszów w dniu 26 września 2017 r.• 

 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Drożki przyjęta Uchwałą Nr 7/2018 Zebrania 
Wiejskiego Sołectwa Drożki w dniu 23 września 2018 r.• 

 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wielki Buczek przyjęta Uchwałą Nr 1/2019 Zebrania 
Wiejskiego Sołectwa Wielki Buczek w dniu 28 stycznia 2019 r. 

Dokumenty te mają za zadanie uporządkowanie działań podejmowanych przez różne 
grupy społeczności lokalnych oraz integrację działań podejmowanych przez mieszkańców, 
organizacje pozarządowe oraz Urząd Gminy. Opracowanie Strategii każdorazowo 
poprzedzone było przez przeprowadzenie wizji w terenie, dokonanie analizy zasobów oraz 
analizy SWOT pozwalającej określić mocne i słabe strony sołectwa oraz szanse i zagrożenia 
jego rozwoju. Każdorazowo dokonywano również analizy potencjału rozwojowego sołectwa 
w kategoriach standardu życia, jakości życia, bytu oraz tożsamości wsi i wartości życia 



111 

 

wiejskiego. Posiadanie wypracowanych przy udziale moderatorów odnowy wsi Sołeckich 
Strategii Rozwoju jest jednym z czynników premiowanych przy składaniu wniosków  

o dofinansowanie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 –2020”, którego 
celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie 
oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera i zachęca do zaangażowania w realizację 
przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie wypracowane 
koncepcje odnowy wsi.  

W roku 2020 złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w 
ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” (Pięknieje Wielkopolska Wieś) 1 projekt:  
„Remont domu ludowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w 
miejscowości Drożki”, niestety projekt nie uzyskał dofinansowania.  

 

1.10 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2016 –2020” przyjęty został 
Uchwałą Nr XXI/136/16 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 listopada 2016 r. Powstanie dokumentu 
możliwe było dzięki pozyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Opracowany dokument jest elementem realizacji strategii unijnych na poziomie lokalnym 
oraz składową poprawy jakości życia mieszkańców gminy. W dokumencie przedstawiono 
wyniki inwentaryzacji emisji CO2 oraz zużycia energii w Gminie Rychtal. Wskazano cel 
strategiczny i cele szczegółowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Przedstawiono 
również działania, które należy podjąć, aby osiągnąć zakładane cele. Opracowanie 
dokumentu pozwoliło na określenie obszarów problemowych w kontekście niskiej emisji 
na terenie Gminy. Budynki użyteczności publicznej w Gminie Rychtal zlokalizowane są 
często w starych obiektach, z czym wiąże się wysokie roczne zużycie energii cieplnej oraz 
duża emisja szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Wysoka energochłonność tych 
budynków generuje nadmierne koszty ich utrzymania (szczególnie w sezonie grzewczym), 
co jest znaczącym obciążeniem budżetowym dla podmiotów prowadzących w nich swoją 
działalność.  

Podjęcie niezbędnych działań termomodernizacyjnych obniży emisję szkodliwych gazów  
i pyłów do atmosfery, pozwoli na znaczne obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem 
tych obiektów oraz przyczyni się do podniesienia jakości warunków pracy.  

Dodatkowym problemem gminy wpływającym znacząco na zapotrzebowanie na ciepło, 
jest niska sprawność instalacji grzewczych. Użytkowanie przestarzałych technicznie źródeł 
powoduje zużywanie dużej ilość energii. Skutkiem tego są zbyt wysokie koszty, które często 
nie gwarantują odpowiedniego ogrzania pomieszczeń. Podobny problem wynikający  
z braku prac termomodernizacyjnych oraz niskiej sprawności instalacji grzewczych dotyczy 
również gospodarstw domowych. Ponadto jakość i rodzaj spalanego paliwa w domowych 
instalacjach jest często nieodpowiednia. W tym celu wykorzystywany jest nierzadko węgiel 
o niskiej jakości lub odpady (pocięte opony, worki foliowe, butelki plastikowe np.). 

Kolejnym obszarem problemowym występującym w Gminie Rychtal jest też niewielka 
świadomość społeczeństwa w zakresie oszczędności energii, alternatywnych źródeł energii, 
szkodliwości spalania w piecach i kominkach wszelkiego rodzaju materiałów, oraz wpływu 
emisji szkodliwych gazów i pyłów na atmosferę, a tym samym na zdrowie mieszkańców. 
Wraz z brakiem świadomości ww. zagadnień występują również obawy przed znaczącymi 
kosztami jakiejkolwiek modernizacji czy zmiany źródła ciepła. W 2020 roku gmina Rychtal 
pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na realizacje projektu pn.: “Podniesienie świadomości i kształtowanie postaw 
ekologicznych wśród mieszkańców gm. Rychtal poprzez szkolenia w zakresie ograniczenia 
niskiej emisji na terenie gminy Rychtal”. Wśród mieszkańców gminy Rychtal, został 
rozpowszechniony poradnik “dobrych praktyk” w którym w sposób kompleksowy i zwięzły 
zostały zawarte informację dotyczące źródeł niskiej emisji oraz sposobów zapobiegania jej 
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powstawaniu. Mieszkańcy gminy, dowiedzieli się jak zwykłe codzienne czynności np. 
rozpalanie w piecu centralnego ogrzewania, wykonywane w sposób prawidłowy  
i z wykorzystaniem paliw dobrej jakości pozytywnie wpływają na ograniczenie niskiej emisji, 
zwiększenie efektywności energetycznej instalacji centralnego ogrzewania oraz na 
zmniejszenie zużycia paliw stałych. Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 7 5240,00 zł. 

 

Oświetlenie ulic jest jednym z bardzo istotnych obszarów, w których możliwa jest redukcja 
zużycia energii. Modernizacja oświetlenia umożliwia także stopniowe wycofywanie 
szkodliwych dla środowiska technologii, obniżanie kosztów utrzymania oraz zwiększanie 
kontroli nad funkcjonowaniem systemu. Celem Gminy jest realizowanie programu 
gospodarki niskoemisyjnej również w zakresie oszczędności energii elektrycznej. Wkład 
pieniężny w roku 2020 na wymianę oświetlenia ulicznego w Gminie Rychtal wynosi 131 
000,00 zł. Kwota  tą przeznaczono   na   wymianę   opraw   na   LED, oraz montaż  nowych 
lamp. 

 Proszów   ST.30053   wymieniono 8   lamp   +   zamontowano   1   lampę (razem 9 lamp) 
 Proszów   ST.30239   wymieniono 9   lamp   +   zamontowano   1   lampę (razem 10 lamp) 
 Stogniewice ST. 30539 wymieniono 18 lamp + zamontowano 3 lampy (razem 21 lamp) 
 Wielki Buczek ST. 30027 wymieniono 16 lamp + zamontowano 3 lampy (razem 19 lamp) 
 Wielki Buczek ST. 300426 wymieniono 8 lamp + zamontowano 2 lampy (razem 10 lamp) 
 Rychtal   ul. Kościelna,   Krótka,   Namysłowska,   Strumykowa,   Zawada   ST. 
 30022 wymieniono 26 lamp + zamontowano 2 lampy (razem 28 lamp) 

 

Na terenie Gminy Rychtal prowadzone były również działania celem usunięcia wyrobów 
zawierających azbest. Dane statystyczne przedstawiają się następująco: 

 Liczba wszystkich wyrobów w Bazie Azbestowej: 132 
 Liczba wyrobów edytowanych w roku sprawozdawczym: 21 
 Liczba wyrobów unieszkodliwionych w roku sprawozdawczym: 19 
 Liczba wyrobów dodanych do bazy w roku sprawozdawczym: 15 

 

1.11 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 
BEZDOMNYMI 

Wypełniając dyspozycję art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 638) Rada Gminy co roku w terminie do 31 marca podejmuje uchwałę  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Program ten obejmuje w szczególności: zapewnienie bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 
dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację 
zwierząt w schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
usypianie ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca 
dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.  
Zmiany w ilości zwierząt utrzymywanych w schronisku przez Gminę Rychtal oraz przyczynę 
tych zmian obrazuje poniższa tabela. 
 
Tabela 24. Psy przekazane do schroniska przez Gminę Rychtal 

Zmiany stanu zwierząt w schronisku 
 

rok psy oddane adopcje  upadki eutanazje 
2016 2 0 2 0 
2017 4 1 0 0 
2018 2 2 1 4 
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2019 2 3 0 0 
2020 1 1 0 0 

 

Tabela 25. Zestawienie kosztów opiekli nad zwierzętami w latach 2016 – 2020  

 

Wykres 22. Porównanie nakładów poniesionych w związku z realizacją programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi w latach 2016 – 2020  

 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY 
GMINY 

 Skład rady w roku 2020 
1. Bożek Marcin – Przewodniczący Komisji Oświaty 
2. Jasiński Artur 
3. Machowski Edward 
4. Marczak Iwona 
5. Maryniak Kornelia 
6. Mrugała Marian – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
7. Niwa Paweł 
8. Olejnik Aleksandra - Przewodnicząca Rady Gminy 
9. Opacka - Wypchło Urszula – Przewodnicząca Komisji Budżetu 
10. Ostrysz Andrzej – Przewodniczący Komisji Rolnictwa 
11. Stryczek Wojciech 
12. Szymańska Ewelina – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
13. Włoszczyk Paweł 
14. Wrotnowska Małgorzata – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
15. Zawada Krzysztof 
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2020 21 728,99 

Razem 131 377,53 
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 Realizacja uchwał Rady Gminy 

 
Sesje Rady Gminy Rychtal VIII kadencji: 
- 10 sesji włącznie z debatą przedsesyjną (wspólne posiedzenia rady)  
- 1 Komisja Rewizyjna i  
- 1 jedna Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej 
 
Podczas sesji podjęto 67 uchwał w tym w zakresie: 
- budżetu i finansów – 28 uchwał, 
- oświaty, kultury, pomocy społecznej – 18 uchwał, 
- rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarka odpadami – 12 uchwał, 
- inne – 9 uchwał. 

 
21 z tych uchwał stanowiły akty normatywne i ogłoszone zostały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, natomiast wszystkie uchwały Rady Gminy są sukcesywnie 
realizowane. Sesje są nagrywane i transmitowane.  

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI 
SPOŁECZNOŚCIAMI 
SAMORZĄDOWYMI 

 

A. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski  

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli  samorządu 
terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój 
Wielkopolski. Przy Stowarzyszeniu działają Punkt Informacji Europejskiej oraz Centrum 
Obsługi Inwestora, które współpracują z  Polską Agencją Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych.  Stowarzyszenie skupia obecnie 111 gmin i 14 powiatów z terenu 
Wielkopolski. 

 

B. WOKISS – Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych 

Generalnym  celem Stowarzyszenia  jest wspieranie idei samorządu terytorialnego. Aby 
skutecznie go realizować podejmuje szereg działań nakierowanych na modernizację 
struktur jednostek samorządowych – umożliwia ciągłe podnoszenie kwalifikacji 
pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej, prowadzi działalność 
informacyjno – doradczą, a także opracowuje i wdraża nowoczesne programy 
wspomagające procesy zarządzania. Ośrodek zrzesza 246 gmin z terenu województw: 
wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz  
31  wielkopolskich powiatów. Siedziba mieści się w Poznaniu. 

W 2020 roku dwóch pracowników odbyło Służbę Przygotowawczą Urzędników 
Samorządowych, organizowaną przez ośrodek, natomiast pozostali odbywali szkolenia 
głównie w formule on-line z uwagi na stan pandemii (39 szkoleń). 
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C. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 
Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich, a szczególnie pomoc  
w wysiłkach skierowanych na: rozwój demokracji lokalnej, stworzenie warunków lokalnego 
rozwoju gospodarczego, integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej. Podstawowym 
celem jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego 
środowiska.  Związek zrzesza 629 gmin wiejskich  i miejsko – wiejskich. 

 

D. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu 
Aktualnie Spółka współpracuje z 109 jednostkami samorządu terytorialnego 
zlokalizowanymi na terenie 3 województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. 
Należy również nadmienić że wspomniane jednostki samorządu terytorialnego są 
jednocześnie wspólnikami Spółki i posiadają łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym 
Spółki. Gmina Rychtal posiada udziały o wartości 87 159,84 złote, wartość ta nie uległa 
zmianie w stosunku do roku 2019. 

 

E. Stowarzyszenie Wrota Wielkopolskie 
Stowarzyszenie jest Lokalną Grupą działającą na obszarze gmin Baranów, Bralin, Kępno, 
Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica.  W swojej strukturze skupia zainteresowanych 
rozwojem regionu przedstawicieli  trzech sektorów: publicznego /samorządy gmin, 
instytucje/ gospodarczego /lokalni przedsiębiorcy, rolnicy/ społecznego /lokalne organizacje 
i aktywne grupy mieszkańców/. 

W roku 2020 Gmina Rychtal, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżownikach oraz Parafia pw. 
Męczeństwa Jana Chrzciciela w Rychtalu realizowały na terenie gminy 3 projekty: 

- Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Rychtal poprzez utworzenie Stefy Street workout  
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżownikach 

Granty na realizację w/w zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego 
zrealizowano przez Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski, których zakres ujęty jest w Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022 dla obszaru 
Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 

F. Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa 
Udziałowcami przedsiębiorstwa są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego  
z powiatów: kępińskiego, oleśnickiego i ostrzeszowskiego, w tym gmina Baranów, gmina 
Bralin, gmina Doruchów, gmina Dziadowa Kłoda, gmina Kępno, gmina Łęka Opatowska, 
gmina Międzybórz, gmina Oleśnica, miasto Oleśnica, gmina Perzów gmina Rychtal gmina 
Syców, gmina Trzcinica. Celem działalności Spółki jest zaspokojenie potrzeb w zakresie 
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego poprzez świadczenie usług 
publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej, dotyczących usuwania 
odpadów, utrzymywania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zakres  
obowiązku świadczenia usług publicznych określa przedmiot działalności Spółki, 
wyszczególniony jako: zbieranie odpadów innych niż  niebezpieczne, obróbka i usuwanie 
odpadów innych niż niebezpieczne, działalność związana z rekultywacją i pozostała 
działalność usługowa związana z gospodarką  odpadami. Gmina Rychtal posiada 289 
udziałów o wartości 328 199,43 złote (wartość niezmienna w stosunku do 2019 roku). 
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G. Współpraca zagraniczna 
Gmina Rychtal w dniu 25 sierpnia 2004 roku podjęła Uchwałę Nr XVIII /92/2004 w sprawie 
nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Rychtal i Gminą KÖMLŐ  na Węgrzech  w dniu 27 
sierpnia 2004 roku  podpisała umowę o partnerskiej współpracy. Współpraca polega na 
wymianie doświadczeń związanych z integracją europejską. Temu celowi służy wymiana 
pracowników i delegacji obu samorządów. Współpraca obejmuje różne dziedziny życia 
społecznego, a w szczególności  oświatę, kulturę i sport. 

Z uwagi na stan pandemii nie zrealizowano zaplanowanych wizyt partnerskich. 

VIII. Zakończenie 
Raport o stanie Gminy Rychtal za 2020 rok jest dokumentem przedstawiającym sytuację 
społeczną i gospodarczą Gminy. Jest odzwierciedleniem kondycji finansowej oraz 
podejmowanych działań, zmierzających do rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań na rzecz 
mieszkańców.  

Przedmiotowy dokument dotyczy nietypowego okresu,  stanu pandemii Covid – 19. 
Wprowadzony reżim sanitarny i nałożone obostrzenia utrudniły funkcjonowanie oraz 
realizację wielu zadań, szczególnie w obszarze kultury i sportu. Część podjętych działań 
inwestycyjnych napotykała na przeszkody. Jednak, mimo trudnego czasu udało się 
zrealizować wiele priorytetowych zadań ukierunkowanych na poprawę jakości dróg 
gminnych i oświetlenia ulicznego, budowę infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej, 
rekreacyjnej, poprawę efektywności energetycznej budynków oraz zaspakajanie potrzeb 
społecznych.  

Dodatkowo podjęto wiele działań zmierzających do zwiększenia pozyskiwanych środków 
finansowych z różnych źródeł, w celu realizacji jak największej ilości zadań. Dofinansowania 
zostały pozyskane z: 

- środki krajowe: m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Program 
MALUCH+ i SENIOR+, Wifi4EU, Zdalna Szkoła (Polska Cyfrowa), Ministerstwa Sportu  
i Turystyki; 

- środki unijne: będące w dyspozycji Urzędu Marszałkowego Województwa 
Wielkopolskiego (poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski), 
Programu „Szatnia na medal”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego – środki EFS (2014-2020); 

- fundacji: Fundacja DAR SERCA, Fundacji Promocji Gmin Polskich (środki unijne). 

W 2020 r. zrealizowane zostały kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi 
zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego. Z roku na rok obserwujemy przemiany, jakie zachodzą  
w zagospodarowywaniu zaniedbanych miejsc, dzięki czemu na terenie sołectw powstają 
atrakcyjne strefy rekreacji oraz miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Realizacja w/w 
przedsięwzięć nie byłaby możliwa, bez zaangażowania wielu osób, zaczynając od Państwa 
Radnych w gestii których leży decyzyjność, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy  
i gminnych jednostek organizacyjnych, liderów lokalnych i społeczników. Dziękuję Państwu 
za kolejny rok, myślę, że udanej współpracy. Zachęcam do lektury i dyskusji. 
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Załączniki 

(a) Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy/miasta 

(b) Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Rychtal za 2020 r. 

(c) Informacja o stanie mienia komunalnego 

(d) Bilans z wykonania budżetu 

(e) WPF 

 

 

/-/ Adam Staszczyk 

Wójt Gminy Rychtal 
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