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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samo-

rządzie gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybie-

rania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.   

Obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególno-

ści uwzględniając realizację: 

 

 

 

 

 

 

Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, w terminie do 31 maja, odpowiada 

wójt, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w 

sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, dlatego też przeprowa-

dza się je w terminie do 30 czerwca.  

W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni a także 

mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej 

w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma 

być przedstawiany raport o stanie gminy, składa do przewodniczącego pisemne 

zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Liczba mieszkańców mogących za-

brać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem wójtowi 

wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podej-

muje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie 

uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem 

uchwał o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 

Przedkładany raport został opracowany w sposób rzetelny, przemyślany i komplek-

sowy. Dzięki temu możliwe stanie się sformułowanie trafnych wniosków dotyczących 

obecnej sytuacji w gminie, ale też szans i działań, które mogą zostać zrealizowane 

w przyszłości. 

polityk, programów i strategii

uchwał rady gminy

budżetu obywatelskiego
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GMINA RZEKUŃ 

 

gmina wiejska  

powiat ostrołęcki 

województwo mazowieckie 

 

liczba mieszkańców: 10,8 tys. osób 

budżet gminy w 2018 roku: 42 mln zł 

 

 

 

 

 

OBECNE WŁADZE GMINY 

 

Wójt:    Bartosz Podolak 

Sekretarz:   Krzysztof Żebrowski 

Skarbnik:   Monika Michalska 

Radni:  Małgorzata Żebrowska (przewodniczący) 

Stanisław Dmochowski (wice) 

Edward Gryczka (wice) 

Andrzej Gierwatowski 

Rafał Kaczmarczyk 

Jerzy Konopka 

Łucja Łada 

Zdzisław Majewski 

Bogdan Mierzejewski 

Ireneusz Mierzejewski 

Jarosław Namiotko 

Dariusz Olech 

Rafał Pupek  

Włodzimierz Sikorski  

Sylwia Anna Wojsz 
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KADENCJA 2014-2018 

 

Wójt:    Stanisław Godzina 

Sekretarz:   Bożena Jaskólska 

Skarbnik:   Monika Michalska 

Radni:  Edward Gryczka (przewodniczący) 

Zdzisław Majewski (wice) 

Zbigniew Małkowski (wice) 

Stanisław Dmochowski 

Bogumiła Dzwonkowska 

Kazimierz Jastrzębski 

Jerzy Konopka 

Janusz Kubeł 

Bronisław Wiktor Młodzianowski 

Bartosz Podolak 

Rafał Pupek 

Antoni Smoliński 

Piotr Suchta 

Zbigniew Wilkowski 

Sławomir Wysocki  
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WÓJT GMINY RZEKUŃ 

 

Bartosz Podolak 

Pełni funkcję Wójta Gminy Rzekuń od li-

stopada 2018 roku. Ukończył studia praw-

nicze na Uniwersytecie w Białymstoku. 

Posiada kilkuletnie doświadczenie samo-

rządowe. W latach 2014-2018 był człon-

kiem Rady Gminy Rzekuń.  

Przed objęciem stanowiska Wójta praco-

wał jako dyrektor Centrum Kultury - Biblio-

teki i Sportu w Lelisie. 

Aktywnie angażuje się w organizację ini-

cjatyw społecznych, w szczególności na 

rzecz osób starszych oraz dzieci. 

Uhonorowany medalem pamiątkowym "Pro Masovia" przez Marszałka Wojewódz-

twa Mazowieckiego za działalność na rzecz Gminy Rzekuń. 

 

Priorytety w trakcie obecnej kadencji obejmują: 

1. inwestycje, zrównoważone i dostosowane do oczekiwań oraz potrzeb 

mieszkańców, sfinansowane częściowo poprzez pozyskiwanie środków ze-

wnętrznych; 

2. seniorzy – działania związane z osobami starszymi, realizowane m.in. po-

przez powołanie klubu seniora, budowę domu dziennego pobytu oraz wpro-

wadzenie karty seniora, koperty życia; 

3. bezpieczeństwo, poprawa infrastruktury OSP, bezpłatne porady prawne dla 

mieszkańców, dzięki którym będzie można uzyskać profesjonalną pomoc; 

4. przedsięwzięcia dotyczące promocji i wsparcia dla rozwoju sportu w Gminie, 

jak również czynności zmierzające do upowszechniania zdrowego stylu ży-

cia, możliwe dzięki budowie strefy street workout, mini tężni solankowej i 

klas sportowych; 

5. dofinansowanie zajęć z języka angielskiego dla najmłodszych mieszkańców 

oraz zapewnienie bezpłatnych zajęć ogólnorozwojowych; 

6. rodzina – żłobek gminny, zespoły szkolno-przedszkolne, place zabaw, ze-

wnętrzne tablice edukacyjne. 
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ZADANIA I UPRAWNIENIA WÓJTA 

Kompetencje wójta dzielą się na dwa ważne obszary. Z jednej strony jest on orga-

nem wykonawczym gminy, który zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym odpowiada za wykonywanie uchwał rady gminy. Ponadto liczne 

przepisy w ustawach i rozporządzeniach szczegółowo określają zakres zadań reali-

zowanych przez wójta. Należą do nich w szczególności: 

1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; 

2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o za-

sadach prowadzenia polityki rozwoju; 

3. określanie sposobu wykonywania uchwał; 

4. gospodarowanie mieniem komunalnym; 

5. wykonywanie budżetu; 

6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Wójt od-

powiada również za gospodarkę finansową gminy.  

Wśród jego najważniejszych kompetencji w tym zakresie wskazuje się:  

1. przygotowanie projektu budżetu gminy; 

2. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania; 

3. informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierun-

kach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków bu-

dżetowych; 

4. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków, w zakresie, do którego 

posiada upoważnienie; 

5. dbałość o uzyskiwanie dochodów oraz podejmowanie decyzji o wydatkowa-

niu środków. 

Z drugiej strony wójt kieruje również bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na 

zewnątrz. Jest także zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników 

urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych a w przypad-

kach niecierpiącym zwłoki może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządze-

nia.  

Ponadto zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Rzekuniu do 

wyłącznej kompetencji Wójta należy: 

1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie ich na zewnątrz; 

2. podejmowanie czynności należących do kompetencji Wójta zgodnie z prze-

pisami prawa; 

3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji pu-

blicznej; 

4. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżą-

cej działalności Gminy; 

5. wykonywanie uchwał Rady Gminy; 

6. przedkładanie na sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania Uchwał; 

7. reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu Konstytucyjnym i or-

ganami administracji Rządowej; 

8. odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przezna-

czeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji; 

9. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw 

komunalnych; 



 
Część I. Podstawowe informacje o Gminie 

Strona | 10

10. uczestniczenie w pracach związku i porozumień międzygminnych oraz wy-

konywanie zadań wynikających z tych porozumień; 

11. procesowanie interpelacji radnych; 

12. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu; 

13. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracow-

ników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także 

uprawnień wynikających ze Statutu Gminy; 

14. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu 

lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów; 

15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepi-

sami prawa i uchwałami Rady Gminy. 

Przedkładany raport o stanie gminy stanowi systematyczną informację dla Rady 

oraz mieszkańców o działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 

2018 rok. 
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2018 roku 
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Założenia do oceny stanu gminy 

 

Punktem wyjścia Raportu o stanie gminy za 2018 rok jest określenie stanu gminy na 

początku tego roku. Jest to z jednej strony ukazanie mocnych i słabych stron jed-

nostki, stanowiące podstawę do analiz realizowanych strategii, planów i programów 

(część III opracowania), a z drugiej stanowi punkt wyjścia do zaprezentowania dzia-

łań wójta i szerzej całej gminy w 2018 roku (część IV opracowania). 

W celu oceny stanu gminy opracowano model, który pozwala zaprezentować 

Gminę Rzekuń na tle innych gmin o podobnych cechach i potencjale rozwojo-

wym. W tej metodologii prezentowany jest poziom rozwoju danej dziedziny (lub 

wskaźnika) oraz to jakie zmiany zaszły w tej dziedzinie (lub wskaźniku) w ciągu 

ostatnich pięciu lat. To zaś wskazuje na obserwowaną w ostatnich latach tendencję. 

Należy pamiętać, iż w tej metodologii prezentowana jest Gmina Rzekuń na tle grupy 

porównawczej. Grupę tę stanowią gminy o podobnych uwarunkowaniach rozwojo-

wych. Tworzą ją 134 gminy wiejskie położone w „zewnętrznych strefach obszarów 

funkcjonalnych miast subregionalnych”. Wydzielenia tej grupy dokonano na podsta-

wie opracowania zrealizowanego w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju Polskiej Akademii Nauk przez prof. Przemysława Śleszyńskiego i Tomasza 

Komornickiego1 dla celów monitoringu planowania przestrzennego. Grupa porów-

nawcza stanowi punkt odniesienia, zatem jest to pokazanie stanu gminy na tle 

stanu swoistego „rynku”, który stanowią pozostałe gminy z grupy porównawczej. 

Do oceny stanu Gminy wzięto pod uwagę osiem obszarów. Są to: 

1. demografia, 

2. sytuacja społeczna, 

3. kondycja finansowa, 

4. aktywność gospodarcza, 

5. stan oświaty, 

6. infrastruktura techniczna, 

7. gospodarka komunalna, 

8. planowanie przestrzenne. 

Obszary te scharakteryzowane zostały przy wykorzystaniu 79 wskaźników cząst-

kowych (od kilku do kilkunastu w obszarze)2. Dane wykorzystane do obliczenia 

wskaźników pozyskano z oficjalnych źródeł Głównego Urzędu Statystycznego (Bank 

Danych Lokalnych) oraz z Ministerstwa Finansów (bazy danych zawierające infor-

macje o dochodach, wydatkach, zobowiązaniach, należnościach jednostek samo-

rządu terytorialnego). Pozwala to obiektywnie i stosunkowo dobrze zaprezentować 

poziom rozwoju gminy na tle innych podobnych gmin i jednocześnie wskazać jej 

mocne i słabe strony. Jest to zatem wstęp do analizy strategicznej. 

                                                      
1 P. Śleszyński, T Komornicki,  Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby 
monitoringu planowania przestrzennego, Przegląd Geograficzny, 2016, 88, 4, s. 
469-488. 
2 Wskaźniki te zaprezentowane są w załączniku 1 raportu. 
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Poziom rozwoju gminy w poszczególnych dziedzinach został zaprezentowany na 

poniższym wykresie. Grupa porównawcza znajduje się na środku układu współrzęd-

nych. Zatem te dziedziny (wskaźniki) które znajdują się po prawej stronie osi Y (mają 

dodatnie wartości X) prezentują wyższy poziom niż grupa porównawcza (ćwiartka I 

i III) i odpowiednio, te które znajdują się po lewej stronie (mają ujemne wartości X) 

prezentują niższy poziom (ćwiartka II i IV). Natomiast te dziedziny (wskaźniki), które 

znajdują się powyżej osi X (mają dodatnie wartości Y) rozwinęły się w ciągu ostat-

nich pięciu lat szybciej niż w grupie porównawczej (ćwiartki I i II) i odpowiednio, te 

które znajdują się poniżej osi X (mają ujemne wartości Y) rozwinęły się wolniej 

(ćwiartki III i IV). Innymi słowy gmina w dziedzinach (wskaźnikach) znajdujących się: 

1. w ćwiartce I – charakteryzuje się lepszą sytuacją niż przeciętna w porówny-

walnych gminach i rozwinęła się szybciej. Można zatem określić iż gmina w 

dziedzinie z tej ćwiartki jest liderem wśród jednostek podobnych i jej 

przewaga się zwiększyła; 

2. w ćwiartce II – charakteryzuje się słabszą sytuacją niż przeciętna w porów-

nywalnych gminach lecz rozwinęła się szybciej. Można zatem określić, iż 

gmina w dziedzinie z tej ćwiartki co prawda nie jest liderem wśród jedno-

stek podobnych, ale rozwinęła się szybciej; 

3. w ćwiartce III – charakteryzuje się lepszą sytuacją niż przeciętna w porów-

nywalnych gminach ale rozwinęła się wolniej. Można zatem określić, iż jest 

liderem w dziedzinie z tej ćwiartki, ale jej przewaga się zmniejsza. Taka 

sytuacja zachodzi także w przypadku, gdy gmina uzyskała w danej dziedzi-

nie praktycznie maksymalny poziom rozwoju (np. 100% pokrycie miejsco-

wymi planami zagospodarowania przestrzennego) i już nie może powięk-

szać swojej przewagi – zawsze będzie liderem; 

4. w ćwiartce IV – charakteryzuje się słabszą sytuacją niż przeciętna w porów-

nywalnych gminach i rozwija się wolniej. Można zatem określić, iż gmina w 

dziedzinie z tej ćwiartki nie tylko nie jest liderem, ale traci dystans do jed-

nostek podobnych. Jest to sytuacja zdecydowanie niekorzystna. 
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ĆWIARTKA II 

Obecna sytuacja: niekorzystna 

Tendencja: poprawiająca się 

W Gminie udało się zmniejszyć przewagę grupy porównawczej 

 

ĆWIARTKA IV 

Obecna sytuacja: niekorzystna 

Tendencja: pogarszająca się 

Gmina jest słabsza od grupy porównawczej i „traci dystans” 

 

DEMOGRAFIA
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ĆWIARTKA I 

Obecna sytuacja: korzystna 

Tendencja: poprawa w ciągu 5 lat 

Gmina jako lider, który powiększył przewagę nad grupą porównawczą 

ĆWIARTKA III 

Obecna sytuacja: korzystna 

Tendencja: pogarszająca się 

Gmina jako lider, lecz ze zmniejszającą się przewagą nad grupą porównawczą 
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Stan Gminy na początek 2018 roku 

 

Gmina Rzekuń została zaklasyfikowana do gmin wiejskich położonych w zewnętrz-

nych strefach obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych.  

Sytuacja w gminie na początku 2018 roku była bardzo zróżnicowana. Cztery z ana-

lizowanych obszarów były lepiej rozwinięte niż w grupie porównawczej (demografia, 

planowanie przestrzenne, finanse i sytuacja społeczna, a cztery gorzej (infrastruk-

tura techniczna, aktywność gospodarcza, oświata i gospodarka). W jednym obsza-

rze w ciągu ostatnich lat sytuacja się istotnie poprawiła w stosunku do grupy porów-

nawczej (demografia), w pięciu zmiany były podobne jak w grupie porównawczej, a 

w dwóch nastąpiło istotne relatywne pogorszenie (finanse i gospodarka komunalna). 

W efekcie można przyjąć, iż gmina Rzekuń na początku 2018 roku była przecięt-

nie rozwiniętą gminą wiejską położoną w zewnętrznych strefach obszarów 

funkcjonalnych miast subregionalnych. Jej poziom rozwoju w ostatnich pięciu 

latach był wolniejszy niż gmin podobnych. Obrazuje to wskaźnik ogólny rozwoju 

Monitoringu Rozwoju Lokalnego3. 

 

Gmina Rzekuń była liderem wśród gmin wiejskich położonych w zewnętrznych 

strefach obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych w zakresie sytuacji 

demograficznej. Przewaga ta wynikała z wysokiego współczynnika dzietności, 

który skutkował również wysokim przyrostem naturalnym oraz perspektywą kapitału 

ludzkiego. Znaczny udział ludzi młodych wśród mieszkańców w dłuższym okresie 

będzie przyczyniał się do umocnienia potencjału demograficznego w Gminie. Po-

nadto zauważalne było dodatnie saldo migracji, co świadczyło o tym, że Gmina była 

atrakcyjna z punktu widzenia zamieszkania. 

                                                      
3 www.systemanaliz.pl  
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Kolejną istotną przewagę Gmina Rzekuń uzyskiwała w obszarze planowania prze-

strzennego. Wynika to przede wszystkim z całkowitego pokrycia miejscowymi pla-

nami zagospodarowania przestrzennego powierzchni Gminy (100% przy 47% w gru-

pie porównawczej), a to co oczywiste oznacza, iż plany te obejmują wszystkie naji-

stotniejsze dla rozwoju obszary. Z tego względu Gmina Rzekuń posiada znacznie 

większą kontrolę w zakresie planowania przestrzennego niż gminy o podobnych ce-

chach. Skutkuje to również brakiem wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, 

które są oceniane jako jedno z następstw związanych z chaotycznym rozprzestrze-

nianiem się zabudowy i pogorszeniem się jakości przestrzeni publicznej. W tej dzie-

dzinie Gmina Rzekuń jest zdecydowanym liderem. Co zatem naturalne, iż jego prze-

waga nad gminami z grupy porównawczej nie rośnie, bo praktycznie nie jest to moż-

liwe. Jednakże miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest stosun-

kowo stary, z 2006 roku i nie w pełni odpowiada oczekiwaniom mieszkańców i 

inwestorów. Potwierdza to duża liczba wniosków o jego zmianę. 

Korzystną sytuację, a przy tym o poprawiającej się tendencji Gmina uzyskiwała w 

zakresie sytuacji społecznej. Miały na to wpływ zmniejszające się wydatki na po-

moc społeczną oraz niska kwota wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Świad-

czyło to o dobrej sytuacji materialnej mieszkańców. Nieco więcej było jednak dzieci 

otrzymujących zasiłek rodzinny (37% łącznej liczby dzieci w Gminie w wieku 0-18 lat 

przy 31% w grupie porównawczej). 

Kolejnym obszarem, który na początku 2018 roku kształtował się korzystniej niż w 

grupie porównawczej były finanse, choć w ciągu ostatnich 5-ciu lat przewaga nad 

grupą porównawczą znacznie się zmniejszyła. Poprawiał się udział podatków i opłat 

lokalnych w ogólnych dochodach Gminy (19% przy 17% w gminach o podobnym 

potencjale rozwoju) oraz poziom wydatków. Zmniejszało się również obciążenie 

spłatą długu i koszty jego obsługi. Z drugiej strony w ciągu ostatnich 5-ciu lat zmniej-

szył się wynik budżetu bieżącego, wyrażony jako różnica między kwotą dochodów i 

wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Na początku 2018 roku 

wskaźnik ten wynosił 752 zł. Spowodowało to zmniejszeniem się wskaźnika zdolno-

ści kredytowej oraz udziału wolnych środków w dochodach bieżących. Na początku 

2018 roku zauważalny był w Gminie niski udział dotacji z UE w ogólnych dochodach 

(0,2% w stosunku do 2,3% w grupie porównawczej), co świadczyło o mniejszej ak-

tywności władz w pozyskiwaniu środków unijnych. Niższy był również udział wy-

datków majątkowych w budżecie, co oznacza, że Gmina przeznaczała mniej 

nakładów na inwestycje i w efekcie spowalniało to jej rozwój. 

Gmina Rzekuń na początku 2018 roku była nieznacznie słabsza od grupy porów-

nawczej w zakresie infrastruktury technicznej i aktywności gospodarczej. 

Pierwszy z wymienionych obszarów charakteryzował się relatywnie dużymi nakła-

dami na rozwój infrastruktury technicznej (prawie 12% w stosunku do 8% w grupie 

porównawczej) oraz wyższą dostępnością mieszkańców do sieci wodociągowej. Co 

ważne, zaobserwowano również niską awaryjność sieci wodociągowej, co świad-

czyło o jej jakości. Problemem był jednak niski stopień skanalizowania Gminy, a przy 

tym niski udział korzystających z oczyszczalni ścieków. Na początku 2018 roku 

udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej wynosił w Gminie zaledwie 25%, 

a z oczyszczalni ścieków 12%. W gminach o podobnym potencjale rozwoju wskaź-

niki te kształtowały się na poziomie 53%. Widać wyraźny rozdźwięk między nakła-

dami na infrastrukturę techniczną, a wzrostem liczby mieszkańców korzystających z 

tej infrastruktury (przede wszystkim w zakresie kanalizacji). Oznaczać to może niską 

efektywność (zarówno społeczną, jak i ekonomiczną) prowadzonych działań inwe-

stycyjnych. 
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W Gminie zauważalne było relatywnie duże bezrobocie. Pozytywnym aspektem był 

fakt, że w Gminie obserwowano wyższą aktywność gospodarczą przedsiębiorców. 

Z tego względu korzystnie kształtowała się siła podatkowa gospodarki lokalnej, wy-

rażona jako udział dochodów z podatku od nieruchomości płaconego od osób praw-

nych oraz podatków od środków transportowych w ogólnych dochodach Gminy 

(29% przy 22% w grupie porównawczej). Pozytywnie należy ocenić również politykę 

podatkową Gminy, gdzie przy dużych wpływach z wymienionych podatków, Gmina 

stosowała również niższe stawki podatkowe oraz wyższe ulgi i zwolnienia niż po-

równywane gminy, co stwarzało korzystniejsze warunki do zakładania działalności 

gospodarczej. 

Nieco mniej korzystna sytuacja występowała w obszarze oświaty. W Gminie był 

znacznie niższy współczynnik skolaryzacji niż w gminach o podobnym potencjale 

rozwoju (na poziomie 72% w Gminie oraz 82% dla grupy porównawczej). Skutko-

wało to mniejszą liczebnością oddziałów w szkołach. Niekorzystnym aspektem były 

również niskie nakłady na godzinę nauczania w szkole. W Gminie Rzekuń wynosiły 

one 162 zł/godz., a w grupie porównawczej były na poziomie 184 zł/godz. 

Najmniej korzystnie kształtował się obszar gospodarki komunalnej. Najistotniej-

szym problemem była gospodarka odpadami: zbyt mały poziom segregacji odpadów 

i przede wszystkim niska rentowność gospodarki odpadami. Z roku na rok wskaźnik 

ten się zmniejszał i na początku 2018 roku wynosił 65% (dla grupy porównawczej 

kształtował się on na poziomie 94%). Oznacza to, że Gmina nie pokrywała w całości 

wydatków na gospodarkę odpadami wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie od-

padami komunalnymi – co było bardzo niekorzystne. 
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

Istotna część zadań Wójta w 2018 roku związana była z realizacją i wdrożeniem 

działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i stra-

tegicznym. Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji 

lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę 

na strategię rozwoju lokalnego, która określa najważniejsze zamierzenia i cele gminy 

w długim okresie.  

Zgodnie z obecnie obowiązującą Strategią Rozwoju Gminy Rzekuń na lata 2016-

2025, wizja Gminy brzmi: 

 

Gmina Rzekuń miejscem rozwoju konkurencyjnej, przyjaznej środowisku go-

spodarki, opartej o lokalny potencjał, racjonalnie wykorzystujący zasoby 

przyrodnicze i kulturowe. 

 

Odnosząc się do powyższej wizji Gmina Rzekuń posiada trzy główne kierunki i prio-

rytetowe obszary działania, zdefiniowane jako cele strategiczne. 

 

Cel 1:  Rozwój gospodarczy bazujący na lokalnym potencjale: 

✓ wielofunkcyjny rozwój gminy 

✓ wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

✓ poprawa infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 

✓ promocja gospodarcza gminy 

Cel 2:  Poprawa jakości życia i wsparcie integracji społecznej 

✓ wzrost jakości i dostępności usług społecznych 

✓ kapitał społeczny motorem procesów rozwojowych w gminie 

✓ wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców gminy 

✓ rewitalizacja obszarów 

Cel 3:  Zrównoważone wykorzystanie zasobów 

✓ poprawa efektywności energetycznej w gminie oraz wzrost wykorzystania 

energii z oze 

✓ zachowanie i ochrona bogactw przyrodniczych i krajobrazowych 

✓ racjonalne i efektywne korzystanie z zasobów naturalnych 

W związku z powyższymi celami, polegającymi na wykonywaniu zadań własnych 

Gmina Rzekuń w 2018 roku realizowała 10 dokumentów strategicznych i progra-

mów. Najwięcej z nich dotyczyło pomocy społecznej, następnie planowania prze-

strzennego, ochrony środowiska, oświaty, ochrony zdrowia i gospodarki mieszka-

niowej. Szczegółowe informacje o politykach, programach i strategiach realizowa-

nych przez Gminę Rzekuń w 2018 roku wymieniono w poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Polityki, programy, strategie realizowane przez Gminę Rzekuń w 2018 roku 

L.P. Nazwa dokumentu Obszar 

1 Strategia Rozwoju Gminy Rzekuń na lata 2016-2025 Ogólny 

2 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Rzekuń 
planowanie 

przestrzenne 

3 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzekuń na lata 2016-

2019 z perspektywą na lata 2020-2023 
ochrona  

środowiska 

4 

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w 
dziedzinie nauki, sportu i kultury oraz zasad przyznawania Wójta 

Gminy Rzekuń w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń 

Oświata 

5 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 
pomoc  

społeczna 

6 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 
pomoc  

społeczna 

7 
Program współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 

pomoc  
społeczna 

8 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń 
pomoc  

społeczna 

9 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych na 2018 rok 
ochrona  
zdrowia 

10 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Rzekuń na lata 2012-2018 
gospodarka 

mieszkaniowa 

Źródło: opracowanie własne. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady 

zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujące Studium zostało przy-

jęte uchwałą nr XLVI/283/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 roku. 

Będzie ono opracowaniem wspomagającym promocję gminy, lokalizację zadań po-

nadlokalnych oraz koordynację opracowanych planów zagospodarowania prze-

strzennego. 

Ustalenia Studium są również wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego. Spośród działań zasługujących na uwagę należy 

wskazać, że w 2018 roku Gmina Rzekuń podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy 

Rzekuń, który ma obejmować cały obszar Gminy. Jest to odpowiedź na oczekiwania 

mieszkańców i inwestorów, gdyż obecnie obowiązujący Plan jest z 2006 roku i jego 

zapisy są nieadekwatne do potrzeb Gminy. 

Nadrzędnym dokumentem strategicznym w zakresie ochrony środowiska w Gminie 

jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzekuń na lata 2016-2019 z per-

spektywą na lata 2020-2023. Do jego celów strategicznych zaliczono: 

1. rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej; 

2. ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem; 
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3. ochronę i właściwe kształtowanie zasobów przyrodniczych i krajobrazo-

wych; 

4. edukację ekologiczną lokalnej społeczności. 

W 2018 roku w zakresie ochrony środowiska podejmowane były zadania z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej i budowy dróg. Dodatkowo prowadzono działania w 

zakresie gospodarki odpadami, w tym wywozu, odbioru i zagospodarowania odpa-

dów komunalnych oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

W ramach realizacji programu odnoszącego się do oświaty wypłacono stypendia na 

kwotę 81,4 tys. zł dla 227 uczniów w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku.  

Zadania z zakresu pomocy społecznej oparte są również o podejmowanie działań 

określonych w czterech dokumentach o charakterze programowym. Podsta-

wową oznaką realizacji zadań w tym obszarze było w szczególności zabezpieczenie 

w budżecie, a następnie wydatkowanie środków na: 

1. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1,7 tys. 

zł; 

2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe w kwocie 118,3 tys. zł; 

3. dodatki mieszkaniowe w kwocie 4,6 tys. zł; 

4. zasiłki stałe w kwocie 78,6 tys. zł; 

5. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 9,9 tys. zł 

6. pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 88,7 tys. zł. 

Ważnym obszarem przekładającym się na sytuację mieszkańców Gminy są działa-

nia podejmowane w związku z realizacją programów z zakresu ochrony zdrowia.  

Wydatki poniesione na ten cel w 2018 roku dotyczyły przede wszystkim realizacji 

zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych na 2018 rok w kwocie 169,5 tys. zł.  

Odnosząc się natomiast do zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, Gmina re-

alizowała działania wynikające przede wszystkim z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 

roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego, a także Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Rzekuń na lata 2012-2018. Wykonane wydatki bieżące w tym zakresie o łącznej 

kwocie  prawie 220 tys. zł obejmowały koszty operatów szacunkowych, opłat sądo-

wych i wycen związanych z gospodarką gruntami, rozgraniczeń, opłat za księgi wie-

czyste, utrzymanie mieszkania komunalnego, usługi geodezyjne oraz wypłatę od-

szkodowań za grunty pod drogami. 

Powyższa część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywa-

nych w 2018 r. przez Gminę Rzekuń w związku z realizacją polityk, programów i 

strategii. W dalszej części dokumentu przybliżone zostanie wykonywanie uchwał 

Rady Gminy, a także charakterystyka najważniejszych działań podjętych w 2018 

roku związanych z realizacją przedstawionych powyższych dokumentów. 
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WYKONYWANIE UCHWAŁ RADY GMINY 

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 30 ust. 1 nakłada na Wójta obowiązek wy-

konywania uchwał Rady Gminy. Zadanie to sprowadza się nie tylko do kwestii 

formalnych, ale obejmuje również szereg innych czynności takich jak przygotowa-

nie projektu uchwały, publikacja na stronie biuletynu informacji publicznej lub w 

dzienniku urzędowym wojewody, określenie sposobu wykonywania uchwały a także 

zadbanie o zapewnienie zgodnego z prawem przebiegu wykonywania uchwał. 

W ciągu 2018 roku Rada Gminy Rzekuń podjęła 63 uchwały. Poniższa tabela przed-

stawia uchwały w podziale na konkretne obszary. 

Tabela 2. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Rzekuń w 2018 roku 

Obszar Liczba uchwał 

Organizacja Gminy i Urzędu 30 

Finanse 10 

Pomoc społeczna 8 

Zarządzanie majątkiem 3 

Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów 3 

Zagospodarowanie przestrzenne 2 

Infrastruktura drogowa 2 

Oświata 2 

Ochrona środowiska 1 

Ochrona zdrowia 1 

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna 1 

Suma 63 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdecydowana większość podjętych uchwał dotyczyła organizacji Gminy i Urzędu. Z 

całą pewnością wpływ na to miały wybory samorządowe, które odbyły się jesienią 

2018 roku. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na aspekty związane z realizacją 

zapisów poszczególnych uchwał. Na mocy uchwał dotyczących organizacji Gminy i 

Urzędu dokonano zmian w Statucie Gminy Rzekuń, ustalono składy osobowe komi-

sji, wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz m.in. 

ustalono wynagrodzenie Wójta.  

Sprawy finansowe obejmują wykonywanie budżetu, który został przyjęty na podsta-

wie uchwały nr XLII/267/201717 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2017 r. W 

trakcie roku 2018 budżet był sukcesywnie realizowany, co przejawia się m.in. w 

opracowaniu i publikacji kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu (Rb-27s, 

Rb28s, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z). Podsumowanie realizacji całego budżetu stanowi 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2018 r., które stanowi 

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2019 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 

2019 r.   

Istotna część działalności Wójta w obszarze realizacji zadań własnych Gminy od-

bywa się poprzez wydawanie zarządzeń 
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Zarządzenia wydawane przez Wójta Gminy Rzekuń, podobnie jak uchwały Rady 

Gminy, odnosiły się głównie do dwóch obszarów: organizacji Gminy i Urzędu oraz 

finansów.  

W obszarze organizacji Gminy i Urzędu Wójt powoływał komisje w Urzędzie Gminy, 

zmieniał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy oraz powołał m.in. Inspektora 

Ochrony Danych. Zarządzenia odnoszące się do finansów Gminy dotyczyły przede 

wszystkim zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2018 rok.  

Poza realizacją swoich zadań w drodze wykonywania uchwał oraz wydawania za-

rządzeń Wójt wykonywał również inne obowiązki. Wójt objął patronat nad konkursem 

literackim „Mój bestseller”, dokonał aktu dekoracji małżonkom obchodzącym złote 

gody, wziął udział w uroczystościach z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 

przez Polskę.  

Ponadto Wójt jako organ wykonawczy Gminy realizował również zadania własne 

określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, których charakterystyka 

znajduje się w dalszej części raportu. 

WYKONYWANIE ZADAŃ WŁASNYCH 

OŚWIATA 

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Rzekuń była organem prowadzącym dla sześciu 

szkół podstawowych, przedszkola oraz gimnazjum. 

Poniższa tabela prezentuje wykaz jednostek oświatowych, dla których Gmina Rze-

kuń była w roku 2018 organem prowadzącym. 

Tabela 3. Jednostki oświatowe w Gminie Rzekuń 

Jednostka oświatowa 

Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Borawem 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy 

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu 

Szkoła Podstawowa w Dzbeninie 

Szkoła Podstawowa w Ołdakach 

Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu 

Źródło: opracowanie własne. 

W dniach 19 – 21 kwietnia 2018 r. odbył się egzamin gimnazjalny. Poniższa tabela 

przedstawia wyniki osiągnięte przez uczniów z Gminy Rzekuń na tle rówieśników z 

powiatu oraz województwa. Można zauważyć, że wszystkie wyniki były lepsze niż 

przeciętnie w Powiecie i w Województwie.  
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Tabela 4. Średnie procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku 

Wynik 
GH-

P 
GH-
H 

GM-
M 

GM-
P 

GA-
P 

GA-
R 

GN-
P 

Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Rzekuniu 

71 61 58 60 67 50 - 

Szkoła Podstawowa w Ołdakach 64 55 57 56 68 46 - 

Powiat 61 55 49 53 58 41 39 

Województwo 68 59 53 57 68 53 58 

*GH-P – język polski, GH-H – historia, GM-M – matematyka, GM-P –przedmioty przyrodnicze, GA-P – 

język angielski podstawowy, GA-R –język angielski rozszerzony, GN-P – język niemiecki podstawowy 

**kolorem zielonym oznaczono wyniki powyżej średniej dla powiatu 

Źródło: opracowanie własne. 

W 2018 roku w Gminie Rzekuń dokonywano niewielkich inwestycji w obszarze 

oświaty. Kwota wydatków majątkowych wg wykonania planu na dzień 31.12.2018 r. 

wyniosła ponad 39,3 tys. zł. Działania podjęte w tym zakresie przestawia poniższa 

tabela. 

Tabela 5. Wydatki majątkowe w obszarze oświaty 

Działanie Kwota 

Wykonanie i zamontowanie schodów ewakuacyjnych w SP w Dzbeninie 14.418,00 

Wykonanie monitoringu w SP w Dzbeninie 14.752,74 

Zakup sprzętu AGD do stołówki w Przedszkolu Samorządowym 10.151,15 

Łącznie inwestycje w oświacie 39.321,89 

Źródło: opracowanie własne. 

POMOC SPOŁECZNA 

Pomoc społeczna stanowi bardzo ważny obszar związany z funkcjonowaniem 

Gminy, gdyż działania realizowane w tym zakresie wywierają bezpośredni wpływ na 

jakość życia mieszkańców. Przedsięwzięcia dotyczące pomocy społecznej, podej-

mowane przez Gminy, obejmują zarówno wsparcie materialne, jak i rzeczowe oraz 

usługi, zmierzające do zapewnienia zaspokojenia niezbędnych potrzeb, usamodziel-

nienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. 

Wskazane powyżej zadania wynikają z ustawy o pomocy społecznej, ale także in-

nych aktów prawnych, m.in. ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych 

ze środków publicznych, a także uchwał Rady Gminy. Warto podkreślić, iż za wyko-

nywanie tych zadań odpowiada w znacznej części Ośrodek Pomocy Społecznej, 

który w 2018 roku podejmował różnorodne czynności ukierunkowane na wsparcie 

osób i rodzin mieszkających na terenie Gminy. 

W 2018 roku ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej na podstawie wydanych 

decyzji skorzystało 249 osób, przy czym zdecydowaną większość stanowiły osoby 

w wieku produkcyjnym. Natomiast mając na uwadze ogólną liczbę rodzin i osób w 

rodzinach wsparciem objęto 176 rodzin, w skład których wchodziło 605 osób. 

Jedną z czynności realizowanych w 2018 roku było udzielenie wsparcia finanso-

wego, przyznawane osobom i rodzinom, które nie przekroczyły wskazanego w po-

niższej tabeli kryterium dochodowego. 
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Tabela 6. Kryterium dochodowe prawa do świadczeń pieniężnych 

Podmiot otrzymujący pomoc Warunek 
01.01.2018- 

30.09.2018 roku 
01.10.2018- 

31.12.2018 roku 

Osoba samotnie gospodarująca 

Kryterium docho-
dowe podmiotu 

634 701 

Osoba w rodzinie 514 528 

Rodzina 
Dochód nie mógł przekroczyć sumy kwot kry-

terium dochodowego na osobę w rodzinie 

Źródło: opracowanie własne. 

W związku z tym, iż spełnienie kryterium dochodowego, nie było wystarczającą pod-

stawą do przyznania wsparcia finansowego, należało jeszcze spełnić przesłankę 

określoną w art. 7 pkt 2 – 15 ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie analizy 

przyczyn korzystania ze wsparcia należy wskazać, iż kluczowe w 2018 roku były: 

długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie i niepełnosprawność oraz bezradność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych, dlatego wciąż istnieje konieczność podej-

mowania działań w szczególności skorelowanych z wymienionymi powyżej okolicz-

nościami. 

Tabela 7. Główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej 

Przyczyna korzystania z pomocy Liczba rodzin* 

Ubóstwo 101 

Długotrwała lub ciężka choroba 77 

Bezrobocie 61 

Niepełnosprawność 50 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych 

42 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 39 

*powodem przyznania pomocy mogło być równoczesne wystąpienie kilku przesłanek 

Źródło: opracowanie własne. 

W ramach zadań własnych i zleconych realizowanych przez Gminę ustala się prawo 

do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Świadczenia pieniężne mogą polegać 

m.in. na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków, a świadczenia niepieniężne wykonuje 

się m.in. poprzez organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym, specjali-

stycznych w miejscu zamieszkania oraz pobyt w domu pomocy społecznej. Pierwszy 

rodzaj zasiłków stanowią zasiłki celowe, przyznawane w celu zaspokojenia konkret-

nej potrzeby bytowej. Druga grupa zasiłków to zasiłki okresowe, wypłacane np. z 

uwagi na bezrobocie. Trzecia kategoria zasiłków dotyczy zasiłków stałych, polega-

jących na udzielaniu pomocy dla osób niezdolnych do pracy ze względu na niepeł-

nosprawność lub wiek. W 2018 roku przyznano świadczenia pieniężne 105 rodzi-

nom, natomiast 73 rodziny skorzystały ze wsparcia w postaci świadczeń niepienięż-

nych. Zarówno ze świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych, częściej korzystały 

rodziny wieloosobowe. Kwota świadczeń pieniężnych przeznaczona na wykonywa-

nie zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosła w 2018 roku prawie 194,9 tys. zł. 

Dwa rodzaje zasiłków wraz z liczbą świadczeń przedstawia poniższa tabela. W 2018 

nie przyznano zasiłku celowego na pokrycie niezbędnych potrzeb w wyniku zdarze-

nia losowego, a z zasiłku celowego i w naturze skorzystało 98 osób w kwocie około 

53,6 tys. zł. 
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Tabela 8. Wybrane rodzaje świadczeń pieniężnych 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń 

Zasiłki stałe 184 

Zasiłki okresowe 165 

Źródło: opracowanie własne. 

Dodatkowo, Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudniał 2 asystentów rodziny, z którego 

usług skorzystało w 2018 roku 18 rodzin. Główne działania podejmowane przez asy-

stenta miały na celu udzielenie pomocy rodzinom w zakresie poprawy ich sytuacji 

życiowych, a także poradnictwo i edukację w zakresie rozwiązywania problemów 

oraz możliwości uzyskania wsparcia.  

Mając na względzie inne rodzaje pomocy oraz świadczeń należy wskazać przede 

wszystkim świadczenia wychowawcze, z których skorzystało w 2018 roku średnio 

844 rodzin, a kwota wydatkowana wyniosła blisko 8,3 mln zł oraz zasiłki rodzinne 

wraz z dodatkami, które wypłacono 437 rodzinom i przeznaczono na nie w przybli-

żeniu 1,8 mln zł. Pozostałe wybrane świadczenia opiekuńcze wraz z wydatkami z 

nimi związanymi ujęto w tabeli. 

Tabela 9. Wybrane świadczenia opiekuńcze 

Świadczenia opiekuńcze Liczba świadczeń Kwota 

Zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka 654 103 550,00 

Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej w 
wieku powyżej 16 lat o znacznym stopniu niepełno-
sprawności 

535 84 557,00 

Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej w 
wieku powyżej 16 lat legitymującej się orzeczeniem o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli nie-
pełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 
roku życia 

488 77 146,00 

Świadczenia pielęgnacyjne 418 617 244,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 93 50 060,00 

Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która ukończyła 75 lat 48 7 595,00 

Źródło: opracowanie własne. 

Istotna była również realizacja zadań z zakresu świadczeń alimentacyjnych, którymi 

objęto 44 osoby, a ogólna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła w 

2018 roku około 215,4 tys. zł. 

Warto wspomnieć, iż koleją formę pomocy stanowiło udzielanie posiłków w ramach 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, w którym wzięło udział 

138 osób, w tym głównie uczniów, a na ten cel wydatkowano w przybliżeniu 57 tys. 

zł. Z kolei w z pomocy w zakresie pracy socjalnej skorzystało 96 rodzin. Pracownicy 

socjalni podejmowali działania m.in. w oparciu o kontrakt socjalny, wskazując kie-

runki rozwiązań poszczególnych problemów i mobilizując osoby do własnej aktyw-

ności. 

Gmina Rzekuń finansowała także pobyt dzieci z terenu Gminy w rodzinnej i instytu-

cjonalnej pieczy zastępczej, a koszt udzielonych świadczeń dla rodzin zarówno poza 

Gminą Rzekuń, jak i rodzin na terenie Gminy, wyniósł łącznie ponad 17,9 tys. zł.  
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W 2018 roku wykonywano czynności związane z programem Rodzina 500 PLUS, 

skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci do 18 roku życia, którym objęto 842 

rodziny i wypłacono w tym zakresie około 8,3 mln zł. Kolejnym działaniem było 

świadczenie „Dobry start”. W ramach tego przedsięwzięcia w Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej w Rzekuniu wypłacono w przybliżeniu 1,6 tys. świadczeń, a koszt ich reali-

zacji wyniósł 466,8 tys. zł. 

Warto uwzględnić również realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych, natomiast ogółem na zadania przewidziane w Pro-

gramie wydatkowano ponad 169,4 tys. zł. Głównymi kierunkami działań było ograni-

czenie dostępności napojów alkoholowych na terenie Gminy, zwiększenie dostęp-

ności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w tym 

ochrony przed przemocą. Ponadto prowadzono profilaktyczną działalność informa-

cyjną i edukacyjną w omawianej powyżej problematyce, zrealizowane głównie przez 

świetlice środowiskowe. 

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawarto w sprawozdaniu – Ocena zaso-

bów społecznych, opracowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 2018 rok 

oraz Sprawozdaniu opisowym z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeku-

niu za 2018 rok.  

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Działalność Gminy w zakresie realizacji zadań związanych organizacją ruchu doty-

czy przede wszystkim budowy oraz utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów i pla-

ców. Na terenie Gminy występują 4 kategorie dróg (krajowe, wojewódzkie, powia-

towe, gminne).  

W obszarze infrastruktury drogowej Gmina w poprzednich latach, na inwestycje dro-

gowe przeznaczała rocznie średnią kwotę wynoszącą ponad 3,4 mln zł. Analiza pod-

stawowych parametrów, wskazuje że w porównaniu do podobnych gmin (grupa po-

równawcza) oraz gmin z obszaru powiatu, województwa i kraju, sytuacja Rzekunia 

w poprzednich latach była korzystniejsza. Z drugiej strony, wydatki na utrzymanie 

dróg były znacznie niższe niż w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego, 

co przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 10. Porównanie parametrów określających stan transportu i łączności na począ-

tek 2018 roku 

 Rzekuń 
Grupa 

porównawcza 
Po-
wiat 

Wojewódz-
two 

Kraj 

Udział wydatków na rozwój 
infrastruktury technicznej (% 

wydatków ogółem) 
11,6 7,7 10,5 7,9 7,6 

Udział wydatków bieżących 
na transport i łączność (% 

wydatków ogółem) 
1,6 2,6 1,1 2,0 2,1 

Źródło: opracowanie własne. 

W trakcie 2018 roku sytuacja gminy uległa znacznemu pogorszeniu. Na realizację 

zadań z zakresu infrastruktury drogowej, zamierzano przeznaczyć kwotę sięgającą 

blisko 4,9 mln zł. Istotna część środków miała zostać wydatkowana na realizację 

inwestycji. Jednakże wykonanie budżetu wyraźnie wskazuje, że poziom realizacji 

inwestycji drogowych spadł blisko sześciokrotnie. 
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Na skutek realizacji zapisów uchwały budżetowej, wartość wydatków na in-

westycje w infrastrukturę drogową spadła względem poprzedniego roku  

o kwotę blisko 3,7 mln zł. 

 

Bardzo niski poziom inwestycji drogowych, skutkował w 2018 roku brakiem oddania 

do użytku jakiejkolwiek nowej drogi lub chodnika. Wykonane wydatki majątkowe po-

zwoliły natomiast na:  

1. przekazanie dotacji o wartości 700 tys. zł dla Powiatu Ostrołęckiego na prze-

budowę:  

a. drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łątczyn; 

b. drogi powiatowej nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec; 

2. zrealizowanie w obrębie dróg gminnych kilkunastu drobnych wydatków ma-

jątkowych na kwotę 84 tys. zł. 

Łączna wartość inwestycji w obszarze infrastruktury drogowej wyniosła 784.070,59 

zł. Jednakże za te środki w 2018 roku nie została oddana do użytku żadna inwesty-

cja, ponieważ wydatki polegały m. in. na zakupie dzienników budowy (kwota 11,07 

zł), opłaceniu nadzoru inwestorskiego (kwota 2.150,00 zł), zakupie materiałów 

(kwota 13.273,50 zł), czy opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego (kwota 

22.555,25 zł). 

Ponadto w obszarze infrastruktury drogowej w trakcie 2018 roku prowadzono 2 po-

stępowania przetargowe oraz ogłoszono 2 zapytania ofertowe, które przedstawiono 

w poniższej tabeli 

Tabela 11. Postępowania związane z wyborem wykonawców w obszarze infrastruktury 

drogowej 

Postępowanie Tryb 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń 
Przetarg nieograni-

czony 

Przebudowa: drogi gminnej ozn. nr 1351 w Borawem, ul. Poligo-

nowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury tech-

nicznej, ul. Bema w Rzekuniu, ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 

530 w Dzbeninie 

Przetarg nieograni-

czony 

Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych i utwardzenie terenu przy 

budynku świetlicy w Ławach 
Zapytanie ofertowe 

Przebudowa odcinka ul. Sosnowej (dz. geod. 353) w miejscowo-

ści Susk Nowy (nawierzchnia z kostki brukowej) 
Zapytanie ofertowe 

Źródło: opracowanie własne. 

Przeprowadzone postępowania powinny mieć na celu zapewnienie wykonania za-

dań własnych związanych organizacją ruchu oraz utrzymaniem dróg gminnych. Nie-

mniej w przypadku przebudowy ulicy Bema w Rzekuniu, Gmina unieważniła postę-

powanie. Powodem takiego działania było przekroczenie kwoty, jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie stwierdzano, 

że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację za-

mówienia do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej. W tym miejscu należy zwró-

cić uwagę na fakt, że planowana wartość środków zabezpieczonych w budżecie na 
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inwestycje w infrastrukturę drogową wynosiła blisko 4,9 mln zł (według planu na 

2018 roku). Natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 784 tys. zł, co może 

wskazywać na istotne błędy popełniane w zakresie planowania inwestycji. 

W ramach działań podjętych w 2018 roku przeprowadzone zostało postępowanie 

dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń. Zakres 

zadania obejmował dostawę, przygotowanie podłoża poprzez wyrównanie i wypro-

filowanie oraz rozplantowanie mieszanki przez Wykonawcę w miejscu wskazanym 

przez Gminę. Postępowanie to zakończyło się wyborem firmy MEGA-KRUSZ z 

Ostrołęki. Pozostałe zadania w obszarze utrzymania dróg gminnych, ulic i placów 

zostały zapisane w statucie Zakładu Obsługi Gminy (§ 3 ust. 12 uchwały nr 

XIII/73/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie połączenia 

jednostek budżetowych Gminy). 

GOSPODARKA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

Podsumowując stan Gminy w roku 2018 należy zwrócić uwagę na działania podej-

mowane przez Wójta w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej. Zada-

niem związanym ze świadczeniem usług wodociągowych na terenie Gminy Rzekuń 

zajmuje się Zakładu Obsługi Gminy, który jest jednostką budżetową i nie posiada 

osobowości prawnej. Natomiast bieżące zadania związane ze zbiorowym odprowa-

dzaniem ścieków realizuje Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. 

Należy zwrócić uwagę, że sytuacja w obszarze gospodarki wodociągowej i kanali-

zacyjnej charakteryzowała się słabszym poziomem realizacji zadań niż w innych po-

dobnych gminach. Co prawda, pomimo że Gmina ponosiła wysokie nakłady na wy-

budowanie infrastruktury kanalizacyjnej, to jednak poziom dostępności do sieci po-

zostaje na bardzo niskim poziomie. Świadczy to o niskiej efektywności realizo-

wanych inwestycji. Szczegółowe wartości w tym zakresie przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela 12. Porównanie parametrów określających stan gospodarki wodociągowo-ka-

nalizacyjnej na początek 2018 roku 

 Rzekuń 
Grupa 

porównawcza 
Po-
wiat 

Wojewódz-
two 

Kraj 

Mieszkańcy korzystający  
z sieci wodociągowej 

w ogólnej liczbie mieszkań-
ców (%) 

93,3 88,1 69,7 84,9 87,8 

Mieszkańcy korzystający  
z sieci kanalizacyjnej  

w ogólnej liczbie mieszkań-
ców (%) 

25,0 53,7 24,8 40,2 51,6 

Źródło: opracowanie własne. 

Działalność w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w trakcie roku 

2018 można podzielić na część dotyczącą inwestycji oraz aspekty związane z za-

twierdzeniem nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-

wadzania ścieków, a także przyjęciem nowego projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków. 
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Pierwsze z zadań dotyczące działań podejmowanych w 2018 roku dotyczy realizacji 

inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Warto w tym miej-

scu zwrócić uwagę, że za rozwój oraz modernizację sieci wodociągowej i kanaliza-

cyjnej odpowiada Urząd Gminy w Rzekuniu. Łączna wartość wydatków majątkowych 

zrealizowanych w trakcie 2018 roku wyniosła blisko 3,9 mln zł, z czego 552 tys. zł 

pochodziło ze środków unijnych. Największa wartość nakładów dotyczyła kontynua-

cji przedsięwzięcia zapisanego w Wieloletniej prognozie finansowej pod nazwą „Bu-

dowa sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbenin i Przy-

tuły Stare w Gminie Rzekuń. Łączna wartość zrealizowanych prac w ramach tego 

przedsięwzięcia wyniosła 3,3 mln zł.  

Drugi z obszarów dotyczących wykonywania zadań własnych z zakresu gospodarki 

wodociągowej i kanalizacyjnej obejmował przede wszystkim zarządzanie bieżącymi 

sprawami, które wynikały ze zmiany przepisów regulujących działalność związaną 

ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.  No-

welizacja ustawy istotnie zmieniła kompetencje Gminy w zakresie zatwierdzania cen 

i stawek opłat, o które wnioskuje przedsiębiorstwo wodociągowe.  

Od marca 2018 roku, w wyniku zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfy za wodę i ścieki na terenie Gminy za-

twierdzane są przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bia-

łymstoku. Niemniej w Gminie Rzekuń, pomimo zmiany prawa, ceny za te podsta-

wowe usługi komunalne nie uległy zmianie w trakcie roku i były niższe niż średnie 

ceny dostawy wody i odbioru ścieków na terenie gmin, dla których taryfy zatwierdził 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, co przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 13. Porównanie stawek taryf za wodę w Gminie Rzekuń ze średnimi cenami za-

twierdzonymi przez Dyrektora RZGW w Białymstoku w innych gminach (ceny brutto) 

Grupa odbiorców 
Taryfa zatwierdzona przez  

Dyrektora RZGW  
w Białymstoku 

Średnie ceny zatwierdzone przez 
Dyrektora RZGW  
w Białymstoku 

Woda 2,32 zł/m3 3,23 zł/m3 

Ścieki 7,05 zł/m3 6,70 zł/m3 

Razem 9,37 zł/m3 9,93 zł/m3 

Źródło: opracowanie własne. 

Mając na uwadze brak zmiany cen w trakcie roku oraz utrzymanie jej wartości łącz-

nej ceny za wodę i ścieki poniżej średniej, należy wskazać, że mieszkańcy Gminy 

Rzekuń są obciążeni nieznacznie niższymi płatnościami za usługi zbiorowego zao-

patrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, niż mieszkańcy większości 

innych gmin.  

W kwestiach organizacyjno-prawnych, Gmina w 2018 roku powinna była zająć się 

również nowym regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, co było 

wynikiem zmiany przepisów regulujących obszar zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków. Niemniej niezbędne działania zostały podjęte 

dopiero w 2019 roku, ponieważ przekazanie projektu regulaminu nastąpiło dopiero 

dnia 27 marca 2019 roku na mocy uchwały nr V/40/2019 Rady Gminy Rzekuń w 

sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odpro-

wadzania ścieków do zaopiniowania. 



 
Część III. Działalność Wójta w 2018 roku 

Strona | 31

Podsumowując, działalność w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w 

trakcie roku 2018 można podzielić na część dotyczącą inwestycji oraz aspekty zwią-

zane z zatwierdzeniem nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-

wego odprowadzania ścieków. Zadania zrealizowane w ciągu 2018 roku stanowiły 

kontynuację dotychczasowej polityki w tym zakresie. Dzięki ich wykonaniu, odbiorcy 

usług wodociągowo-kanalizacyjnych zostali ochronieni przed skutkami wzrostu cen 

wody i ścieków. Jednocześnie za pośrednictwem Urzędu Gminy realizowano dzia-

łania inwestycyjne, które powinny pozwolić na poprawę bardzo niskiej liczby miesz-

kańców korzystających z sieci kanalizacyjnej. Należy jednak zauważyć, iż liczba 

przyłączy do nowych sieci jest ciągle zbyt niska. 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I SYSTEM ODBIORU ODPADÓW 

W 2018 roku w Gminie Rzekuń obowiązywał Regulamin utrzymania czystości i po-

rządku przyjęty uchwałą XLI/258/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 

2017 roku. 

Stawki obowiązujące w Gminie za gospodarowanie odpadami wynikały z realizacji 

uchwały XLIII/269/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 roku, co pre-

zentuje poniższa tabela. 

Tabela 14. Stawki opłat za odpady w Gminie Rzekuń w 2018 roku (zł) 

Wyszczególnienie 
Stawka za 
odpady se-
lektywne 

Max stawka 
na osobę* 

Stawka za 
odpady 

zmieszane 

Max stawka 
na osobę* 

Gospodarstwa domowe do 
dwóch osób 

20 20 40 40 

Gospodarstwa domowe 
powyżej dwóch osób 

30 10 60 20 

Model rodziny (2+1) 30 10 60 20 

*maksymalne stawki przypadające na mieszkańca gospodarstwa domowego 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przyjęta metodologia ustalania wysokości stawki za odpady przekłada się na prefe-

rencyjne podejście Gminy do gospodarstw wieloosobowych - wraz ze wzrostem 

liczby osób w gospodarstwie domowym, wysokość stawki przypadającej na jego 

mieszkańca ulega zmniejszeniu. W związku z powyższym nie ma potrzeby wprowa-

dzania ulg w opłacie (np. dla Karty Dużej Rodziny). 

Stawki te pod względem wysokości uplasowały się na 8. miejscu wśród gmin z wo-

jewództwa mazowieckiego o podobnej charakterystyce. Należy jednak mieć na uwa-

dze, że wraz ze wzrostom liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym, stawki 

te będą kształtować się na coraz niższym względnym poziomie, a tym samym zaj-

mować wyższe miejsca w rankingu. 
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Tabela 15. Ranking stawek za odpady dla Gminy Rzekuń oraz podobnych 

gmin z województwa mazowieckiego w 2018 roku 

Miejsce Gmina 
Stawka za 
odpady se-
lektywne 

  
Miejsce Gmina 

Stawka za 
odpady 

zmieszane   

1 Kowala  6,00   1 Kowala  12,00 

2 Zakrzew  6,00   2 Zakrzew  12,00 

3 
Nowy Duni-

nów  
8,00   3 

Nowy Duni-
nów  

15,00 

4 Łąck *** 

8,50 

  4 Ciechanów  16,00 

5 Słupno ***   5 Łąck *** 

18,00 6 
Stara Biała 

*** 
  6 Słupno *** 

7 Ciechanów  9,50   7 
Stara Biała 

*** 

8 Rzekuń  10,00*   8 Rzekuń  20,00* 

9 Jedlińsk  10,00   9 Jedlińsk  20,00 

10 
Olszewo-
Borki**  

14,67*   10 
Olszewo-
Borki**  

21,33* 

ŚREDNIA 8,97   ŚREDNIA 17,03 

*stawka za odpady komunalne w modelu rodziny 2+1 

**Gmina stosująca tożsamą metodę 

***Gminy należące do związku 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Całkowita wartość dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych 

od mieszkańców kształtowała się na poziomie ponad 1,1 mln zł. Z kolei wy-

datki poniesione na gospodarkę odpadami wynosiły niespełna 1,2 mln zł. 

Oznacza to, iż w 2018 roku poniesione zostały wyższe wydatki aniżeli do-

chody w zakresie gospodarowania odpadami o 116 tys. zł. 

 

Tabela 16. Wydatki na gospodarkę odpadami oraz oczyszczanie Gminy (zł) 

Kategoria Dochody  Wydatki 

Gospodarka odpadami, w tym: 988 257,26 1 106 652,58* 

zakup usług pozostałych 988 257,26 1 105 229,58 

Różnica -116 972,32 

Oczyszczanie miast i wsi, w tym:  508 272,23 

*kwota nie uwzględnia pracownika administracyjnego 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Zastanawiający jest brak zbilansowania gospodarki odpadami mimo wprowadzenia 

w 2018 roku nowych, wyższych stawek za gospodarowanie odpadami. Oznaczać to 

może, iż nowe opłaty zostały ustalone na zbyt niskim poziomie lub, że ściągalność 

tych opłat jest zdecydowanie za niska. Wójt Gminy Rzekuń na koniec 2017 roku i na 

początku 2018 roku przedstawiał realną kalkulację kosztów systemu gospodarowa-

nia odpadami oraz proponowane ceny (wyższe od obowiązujących) jednakże Rada 

Gminy podejmując uchwałę o wysokości opłaty znacznie obniżyła ceny (na obecnie 

obowiązujące). 
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Ujemny wynik gospodarki odpadami spowodowany był również wysokimi zaległo-

ściami w spłacie zobowiązań. Tylko w 2018 roku łączne zaległości od osób z tytułu 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 182.566,83 zł. 

Gmina wspólnie z Miastem Ostrołęką w 2018 roku zapewniła funkcjonowanie Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W PSZOK przyjmowane były spe-

cyficzne odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny z nieruchomości obję-

tych gminnym systemem gospodarowania, które nie są odbierane bezpośrednio z 

nieruchomości (klasyfikacja odpadów ustalona została w odpowiedniej uchwale). 

Łącznie w Gminie zostało zebranych i zagospodarowanych 3.608.109 kg odpadów, 

co przy zarejestrowanej liczbie mieszkańców we wskazanym roku, przekłada się na 

wytworzenie przez jednego mieszkańca 342 kg masy odpadów. 

Wspomnieć należy, że na łączną wartość zebranych odpadów składają się odpady 

segregowane i niesegregowane. Łączna masa zebranych odpadów segregowanych 

w Gminie wyniosła 573.669 kg, zaś niesegregowanych 3.034.440 kg. 

Ryc. 1. Udział odpadów zmieszanych i segregowanych w ogólnej masie odpadów 

Źródło: Opracowanie własne. 

Trzeba również zaznaczyć, iż największy udział w zakresie zebranych odpadów se-

gregowanych stanowiły kolejno odpady zmieszane opakowaniowe (tj. tworzywa 

sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe), odpady ulegające biodegradacji 

(tj. rozdrobnione gałęzie i krzewy, liście, kwiaty, skoszona trawa, czy obierki z owo-

ców i warzyw oraz resztki żywności bez mięsa) oraz szkło. 

85%

15%

Odpady zmieszane Odpady segregowane
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Ryc. 2. Udział poszczególnych odpadów w ogóle odpadów segregowanych 

Źródło: Opracowanie własne. 

Poza ustawowym odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Gmina Rzekuń 

w 2018 roku zorganizowała odbiór wyrobów zwierających azbest. Od 92 właścicieli 

nieruchomości nieodpłatnie odebrano i zutylizowano łącznie 218,95 tony,  

a w tym u dwóch zdemontowano 13,48 ton. Koszt realizacji zadania wyniósł 

67.135,37 zł. Powyższe zadanie współfinansowane zostało przez Wojewódzki Fun-

dusz Ochrony Środowiska w Warszawie. Wysokość dotacji wynosiła 41.600,00 zł, 

co stanowiło 61,96% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część kosztów w kwocie 

25.535,37 zł sfinansowana została ze środków budżetu Gminy. 

UDZIAŁ W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH 

Gmina Rzekuń należy do Związku Gmin Wiejskich. Związek ten zrzesza 624 gmin 

wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Misją Związku są działania ukierunkowane na 

rzecz społeczności gmin wiejskich, a w szczególności integracja samorządów wiej-

skich oraz rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Najważniejszą 

władzą Związku jest Zgromadzenie Ogólne reprezentowane przez Wójtów gmin 

członkowskich. 

Gmina należy również do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Zaścia-

nek Mazowsza” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Członkami Stowarzyszenia są również 

Gminy: Czerwin, Goworowo, Rzewnie i Troszyn. 

 

28%

26%

23%

11%

11%

Zmieszane odpady opakowaniowe Odpady ulegające biodegradacji

Opakowania ze szkła Odpady wielkogabarytowe

Pozostałe



 
 

Strona | 35

 

 

 

 

CZĘŚĆ IV. STAN GMINY NA KONIEC 2018  ROKU

4 Stan Gminy na koniec  

2018 roku 



 
Część IV. Stan Gminy na koniec 2018  roku 

Strona | 36

 

 

   

 

  

 

 

 

 

ĆWIARTKA II 

Obecna sytuacja: niekorzystna 

Tendencja: poprawiająca się 

W Gminie udało się zmniejszyć przewagę grupy porównawczej 

 

ĆWIARTKA IV 

Obecna sytuacja: niekorzystna 

Tendencja: pogarszająca się 

Gmina jest słabsza od grupy porównawczej i „traci dystans” 

 

ĆWIARTKA I 

Obecna sytuacja: korzystna 

Tendencja: poprawa w ciągu 5 lat 

Gmina jako lider, który powiększył przewagę nad grupą porównawczą 

ĆWIARTKA III 

Obecna sytuacja: korzystna 

Tendencja: pogarszająca się 

Gmina jako lider, lecz ze zmniejszającą się przewagą nad grupą porównawczą 
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Wnioski z analizy 

Stan Gminy na koniec 2018 jest wynikiem działań podejmowanych w trakcie całego 

poprzedniego roku. Jednocześnie stanowi on porównanie do sytuacji na początek 

roku 2018, opisanej w części II Raportu. W celu przeprowadzenia analizy przyjęto 

analogiczną metodę prezentacji pozycji gminy na tle grupy porównawczej w tych 

samych ośmiu obszarach. W przypadku części parametrów oparto się na prognozie 

danych w stosunku do wartości osiąganych przez grupę porównawczą. Z tego 

względu niektóre wartości liczbowe mają charakter poglądowy. Nie zmienia to faktu, 

że przyjęta metodologia pozwala zatem na ogólną oraz uprawnioną merytorycznie 

ocenę gminy. Pamiętać jednak należy, że uzyskiwana pozycja w poszczególnych 

obszarach wynika nie tylko z działania władz gminnych, ale także z czynników ze-

wnętrznych o zróżnicowanych źródłach i sile. Wynika to wprost ze złożoności sys-

temu społeczno-gospodarczego, wzajemnych powiązań między jednostkami samo-

rządu terytorialnego. W dalszej części podjęto próbę wskazania pozycji gminy na 

koniec 2018 roku i głównych czynników ją kształtujących. 

Klasycznym przykładem powyższych oddziaływań i zależności jest obszar demogra-

fii. Perspektywa jednego roku jest zbyt krótka, aby możliwym stało się dostrzeżenie 

istotnych zmian ludnościowych w jednostce. W tym kontekście sytuacja demogra-

ficznej Rzekunia nie zmieniła się w stosunku do stanu sprzed 2018 roku. W perspek-

tywie okresu badania pozytywnie kształtują się wyniki zarówno analizy wskaźniko-

wej, jak i prognozy rozwoju poszczególnych indeksów demograficznych. Liczba lud-

ności Gminy Rzekuń wzrosła, co w głównej mierze zawdzięczamy większej od liczby 

zgonów statystyce urodzeń oraz przewadze zameldowań na pobyt stały nad wymel-

dowaniami. Co ważne, Rzekuń jest przykładem jednej z nielicznych gmin w skali 

ogólnopolskiej, w których nie obserwuje się symptomów postępującego procesu sta-

rzenia się społeczeństwa. Świadczą o tym korzystne wyniki wskaźników zastępo-

walności pokoleń, przyrostu naturalnego, czy też obciążenia demograficznego. 

W stosunku do początku 2018 roku kondycja finansowa Gminy Rzekuń uległa po-

gorszeniu. Zauważalny spadek dynamiki zmian w obszarze osiąganych dochodów. 

Z drugiej strony w dziedzinie gospodarki finansami publicznymi Gmina miała niski 

ogólny poziom zadłużenia, jak również relatywnie niski koszt obsługi długu oraz sto-

sunek spłat zobowiązań do dochodów ogółem. Dług publiczny Rzekunia ustabilizo-

wał się na poziomie 6% (w odniesieniu do dochodów) co oznacza, że na koniec 2018 

roku był o 13pp. niższy niż w grupie porównawczej. Dodatkowo należy zaznaczyć, 

iż zmiana granic gminy w 2019 prawdopodobnie jeszcze pogorszy sytuację finan-

sową. Przewidywany ubytek dochodów może wynosić ok 2 mln zł. Z tego powodu 

wydaje się, iż sfera finansów wymaga pewnych działań aby zniwelować te skutki i 

przywrócić wysoki poziom rozwoju tej dziedziny. 

Podobnie jak przed okresem analizy, pozytywnie ocenić należy wartości wskaźników 

ogólnych dla obszarów opisujących sytuację społeczną oraz stan zagospodarowa-

nia przestrzennego. Niskie wydatki na pomoc społeczną oraz kwota świadczeń ro-

dzinnych w przeliczeniu na mieszkańca, a także niewielka liczba wydanych decyzji 

o wypłacie dodatków mieszkaniowych świadczą o stosunkowo niewielkim poziomie 

zależności lokalnej społeczności od pomocy Gminy. Warto również zwrócić uwagę, 

iż na przeciętnego mieszkańca Rzekunia przypada średnio o 5 m2 większej prze-

strzeni mieszkaniowej w przeliczeniu na lokatora, niż na jego sąsiada z jednostek 

o podobnych cechach funkcjonalnych. Natomiast w zakresie planowania przestrzen-

nego należy pozytywnie ocenić uchwalenie nowego studium uwarunkowań i kierun-
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ków przestrzennego zagospodarowania gminy oraz przystąpienie do uchwalenia no-

wego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który ma zastąpić 

plan z 2006 roku. 

Poziom indeksów ogólnych obszarów gospodarki komunalnej, infrastruktury tech-

nicznej, oświaty oraz aktywności gospodarczej lokalnej ludności w stosunku do po-

czątku 2018 roku nie zmienił się, pozostając w obszarze wyników niekorzystnych. 

W przypadku aktywności gospodarczej, czynnikiem wymagającym najwięcej uwagi 

jest stosunkowo niski udział wpływów z podatków od nieruchomości oraz środków 

transportowych płaconych przez osoby prawne w dochodach ogółem. Dodatkowo, 

niekorzystnie kształtują się wskaźniki lokalnego rynku pracy. W Rzekuniu wskaźnik 

bezrobocia rejestrowanego jest o 12 osób wyższy w przeliczeniu na 1000 mieszkań-

ców niż w innych jednostkach z grupy porównawczej. 

W obszarze oświaty zwrócono uwagę na zbyt niską wartość wskaźnika skolaryzacji 

(około 70%) Może to oznaczać, że dzieci z Gminy Rzekuń uczęszczają do placówek 

edukacyjnych zlokalizowanych w gminach ościennych. Podobnie sytuacja wygląda 

w przypadku dzieci w przedszkolach (22% mniej w przeliczeniu na 1 tys. dzieci w 

wieku 3-5 lat niż w podobnych gminach). Mając na uwadze, iż wydatki oświatowe 

Gminy Rzekuń kształtują się na poziomie średniej dla grupy porównawczej jest to 

tendencja niekorzystna. 

Sytuacja w zakresie gospodarki komunalnej, mimo podniesienia opłat za zagospo-

darowanie odpadów nie uległa istotniej zmianie. Nadal gospodarka odpadami jest 

nierentowna, prawdopodobnie w wyniku zbyt niskiej egzekucji opłat, a segregacja 

odpadów zbyt niska. 

W zakresie infrastruktury technicznej nastąpiło znaczne relatywne obniżenie roz-

woju. Wynika ono przede wszystkim z bardzo niskiego wykonania inwestycji drogo-

wych. W tym zakresie nastąpił spadek w porównaniu z latami poprzednimi o 3,5 mln. 

zł, a w 2018 roku nie oddano do użytku żadnej inwestycji drogowej. Dodatkowo na-

kłady na rozwój kanalizacji nie dają odpowiedniego wzrostu liczby osób korzystają-

cych z kanalizacji (i oczyszczalni ścieków). Inwestycje nie skutkują odpowiednią 

liczbą przyłączy. 
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Niniejszy raport o stanie  Gminy Rzekuń stanowi podsumowanie najważniejszych 

działań, które miały miejsce w gminie w 2018 roku. Obejmuje on działania podejmo-

wane na przełomie dwóch kadencji. 

Na początku dokumentu przedstawiono podstawowe informacje o gminie i jej wła-

dzach, a także o zadaniach i uprawnieniach Wójta. Następnie określono sytuację 

gminy na początek 2018 roku.  

Poziom rozwoju gminy Rzekuń ulegał osłabieniu począwszy od 2015 roku. Prawdo-

podobnie ten trend utrzymał się w 2018 roku. Świadczy o tym przede wszystkim 

obniżenie się poziomu rozwoju w obszarze infrastruktury technicznej i finansów przy 

utrzymaniu się w pozostałych obszarach. Nie jest to korzystna tendencja, która do-

datkowo może ulec pogłębieniu w 2019 roku w wyniku zmiany granic gminy, która 

niekorzystnie wpłynie na uzyskiwane dochody a tym samym na sytuację finansową. 

W 2018 roku utrzymał się w gminie Rzekuń podział na sfery dobrze i słabo rozwi-

nięte. Do tych pierwszych należą przede wszystkim demografia, planowanie prze-

strzenne i sytuacja społeczna, do tych drugich natomiast: oświata, aktywność go-

spodarcza, infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna. 

Jako silną stronę działań władz gminy należy wskazać działania w zakresie plano-

wania przestrzennego: uchwalenie nowego Studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego oraz przystąpienie do sporządzania nowego miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Słabą stroną działań władz gminy było natomiast niezrealizowanie planów inwestycji 

drogowych, niska efektywność inwestycji kanalizacyjnych i brak poprawy efektyw-

ności gospodarki odpadami (mimo podwyżki opłat). 

Zarówno stan Gminy Rzekuń na początek 2018 roku, jak i ogół działań wykonywa-

nych w trakcie roku wskazują, że lokalne władze podejmowały starania mające na 

celu realizacje polityk, strategii i programów, a uchwały Rady były wykonywane. Nie-

stety działania te nie pozwoliły na poprawę sytuacji w poszczególnych analizowa-

nych obszarach, a nawet w dwóch z nich (finanse i infrastruktura techniczna) sytua-

cja uległa pogorszeniu. 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 1 – Metodologia badania 

Strona | 41

ZAŁĄCZNIK 1 – METODOLOGIA BADANIA 

Podstawę analizy stanu Gminy Rzekuń na początek i na koniec 2018 roku stanowi 

wskaźnik syntetyczny. Wykorzystuje się go do badania złożonych zjawisk opisują-

cych więcej niż jedną zmienną. Służy on w szczególności do oceny poziomu spo-

łeczno-gospodarczego jednostki poprzez porównanie poszczególnych mierników  

i otrzymanie jednego syntetycznego wskaźnika poziomu rozwoju. Jest to możliwe 

dzięki standaryzacji różnych zmiennych niezależnie od ich rodzaju, znaku, wielkości 

i jednostek. Na kluczowe etapy tej metody składają się: 

1) dobór odpowiednich wskaźników ze względu na opisywany obszar, repre-

zentacyjność danych i odpowiednią próbę badania; 

2) weryfikacja wskaźników pod względem merytorycznym i statystycznym; 

3) standaryzacja wskaźników, czyli ujednolicenie charakteru zmiennych i do-

prowadzenie różnoimiennych zmiennych do wzajemnej porównywalności; 

4) agregacja zestandaryzowanych zmiennych, czyli wyznaczenie wspólnego 

wskaźnika dla poszczególnych zmiennych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w pierwszej kolejności wybrano 8 kluczowych obsza-

rów z punktu widzenia funkcjonowania gminy, dla których przyporządkowano odpo-

wiednie wskaźniki. Były to: 

1) demografia, 

2) sytuacja społeczna, 

3) kondycja finansowa, 

4) aktywność gospodarcza, 

5) stan oświaty, 

6) infrastruktura techniczna, 

7) gospodarka komunalna, 

8) planowanie przestrzenne. 

Wskaźniki wybrane do badania stopnia rozwoju poszczególnych obszarów przed-

stawia tabela poniżej. Przy doborze wymienionych wskaźników kierowano się 

przede wszystkim ich istotnością z punktu widzenia badanego zjawiska, mierzalno-

ścią, logicznością wzajemnych powiązań oraz całościowym wyjaśnieniem zakresu 

zjawiska.  

Następnie dla każdego obszaru wyznaczono wskaźnik syntetyczny pod względem 

wartości poszczególnych wskaźników w 2018 roku oraz dynamiki z lat 2011-2017.  
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Tabela 17. Wykaz wskaźników objętych analizą stanu gminy na początek i na koniec 2018 roku 

Wskaźnik 
Kierunek 
wpływu* 

Interpretacja wskaźnika 

DEMOGRAFIA 

D1 Liczba ludności + 
Informuje o stanie ludności na terenie gminy. Z punktu widzenia sytuacji demograficznej wzrost liczby mieszkańców oceniany jest korzyst-
nie. 

D2 Migracje mieszkańców + 
Saldo migracji ludności na 1000 mieszkańców. Wskaźnik stanowi informację o różnicy pomiędzy osobami wprowadzającymi się do gminy 
a osobami opuszczającymi gminę. Pożądane jest posiadanie wysokiego dodatniego salda, ponieważ świadczy to o stworzeniu atrakcyj-
nych warunków do mieszkania. 

D3 
Mieszkańcy w wieku kreatyw-
nym 

+ 
Wskaźnik informuje o liczbie mieszkańców w wieku 25-34 lat przypadającej na 1.000 mieszkańców. Jego wysoka wartość pozytywnie 
wpływa na gminę, ponieważ wskazuje na liczbę mieszkańców, którzy mogą stanowić główną siłę napędową rozwoju ekonomicznego. 

D4 Małżeństwa + 
Liczba małżeństw przypadająca na 1.000 mieszkańców. Większa wartość wskaźnika oznacza poprawę potencjału do zwiększenia przyro-
stu naturalnego a tym samym do poprawy sytuacji demograficznej gminy. 

D5 Współczynnik dzietności + 
Parametr określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). Wskaźnik silnie związany 
z zastępowalnością pokoleń, dlatego wysoka wartość parametru jest oceniana pozytywnie. 

D6 Przyrost naturalny + 
Różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wysoki przyrost naturalny informuje  o skuteczności działań podejmowanych 
przez lokalne władze. Wskaźnik przeliczony na 1.000 mieszkańców. 

D7 
Senioralne obciążenie demo-
graficzne 

- 
Wskaźnik obliczony  poprzez podzielenie ludności w wieku poprodukcyjnym przez ludność w wieku produkcyjnym. Wyższa jego wartość 
oznacza słabnący potencjał lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości mieszkańców. 

D8 Zastępowalność pokoleń + 
Współczynnik będący relacją liczby osób w wieku 0-14 do liczby osób powyżej 64 roku życia. Im wyższa wartość parametru, tym lesza 
sytuacja demograficzna gminy. Przyjmuje się, że prosta zastępowalność pokoleń jest możliwa do osiągnięcia, jeśli wskaźnik osiąga warto-
ści z przedziału między 2,10 – 2,15. 

D9 
Perspektywa kapitału ludz-
kiego 

+ 

Parametr określono jako różnicę liczby mieszkańców w wieku 10-24 i 50-64 lat, którą następnie podzielono na 1.000 mieszkańców. 
Wskaźnik łączy w sobie informację o liczbie osób zbliżających się do końca kariery zawodowej (50-64 lata) z liczbą osób, które w najbliż-
szym czasie będą ją rozpoczynały (10-24 lata). Mając na uwadze sytuację demograficzną, korzystne jest osiąganie wysokich wartości tego 
wskaźnika. 

SYTUACJA SPOŁECZNA 

S1 Wydatki na ochronę zdrowia + 
Wskaźnik oznacza wartość wydatków na ochronę zdrowia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wskaźnik wyrażony w zł. Wysoka war-
tość wskaźnika świadczy o wysokim poziomie finansowania ochrony zdrowia w gminie. 

S2 Wydatki na pomoc społeczną - 
Wskaźnik oznacza wielkość wydatków na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wyższa wartość wskaźnika oznacza 
ubożenie się społeczeństwa i zwiększone zapotrzebowanie na pomoc mieszkańcom ze strony gminy. 

S3 
Osoby korzystające ze środo-
wiskowej pomocy społecznej 

- 
Wskaźnik oznacza udział liczby osób korzystających z środowiskowej pomocy społecznej w ogóle mieszkańców. Wyższy wskaźnik ozna-
cza zwiększone zapotrzebowanie na środowiskową pomoc społeczną wśród mieszkańców gminy. 
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S4 
Dzieci otrzymujące zasiłek ro-
dzinny 

- 
Wskaźnik oznacza liczbę dzieci otrzymujących zasiłek rodzinny na dzieci w wieku 0-18 lat. Im większa wartość wskaźnika oznacza, że 
rośnie udział dzieci potrzebujących pomocy. Wskaźnik wyrażony w %. 

S5 Kwota świadczeń rodzinnych - 
Wskaźnik oznacza kwotę świadczeń rodzinnych przyznawanych przez gminę w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Im wyższa kwota, tym 
większe zapotrzebowanie na świadczenia rodzinne w gminie. Wskaźnik wyrażony w zł. 

S6 Wielkość mieszkań + 
Wskaźnik oznacza przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania przypadającą na jednego mieszkańca. Wyższa wartość wskaźnika ozna-
cza zamożniejsze społeczeństwo. Wskaźnik wyrażony w m2. 

S7 Zagęszczenie mieszkań - Wskaźnik oznacza przeciętną liczbę osób na 1 mieszkanie. Niska wartość wskaźnika oznacza gorszą sytuację materialną mieszkańców. 

S8 
Liczba przyznanych dodatków 
mieszkaniowych 

- 
Wskaźnik oznacza liczbę przyznanych dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wyższa wartość oznacza większe 
zapotrzebowanie na dodatki mieszkaniowe wśród mieszkańców gminy. Wskaźnik wyrażony w osobach. 

S9 
Kwota wypłaconych dodatków 
mieszkaniowych 

- 
Wskaźnik oznacza kwotę wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1000 mieszkańców. Wyższa wartość oznacza większe zapotrzebo-
wanie na dodatki mieszkaniowe wśród mieszkańców gminy. Wskaźnik wyrażony w zł. 

KONDYCJA FINANSOWA 

F1 Poziom dochodów + 
Wskaźnik obliczono dzieląc sumę wszystkich dochodów budżetowych przez liczbę mieszkańców. Wysoka wartość parametru świadczy o 
zamożności gminy. 

F2 Dochody własne + 
Dochody własne są kategorią, na którą gmina ma największy wpływ zarówno pod względem ich ustalania jak i poboru. Dlatego ze względu 
na ocenę kondycji finansowej pożądane jest posiadanie jak największych wpływów ze źródeł zaliczanych do dochodów własnych. Wskaź-
nik został obliczony na jednego mieszkańca.  

F3 Udział dochodów własnych + 
Suma dochodów własnych podzielona przez wartość dochodów ogółem pozwala na określenie poziomu samodzielności finansowej gminy. 
Im większa wartość wskaźnika, tym gmina posiada większą swobodę w zakresie realizacji zadań własnych. 

F4 
Udział podatków i opłat lokal-
nych 

+ 
Podatki i opłaty lokalne podzielone przez dochody ogółem. Ze względu na sposób ustalania i gromadzenia tego rodzaju dochodów, lokalne 
władze posiadają bezpośredni wpływ na stawki, a tym samym również na wysokość osiąganych dochodów. Wyższa wartość wskaźnika 
informuje o większej liczbie podatników a także wskazuje na dobre wykorzystywanie bazy podatkowej. 

F5 Dochody majątkowe + 
Wskaźnik określa wartość wszystkich dochodów majątkowych (m. in. dotacje UE) przypadającą na jednego mieszkańca. Wysoka wartość 
parametru pozytywnie świadczy o skuteczności działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyj-
nych. 

F6 Udział dochodów majątkowych + 
Wskaźnik określono poprzez podzielenie łącznej wartości dochodów majątkowych przez dochody ogółem. Jego wysoka wartość odzwier-
ciedla sposób finansowania zadań inwestycyjnych środkami pochodzącymi ze sprzedaży majątku oraz uzyskiwanych dotacji. 

F7 Udział dotacji z UE + 
Udział dotacji z UE w dochodach ogółem pozwala na określenie priorytetów działalności władz lokalnych i skuteczności ich realizacji. 
Wskaźnik osiągający wyższe wartości oznacza dobre wykorzystanie możliwości pozyskania dodatkowych bezzwrotnych środków na reali-
zację zadań inwestycyjnych. 

F8 Poziom wydatków - 
Wartość wydatków budżetowych w danym roku podzielona przez liczbę mieszkańców. Wskaźnik informuje o łącznych nakładach na reali-
zację wszystkich zadań wykonywanych przez gminę, dlatego jego mniejsza wartość powinna być interpretowana jako niższy koszt realiza-
cji i wyraz gospodarności. 

F9 Udział wydatków majątkowych + 
Wskaźnik informuje o procentowym udziale wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Świadczy o wysokości nakładów na realizację 
inwestycji i przyjętych priorytetach w zakresie realizacji zadań własnych. 
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F10 Udział wydatków UE + 
Parametr określający wydatki z udziałem środków UE w wydatkach ogółem. Wyższa wartość oznacza korzystniejszy dla budżetu gminy 
sposób finansowania realizacji zadań własnych. 

F11 Wydatki na administrację - 
Wydatki na funkcjonowanie urzędu oraz rady podzielone przez wydatki ogółem. Wskaźnik informuje o nakładach na obsługę administra-
cyjną realizowanych zadań. Pozytywnie jest oceniana sytuacja, gdy jego wartość maleje. 

F12 Wynik budżetu bieżącego + 
Różnica wynikająca z odjęcia od dochodów bieżących sumy wydatków bieżących. Im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej środków po-
siada gmina na realizację zadań inwestycyjnych. Wskaźnik został obliczony na jednego mieszkańca. 

F13 Zdolność kredytowa + 
Wskaźnik odzwierciedlający relację wyniku operacyjnego do dochodów ogółem. Jego poszczególne elementy wchodzą w skład wskaźnika 
z art. 243 u.f.p., dlatego przekładają się na zdolność gminy do zaciągania i obsługi zobowiązań. Powoduje to, że im wyższa wartość para-
metru, tym lepsza jest kondycja finansowa gminy. 

F14 Samodzielność finansowa + 
Parametr stanowi sumę nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody majątkowe, która następnie została podzielona przez wartość wy-
datków majątkowych. Jego zbadanie pozwala na określenie, jaką wartość inwestycji gmina może realizować ze środków własnych, dlatego 
korzystne jest osiąganie gdy wskaźnik osiąga wysokie wartości. 

F15 Obciążenie spłatą długu - 
Łączna wartość zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca. Wskaźnik informuje o sumie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek 
lub emisji obligacji, które pozostają do spłaty. Jego zbyt wysoka wartość nie jest dobrze oceniana, ponieważ skutkuje koniecznością prze-
znaczenia większej części dochodów na spłatę zadłużenia, co ogranicza elastyczność finansową gminy.  

F16 Poziom zadłużenia - 
Wskaźnik stanowiący wynik dzielenia kwoty długu przez dochody ogółem. W przeszłości za granicę racjonalnego poziomu zadłużenia 
gminy uważano 60%. Obecnie limit ten ma mniejsze znaczenie, jednakże wyższa wartość wskaźnika może oznaczać utrudnioną spłatę 
zadłużenia lub niepotrzebne wydłużanie okresu spłaty. 

F17 
Spłaty i koszty obsługi zadłu-
żenia 

- 
Suma spłat kredytów, pożyczek lub wykupów obligacji powiększona o płacone odsetki, a następnie podzielona przez dochody ogółem. 
Wskaźnik stanowi lewą stronę nierówności określonej w art. 243 u.f.p. i odpowiada za rzeczywiste obciążenie spłatą długu. Przy ocenie 
kondycji finansowej wyższe wartości parametru oceniane są niekorzystnie. 

F18 Koszt obsługi długu - 
Wskaźnik informuje o wartości wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji. Wy-
soka wartość parametru może oznaczać, że w ramach zawartych umów gmina ma niekorzystne stawki oprocentowania zaciągniętych zo-
bowiązań. 

F19 Środki do dyspozycji + 
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Większa kwota pozostała po uwzględnieniu spłaty długu korzystnie wpływa na 
kondycję finansową. Wskaźnik został obliczony na jednego mieszkańca. 

F20 
Udział wolnych środków w do-
chodach bieżących 

+ 
Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej pomniejszonej o spłaty długu do kwoty dochodów bieżących. Wskaźnik pozwala na ocenę siły i stabil-
ności lokalnych finansów, dlatego pożądane jest zwiększanie jego wartości. 

AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA 

GL1 
Osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą 

+ 
Wskaźnik oznacza liczbę osób prowadzących własną działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym. Cha-
rakteryzuje przedsiębiorczość oraz potencjał rozwoju gospodarki lokalnej. Im wyższy wskaźnik, tym większy potencjał rozwoju gospodarki 
lokalnej. 

GL2 Gminne spółki handlowe + 
Wskaźnik oznacza liczbę spółek prawa handlowego, w których gmina jest większościowym udziałowcem. Im większa wartość wskaźnika, 
tym większe czynne zaangażowanie w gospodarkę lokalną. 



 
Załącznik 1 – Metodologia badania 

Strona | 45

GL3 Liczba wpisów do REGON + 
Wskaźnik oznacza podmioty wpisane do REGON na 1000 ludności. Większa wartość wskaźnika sugeruje poprawę koniunktury w gospo-
darce lokalnej. 

GL4 Liczba wypisów z REGON - 
Wskaźnik oznacza podmioty wypisane z REGON na 1000 ludności. Większa wartość wskaźnika sugeruje pogorszenie koniunktury w go-
spodarce lokalnej. 

GL5 Wpływy z PIT + 
Wskaźnik oznacza wpływy z tytułu udziału w PIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym. Większa wartość wskaźnika 
oznacza poprawę stanu finansów gminy oraz poprawę koniunktury w gospodarce lokalnej. 

GL6 Wpływy z CIT + 
Wskaźnik oznacza udział wpływów z tytułu udziału w podatku CIT w dochodach ogółem. Wyrażony jest w %. Większa wartość wskaźnika 
oznacza poprawę stanu finansów gminy oraz poprawę koniunktury w gospodarce lokalnej. 

GL7 
Siła podatkowa gospodarki lo-
kalnej 

+ 
Wskaźnik oznacza udział wpływów z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne powiększonego o podatek od środków 
transportowych do dochodów ogółem. Wyrażony jest w %. Wyższa wartość relacji świadczy o dobrej koniunkturze i sytuacji lokalnych 
przedsiębiorców. 

GL8 Polityka podatkowa + 

Wskaźnik przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień, rozłożenia podatku na raty w podatku od 
środków transportowych oraz podatku od nieruchomości płaconym przez osoby prawne. Wartość ta została podzielona przez łączne 
wpływy obu wyżej wymienionych podatków. Wyższa wartość wskaźnika świadczy o tworzeniu korzystniejszych warunków dla rozwoju lo-
kalnej przedsiębiorczości. 

GL9 Wpływy z koncesji + 
Wskaźnik przedstawia wartość wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wyższa war-
tość wskaźnika sugeruje rozwój gospodarki lokalnej, m.in. poprzez powstawanie nowych punktów gastronomicznych, sklepów spożyw-
czych itp. 

GL10 
Bezrobocie wśród osób w 
wieku produkcyjnym 

- 
Wskaźnik oznacza udział osób bezrobotnych w ogóle osób w wieku produkcyjnym. Charakteryzuje on rynek pracy w gminie. Im wyższy 
udział osób bezrobotnych w ogóle osób w wieku produkcyjnym, tym gorszy stan lokalnego rynku pracy. 

GL11 Długotrwałe bezrobocie - 
Wskaźnik oznacza udział osób bezrobotnych powyżej 1 roku w ogóle osób bezrobotnych. Im wyższy stosunek osób długotrwale bezrobot-
nych w ogóle osób bezrobotnych, tym mniejsza elastyczność oraz dopasowanie strukturalne lokalnego rynku pracy. 

GL12 Bezrobocie rejestrowane - 
Wskaźnik oznacza liczbę bezrobotnych zarejestrowanych ogółem w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Im wyższy udział osób bezrobot-
nych w ogóle mieszkańców, tym gorszy stan lokalnego rynku pracy. 

JAKOŚĆ OŚWIATY 

O1 Liczba dzieci w przedszkolach + 
Wskaźnik oznacza liczbę dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku 3-5 lat. Wysoka wartość 
wskaźnika świadczy zarówno o dostępności infrastruktury edukacyjno-wychowawczej dla najmłodszych dzieci, jak i chęci korzystania z tej 
formy opieki dla potomstwa przez rodziców. 

O2 Obciążenie przedszkoli - 
Wskaźnik oznacza liczbę dzieci w wieku 3-5 lat na 1 miejsce w placówkach wychowania przedszkolnego. Wartość wskaźnika znacząco 
przekraczająca 1 świadczy o niedostosowaniu infrastruktury edukacyjno-wychowawczej dla najmłodszych dzieci do potrzeb mieszkańców. 

O3 Współczynnik skolaryzacji + 
Wskaźnik oznacza współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych. Jest to relacja liczby osób uczących się na danym poziomie 
kształcenia do liczby ludności w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Im wyższa wartość wskaźnika, 
tym lepiej. Wyrażony jest w %. Wartości powyżej 100% wskazują na obecność uczniów spoza gminy. 

O4 
Średnia liczebność oddziałów 
w SP 

- Wskaźnik oznacza liczbę uczniów na oddział w szkole podstawowej. Im wyższa wartość wskaźnika, tym mniej korzystne warunki nauki. 
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O5 
Średnia liczba uczniów na na-
uczyciela w SP 

- 
Wskaźnik wskazuje na średnią liczbę uczniów przypadających na jednego nauczyciela. Im wyższa wartość wskaźnika, tym mniej korzystne 
warunki nauki. 

O6 
Wartość subwencji oświatowej 
przypadająca na ucznia 

+ 
Wskaźnik oznacza wysokość subwencji oświatowej na 1 ucznia. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o wyższym poziomie finansowania 
oświaty z budżetu państwa.. 

O7 
Pokrycie wydatków oświato-
wych subwencją oświatową 

- 
Wskaźnik oznacza stosunek wartości wydatków oświatowych do subwencji oświatowej. Wskaźnik powyżej 1 świadczy o tym, że gmina nie 
pokrywa całości wydatków na oświatę subwencją oświatową, w efekcie ponosi dodatkowe nakłady na rozwój oświaty. 

O8 Wydatki oświatowe na ucznia + 
Wskaźnik oznacza wysokość wydatków oświatowych na 1 ucznia. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o wysokim poziomie finansowania 
oświaty w gminie. 

O9 
Nakłady na godzinę nauczania 
w szkole 

+ 
Wskaźnik oznacza średnią wartość wydatków na zrealizowanie jednej godziny lekcyjnej w ramach nauczania podstawowego. Wyższa 
wartość wskaźnika oznacza zapewnienie lepszego finansowania zadań oświatowych co powinno przekładać się na standard i jakość nau-
czania. 

O10 Inwestycje w oświatę + 
Wskaźnik oznacza stosunek wydatków majątkowych w oświacie do wydatków ogółem. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na odpo-
wiedni poziom inwestycji w oświacie, a tym samym wzrost jakości warunków nauczania w gminie. 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

IT1 
Nakłady na transport i łącz-
ność 

+ 
Wskaźnik oznacza wartość wydatków bieżących w dziale 600 (transport i łączność) w ogóle wydatków. Wyższa wartość wskaźnika świad-
czy o wysokich nakładach na bieżące utrzymanie dróg. Wyrażony jest w %. 

IT2 Dostępność do sieci gazowej + 
Wskaźnik oznacza udział ludności korzystającej z sieci gazowej w ludności ogółem. Im wyższa wartość wskaźnika tym większa dostęp-
ność mieszkańców do sieci gazowej. Wyrażony jest w %. 

IT3 
Stopień zwodociągowania 
gminy 

+ 
Wskaźnik oznacza udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej w ludności ogółem. Im wyższa wartość wskaźnika tym większa do-
stępność mieszkańców do sieci wodociągowej. Wyrażony jest w %. 

IT4 Stopień skanalizowania gminy + 
Wskaźnik oznacza udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w ludności ogółem. Im wyższa wartość wskaźnika tym większa do-
stępność mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Wyrażony jest w %. 

IT5 
Korzystający z oczyszczalni 
ścieków 

+ 
Wskaźnik oznacza udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w ludności ogółem. Im wyższa wartość wskaźnika tym więcej ście-
ków zostaje oczyszczonych. Wyrażony jest w %. 

IT6 
Rozwój infrastruktury technicz-
nej 

+ 
Wskaźnik oznacza wartość wydatków inwestycyjnych na gospodarkę komunalną (działy 400, 600 i 900 klasyfikacji budżetowej) w stosunku 
do ogółu wydatków. Wyższe nakłady inwestycyjne oznaczają zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej dla mieszkańców, Wskaź-
nik wyrażony jest w %. 

IT7 
Awaryjność sieci wodociągo-
wej  

- Wskaźnik oznacza liczbę awarii sieci wodociągowej na 1000 przyłączy. Wyższy wskaźnik oznacza gorszą jakość sieci. 

IT8 
Awaryjność sieci kanalizacyj-
nej  

- Wskaźnik oznacza liczbę awarii sieci kanalizacyjnej na 1000 przyłączy. Wyższy wskaźnik oznacza gorszą jakość sieci. 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

GK1 
Zużycie wody przez mieszkań-
ców 

- 
Wskaźnik oznacza zużycie wody na 1 mieszkańca gminy. Wyrażony w m3. Wyższe zużycie wody powoduje większe nakłady na jej 
oczyszczanie i pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego. 
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GK2 
Odprowadzanie ścieków prze-
mysłowych 

- 
Wskaźnik oznacza ilość ścieków przemysłowych odprowadzonych na mieszkańca/ Wyrażony jest w m3. Wyższa wartość wskaźnika ozna-
cza wzrost zanieczyszczenia środowiska, w tym wód i gleb. 

GK3 Dopłaty do wody i ścieków + 
Wskaźnik oznacza wysokość dopłat do wody i ścieków przez gminę na 1 mieszkańca. Wyższe dopłaty oznaczają większe odciążenie 
mieszkańców gminy w ponoszonych kosztach na usługi komunalne. 

GK4 Zebrane odpady zmieszane - 
Wskaźnik oznacza wielkość odpadów zmieszanych odebranych w ciągu roku na 1 mieszkańca. Wyrażony jest w kg. Wyższa wartość 
wskaźnika oznacza pogorszenia się jakości środowiska przyrodniczego i nieskuteczność systemu segregacji odpadów. 

GK5 
Rentowność gospodarki odpa-
dami 

+ 

Wskaźnik oznacza stosunek dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 klasyfikacji budżetowej) 
do wydatków związanych z gospodarką odpadami (rozdział 90002). Wartość równa 1 świadczy o tym, że gmina w całości pokrywa wydatki 
na gospodarkę odpadami wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wartość poniżej 1 oznacza, że gmina po-
nosi większe wydatki, niż dochody z tego tytułu. 

GK6 
Nakłady na publiczny transport 
zbiorowy 

+ 
Wskaźnik oznacza wielkość wydatków na publiczny transport zbiorowy (rozdział 60004 klasyfikacji budżetowej) w wydatkach ogółem. Wy-
rażony jest w %.  

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

GP1 Powierzchnia objęta MPZP + 
Wskaźnik oznacza udział powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w ogólnej powierzchni gminy. De-
cyduje o jakości zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy. Im większa powierzchnia gminy objęta MPZP tym większa kontrola 
gminy w zakresie planowania przestrzennego. Wyrażony jest w %. 

GP2 Wydatki na MPZP + 
Wskaźnik oznacza udział wydatków na MPZP (zgodnie z rozdziałem 71004 klasyfikacji budżetowej) w wydatkach w dziale 710. Wyższy 
wskaźnik oznacza większe nakłady na opracowanie lub zmianę MPZP, co zwiększa jakość planowania przestrzennego w gminie. Wyra-
żony jest w %. 

GP3 Decyzje WZ ogółem - 
Wskaźnik oznacza liczbę wydanych decyzji o warunkach zabudowy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Więcej wydanych decyzji WZ w 
gminie oznacza utratę kontroli gminy nad planowaniem przestrzennym, co skutkuje pogorszeniem jakości przestrzeni publicznej i chaosem 
przestrzennym. 

GP4 
Decyzje WZ dla zabudowy jed-
norodzinnej 

- 
Wskaźnik oznacza udział liczby wydanych decyzji o WZ dla zabudowy jednorodzinnej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wyższy 
wskaźnik oznacza większe rozprzestrzenianie się zabudowy mieszkaniowej w chaotyczny sposób. Wyrażony jest w %. 

GP5 Obszary prawnie chronione - 
Wskaźnik oznacza udział obszarów prawnie chronionych w ogólnej powierzchni gminy. Wyższy wskaźnik oznacza większe ograniczenie 
sposobu zagospodarowania powierzchni gminy. Wyrażony jest w %. 

*Objaśnienia: kierunek wpływu „+” oznacza, że wzrost wartości wskaźnika prowadzi do poprawy sytuacji gminy; kierunek wpływu „-" oznacza, że spadek wartości wskaźnika prowadzi do poprawy 

sytuacji gminy. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Jak wskazano powyżej, wyznaczenie syntetycznej miary wzrostu wiąże się ze stan-

daryzacją wskaźników w celu sprowadzenia zmiennych o różnej wartości i jednost-

kach do wzajemnej porównywalności. Standaryzacja z kolei wiąże się z określeniem 

kierunku wpływu każdego ze wskaźników, czyli identyfikacją, czy dany wskaźnik jest 

stymulantą (jego wzrost jest korzystny dla gminy), czy destymylantą (zmienna, dla 

której wzrost wartości negatywnie wpływa na gminę) oraz doborem odpowiedniej 

grupy porównawczej, aby opisywaną gminę odnieść do średniej dla podobnych 

gmin. 

Przy doborze grup porównawczych kierowano się klasyfikacją funkcjonalną gmin na 

potrzeby monitoringu planowania przestrzennego przeprowadzoną przez Śleszyń-

skiego i Komornickiego przedstawioną w tabeli poniżej. Podział ten umożliwia po-

równanie gmin o podobnym potencjale rozwoju z punktu widzenia ich lokalizacji oraz 

pełnionych funkcji na poziomie lokalnym czy też regionalnym. Dodatkowo gminy na-

leżące do tej samej klasy funkcjonalnej podzielono na ich rodzaj (miasta na prawach 

powiatu, gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie). W efekcie otrzymano 24 grupy 

porównawcze. 

Tabela 18. Dobór grup porównawczych 

Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania prze-
strzennego (Przemysław Śleszyński, Tomasz Komornicki) 

Liczba 
gmin 

A 
Rdzenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (stolic wo-
jewództw) 

33 

B 
Strefy zewnętrzne Miejskich Obszarów Funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich 
(stolic województw) 

266 

C Rdzenie obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych 55 

D Strefy zewnętrzne obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych 201 

E Miasta - ośrodki wielofunkcyjne 142 

F Gminy z rozwiniętą funkcją transportową 137 

G 
Gminy o innych rozwiniętych funkcjach pozarolniczych (turystyka oraz funkcje 
wielkopowierzchniowe, w tym przemysł wydobywczy) 

222 

H Gminy z intensywnie rozwiniętą funkcją rolniczą 496 

I Gminy z umiarkowanie rozwiniętą funkcją rolniczą 665 

J Gminy ekstensywnie zagospodarowane (funkcje leśne, ochrony przyrody) 262 

Źródło: Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski. 

Z tego względu Gmina Rzekuń została zaklasyfikowana jako gmina wiejska poło-

żona w zewnętrznych strefach obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych. 

Całkowity skład grupy porównawczej Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 19. Skład grupy porównawczej Gminy Rzekuń 

Gminy wiejskie położone w strefach zewnętrznych obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych 

Głogów Sieradz Krościenko Wyżne Zebrzydowice Łękawica 

Jerzmanowa Maków Miejsce Piastowe Kamienica Polska Łodygowice 

Janowice Wielkie Skierniewice Mielec Konopiska Świnna 

Jeżów Sudecki Inowłódz Krasiczyn Mstów Bodzechów 

Mysłakowice Lubochnia Medyka Olsztyn Brody 

Podgórzyn Tomaszów Mazowiecki Przemyśl Poczesna Elbląg 

Stara Kamienica Ujazd Żurawica Rędziny Milejewo 

Krotoszyce Chełmiec Bojanów Wręczyca Wielka Ełk 

Kunice Lisia Góra Pysznica Poraj Chodzież 

Legnickie Pole Pleśna Zaleszany Goczałkowice-Zdrój Gniezno 

Miłkowice Skrzyszów Gorzyce Miedźna Kazimierz Biskupi 

Lubin Tarnów Łomża Pawłowice Kramsk 

Świdnica Wierzchosławice Piątnica Kornowac Krzymów 

Czarny Bór Ciechanów Suwałki Krzyżanowice Stare Miasto 

Stare Bogaczowice OlszewoBorki Kobylnica Nędza Lipno 

Walim Rzekuń Słupsk Pietrowice Wielkie Święciechowa 

Grudziądz Łąck Ustka Gaszowice Włoszakowice 

Inowrocław Nowy Duninów Tczew Jejkowice Ostrów Wielkopolski 

Bobrowniki Słupno Bestwina Lyski Przygodzice 

Dragacz Stara Biała Buczkowice Świerklany Kaczory 

Fabianki Jedlińsk Jasienica Godów Szydłowo 

Włocławek Jedlnia-Letnisko Jaworze Gorzyce Będzino 

Biała Podlaska Kowala Kozy Lubomia Biesiekierz 

Chełm Zakrzew Porąbka Marklowice Manowo 

Zamość Siedlce Wilkowice Mszana Świeszyno 

Bełchatów Bierawa Brenna Czernichów Stargard 

Moszczenica Reńska Wieś Chybie Gilowice  

Źródło: opracowanie własne. 

W celu standaryzacji wskaźników posłużono się metodą wyrażoną wzorem: 

𝑥′𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗−�̅�𝑔𝑝
𝑠𝑔𝑝

, gdy zmienna jest stymulantą lub 

𝑥′𝑖𝑗 =
�̅�𝑔𝑝−𝑥𝑖𝑗
𝑠𝑔𝑝

, gdy zmienna jest destymulantą, 

gdzie: 

𝑥′𝑖𝑗  – standaryzowana wartość wskaźnika w badanej gminie,  

𝑥𝑖𝑗– wartość empiryczna wskaźnika w badanej gminie, 

�̅�𝑔𝑝 – średnia wartość grupy porównawczej, 

𝑠𝑔𝑝 – odchylenie standardowe grupy porównawczej. 
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W ten sposób wartości większe od średniej dla grupy porównawczej po standaryzacji 

będą przyjmowały wartość dodatnią (korzystniejszą dla analizowanej gminy), nato-

miast wartości mniejsze od średniej – wartość ujemną (niekorzystną dla analizowa-

nej gminy).  

Standaryzacji poddano również dynamikę wzrostu lub spadku danego wskaźnika w 

celu określenia jego tendencji na tle grupy porównawczej. Z tego względu wyższa 

dynamika do średniej dynamiki w grupie porównawczej przyjmuje wartości dodatnie 

(poprawiające się dla analizowanej gminy), natomiast niższa dynamika od średniej 

– wartości ujemne (pogarszające się dla analizowanej gminy). 

Ostatnim etapem obliczenia wskaźników syntetycznych dla każdego z analizowa-

nych obszarów było zastosowanie często wykorzystywanej przez badaczy agregacji 

bezwzorcowej. Stanowi ona średnią arytmetyczną zestandaryzowanych cech. War-

tości wskaźników syntetycznych posłużyły również do wyznaczenia dynamiki zacho-

dzących procesów dla analizowanej gminy. 
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ZAŁĄCZNIK 2 – AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 

Tabela 20. Akty prawa miejscowego uchwalone przez Gminę Rzekuń w 2018 roku 

Data aktu Akt prawa miejscowego 

16.01.2018 
Uchwała  nr XLIII/269/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 16 stycznia 2018 r. w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

16.01.2018 
Uchwała  nr XLIII/270/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 16 stycznia 2018 r. w spra-
wie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

16.01.2018 
Uchwała  nr XLIII/271/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 16 stycznia 2018 r. w spra-
wie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

16.01.2018 
Uchwała  nr XLIII/274/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 16 stycznia 2018 r. w spra-
wie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teodorowo 

16.01.2018 
Uchwała  nr XLIII/275/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 16 stycznia 2018 r. w spra-
wie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki 

28.02.2018 

Uchwała  nr XLV/277/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzo-
wym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkol-
nym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przed-
szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń 

28.02.2018 
Uchwała  nr XLV/278/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Rzekuń 

28.02.2018 
Uchwała  nr XLV/279/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
nadania nazw ulic w miejscowościach: Dzbenin, Goworki, Laskowiec 

28.02.2018 
Uchwała  nr XLV/280/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określe-
nia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń 

28.03.2018 
Uchwała  nr XLVI/281/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

28.03.2018 
Uchwała  nr XLVI/282/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
podziału gminy Rzekuń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

28.03.2018 
Uchwała  nr XLVI/285/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin 

28.03.2018 
Uchwała  nr XLVI/287/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki 

28.03.2018 
Uchwała  nr XLVI/288/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń" 

20.04.2018 
Uchwała  nr XLVII/290/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 20 kwietnia 2018 r. w spra-
wie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec 

29.06.2018 
Uchwała  nr XLVIII/292/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 29 czerwca 2018 r. w 
sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Czarnowiec i Dzbenin 
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22.08.2018 
Uchwała  nr L/296/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

22.08.2018 

Uchwała  nr L/303/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie 
określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy 
Rzekuń na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, po-
legających na wymianie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Rzekuń 

22.08.2018 
Uchwała  nr L/297/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie 
zmian w statutach sołectw 

10.09.2018 

Uchwała  nr LI/305/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 10 września 2018 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. 
w sprawie podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i nume-
rów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

23.11.2018 
Uchwała  nr I/7/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ob-
niżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 
rolnego. 

23.11.2018 
Uchwała  nr I/6/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie 
zmian w Statucie Gminy Rzekuń 

04.12.2018 
Uchwała  nr II/9/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok 

27.12.2018 

Uchwała  nr III/11/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na te-
renie gminy Rzekuń oraz zasad usytuowania na terenie gminy Rzekuń miejsc sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych 

27.12.2018 
Uchwała  nr III/13/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
nadania nazw ulic w miejscowościach: Drwęcz, Dzbenin, Laskowiec, Rzekuń, Za-
biele. 

27.12.2018 
Uchwała  nr III/14/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
zmian w Statucie Gminy Rzekuń 

27.12.2018 

Uchwała  nr III/17/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościo-
wych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023 

27.12.2018 

Uchwała  nr III/18/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

27.12.2018 
Uchwała  nr III/21/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok 

27.12.2018 
Uchwała  nr III/24/2018 Rada Gminy Rzekuń  z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok 

Źródło: opracowanie własne. 

 


