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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy   

 

Gminę Nowy Kawęczyn utworzono uchwałą Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Łodzi z dniem 1 stycznia 1973 roku. 

Gmina Nowy Kawęczyn leży na Równinie Łowicko-Błońskiej, w obrębie 

województwa łódzkiego, w środkowo-wschodniej części powiatu 

skierniewickiego i jest jedną z dziewięciu gmin wiejskich tego powiatu. Z 

gminą Nowy Kawęczyn sąsiadują jednostki terytorialne: 

– od północy – gmina Puszcza Mariańska (pow. żyrardowski), 

– od wschodu – gmina Kowiesy (pow. skierniewicki), 

– od południa – gmina Rawa Mazowiecka (pow. rawski), 

– od zachodu – gmina Skierniewice (pow. skierniewicki). 

Wschodnia część gminy leży w granicach Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego i Rezerwatu Przyrody Rzeki Rawki. 

Powierzchnia gminy wynosi 104,4 km² i jest czwartą co do wielkości gminą 

w powiecie skierniewickim.   

Tabela. Powierzchnia gmin powiatu skierniewickiego 

Jednostka 

terytorialna 

Powierzchnia 

[km²] 

Bolimów  112 

Głuchów  111 

Godzianów  44 

Kowiesy  86 

Lipce Reymontowskie 43 

Maków 81 

Nowy Kawęczyn 104 

Skierniewice 131 

Słupia 41 

Skierniewice  - miasto 35 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (GUS) 
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Wykres. Liczba gospodarstw wg powierzchni – stan na 31.12.2021 

 

          Dla powierzchni fizycznych Dla powierzchni przeliczeniowych 

W 2021 roku wydano następującą liczbę decyzji w sprawie określenia 

wysokości podatków: 

1) Podatek rolny - 594, 

2) Podatek od nieruchomości - 114, 

3) Podatek leśny – 39. 

Liczba decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego: 

1) Powyżej 1 ha – 1170, 

2) Poniżej 1 ha – 657. 

W 2021 roku wydano 8 decyzji w sprawie zastosowania ulgi z tytułu nabycia 

gruntów rolnych oraz 650 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. 
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Na terenie gminy znajduje się 36 miejscowości w ramach 22 sołectw. Są to: 

Adamów, Budy Trzcińskie, Doleck, Dukaczew, Dzwonkowice, Esterka, 

Franciszkany, Helenków, Kaczorów, Kawęczyn B, Kazimierzów, Kolonia 

Starorawska, Kwasowiec, Marianka, Marianów, Nowa Trzcianna, Nowy 

Dwór, Nowy Dwór-Parcela, Nowy Kawęczyn, Nowy Rzędków, 

Podfranciszkany, Podstrobów, Podtrzcianna, Prandotów, Psary, Raducz, 

Rawiczów, Rzędków, Sewerynów, Stara Rawa, Stary Rzędków, Strzyboga, 

Suliszew, Trzcianna, Zglinna Duża i Zglinna Mała. 

1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne  

 

Rada Gminy w Nowym Kawęczynie liczy 15 radnych. W kadencji 2018-2023 

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie w 2021 r. działało pięć komisji stałych:  

1) Komisja Rewizyjna 

2) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, 

3) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 

4) Komisja Mienia Komunalnego i Finansów, 

5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie w dniu 31 grudnia 2021 roku zatrudniał 

23 pracowników, w tym 2 osoby na ½ etatu. 1 osobę zatrudniono w 

ramach robót publicznych oraz 1 osobę na zastępstwo za nieobecnego 

pracownika. 
 

W Gminie Nowy Kawęczyn funkcjonują następujące jednostki 

organizacyjne: 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym 

Dworze, 

2. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Trzciannie, 

3. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze, 

4. Gminny Zespół ds. Oświaty w Nowym Kawęczynie, 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie 

oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie. 
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1.3.  Jednostki pomocnicze gminy - sołectwa  

 

W skład Gminy Nowy Kawęczyn wchodzą 22 sołectwa. W sołectwie 

Adamów 17 czerwca 2021 r. zostały przeprowadzone wybory Sołtysa w 

związku z wygaśnięciem pełnienia funkcji na skutek śmierci. 
 

Tabela. Porównanie liczby ludności w sołectwach według stanu na31.12.2019 r.,31.12.2020 r. i 31.12.2021r. 

 

Nazwa 

sołectwa 

Granice sołectwa Liczba 

ludności w 

sołectwie w 

2019 r. 

Liczba 

ludności w 

sołectwie w 

2020 r. 

Liczba 

ludności w 

sołectwie w 

2021 r. 

Adamów Adamów, Budy Trzcińskie 195 185 178 

Doleck Doleck 78 80 72 

Dukaczew Dukaczew,  Marianka 153 143 139 

Dzwonkowice Dzwonkowice, Psary 72 69 68 

Esterka Esterka 38 40 40 

Franciszkany Franciszkany, Nowa 

Trzcianna 

158 174 174 

Kolonia 

Starorawska 

Kolonia Starorawska 63 63 60 

Kwasowiec Kwasowiec 60 65 63 

Marianów Marianów , Kawęczyn B 108 112 112 

Nowy 

Kawęczyn 

Nowy Kawęczyn, 

Kaczorów 

195 200 206 

Nowy Dwór-

Parcela 

Nowy Dwór-Parcela 425 430 435 

Nowy Dwór Nowy Dwór, Raducz 155 151 155 

Prandotów Prandotów 114 119 119 

Rawiczów Rawiczów 118 117 117 

Rzędków Rzędków 101 98 99 

Stary 

Rzędków 

Stary Rzędków,  Nowy 

Rzędków 

175 176 178 

Stara Rawa Stara Rawa, Helenków 177 182 181 

Strzyboga Strzyboga, 

Podfranciszkany, 

Podstrobów, Podtrzcianna 

418 423 425 

Suliszew Suliszew, Sewerynów 160 162 164 

Trzcianna Trzcianna 159 161 199 

Zglinna Duża Zglinna Duża 114 114 111 

Zglinna Mała Zglinna Mała , Kazimierzów 105 103 105 
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1.4. Ludność i dynamika zmian 

Ogólna gęstość zaludnienia wynosi ok. 32 os/km2. 

Wykres. Liczba ludności w latach 2019-2021 

 
 

Wykres. Urodzenia i zgony w latach 2019-2021 

 
Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy 
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1.5. Infrastruktura drogowa 
 

Struktura dróg na terenie Gminy Nowy Kawęczyn przedstawia się 

następująco: 

1) Drogi gminne o długości ogółem 107,703 km, powierzchnia ogółem 

to 400 481,8 m2, w tym: 

• Nawierzchnia bitumiczna: 263191,6 m2 

• Nawierzchnia bitumiczna: 60,717 km 

• Nawierzchnia żwirowa: 24256,8 m2 

• Nawierzchnia żwirowa: 7,139 km 

• Nawierzchnia prefabrykaty betonowe: 1863 m2 

• Nawierzchnia prefabrykaty betonowe: 0,39 km 

• Nawierzchnia gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 32019,1 m2 

• Nawierzchnia gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 14,412 km 

• Nawierzchnia gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 70270,7 m2 

• Nawierzchnia gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 22,652 km 

• Nawierzchnia tłuczniowa: 8880,6 m2 

• Nawierzchnia tłuczniowa: 2,393 km 

Suma powierzchni poboczy utwardzonych, zatok autobusowych: 0 m2 

Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 59,5 m2 

Liczba i długości obiektów mostowych w osi drogi: 30/ 251,5 szt./m. 

Tabela.  Wykaz dróg posiadających kategorię drogi gminnej  

L.p. 

Numer 

Identyfikacyjny 

drogi 

Przebieg 
Długość     

drogi 

1 113101E (Wołucza) – gr. gm. Rawa Mazowiecka – Nowy Dwór 1.500 

2 113103E 

(Kolonia Wołucza) – gr. gm. Rawa Mazowiecka – 

Kazimierzów – Kwasowiec 

Kwasowiec – Marianów – Nowy Kawęczyn 

Nowy Kawęczyn - Trzcianna 

8.800 
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3 115153E 
(Lisna) – gr. gm. Kowiesy – Psary 

Psary – Dzwonkowice -Doleck 
3.500 

4 115301E Rawiczów – Prandotów – dr. pow. 1318E (Kamion) 1.901 

5 115302E 
Strobów – Rawiczów – Trzcianna 

Trzcianna – Suliszew – gr. woj. mazowieckiego 

8.300 

 

6 115303E Kaczorów – Franciszkany - Strzyboga 4.152 

7 115304E Kwasowiec – Rzędków – gr. gm. Skierniewice (Żelazna) 2.735 

8 115305E (Lisowola) – gr. woj. mazowieckiego – Doleck Stary 1.200 

9 115306E 
Zglinna Duża – gr. gm. Rawa Mazowiecka – (Rosocha 

Stara) 
3.100 

10 115307E Stary Rzędków – Rzędków – Zglinna Duża 3.900 

11 115308E 
Strzyboga – Nowy Rzędków –Stary Rzędków -  gr gm. 

Skierniewice (Józefatów) 
3.500 

12 115309E Strzyboga - Kwasowiec 4.800 

13 115310E Trzcianna – Stara Rawa 3.900 

14 115311E 
(Kamion) – gr. woj. mazowieckiego – Suliszew – Stara 

Rawa 
6.200 

15 115313E Trzcianna - Doleck 4.030 

16 115314E 
Zglinna Mała – gr. gm. Rawa Mazowiecka –(Nowa 

Rossocha) 
3.190 

17 115315E Zglinna Duża- Zglinna Mała 2.518 

18 115316E 
Marianów-Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka – 

(Kolonia Wołucza) 
3.610 

19 115317E Dukaczew Marianka – do dr woj. nr 707 3.800 

20 115318E od dr. pow. Nr 1316E - Dukaczew 0.432 

21 115319E Stary Rzędków- Kwasowiec 1.817 

22 115320E Marianów-Kawęczyn B- Nowy Dwór-Parcela –Stara Rawa 5.600 

23 115321E Franciszkany- Nowa Trzcianna- do dr gm. nr 115310E 3.610 
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24 115322E Strzyboga - Budy Trzcińskie- dr. pow. Nr 1318E 2.030 

25 115323E obręb Trzcianna 1.350 

26 115324E Suliszew - Sewerynów 2.500 

27 115325E Doleck-Esterka - gr. gm. Kowiesy- (Chełmce) 2.425 

28 115326E Dzwonkowice - Esterka- do dr. pow. 1316E 0.550 

29 115327E od dr. woj. nr 707 – do dr. pow. Nr 1324E 1.557 

30 115328E 
od dr. pow. Nr 1316E -  Nowy Dwór-Parcela do dr. pow. 

Nr 1324E 
3.390 

31 115329E 
od dr. woj. nr 707 – Nowy Dwór-Parcela do dr. pow. Nr 

1316E 
1.220 

32 115330E od dr. pow. nr 1318E – Strzyboga – do dr. woj. nr 707 0.470 

33 115331E od dr pow. nr 1316E –Esterka – gr. gm. Kowiesy- (Lisna) 0.867 

34 115332E Franciszkany – do dr. gm.  nr 115303E 0.220 

35 115333E Od dr. gm. nr 115309E – Strzyboga – do dr. woj. nr 707 0.740 

36 115334E 
Od dr. woj. nr 707 –Nowy Dwór – Parcela – do dr. pow. nr 

1324E 1.380 

 

Wykaz dróg posiadających kategorię drogi gminnej nie uległ zmianie w 

stosunku do roku 2020 r. 

2) Drogi powiatowe 

Przez teren gminy przebiega około 35 km dróg powiatowych o nawierzchni 

asfaltowej: 

- droga nr 1316E relacji Pod Borem –Wilkowice- Kwasowiec –  Raducz -  

Jeruzal, 

- droga nr 1318E relacji Maków- Dębowa Góra –Trzcianna – Kamion, 

- droga nr 1330E relacji Nowy Kawęczyn –Jeruzal –Wędrogów -   Kowiesy, 

- droga nr 1324E relacji Stara Rawa- Nowy Dwór. 
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3) Drogi wojewódzkie 

Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 707 długości około 10 

km. 

 

Przy drogach na terenie Gminy jest około 832 opraw oświetleniowych oraz 

znaki pionowe w liczbie 345 szt. Oznakowanie jest uzupełniane na bieżąco 

2 razy w roku po kontroli Policji i przedstawicieli Starostwa Powiatowego 

Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn oraz wnioskach mieszkańców. 

 

2. INFORMACJE FINANSOWE 

 

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2021 został uchwalony Uchwałą 

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XX/121/2020 z dnia 30 grudnia 2020 

roku. W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 

2021 roku wynosił: 

1. Planowane dochody ogółem w wysokości 20 553 647,71 zł zostały 

wykonane w wysokości 21 137 006,81 zł, tj. w 102,84 %, w tym:  

a) dochody bieżące planowane w wysokości 18 627 194,21 zł zostały 

wykonane w wysokości 19 210 553,31 zł, tj. w 103,13%, w tym: 

- dochody własne planowane w wysokości 13 368 355,61 zł zostały 

wykonane w kwocie 13 958 003,61 zł, tj. w 104,41 %, 

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst 

ustawami planowane w wysokości 5 268 458,60 zł zostały wykonane 

w wysokości 5 260 728,69 zł, tj. w 99,99 %, 

b) dochody majątkowe planowane w wysokości 1 926 453,50 zł zostały 

wykonane w kwocie 1 926 453,50 zł, tj. w 100,00 %. 
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2. Planowane wydatki ogółem w wysokości 20 890 186,98 zł zostały 

wykonane w wysokości 20 294 738,94 zł, tj. w 97,20 %, w tym:   

a)wydatki bieżące planowane w wysokości 17 744 743,98 zł zostały 

wykonane w kwocie 17 188 261,89 zł, tj. w 96,9 %,                                                              

b) wydatki majątkowe planowane w wysokości 3 145 443,00 zł zostały    

wykonane w kwocie 3 106 477,05 zł, tj. w 98,80 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu gminy zawiera 

„Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok”. 

 

3. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 
Tabela  Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 r. 

 

Dane dotyczące powierzchni oraz wartości gruntów komunalnych: 

powierzchnia 183,40 m2 
wartość gruntów 20 283 374,47 zł 
Dane dotyczące budynków i obiektów inżynierii lądowej 
i 

wodnej wartość, 
38 963 933,70 zł 

w tym: 
Grupa 1 Budynki 4 767 315,75 zł 

 podgrupa 10 – Budynki biurowe 338 050,41 zł 

 
podgrupa 10 – Budynki szpitali i inne budynki 

opieki zdrowotnej 
675 899,48 zł 

 podgrupa 11 – Budynki mieszkalne 30 091,23 zł 

 podgrupa 10 –Budynki oświaty, nauki i kultury 41 652,97 zł 

 podgrupa 10 – Inne budynki niemieszkalne 3 665 087,35 zł 

 
podgrupa 10 – Budynki produkcyjne, 
usługowe i gospodarcze dla rolnictwa 

16 534,31 zł 

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 34 196 617,95 zł 

 
podgrupa 21 – Rurociągi, linie 
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 

13 831 762,10 zł 

 
podgrupa 22 – Autostrady, drogi ekspresowe, 

ulice i drogi 
18 859 547,99 zł 

 
podgrupa 29 – Obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej pozostałe 
423 072,68 zł 
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podgrupa 29 - Obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej pozostałe, gdzie indziej nie 

sklasyfikowane 
2 529,12 zł 

 
podgrupa 29 – Budowle sportowe i 
rekreacyjne 

1 057 706,06 zł 

Grupa 4 
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania 
 

 

Podgrupa 49 – Pozostałe maszyny, urządzenia 
i 

aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego 

zastosowania 

280 727,57 zł 

Grupa 6 Urządzenia techniczne  

 

Podgrupa 62 – Urządzenia telewizyjne i 

radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla 

telefonii 
3 000,00 zł 

Grupa 7 Środki transportu  

 Podgrupa 74 – Pojazdy mechaniczne 480 190,47 zł 

Grupa 8 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 
wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 

7 740,10 zł 

Ogółem wartość środków trwałych urzędu gminy wynosi 60 018 966,31 zł 

 

Wartość środków trwałych jednostek 

oświatowych 
8 873 204,87 zł 

powierzchnia gruntów ogółem 40.100 m² 

 wartość gruntów 5.874,65 zł 

Grupa 1 Budynki 7 363 663,12 zł 

 podgrupa 11 – Budynki mieszkalne 273 276,20 zł 

 
podgrupa 10 - Budynki oświaty, nauki i kultury 

oraz budynki kultury fizycznej 
7 090 386,92 zł 

Grupa 2 Budowle 646 461,27 zł 

 podgrupa 29- Budowle sportowe rekreacyjne 646 461,27 zł 

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 459 853,79 zł 

 podgrupa 31 – Kotły grzejne i parowe 459 853,79 zł 

Grupa 4 
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania 
podgrupa 49 -Pozostałe maszyny, urządzenia i 

aparaty specjalne 

288 148,78 zł 

288 148,78 zł 

 

Grupa 8 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 
wyposażenie 

109 203,26 zł 

 
podgrupa 80 – Narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i wyposażenie 
109 203,26 zł 

 
Wartość środków trwałych Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: 
19 656,12 zł 

Grupa 4 
Maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania 
12 066,35 zł 

Grupa 8 
Narzędzia , przyrządy, ruchomości i 
wyposażenie 

7 589,77 zł 

Ogólna wartość środków trwałych gminy wynosi 68 911 827,30 zł 
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W dniach 9 lipca 2021 oraz 19 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy w Nowym 

Kawęczynie odbyły się odpowiednio I przetarg i II przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kolonia 

Starorawska dz. nr 86/3 o pow. 0,2133 ha, 86/4 o pow. 0,3998 ha, 86/5 o 

pow. 5,4743 stanowiącej własność Gminy Nowy Kawęczyn. Cena 

wywoływacza netto nieruchomości wynosiła 1 063 320,00 zł. Przetargi 

zostały zakończone wynikami negatywnymi ponieważ nie wpłynęły żadne 

wadia za zakup ww. nieruchomości. 

Gmina Nowy Kawęczyn nabyła zgodnie z decyzją wydaną przez 

Wojewodę Łódzkiego z dnia 9 listopada 2021 r. znak: GN-

IV.7510.39.2021.MZi, dot. nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez 

gminę Nowy Kawęczyn własności nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, 

położonej na terenie gminy Nowy Kawęczyn w obrębie Suliszew, 

oznaczonej w ewidencji jako działka nr 448/1. 

 

4. INFORMACJE O STANIE REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

4.1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Uchwała Nr XXVII/141/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 

29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Nowy Kawęczyn na lata 2017-2023  

Cele strategiczne przyjętej strategii to: 

1) przeciwdziałanie czynnikom marginalizacji i wykluczenia społecznego 

oraz ograniczanie ich skutków. 

2) wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży. 

3) utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku 

zamieszkania oraz ich włączenie społeczno-zawodowe. 
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4) rozwój aktywności społecznej mieszkańców. 

Misją Gminy Nowy Kawęczyn jest zapewnienie mieszkańcom Gminy 

warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu oraz 

przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez 

stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych i pełne włączenie społeczne. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nowy 

Kawęczyn na lata  2017-2023 będzie realizowana w szczególności poprzez 

poniżej wymienione programy: 

1) Gminny Program Wspierania Rodziny w  Gminie Nowy Kawęczyn  

2) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

4.2. Gminny program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

1. Uchwałą Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 

8 października 2020 r. został uchwalony Gminny program wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2020-2022.  

Adresatami programu są rodziny wychowujące dzieci zamieszkałe na 

terenie gminy Nowy Kawęczyn dotknięte problemami przemocy, 

uzależnień, zagrożeń ubóstwem, trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej, jak również rodziny, z których dzieci zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej. 

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych gmina zapewnia dostęp do specjalistycznego 

poradnictwa, wsparcia pedagoga oraz specjalistów zatrudnionych w 

Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Skierniewicach, a także 

prawnika zatrudnionego w Urzędzie Gminy. 
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Wspieranie rodziny odbywa się wtedy, gdy rodzina przeżywa trudności w 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu. Wsparciem  rodziny w 

formie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka jest przeważnie rodzina 

wzajemnie się wspomagająca lub otrzymująca wsparcie od najbliższego  

otoczenia. W gminie Nowy Kawęczyn wsparcie i pomoc otrzymują dzieci w 

trzech szkołach podstawowych w Nowym Dworze, Trzciannie i Strzybodze. 

Przy szkołach działają świetlice szkolne oraz przedszkola. Szkoły 

wyposażone są w hale sportowe, przy szkole podstawowej w Strzybodze 

działa Orlik. Dzieci mogą spędzać czas po zajęciach szkolnych.  W 

szkołach działają koła zainteresowań, dzieci biorą udział w dodatkowych 

zajęciach sportowych, muzycznych, informatycznych. Prowadzone są 

zajęcia wyrównawcze, organizowane są ogniska dla dzieci i rodziców oraz 

dyskoteki szkolne. W gminie Nowy Kawęczyn działa Gminna Biblioteka 

Publiczna wyposażona w stanowiska komputerowe. Biblioteka organizuje 

konkursy dla dzieci na szczeblu gminnym i powiatowym. W 

miejscowościach: Rawiczów, Nowy Dwór, Nowy Kawęczyn, Trzcianna oraz 

Franciszkany znajdują się place zabaw dla dzieci.          

Troje dzieci z terenu gminy umieszczone było w pieczy zastępczej. 

Gmina współfinansuje  wysokość  50% i 10 % poniesionych kosztów 

utrzymania dziecka w  pieczy zastępczej. 

W 2021 roku koszt opłat wyniósł – 7.573,65 zł, w tym: 

1. świadczenie na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – 5.085,30 zł, 

2. opłata za pobyt w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej  – 2.488,35 zł 

Potrzeby na 2022 rok: 

1. świadczenie na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej- 8.000,00 zł; 

2. opłata za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej- 

8.000,00 zł. 
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4.3. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  

W roku 2021 została podjęta uchwała Nr XXII/143/2021 Rady Gminy w 

Nowym Kawęczynie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia 

"Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2021-2026" oraz uchwała Nr XXII/144/2021 

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie 

uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Kawęczyn. 

Zasób mieszkaniowy Gminy Nowy Kawęczyn w 2021 r. przedstawia się 

następująco: 

1). lokale socjalne: 

Lp. Msc. nieruch. i 

nr budynku 
Data 

zawarcia 

Data 

wygaśnięcia 

Mies. opł. i 
czynsz - zł. 

Pow. 
uż. m² 

3. Budy Trzc. 22 29.09.1995 30.06.2023 34,20 34,20 

4. Budy Trzc. 22 29.09.1995 30.06.2023 25,60 25,60 

5. Budy Trzc. 22 01.10.2021 30.09.2022 nieodpłatnie* 14,90 

Wyjaśnienia: Lokal w Budach Trzcińskich o pow. 14,9 m2 został przekazany 

na podstawie umowy użyczenia Stowarzyszeniu Poszukiwacze Historii 

Wspólna Pamięć. 

 

2)lokale komunalne: 

Lp. Msc. nieruch. i 

nr budynku 

Data 

zawarcia 

Data 

wygaśnięcia 

Mies. opł. i 
czynsz - zł. 

Pow. 
uż. m² 

1. Kaczorów 26 03.01.2011 czas nieozn. 358,00 179,00 

Wyjaśnienia: Powyższa pozycja dotyczy umowy dzierżawy zabudowanej 

nieruchomości na której znajduje się budynek komunalny. 

Lp. Msc. nieruch. i 

nr budynku 
Data 

zawarcia 

Data 

wygaśnięcia 

Mies. opł. i 
czynsz - zł. 

Pow. 
uż. m² 

1. 
N.Kawęczyn1 01.03.2018 czas 

nieozn. 
391,41 40,23 
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2. 
N.Kawęczyn1 25.10.2010 czas 

nieozn. 
524,98 44,00 

3. 
N.Kawęczyn1 01.08.1983 czas 

nieozn. 
286,35 30,30 

4. N.Kawęczyn1 01.09.2021 31.08.2022 312,38 40,23 

5. 
N.Kawęczyn1 01.08.2005 czas 

nieozn. 
528,54 44,40 

Wyjaśnienia: Najemca z Lp. 3 oprócz podanego czynszu wnoszą opłatę za 

zużycie ciepłej wody wg odczytu licznika i ceny za m³. 

Lp. Msc. nieruch. i 

nr budynku 
Data 

zawarcia 

Data 

wygaśnięcia 

Mies. opł. i 
czynsz - zł. 

Pow. 
uż. m² 

1. Trzcianna 14 13.08.2020 30.08.2023 278,25 52,50 

2. Trzcianna 14 01.04.2021 31.03.2022 309,69 52,50 

Wyjaśnienia: Dodatkowo Najemcy wnoszą opłatę za dostawę zimnej wody 

oraz odprowadzanie ścieków wg wskazań licznika x aktualna stawka za m3 

uchwalona uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie. 

Lp. Msc. nieruch. i 

nr budynku 
Data 

zawarcia 

Data 

wygaśnięcia 

Mies. opł. i 
czynsz - zł. 

Pow. 
uż. m² 

1. N.Dwór-Parceala 
60A 

01.09.2021 31.08.2022 220,48 41,60 

2. N.Dwór-Parceala 
60A 

01.12.2001 czas nieozn. 254,40 48,00 

3. N.Dwór-Parceala 
60A 

01.01.1993 czas nieozn. 331,78 60,60 

4. N.Dwór-Parceala 
60A 

01.01.1993 czas.nieozn. 331,78 62,60 

5. N.Dwór-Parceala 
60A 

16.02.2018 czas.nieozn. 220,48 41,60 

6. N.Dwór-Parceala 
60A 

10.07.2000 czas nieozn. 331,78 62,60 

7. N.Dwór-Parceala 
60A 

01.01.1993 czas nieozn. 254,40 48,00 

8. N.Dwór-Parceala 
60A 

01.12.2021 czas nieozn. 220,48 41,60 

9. N.Dwór-Parceala 
60A 

31.07.2015 czas nieozn. 331,78 62,60 

10. N.Dwór-
Parceala 60A 

01.12.2021 czas nieozn. 220,48 41,60 

Wyjaśnienia: Dodatkowo Najemcy wnoszą opłatę za dostawę wody oraz 

odprowadzanie ścieków wg wskazań licznika x aktualna stawka za m3 

uchwalona uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie. 
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3) lokale użytkowe: 

Lp. Msc. nieruch. i 
nr budynku 

Data 

zawarcia 

Data 

wygaśnięcia 

Mies. opł. i 
czynsz - zł. 

Pow. 
uż. m² 

1. N.Kawęczyn 

1 

01.02.2019 31.12.2022 1 458,88 38,21 

2. N.Kawęczyn 
1 

02.01.2020 31.12.2022 1 885,73 192,70 

Wyjaśnienia: + coroczna waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen towarów i 

usług – corocznie od 1 kwietnia 

Na koniec 2021 r. gmina w zasobie mieszkań komunalnych posiada 5 lokali 

w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Kawęczynie, 10 lokali w Domu 

Nauczyciela w miejscowości Nowy Dwór Parcela, 2 lokale znajdujące się 

przy szkole w Trzcianne, oraz jeden dom mieszkalny w miejscowości 

Kaczorów. Wszystkie lokale komunalne są zamieszkane. 

Razem Gmina Nowy Kawęczyn ma do dyspozycji 17 lokali komunalnych 

oraz jeden dom. 

4.4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

Uchwała Nr XXII/138/2021 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 

24 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Nowy Kawęczyn w 2021 roku. 

Tabela. Podmioty wykonujące program. 

 
Schronisko dla 

bezdomnych 

zwierząt 

Zakład 

Weterynaryjny 
Zakład rakarski 

Gospodarstwo 

Rolne zapewniające 

miejsce dla zwierząt 

gospodarskich 

2019 

PSIAKOWO I 

SPÓŁKA  

Piotrowice 24A, 

gm. Bielawy 

Zakład 

Weterynaryjny 

Tomasz , Janusz 

Niżnikowscy , 

Nowy Kawęczyn 

33, 96-115 Nowy 

Kawęczyn 

Usługi Rakarstwo 

Mirosław 

Boguszewski 

ul. Reymonta 16, 

96-200 Rawa 

Mazowiecka 

Nowy Dwór- 

Parcela 32, 96-

115 Nowy 

Kawęczyn 
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2020 

PSIAKOWO I 

SPÓŁKA  

Piotrowice 24A, 

gm. Bielawy 

Zakład 

Weterynaryjny 

Tomasz , Janusz 

Niżnikowscy , 

Nowy Kawęczyn 

33, 96-115 Nowy 

Kawęczyn 

Usługi Rakarstwo 

Mirosław 

Boguszewski 

ul. Reymonta 16, 

96-200 Rawa 

Mazowiecka 

Nowy Dwór- 

Parcela 32, 96-

115 Nowy 

Kawęczyn 

2021 

PSIAKOWO I 

SPÓŁKA  

Piotrowice 24A, 

gm. Bielawy 

Zakład 

Weterynaryjny 

Tomasz , Janusz 

Niżnikowscy , 

Nowy Kawęczyn 

33, 96-115 Nowy 

Kawęczyn 

Usługi Rakarstwo 

Mirosław 

Boguszewski 

ul. Reymonta 16, 

96-200 Rawa 

Mazowiecka 

Nowy Dwór-

Parcela 32, 96-

115 Nowy 

Kawęczyn 

Od 2019 bezdomne zwierzęta były wyłapywane  i umieszczane w 

schronisku przez TOMVET – PSIAKOWO S.C. W przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku konieczności wyjazdu w 

celu uśpienia zwierzęcia, opiekę weterynaryjną sprawował Zakład 

Weterynaryjny Tomasz Niżnikowski, Janusz Niżnikowski Nowy Kawęczyn 33.  

Za zbieranie, odbiór zwłok padłych zwierząt i ptaków z terenu gminy i 

zapewnienie ich utylizacji odpowiedzialny był Zakład Usług Rakarskich 

Mirosław Boguszewski ul. Reymonta 16, 96-200 Rawa Mazowiecka.  W 

przypadku konieczności zapewnienia schronienia zwierzętom 

gospodarskich odpowiedzialne było gospodarstwo w Nowym Dworze 

Parceli nr 32. 

 

Tabela. Koszty programu 

ROK 
Schronisko dla 

bezdomnych 

zwierząt 

Zakład 

Weterynaryjny 
Zakład rakarski 

Gospodarstwo Rolne 

zapewniające miejsce dla 

zwierząt gospodarskich 

2019 58 075,98 zł  500,00 zł   4 536,00 zł   0 zł  

2020 86 997,01 zł 1 500,00 zł   5184,00 zł   0 zł  

2021 75514,99 zł 1998,00 zł 5184,00 zł 0 zł 

 

W 2019 r. na usługę schroniska wydano 58075,98 zł, w 2020 r. na tę samą 

usługę wydano ponad 10,5 tysiąca złotych więcej, czyli 86997,01 zł.  W 

2021 r. za schronisko gmina zapłaciła 75514,99 zł.  Kwota ta jest 
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uzależniona od liczby psów utrzymywanych w schronisku oraz odłowionych 

z terenu Gminy.  

Kwoty za usługę weterynaryjną kształtują się od 500,00 zł w 2019 r., przez 

1500,00 zł w 2020 r. oraz 1988,00 zł. w 2021 r.  Na sumę poszczególnych 

kwot oprócz zdarzeń drogowych, w których brały udział zwierzęta i 

potrzebna była obecność weterynarza składają się także, indywidualne 

przypadki sterylizacji i kastracji psów oraz leczenie szczeniaków zabranych z 

terenu gminy.  

Kwota za usługę rakarską w 2019 roku wynosiła 4536,00 zł. W 2020 koszt 

usług rakarskich wzrósł do kwoty 5184,00 zł, natomiast w 2021 roku kwota 

wynosiła również 5184,00zł.  W przeciągu lat 2019-2021 nie było 

konieczności udzielenia 

 zapewnienia schronienia zwierzętom gospodarskich. 

 

Tabela. Stan zwierząt w schronisku 

 Stan zwierząt 

na początku 

roku 

Wyłapano  Utracono 

(zbiegły, 

padły)  

Oddano do 

adopcji  

Stan zwierząt 

na koniec 

roku  

2019  9 25  1  13  20  

2020 20 17 0 12 25 

2021 25 12 1 15 21 

 

Najwięcej, aż 25 psów wyłapano w 2019 r. , w 2020r. wyłapano 17 psów 

natomiast w 2021 r. wyłapano 12 psów. W przeciągu trzech lat oddano do 

adopcji 40 psy, w tym najwięcej - 15 w roku 2021.  Przez ten czas 2 psy 

utracono.  Na koniec 2021 r. w schronisku przebywało 21 psów.  

 

W 2021 r. do Urzędu Gminy  nie wpłynął żaden wniosek o wydanie 

zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.  
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4.5. Program współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami 

pozarządowymi 

Program współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty został przez 

Radę Gminy w Nowym Kawęczynie uchwałą z dnia 30 grudnia 2020 r. Nr 

XX/125/2020. 

Zgodnie z programem współpracy na rok 2021 współpraca Gminy Nowy 

Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy 

polegający na udzieleniu dotacji organizacjom, które w wyniku 

postępowania konkursowego wykonywały zadania publiczne. 

W budżecie Gminy Nowy Kawęczyn zaplanowano na 2021 rok dotację w 

wysokości 45 000 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu. 

W dni 7 maja 2021 r. na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nr 21/2021 z 

dnia 30 kwietnia 2021 r. dokonano komisyjnej oceny ofert o przyznanie 

wsparcia w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w 2021 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w zakresie wspierania działalności stowarzyszeń kultury 

fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności 

lokalnych na terenie Gminy Nowy Kawęczyn. 

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez: 

Gminny Klub Sportowy „MANCHATAN”, 96-115 Nowy Kawęczyn 

reprezentowany przez: Mariusza Broniarka – Prezesa Klubu,  któremu 

przyznano dotację w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć 
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tysięcy złotych 00/100 groszy) na realizację ww. zadania. Umowa z klubem 

została podpisana 14 maja 2021 r. 

Celem nadrzędnym współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami 

pozarządowymi było budowanie partnerstwa między administracją 

samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami dla 

zaspokajania potrzeb społecznych.  

4.6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Program został podjęty Uchwałą  Nr XX/126/2020 Rady Gminy w Nowym 

Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2021 

Program ma na celu:  

1) zmniejszenie rozmiaru problemów alkoholowych występujących na 

terenie gminy. 

2) zapobieganie powstaniu nowych przypadków patologii w tym 

zakresie. 

3) uświadomienie mieszkańcom gminy głównie młodym o istniejących 

innych używkach mających negatywny wpływ na zdrowie.  

4) promowanie zdrowego stylu życia – kształtowanie postaw 

prozdrowotnych. 

W roku 2021 środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych  pozyskane zostały z opłat za wydanie i korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tego tytułu do budżetu 

wpłynęła kwota 34.458,36 zł. W latach poprzednich były to kwoty 

odpowiednio:  w 2020 r. – 29376,52 zł, oraz w 2019 r. – 30.226,96 zł. 
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Tabela. Dochody i wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
 

 2019 2020 2021 

Dochody (w zł) 30.226,96 29 376,52 34 458,36 

Wydatki (w zł) 19.688,84 21.544,00 23.507,51 

 

Gminna Komisja przeznacza środki na niżej wymienione działania: 

1) diagnozę środowiska – badanie skali problemów, 

2) porady prawne, opinie biegłych oraz pomoc dla osób uzależnionych, 

opłaty sądowe 

3) zakupy leków, 

4) zielone Szkoły, wycieczki szkolne z programem o tematyce 

antyalkoholowej i letni wypoczynek dla dzieci z rodzin szczególnie 

potrzebujących pomocy terapeutycznej oraz wyjazdy i dofinansowanie 

do spektakli o tematyce profilaktycznej, zakup płyt CD i DVD z 

programami profilaktycznymi, 

5) pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym z Ośrodka Opiekuńczo – 

Rehabilitacyjnego  w Skierniewicach, 

6) zakup nagród dla drużyn biorących udział w rozgrywkach sportowych 

i sprzętu sportowego dla szkół, 

7) badania psychologiczne 

8) wspieranie centrum integracji społecznej 

9) działalność organizacyjna komisji, w tym: 

− szkolenie członków komisji i właścicieli sklepów 

− zakup materiałów biurowych, 

− diety członków komisji za udział w posiedzeniach w kwocie 120 zł za 

każde posiedzenie. 

4.7. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
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Plan gospodarki niskoemisyjnej został przyjęty Uchwałą Nr XXX/162/2017 

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 9 listopada 2017 r. Celem 

strategicznym planu jest ograniczenie emisji CO2, ograniczenie zużycia oraz 

zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na 

terenie Gminy. 

Wśród celów szczegółowych możemy wymienić: 

1) zwiększenie efektywności wykorzystania energii i paliw budynkach, 

2) montaż instalacji OZE w budynkach prywatnych, 

3) zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne, 

4) wzrost świadomości ekologicznej i obywatelskiej społeczeństwa, 

5) wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych i niskoemisyjnych 

technologii na terenie Gminy. 
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5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

Rada Gminy w Nowym Kawęczynie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r. podjęła 66 uchwał, w tym: 

Uchwały podjęte na XXI-ej Sesji Rady Gminy w dniu 11 lutego 2021 r.: 

1. Uchwała Nr XXI/130/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 

opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

2. Uchwała Nr XXI/131/2021 w sprawie określenia terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3. Uchwała Nr XXI/132/2021 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Nowy Kawęczyn 

4. Uchwała Nr XXI/133/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn 

obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała 

5. Uchwała Nr XXI/134/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Skierniewickiego 

6. Uchwała Nr XXI/135/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok 

7. Uchwała Nr XXI/136/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 

rok 

8. Uchwała Nr XXI/137/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2021-2028 
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Uchwały podjęte na XXII-ej Sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2021 r.: 

1. Uchwała Nr XXII/138/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2021 roku 

2. Uchwała Nr XXII/139/2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

3. Uchwała Nr XXII/140/2021 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Nowy Kawęczyn 

4. Uchwała Nr XXII/141/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości 

5. Uchwała Nr XXII/142/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2021-2025 

6. Uchwała Nr XXII/143/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy 

Kawęczyn na lata 2021-2026 

7. Uchwała Nr XXII/144/2021 w sprawie uchwalenia Zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Nowy Kawęczyn 

8. Uchwała Nr XXII/145/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w 

przedmiocie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum 

ludowego 
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9. Uchwała Nr XXII/146/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 

rok 

10. Uchwała Nr XXII/147/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2021-2028 

11. Uchwała Nr XXII/148/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Skierniewickiego 

Uchwały podjęte na XXIII-ej Sesji Rady Gminy w dniu 20 lipca 2021 r.: 

1. Uchwała Nr XXIII/149/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy 

Kawęczyn wotum zaufania 

2. Uchwała Nr XXIII/150/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Nowy Kawęczyn za 2020 rok 

3. Uchwała Nr XXIII/151/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy 

Kawęczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

4. Uchwała Nr XXIII/152/2021 w sprawie określenia średniej ceny 

jednostek paliwa w Gminie Nowy Kawęczyn na rok szkolny 2021/2022 

5. Uchwała Nr XXIII/153/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

sieci oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn 

6. Uchwała Nr XXIII/154/2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego 

7. Uchwała Nr XXIII/155/2021 w sprawie upoważnienia Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

8. Uchwała Nr XXIII/156/2021 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o 

wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 
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9. Uchwała Nr XXIII/157/2021 w sprawie zarządzenia poboru podatków 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

10. Uchwała Nr XXIII/158/2021 w sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowy 

Kawęczyn instrumentem płatniczym 

11. Uchwała Nr XXIII/159/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie nieruchomości 

12. Uchwała Nr XXIII/160/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok 

13. Uchwała Nr XXIII/161/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2021-2028 

14. Uchwała Nr XXIII/162/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 

na lata 2014-2020 na zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, 

grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją 

elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy 

Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany - etap II oraz budowa sieci 

wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków" 

15. Uchwała Nr XXIII/163/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów 
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Uchwały podjęte na XXIV-ej Sesji Rady Gminy w dniu 23 września 2021 

r.: 

1. Uchwała Nr XXIV/164/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn 

obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała 

2. Uchwała Nr XXIV/165/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn 

3. Uchwała Nr XXIV/166/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości 

4. Uchwała Nr XXIV/167/2021 w sprawie powołania Komisji 

mieszkaniowej do opiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych, 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy 

Kawęczyn 

5. Uchwała Nr XXIV/168/2021 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o 

wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 

6. Uchwała Nr XXIV/169/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok 

7. Uchwała Nr XXIV/170/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2021-2028 

8. Uchwała Nr XXIV/171/2021 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Nowy Kawęczyn 

9. Uchwała Nr XXIV/172/2021 w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

Nowy Kawęczyn 
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Uchwały podjęte na XXV-ej Sesji Rady Gminy w dniu 18 listopada 2021 

r. 

1. Uchwała Nr XXV/173/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2022 r. 

2. Uchwała Nr XXV/174/2021 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Nowy Kawęczyn. 

3. Uchwała Nr XXV/175/2021 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych. 

4. Uchwała Nr XXV/176/2021 w sprawie ustalenia opłaty za wywóz 

nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy 

Nowy Kawęczyn zestawem asenizacyjnym stanowiącym własność 

Gminy Nowy Kawęczyn. 

5. Uchwała Nr XXV/177/2021 w sprawie rocznego programu 

współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2022. 

6. Uchwała Nr XXV/178/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy. 

7. Uchwała Nr XXV/179/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok 

8. Uchwała Nr XXV/180/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2021-2028 
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Uchwały podjęte na XXVI-ej Sesji Rady Gminy w dniu 16 grudnia 2021 r. 

1. Uchwała Nr XXVI/181/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania 

podatku rolnego w 2022 r. 

2. Uchwała Nr XXVI/182/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 

Gminy Nowy Kawęczyn. 

3. Uchwała Nr XXVI/183/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

4. Uchwała Nr XXVI/184/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki tej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 

5. Uchwała Nr XXVI/185/2021 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

6. Uchwała Nr XXVI/186/2021 w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
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7. Uchwała Nr XXVI/187/2021 w sprawie wyboru długości okresu 

średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej 

w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

8. Uchwała Nr XXVI/188/2021 w sprawie w sprawie organizacji 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowy 

Kawęczyn. 

9. Uchwała Nr XXVI/189/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok. 

10. Uchwała Nr XXVI/190/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2021-2028 

Uchwały podjęte na XXVII-ej Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2021r. 

1. Uchwała Nr XXVII/191/2021 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy 

Komisji Rady 

2. Uchwała Nr XXVII/192/2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy 

Rady Gminy 

3. Uchwała Nr XXVII/193/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2022 

4. Uchwała Nr XXVII/194/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok. 

5. Uchwała Nr XXVII/195/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2021-2028 

Wszystkie uchwały Rady Gminy  podjęte w 2021 roku były realizowane 

zgodnie z przyjętymi zapisami. 

 



Raport o stanie gminy Nowy Kawęczyn za 2021 rok 

 

33 | S t r o n a  
 

6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

 

Gmina Nowy Kawęczyn w 2021 roku pobodnie jak w latach 

wcześniejszych współpracowała z niżej wymienionymi społecznościami 

samorządowymi: 
 

Nazwa 

stowarzyszenia 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

Siedziba 

stowarzyszenia 

Data 

przystąpienia do 

stowarzyszenia 

Oznaczenie uchwały 

o przystąpieniu do 

stowarzyszenia 

Związek Gmin 

Wiejskich 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Poznań 27.03.2002 Uchwała Nr 167/2002 

Stowarzyszenie 

Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury 

Łowicz 28.03.2003 Uchwała Nr 21/2003 

Stowarzyszenie 

LOKALNA GRUPA 

DZIAŁANIA 

„GNIAZDO” 

Skierniewice 10.07.2008 
UCHWAŁA Nr 

XVI/78/2008 

 

Współpraca ze Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej na 

przestrzeni lat polega na udziale w licznych konferencjach i tym samym 

współpracy między gminami na terenie całego kraju. 

Współpraca ze Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na 

przestrzeni lat polega na udziale w licznych szkoleniach i konferencjach 

finansowanych przez Stowarzyszenie.  

 

Współpraca ze Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „GNIAZDO” 

polega na udziale w projektach realizowanych ze środków 

Stowarzyszenia. Projekty finansowane od 2008 roku przedstawia 

poniższa tabela. 
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Tabela. Projekty finansowane z LGD Gniazdo 

Nazwa beneficjenta Nazwa przedsięwzięcia Kwota dofinansowań 

Gmina Nowy Kawęczyn  

Budowa obiektu 

sportowego przy Szkole 

Podstawowej w 

Trzciannie 

151 600, 00 zł 

Gmina Nowy Kawęczyn 

Dofinansowanie do 

wykonania i zakupu 

artykułów promocyjnych 

13 000,00 zł 

Gmina Nowy Kawęczyn 

Dofinansowanie do 

organizacji Dożynek 

Powiatowych w 

Trzciannie 

5 000,00 zł 

OSP w Trzciannie 

Dofinansowanie do 

przeprowadzenia prac 

remontowo-

budowlanych w remizie 

OSP 

5 000,00 zł 

OSP w Trzciannie 

Dofinansowanie do 

przeprowadzenia prac 

przy ociepleniu remizy w 

OSP 

5 000,00 zł 

OSP w Trzciannie 

Dofinansowanie do 

zakupu sztandaru na 

obchody 90-lecia OSP 

5 000,00 zł 

OSP w Dolecku 

Dofinansowanie do 

przeprowadzenia prac 

remontowo-

budowlanych w remizie 

OSP 

5 000,00 zł 

OSP w Suliszewie 

Modernizacja budynku 

OSP w Suliszewie 

pełniącego funkcje 

kulturalne 

47 663,00 zł 

Osoby prywatne 

Działania w celu 

podjęcia działalności 

gospodarczej  

450 000,00 zł 

 

Gmina Nowy Kawęczyn, OSP z terenu Gminy oraz mieszkańcy Gminy od 

2008 roku pozyskali 687 263,00 zł, natomiast składka członkowska w tym 

okresie wyniosła 164 000,00 zł. 
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7. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA 
 

7.1. Gminny Dzień Kobiet 

W 2021 roku z powodu pandemii COVID-19 Gminny Dzień Kobiet został 

odwołany. 

7.2. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw 

W 2021 roku stoisko gminne w pierwszym dniu SŚKOiW reprezentowało 

nas Koło Gospodyń Wiejskich z Franciszkan. Panie, mimo niesprzyjającej 

pogody ofertą z jadłospisu przyciągnęły mnóstwo gości. W niedzielę  

smaczne posiłki serwowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

z Suliszewa. Kolejki do naszych gminnych stoisk świadczyły o ogromnym 

zainteresowaniu tradycyjnym jadłem. 



 
 

 

W paradzie reprezentowali nas uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

Józefa Wybickiego ze Strzybogi, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady 

Gminy, nauczyciele i rodzice. Uczniowie przebrani w kolorowe stroje 

dzielnie znieśli tego dnia kapryśną pogodę. 

 

Fotografia. Reprezentacja naszej gminy na Skierniewickim Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw 
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Fotografia.  Koło Gospodyń Wiejskich z Suliszewa na SŚKOiW 

 

Fotografia. Koło Gospodyń Wiejskich z Franciszkan na SŚKOiW 

 

7.3. Dożynki powiatowe w Lipcach Reymontowskich 

W 2021 roku na Dożynkach Powiatowych w Lipcach Reymontowskich 

reprezentowali nas rolnicy z Rzędkowa. Już kilka dni przed planowaną 

uroczystością przygotowaniami zajęło się Koło Gospodyń Wiejskich 

i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Za własnoręcznie zrobiony 

wieniec dożynkowy z kłosów zboża i świeżych kwiatów Panie otrzymały 

nagrodę pieniężną. Na stoisku gminnym nie zabrakło gości itradycyjnych 

potraw. Panie serwowały ciasta, żurek, pierogi, przycieruchy ze 

skwarkami i tak zwany chłopski garnek. 

Koło, którego przewodniczącą jest Pani Agnieszka Orzechowska 

zawiązało się w 2018 roku i planuje w nowo zmodernizowanej strażnicy 
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w Starym Rzędkowie rozwijać swoją działalność na potrzeby Gminy 

Nowy Kawęczyn i swojej społeczności. 

Na scenie w części artystycznej wystąpił zespół Maribella, który powstał 

w sierpniu 2017 roku. W tym roku dziewczyny świętowały  cztery lata 

swojej pracy artystycznej.  W skład zespołu wchodzą: Anna 

Jędrzejewska, Iga Czarnota i Paulina Zwolińska. 

 

Fotografia. Reprezentacja gminy  na Dożynkach Powiatowych w Lipcach Reymontowskich 

 
Fotografia. Zespół Maribella w części artystycznej na Dożynkach Powiatowych. 
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8. CZĘŚĆ ANALITYCZNA (DZIAŁANIA PROWADZONE W 2021 ROKU) 

8.1. Zadania inwestycyjne 
 

Zadania inwestycyjne zrealizowane w okresie objętym raportem 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela. Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2021 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Plan 

nakładów po 

zmianach 

Wykonane 

wydatki w 

2021 roku 

1. Budowa sieci wodociągowej na odcinku 

Podfranciszkany – Nowy Rzędków  
149.250,00 147.223,47 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną 

zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy 

Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany – etap II oraz 

budowa sieci wodociągowej w miejscowościach 

Stara Rawa i Helenków 

1.908.576,00 1.908.575,12 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną 

zasilania pompowni w miejscowościach: 

Podfranciszkany i Franciszkany – etap III 

5.000,00 0,00 

4. Remont drogi gminnej Nr 115 322 Strzyboga – Budy 

Trzcińskie 
311.350,00 310.655,76 

5. Remont drogi gminnej Nr 115 302 E w miejscowości 

Suliszew 
338.865,00 338.855,78 

6. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 

na remont drogi gminnej Nr 113 101 E relacji Wołucza 

gr. Gminy Rawa Mazowiecka – Nowy Dwór 
7.200,00 

7.200,00 

7. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu 

Gminy w Nowym Kawęczynie 
60181,00 60.180,50 

8. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w 

Strzybodze – wymiana kotłów olejowych na gazowe 
166.000,00 166.000,00 

9. Przebudowa systemów oświetlenia ulicznego wraz z 

inteligentnym systemem sterowania oświetleniem w 

miejscowościach Nowy Dwór, Stara Rawa, Kolonia 

Starorawska, Nowa Trzcianna i Podstrobów 

80.000,00 80.000,00 

10. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

powiatowej Nr 1318E w miejscowości Trzcianna na 

odcinku 400 mb 

92.285,00 73.464,90 

11. Rozbudowa oświetlenia ulicznego do Nowy Dwór- 

Parcela (obręb PGR) 
5.724,88 0,00 

 
 

3.124.431,88 3.079.741,05 
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Inwestycje 

1. Remont drogi gminnej nr 115322E w miejscowości Budy Trzcińskie 

polegający na ułożeniu warstwy wyrównawczej, ścieralnej oraz poboczy 

z kruszywa wartość inwestycji 310 655,76 zł. 

 

Fotografia. Droga gminna w miejscowości Budy Trzcińskie 

2. Remont gminnej w miejscowości Suliszew – 338 855,78 zł, w tym dotacja 

Urzędu Marszałkowskiego 156 200,00 zł. 

 

 Fotografia. Droga gminna w miejscowości Suliszew 
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3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w z miejscowości Trzcianna wartość 

inwestycji - 73 464,90 zł. 

 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem – Wilkowice – 

Kwasowiec – Raducz – Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do 

granicy w Powiatem Rawskim  zrealizowana przez Powiat Skierniewicki za 

kwotę brutto 1 797 447,47 zł z udziałem dotacji udzielonej przez Gminę Nowy 

Kawęczyn w kwocie 449 361,00 zł. 

Fotografia. Droga powiatowa nr 

1316E Pod Borem – Wilkowice – 

Kwasowiec – Raducz – Jeruzal na 

odcinku od drogi wojewódzkiej nr 

707 do granicy w Powiatem 

Rawskim  

 

Fotografia. Oświetlenie uliczne w 

miejscowości Trzcianna 
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5. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami 

ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy 

Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany – etap II oraz budowa sieci wodociągowej 

w miejscowościach Stara Rawa i Helenków – 1 908 575,12 – dofinansowanie 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 915 010,55 zł. 
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Wydatki bieżące  

1. Realizacja projektu lokalnego w miejscowości Franciszkany pod 

nazwą „Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego i 

świetlicy w remizie strażackiej dla pogłębienia integracji 

mieszkańców Sołectwa Franciszkany” – 19 949,90 zł. 

2. Realizacja projektu lokalnego w miejscowości Nowy Kawęczyn 

pod nazwą „Wyposażenie do pomieszczenia kuchennego oraz 

gospodarczego w budynku wielofunkcyjnym sposobem rozwoju i 

integracji  mieszkańców Sołectwa Nowy Kawęczyn” – 12 999,98 zł. 

3. Realizacja projektu lokalnego w miejscowości Trzcianna pod 

nazwą „Aktywni w rozwoju społeczno-kulturalnym Sołectwa 

Trzcianna” – 14 261,15 zł. 

 

8.2. Rozwój budownictwa 

W ostatnich latach do Urzędu Gminy wpływa coraz więcej wniosków o 

wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do urzędu w 2021 r. wpłynęło 

127 wniosków o wydanie decyzji o warunków zabudowy, jest to wzrost 

liczby wniosków o 17 % względem roku ubiegłego. 

Przeważająca liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

dotyczyła zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
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Wykres  Liczba decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 

latach 2017-2021 

 

 

Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

1. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do 

zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 463/2 w m. Strzyboga. 

Lokalizacja inwestycji: Strzyboga, obręb 0030 Strzyboga, dz. nr ew. 

463/2, 378; gm. Nowy Kawęczyn. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 

2. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do 

zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 368 w m. Strzyboga. 

Lokalizacja inwestycji: Strzyboga, obręb 0030 Strzyboga, dz. nr ew. 

463/2, 378, 448/1; gm. Nowy Kawęczyn. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 

3. Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb 0024 Raducz, 

dz. nr ew. 345/1, 345/2, 345/3; gm. Nowy Kawęczyn. Inwestor: Służba 

Ochrony Państwa. 

4. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej. Lokalizacja inwestycji: 

Nowy Rzędków, obręb 0020 Nowy Rzędków, dz. nr ew. 67; gm. Nowy 
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Kawęczyn, Strzyboga, obręb 0030 Strzyboga, dz. nr ew. 227, 243; gm. 

Nowy Kawęczyn. Inwestor: Gmina Nowy Kawęczyn. 

5. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do 

zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 121 w m. Strzyboga. 

Lokalizacja inwestycji: Strzyboga, obręb 0025 Strzyboga, dz. nr ew. 121, 

122, 123, 124, 125, 126, 243, 282; gm. Nowy Kawęczyn. Inwestor: PGE 

Dystrybucja S.A. 

6. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do 

zasilania w energię elektryczną działek nr ew. 120/3,120/4,120/5,120/6 w 

m. Strzyboga. Lokalizacja inwestycji: Strzyboga, obręb 0025 Strzyboga, 

dz. nr ew. 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 121, 227; gm. Nowy 

Kawęczyn. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 

7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego. Lokalizacja inwestycji: Trzcianna, 

obręb 0032 Trzcianna, dz. nr ew. 65/1, 65/2, 363/2, 363/3, 441; gm. Nowy 

Kawęczyn. Inwestor: Gmina Nowy Kawęczyn. 

8. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4472B wraz 

z niezbędną infrastrukturą. Lokalizacja inwestycji: Nowy Dwór Parcela, 

obręb 0018 Nowy Dwór Parcela, dz. nr ew. 215; gm. Nowy Kawęczyn. 

Inwestor: P4 Sp. z o.o. Decyzja odmowna, ze względu na brak 

uzgodnienia. 

9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz instalacji do 

przetwarzania osadów ściekowych i biodegradowalnych. Lokalizacja 

inwestycji: Raducz, obręb 0024 Raducz, dz. nr ew. 339, gm. Nowy 

Kawęczyn. Inwestor osoba prywatna. Pozstępowanie zawieszone do 

czasu uzyskania decyzji środowiskowej. 

W 2021 roku wpłynęło 26 wniosków o nadanie numeru dla posesji.  
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W Gminie Nowy Kawęczyn pokrycie planami przestrzennego 

zagospodarowania wygląda następująco: 

1. Podtrzcianna – ok. 9,76ha, 

2. Dzwonkowice – ok. 20 ha, 

3. Marianka – ok. 21,85 ha, 

4. Prandotów – ok. 1,27 ha, 

5. Nowy Dwór Parcela – 10,74ha, 

6. Kolonia Starorawska – 6,30ha, 

7. Rawiczów – ok. 1,82 ha, 

8. Zglinna Mała – ok. 85 ha. 

Rada Gminy w Nowym Kawęczynie w dniu 23 września 2021 r. podjęła 

uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn 

obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała 

 

Tabela. Wnioski i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Wnioski Wydane decyzje 

2018 3 4 

2019 4 4 

2020 7 5 

2021 4 2 

 

W 2021 r. do Urzędu Gminy wpłynęły 4 wnioski o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach.  

W 2021 r. zostały wydane decyzje o braku potrzeby przeprowadzania 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć polegających 
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na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej „PV NOWY DWÓR” o mocy 

2,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją 

transformatorową SN/nN oraz przyłączem kablowym SN w miejscowości 

Nowy Dwór”, z wniosku z 2020 r., oraz „Budowa farmy fotowoltaicznej 

zlokalizowanej w obrębie Nowy Dwór Parcela”. 

 

Tabela. Decyzje i zgody na lokalizację urządzenia w pasie drogowym 

 Decyzje na 

lokalizację 

urządzenia 

ogółem 

Przyłącza 

wodociągowe i 

sieci 

wodociągowe 

Przyłącza 

elektroenergetyczne, 

sieci 

elektroenergetyczne 

Inne 

2019 26 15 8 3 

2020  30 13 15 2  

2021 32 12 12 8 

 

W 2021 roku wydano 32 decyzji na lokalizację urządzenia w pasie 

drogowym, z czego 12 decyzji wydano na lokalizację przyłączy 

elektroenergetycznych i sieci elektroenergetycznych i 12 decyzji na 

lokalizację przyłączy wodociągowych.  

W 2021 r. wydano 10 zgód na lokalizację urządzenia w pasie drogowym 

w drogach wewnętrznych. 

 Decyzje na 

prowadzenie 

robót w pasie 

drogowym 

Przyłącza 

wodociągowe i 

sieci 

wodociągowe 

Przyłącza 

elektroenergetyczne, 

sieci 

elektroenergetyczne 

Inne 

2019 23 14 9 0 

2020 25 13 10 2 

2021 14 9 5 0 
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W 2021 r. wydano 14 decyzji zezwalających na zajęcie pasa 

drogowego w tym 9 dotyczyło przyłącza wodociągowego a pozostałe 

5 elektroenergetycznego. W 2021 r. zawarto jedną umowę, która 

dotyczyła przyłącza energetycznego. 

 

8.3. Gospodarka wodno-ściekowa 

Stopień zwodociągowania Gminy wynosi 99,9% mieszkańców.  

Gmina  Nowy Kawęczyn posiada trzy ujęcia wody: 

- Trzcianna - woda nieuzdatniona - pobór wód podziemnych – Qśr. 

dobowe -820,80 m3 /d  

- Kolonia Starorawska – stacja uzdatniania wody - pobór wód 

podziemnych –Qśr. dobowe - 738m3/d 

- Kwasowiec - stacja uzdatniania wody - pobór wód podziemnych – 

Qśr.dobowe- 562,0 m3/d. 

Ujęcia wody są objęte monitoringiem przez firmę zewnętrzną.  

Na koniec 2021 roku ogółem w gminie były 1203 przyłączenia 

wodociągowe, a długość sieci wynosiła 102,76 km.  

Długość sieci wodociągowej powiększyła się o odcinek łączący 

miejscowości Strzyboga – Rzędków Nowy. Obecnie wszystkie wodociągi 

są połączone w całość. 

W 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie udzieliło 

pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni nr 1 oraz pobór wód 

podziemnych z nowej studni nr 1a w miejscowości Kwasowiec. 

W listopadzie PGW Wody Polskie zatwierdziło taryfę za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie 

Gminy Nowy Kawęczyn na okres 3 lat 

Pod koniec 2021r. wystąpił problem z zanieczyszczeniem 

bakteriologicznym wody w gminnej sieci wodociągowej. Podjęto 
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działania polegające na uruchomieniu chloratorów na ujęciach wody 

w Kwasowcu, Kolonii Starorawskiej i Trzciannie. Obecnie woda 

poddawana jest stałej dezynfekcji. 

W celu wykluczenia podobnych problemów w przyszłości oraz poprawy 

jakości wody złożono wnioski o dofinansowanie z rządowego funduszu 

Polski Ład, dotyczące przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody 

w Kolonii Starorawskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej oraz 

przebudowy i rozbudowy ujęcia wody w Trzciannie. 

Gmina Nowy Kawęczyn posiada jedną Oczyszczalnię ścieków w 

Nowym Dworze o przepustowości 200m3/dobę. Długość sieci 

kanalizacyjnej wynosi 14,29km. Jest to sieć grawitacyjna  i częściowo 

tłoczna. Liczba przyłączy kanalizacyjnych w 2021 roku wyniosła 158. 

W 2021 roku oddano do użytku odcinek sieci kanalizacyjnej łączącej 

miejscowości Kaczorów i Franciszkany. 

Na terenie Gminy znajduje się ok. 55 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

 

8.4. System gospodarowania odpadami 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Nowy Kawęczyn zostały objęte od 1 lipca 2013 r. nieruchomości 

zamieszkałe przez mieszkańców. Pozostałe nieruchomości 

niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do podpisania 

umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności 

regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn. 

W drodze przetargu nieograniczonego w Gminie Nowy Kawęczyn 

został wyłoniony odbiorca odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych – firma EKO-REGION Sp. z o.o.. Obecnie 
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umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

obejmuje okres dwuletni, tj. od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2023 r.  

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Nowy Kawęczyn prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe 

oraz zużyte opony odbierane są raz w roku w trakcie zorganizowanej 

akcji, w trakcie przejazdu przez każdą miejscowość. 

Tabela. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) w 2021 roku 

 

Rok 

2020 

Nazwa i adres instalacji, do 

której zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 

odebranych 

odpadów 

Masa 

odebranych 

odpadów 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych 

ZAKŁAD w Julkowie 

Julków 

96-116 Dębowa Góra 

20 03 01 342,116 D13 

 
Tabela. Analiza wybranych rodzajów odpadów odebranych w z terenu Gminy Nowy Kawęczyn  

 

Rodzaj odpadów 2017 

(w Mg) 

2018 

(w Mg) 

2019 

(w Mg) 

2020 
(w Mg) 

2021 
(w Mg) 

Odpady zmieszane 
(20 03 01) 

280,475 276,243 221,478  302,906 342,116 

Opakowania ze szkła 
(15 01 07) 

72,286 74,399 87,668  82,434 77,165 

Odpady wielkogabarytowe  
(20 03 07) 

43,280 72,280 80,660  104,620 125,820 

Opakowania z papieru i tektury  (15 01 01) - - - 8,277 17,066 

Zmieszane odpady opakowaniowe  
(15 01 06) 

130,077 159,784 179,898 156,087 179,694 

Odpady  
ulegające biodegradacji (20 02 01) 

- - - 5,700 5,570 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 
01 06 
(17 01 07) 

    4,520 

Zużyte opony 12,400 10,200 18,200 - 2,642 
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Wykres. Mieszkańcy Gminy objęci systemem gospodarowania odpadami  

 

System gospodarki odpadami komunalnymi na koniec 2021 roku 

obejmował 3131 mieszkańców, w tym 2974 osób posiadało ulgę z 

tytułu gromadzenia bioodpadów w kompostownikach przydomowych. 

W Gminie 27 posesji objętych jest opłatą ryczałtową. Różnica między 

osobami zameldowanymi a zadeklarowanymi wynika z faktu, iż osoby 

zameldowane na terenie naszej Gminy zamieszkują na terenie innych 

gmin bądź przebywają za granicą kraju. 

8.5. Oświata i edukacja 

Gminny Zespół ds. Oświaty funkcjonuje w oparciu o  Statut Gminnego 

Zespołu do Spraw Oświaty w Nowym Kawęczynie podjęty Uchwałą 

Nr XXVI/133/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Do zadań Zespołu należy 

obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół. W gminnym 

Zespole ds. Oświaty zatrudnione są dwie osoby na 2 pełnych etatach. 

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Nowy Kawęczyn była organem 

prowadzącym dla 3 szkół podstawowych. Stan organizacji szkół 

podstawowych  w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje tabela. 
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Tabela. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów* 

w tym: 

Oddziały 

przedszkole 
I II III IV V VI VII VIII 

1.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

J.A. Grabowskiego 

w Nowym Dworze  

11 156 44 12 13 14 13 13 22 15 10 

2.  Szkoła Podstawowa 

im. Armii Krajowej 

w Trzciannie 
10 150 39 13 18 19 15 7 15 14 10 

1.  Szkoła Podstawowa 
im. J. Wybickiego 

w Strzybodze 
9 105 44 10 10 0 3 3 13 14 8 

  Ogółem: 30 411 127 35 41 33 31 23 50 43 28 

* wychowanków. 

Ogólna liczba uczniów (dzieci) w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 w 

stosunku do roku poprzedniego była na porównywalnym poziomie.  

Sieć szkół podstawowych w Gminie zabezpieczała w pełni aktualne 

potrzeby mieszkańców.  

W szkołach prowadzonych przez Gminę naukę pobierało 5 dzieci z 

orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniami o 

niepełnosprawności. 

 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę w roku szkolnym 

2020/2021 funkcjonowały w 3 budynkach komunalnych. Stan bazy 

lokalowej obrazuje tabela na następnej stronie. 
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Tabela. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2020/2021. 

Wyszczególnienie 

Pomieszczenia (ilość) 

Sa
le

 le
kc

yj
n

e(
p

r.
 

p
rz

ed
m

io
to

w
e)

 

P
ra

co
w

n
ie

 

ko
m

p
u

te
ro

w
e

 

Sa
le

  

g
im

n
a

st
yc

zn
e

 

B
ib

lio
te

ki
 

Św
ie

tl
ic

e
 

O
d

d
zi

a
ły

 

p
rz

ed
sz

ko
ln

e
 

1.  
Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. J. A. Grabowskiego 

w Nowym Dworze 
8 2 1 1 1 3 

2.  Szkoła Podstawowa im. Armii 

Krajowej w Trzciannie 
8 2 1 1 1 2 

1. 
Szkoła Podstawowa im. 

J. Wybickiego w Strzybodze 
8 2 1 1 1 3 

  Ogółem 24 6 3 3 3 8 

 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych uznać należy 

za dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych 

czynionych od kilku lat na poprawę sytuacji budowlanej dla sprawności 

technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji.  

Szczegółowe rozliczenie zrealizowanych zadań inwestycyjnych i 

remontowych oraz poniesionych wydatków przedstawiono za okres od 

września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy w 2020 r., a za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r. 

zostanie przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2021 r. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę pracowało 65 nauczycieli (50,38 w przeliczeniu na pełne 

etaty), 13 pracowników obsługi szkół (w tym 4 pomoce nauczyciela) 

oraz 2 pracowników Gminnego Zespołu do Spraw Oświaty. Stan 

zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje następna tabela. 
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Tabela. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

J.A. Grabowskiego w Nowym 

Dworze 
20,6 26 16,6 22 4 4 

2.  Szkoła Podstawowa im. Armii 

Krajowej w Trzciannie 
20,64 24 16,64 20 4 4 

1.  Szkoła Podstawowa  im. J. 

Wybickiego w Strzybodze  
21,64 28 17,14 23 4,5 5 

Ogółem 62,88 78 50,38 65 12,5 13 

 

W stosunku do roku szkolnego 2019/2020 ogólna liczba zatrudnionych 

nauczycieli była na porównywalnym poziomie. Poziom zatrudnienia 

nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć 

obowiązkowych oraz dodatkowych w szkołach, a także z potrzeby 

zastąpienia nauczycieli na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, 

zwolnieniach i świadczeniach rehabilitacyjnych. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 

szkolnym 2020/2021, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami 

zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ze 

względu na szczególną sytuację związaną z covid-19 w okresie roku 

szkolnego 2020/2021 nie odbyło się wiele szkoleń -  na dokształcanie i 

doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowana została kwota 

980,00 zł. – sfinansowano 3 szkolenia. 
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Tabela. Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 r.  

 Wyszczególnienie   
Poziom wykształcenia (w osobach) 

WMPP* WZPP** LICENCJAT Razem 

2021 % ogółu 2021 % ogółu 2021 %ogółu  

1.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. J. A. 

Grabowskiego w Nowym 

Dworze 

19 86,36 0 0 3 13,64 22 

2.  Szkoła Podstawowa im. 

Armii Krajowej w Trzciannie 
20 100,00 0 0 0 0 20 

3.  Szkoła Podstawowa im. 

J. Wybickiego w Strzybodze 
23 100,00 0 0 0 0 23 

 Razem 62 95,38 0 0 3 4,62 65 

 

* - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. 

** - wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym. 

 

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 

w roku szkolnym 2020/2021 posiadało 95,38 % zatrudnionych 

nauczycieli. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli 

pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów 

zawodowych. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu 

zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego 2020/2021 obrazuje 

kolejna tabela. 
 
Tabela. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 r. 

 

Wyszczególnienie  

Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Bez stopnia Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Razem 
2021 

% 

ogółu 
2021 

% 

ogółu 
2021 

% 

ogółu 
2021 

% 

ogółu 
2021 

% 

ogółu 

1.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. J. A. 

Grabowskiego w 

Nowym Dworze 

1 4,55 0 0 4 18,18 5 22,73 12 54,54 22 

2.  Szkoła Podstawowa 

im. Armii Krajowej w 

Trzciannie 

0 0 1 5 4 20 4 20 11 55 20 
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3.  Szkoła Podstawowa 

im. J. Wybickiego 

w Strzybodze 

1 4,35 0 0 6 26,09 5 21,74 11 47,82 23 

 Razem  2 3,08 1 1,54 14 21,54 14 21,54 34 52,30 65 

 

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 

2020/21 legitymowało się 34 nauczycieli tj. 52,30 % spośród ogółu 

zatrudnionych (w roku szkolnym 2019/2020 stanowili oni 50 % ogółu 

zatrudnionych).  

W roku szkolnym 2020/2021 1 nauczyciel odbył rozmowę kwalifikacyjną 

na nauczyciela kontraktowego, 2 nauczycieli zdało egzamin na 

nauczyciela mianowanego oraz 1 nauczyciel odbył rozmowę 

kwalifikacyjną na nauczyciela dyplomowanego. 

Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry 

nauczycielskiej zapewniła także w roku szkolnym 2020/2021 w miarę 

dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. 

Nauczyciele ze stażem pracy powyżej 20 lat pracy stanowili 33% ogółu, 

nauczyciele w przedziale od 10 do 20 lat pracy stanowili 26 % ogółu, a 

nauczyciele ze stażem do 10 lat pracy stanowili 41% ogółu 

zatrudnionych.  Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym 

pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy. 

 

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty sprawdzały poziom opanowania 

wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach 

egzaminacyjnych, które zostały wprowadzone rozporządzeniem 

Ministra Edukacji i Nauki w grudniu 2020 r. Wymagania egzaminacyjne 

stanowiły zawężony katalog wymagań podstawy programowej. 

Ze względów bezpieczeństwa podczas egzaminów uczniów 

i nauczycieli obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne 
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opracowane przez MEiN, CKE i GIS. Egzaminy ósmoklasisty w 2021 r. 

odbył się w terminie: 25-27 maja 2021 r. 

Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły 

podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 obrazują wykresy poniżej. 

Wykres. Wyniki ze sprawdzianu z części: matematyka w klasach VIII szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2020/2021 

 

* Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. A. Grabowskiego w Nowym Dworze (liczba zdających – 

10, w tym 5 z opiniami). 

** Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Trzciannie (liczba zdających – 9, 1 uczeń 

z orzeczeniem zwolniony z egzaminów). 

*** Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Strzybodze (liczba zdających – 8). 
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Wykres. Wyniki ze sprawdzianu z części: język polski w klasach VIII szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2020/2021 

 

* Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. A. Grabowskiego w Nowym Dworze (liczba zdających – 10, w tym 5 z opiniami). 

** Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Trzciannie (liczba zdających – 9, 1 uczeń z orzeczeniem zwolniony z 

egzaminów). 

*** Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Strzybodze (liczba zdających –8). 

Wykres. Wyniki ze sprawdzianu z części: język angielski w klasach VIII szkół podstawowych w 

roku szkolnym 2020/2021. 

 

* Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. A. Grabowskiego w Nowym Dworze (liczba zdających – 10, w tym 5 z opiniami). 

** Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Trzciannie (liczba zdających – 9, 1 uczeń z orzeczeniem zwolniony z 

egzaminów). 

*** Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Strzybodze (liczba zdających – 8). 

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

0.90%

1.00%

SP1* SP2** SP3** Gmina Powiat      Województwo

56% 60% 64% 60% 58%

Kraj

58%             60%

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

0.90%

1.00%

SP1* SP2** SP3*** Gmina Powiat        

49% 52%
74%

57% 60%

Kraj

65%             66%



Raport o stanie gminy Nowy Kawęczyn za 2021 rok 

59 | S t r o n a  

 

 

Rok szkolny 2020/2021 był szczególnym okresem, ze względu na COVID-

19. Mimo to uczniowie szkół naszej Gminy brali udział w różnego rodzaju 

konkursach i zawodach oraz osiągali sukcesy w różnych dziedzinach 

życia szkolnego. Uczniowie szkół podstawowych rozwijali przy pomocy 

nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało 

podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach. 

Wyszczególnienie  Nazwa konkursu  Osiągnięcia 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. J. 

A. Grabowskiego w 

Nowym Dworze 

XV Mały Konkurs Recytatorski  Powiat  II miejsce A. Gajda  

Wojewódzki Konkurs 

Przedmiotowy Matematyka – 

organizator Łódzki Kurator 

Oświaty 

Rejonowy  Zakwalifikowanie do etapu 

wojewódzkiego 

Konkurs wiedzy przyrodniczej  Powiat  Wyróżnienie –  

M. Michalski  

Konkurs  plastyczny „ Żyj zdrowo 

i kolorowo” 

Wojewódzki  Wyróżnienie – A. Gajda 

XI Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny dla dzieci p.n.” 

 Bezpiecznie na wsi mamy od 30 

lat z KRUS wypadkom 

zapobiegamy” 

Ogólnopolski  Wyróżnienie – F. Sawicki 

Plastyczny konkurs organizowany 

przez WODN „Szkoła moich 

marzeń”  

Powiatowy  Wyróżnienie – E. Grabowska  

Szkoła Podstawowa 

im. Armii Krajowej 

w Trzciannie 

Konkurs na najciekawszego 

bałwana 

Bolimowski Park 

Krajobrazowy 

II miejsce H. Kubisztal 

Powiatowy XL Konkurs 

Recytatorski w Skierniewicach 

Powiatowy Wyróżnienie O. Winciorek 

Konkurs „Fotonatura” LOP Wyróżnienie J. Antos 

Konkurs „Krajobraz 

Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego” 

 LOP II miejsce J. Kalisiak, 

Wyróżnienia: E. Wrzodak 

i O. Widarska 
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Konkurs „ Walory przyrodnicze 

powiatu skierniewickiego” 

Powiatowy Wyróżnienia: J. Kalisiak, P. 

Świech. 

Szkoła Podstawowa 

im. J. Wybickiego 

w Strzybodze 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzybodze brali udział w konkursach na 

szczeblu powiatowym i wojewódzkim, jednak nie udało im się osiągnąć znaczących 

miejsc. 

 

Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół był 

sport dzieci i młodzieży. Ze względu na COVID-19 liczba zawodów 

sportowych została ograniczona, ale minio to  uczniowie szkół 

podstawowych uzyskiwali osiągnięcia w rywalizacji sportowej, co 

obrazuje poniższa tabela: 

Wybrane osiągnięcia szkół w sporcie 

Zawody Szczebel Osiągnięcia 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. A. Grabowskiego w Nowym Dworze 

Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego 

Ziemskiego w piłce nożnej chłopców U13 

Powiatowy  III miejsce  

Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego 

Ziemskiego w piłce nożnej chłopców U15 

Powiatowy  II miejsce 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Trzciannie 

Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego w biegach 

przełajowych 

Powiatowy I miejsce 

Grand Prix Polski w Ratownictwie wodnym w Katowicach w 

konkurencji na 100 m ratowanie kombinowane 

Brązowy medal P. Wolski 

Grand Prix Polski w Sportowym Ratownictwie wodnym w Kędzierzynie 

Koźlu w konkurencji 50 m ratowanie manekina 

Złoty medal P. Wolski 

Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Strzybodze 
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Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego 

Ziemskiego w Piłce Nożnej  

w kategorii 

Igrzyska młodzieży  

(rocznik 2007-2008) 

Igrzyska dzieci  

(rocznik 2009 i młodsi) 

powiat  

 

 

III miejsce 

 

II miejsce 

Biegi przełajowe  powiat IV miejsce   

(P. Krajewska) 

 

Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2020/2021 

we wszystkich szkołach realizowano zadania przyjętych programów 

wychowawczych i programów profilaktyki. W ramach programów 

wychowawczych oprócz wyborów do samorządów klasowych, 

szkolnych podjęto współpracę z rodzicami, celem której było 

przekazywanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu, a także 

zapobieganie demoralizacji wśród dzieci i udzielanie uczniom pomocy 

edukacyjnej i materialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, 

pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne).  

Programy profilaktyki służyły poprawie bezpieczeństwa w szkołach, 

eliminowania przejawów agresji i nietolerancji. Ich celem było m. in. 

dostarczenie uczniom informacji o zagrożeniach towarzyszących 

nadużywaniu alkoholu i zażywaniu substancji uzależniających, 

propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny odpoczynek i 

zbilansowaną dietę, edukacja na temat zjawisk przemocy i agresji wraz 

ze sposobami przeciwdziałania. 

W dobie zwiększonych zagrożeń wynikających z rozwoju 

cywilizacyjnego szczególnie ważnym jest właściwe bezpieczeństwo 

uczniów w szkole. W celu eliminowania zagrożeń okresowo 

dokonywano kontroli sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia 

szkół. Występujące jeszcze niedoskonałości lub niesprawności były 

niezwłocznie usuwane w ramach bieżących remontów. Wszystkie szkoły 

są wyposażone w monitoring. W dostępnych dla uczniów komputerach 
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zainstalowano programy chroniące uczniów przed dostępem do 

niepożądanych treści (blokady m.in. „Bezpieczna Szkoła”). 

W roku szkolnym 2020/2021  w związku z epidemią koronawirusa 

nastąpiły zmiany w systemie oświaty: 

• 1 września 2020 r. – wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę 

stacjonarną; 

• od 24 października 2020 r. do 16 maja 2021 r. uczniowie klasy IV-VIII   

kształcili się na odległość;  

• od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. – klasy I-III szkoły 

podstawowej  przeszły na kształcenie na odległość; 

• od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – klasy I-III szkoły 

podstawowej kształciły się stacjonarnie, 

• od 1 marca 2021 r.  do 2 maja 2021 r. uczniowie uczyli się dalej na 

odległość. 

• od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły 

do nauki w trybie stacjonarnym; 

• od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły 

podstawowej  - nauka w trybie hybrydowym; 

• od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki 

stacjonarnej. 

Pandemia wpłynęła również na wyższy stopień wyposażenia placówek 

w sprzęt komputerowy w ramach programu „Zdalna szkoła+”  45 000,00 

zł na zakup laptopów do szkół, z przeznaczeniem dla potrzebujących 

uczniów, którzy mogli w razie potrzeby wypożyczyć je ze szkoły. 

Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy Prawo oświatowe 

dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem 

do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym 

oddaleniu od szkół. W roku szkolnym 2020/2021 przewóz szkolny był 

realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w 

Skierniewicach (2 autobusy). Kolejna tabela przedstawia stan realizacji 

tego obowiązku. 
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Wyszczególnienie 
Liczba dzieci 

dowożonych 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. A. Grabowskiego w 

Nowym Dworze 
100 

2. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Trzciannie 99 

3. Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Strzybodze 42 

Ogółem - dowożeni 241 

 

Ponadto Gmina refundowała 4 rodzicom dowóz uczniów 

niepełnosprawnych do szkół specjalnych. 

 

Stypendia socjalne 

Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty 

wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy 

wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, ale także szkół 

średnich, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Kryterium dochodowe 

uprawniające do uzyskania pomocy 528 zł na członka rodziny. Tabela 

nr 10 pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku 

szkolnym 2020/2021 z wyszczególnieniem typów szkół, w których 

uczniowie pobierali naukę. 

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 

Zasiłek 

szkolny 

1. Liczba wniosków 5 2 

2. Liczba wniosków pozytywnie 

załatwionych - ogółem 
5 2 

w tym 

odnoszących 

się do 

uczniów: 

szkół 

podstawowych 
1 0 

szkół średnich 4 2 
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Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu 

młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy zgodnie 

z dyspozycją art. 122 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe w roku szkolnym 

2020/2021 rozpatrzono 2 wnioski pracodawców o zwrot kosztów 

kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie 

zawodowe i zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Dwóm pracodawcom przyznano zwrot kosztów. 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

Gmina Nowy Kawęczyn realizuje zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej polegające na zapewnieniu uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. 2021 

poz. 1930) w roku szkolnym 2020/2021 dotacją celową na wyposażenie 

szkół w podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały 

ćwiczeniowe objęci zostali uczniowie klas I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII. 

Dotacją celową objętych zostało 286 uczniów z 3 szkół 

podstawowych.  

 

W ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego 

Kuratora Oświaty przeprowadzone została kontrola w zakresie 

bieżącej pracy szkół:  
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- w Publicznej Szkole Podstawowej im. J.A. Grabowskiego w Nowym 

Dworze – od 19 do 20 maja 2021 r. - kontrola doraźna dokonana przez 

wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w 

Skierniewicach w zakresie prawidłowości wykonywania przez 

dyrektorów szkół i placówek zadań z zakresu nadzoru 

pedagogicznego oraz innych zadań wynikających z przepisów 

szczególnych - nie wydano żadnych zaleceń. 

- w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie w dniu 

29.06.2021r.  wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z 

siedzibą w Skierniewicach przeprowadził obserwację pracy komisji 

kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego. Nie wydano 

zaleceń. 

- w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie dnia 

17.08.2021r.  – kontrola doraźna dokonana przez wizytatora Delegatury 

Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach w zakresie: 

Tryb wyłonienia przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

do udziału w Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na 

dyrektora szkoły. Zalecenia: aktualizacja Regulaminu Rady 

Pedagogicznej i Regulaminu Rady Rodziców. 

 

W Szkole podstawowej im. J. Wybickiego w Strzybodze w roku szkolnym 

2020/2021 nie przeprowadzono kontroli. 
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8.6. Pomoc społeczna 

Działalność jednostek pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ustawa ta określa, że 

wykonywanie zadań pomocy społecznej spoczywa na organach 

jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji  rządowej. 

Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników ośrodka jest zadaniem 

gminy o charakterze obowiązkowym.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie został 

utworzony na podstawie zarządzenia Nr 3 Naczelnika Gminy w Nowym 

Kawęczynie z dnia 02 kwietnia 1990 r. w związku z uchwałą Nr IX/33/90 

Gminnej Rady Narodowej w Nowym Kawęczynie z dnia 26 lutego 

1990r. 

Aktualną podstawę prawną działania ośrodka stanowi Statut 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie 

nadany uchwałą Nr VII/40/2015 r. z dnia 23 czerwca 2015r. ze zmianą 

wprowadzoną Uchwałą Nr XVII/77/2016 r. Rady Gminy w Nowym 

Kawęczynie z dnia 04 maja 2016 r. oraz w oparciu o Regulamin 

Organizacyjny  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym 

Kawęczynie z dnia 22 września 2016 r. Struktura Zatrudnienia 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) Kierownik Ośrodka – 1 etat; 

2) Pracownik Socjalny – 1 etat; 

3) Inspektor d/s  świadczeń rodzinnych – 1 etat. 

Na podstawie art 110 ust. 11 Ośrodek Pomocy zatrudnia pracowników 

socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden 
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pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 

2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób 

samotnie gospodarujących objętych praca socjalną w stosunku jeden 

pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 

nie więcej  niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących, jednak nie 

mniej niż 3 pracowników socjalnych. 

Plan Finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie 

wynosił   - 5 117 305,00 zł. 

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie  - 5 037 042,22 zł, co stanowi  

98,43 % planu, w tym: 

1) środki zlecone   - 4 788 931,88 zł; 

2) środki własne  - 248 110,34 zł. 

Realizacja zadań z pomocy społecznej: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych        

Zasiłek okresowy jest jednym z rodzajów finansowej pomocy 

społecznej. Jest wypłacany  z powodu długotrwałej choroby, 

niepełnosprawności, bezrobocia, niemożności nabycia uprawnień do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego, bezrobocia. 

Wysokość zasiłku okresowego ustala się odrębnie dla osoby samotnie 

gospodarującej i odrębnie dla rodziny. Jest uzależniony od spełnienia 

kryterium dochodowego. 

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 

zł. 

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 528 zł. 
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2) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych   

Zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym na zaspokojenie 

niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub 

całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i 

napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.  

W 2021 r pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 36 rodzin 

wypłacono 114 świadczeń na kwotę 71 517,00 zł. 

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych 

Zasiłek stały przysługuje: 

- osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej 

do pracy z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy 

od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do 

pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jak również 

dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na 

osobę w rodzinie.  

W 2021 r. zasiłki stałe wypłacono dla 7 osób na kwotę  44 757,00 zł. 

4) ,,Posiłek w szkole i w domu” 

Pomoc w formie dożywiania dzieci lub wypłata świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłków przysługuje osobom spełniającym 

kryterium dochodowe lub podwyższone kryterium dochodowe do 

150% określone Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Nowy Kawęczyn.  
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Z zasiłków celowych na zakup posiłków korzystało 6 rodzin, wypłacono 

42 świadczenia na kwotę 14 400,00 zł. 

5) Karta Dużej Rodziny 

Karta  Dużej Rodziny została wprowadzona przez Radę Ministrów  

uchwałą z dnia 27 maja 2014r w sprawie ustanowienia rządowego 

programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzeniem Rady 

Ministrów  z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 

Dzięki Karcie Dużej Rodziny – rodziny wielodzietne mają prawo do ulg, 

zniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych usług i przy zakupie 

towarów u sprzedawców, którzy włączyli się w program. 

Beneficjentami programu są rodziny wielodzietne bez względu na 

dochód. 

W 2021roku wydano  Kartę Dużej Rodziny dla 10 rodzin. 

 

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i Programu 500+ 

Przyznanie i wypłata świadczeń rodzinnych i Programu 500+ to zadanie 

realizowane  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznym jako zadanie 

zlecone gminie w całości finansowane przez budżet państwa. 

W/w zadanie realizowane jest poprzez : 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do 

zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego 

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i 
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rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, 

podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 

- przyznawanie i wypłacanie jednorazowych zapomóg z tytułu 

urodzenia się dziecka 

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych tj. zasiłków 

pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków 

opiekuńczych 

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 

świadczeń rodzicielskich 

W 2021r na świadczenia rodzinne  i składki emerytalno-rentowe od 

świadczeń opiekuńczych wraz z kosztami obsługi wydatkowano 

łącznie na kwotę  951 616,30 zł, w tym jednorazowe świadczenie ,,Za 

życiem” w kwocie 4000,00 zł. 

 

Pomoc osobom  uprawnionym do alimentów 

W  związku z ustawą dotyczącą przyznania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w 2021r wypłacono 59 świadczeń na kwotę 

25.217,61 zł 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom 

uprawnionym do alimentów, zasądzonych od rodzica na podstawie 

tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Fundusz alimentacyjny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza kwoty 900 zł. Jednocześnie od 01.10.2020r, przy 

ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
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obowiązuje tzw. mechanizm ,,złotówka za złotówkę”. Wypłata 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może być większa niż 

500zł.  

W 2021r dłużnicy alimentacyjni zwrócili z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, łącznie z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie kwotę 14.869,01 zł. 

Świadczenia Wychowawcze Program 500+ 

Świadczenia wychowawcze zostały wprowadzone ustawą z dnia 11 

lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Świadczenie wychowawcze oraz jego wypłata przysługuje matce, 

ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez 

dziecko 18 roku życia. Prawo do świadczenia wychowawczego 

przysługuje w wysokości 500zł na dziecko w rodzinie. Od 01 lipca 2019r 

świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 

ukończenia 18 roku życia. W 2021r z programu 500+ korzystało 430 

rodzin – wypłacono 7391 świadczeń wraz z kosztami obsługi na kwotę 

3.710.494,50 zł 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące 

programy: 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

- Gminny Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. 

- Program „Czyste Powietrze” - wydawanie zaświadczeń o 

dochodach. 
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8.7. Kultura 

Tabela. Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych  wg stanu na 31.12.2021r. 
 

Nazwa biblioteki, 

filii 
Książki 

Czasopisma 

oprawne 

Zbiory 

specjalne 

Razem 

zbiory 

Gminna  Biblioteka 

Publiczna 
9257 - 89 9346 

 

 

Tabela. Struktura księgozbioru (książki) 

 

 

Nazwa biblioteki, 

filii 

Literatura 

piękna dla 

dzieci i 

młodzieży 

Literatura 

piękna dla 

dorosłych 

Literatura z 

innych 

działów 

Ogółem 

książki 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 
2765 4654 1838 9257 

 

Zbiory specjalne i czasopisma 

Dla użytkowników biblioteka posiada kasety video i audiobooki, które 

są wykorzystywane na miejscu lub wypożyczane na zewnątrz. W 2021 

roku została utrzymana prenumerata ITS-u z Dziennikiem Łódzkim, 

Głosu Skierniewic i okolicy i Poradnika Bibliotekarza. 

Tabela. Czytelnicy ogółem 

 

Gminna Biblioteka Publiczna 

Czytelnicy ogółem 

2020 2021 Różnica 

178 206 +28 
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Tabela. Struktura czytelników wg zajęcia.  

 
Liczba czytelników 

2020 2021 Różnica 

Osoby uczące się 77 105 +28 

Osoby pracujące 73 79 +6 

Pozostali 28 22 -6 

OGÓŁEM 178 206 +28 
 

Tabela. Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu 
 

 Wypożyczenia książek na 

zewnątrz 

Udostępnienia książek na 

miejscu 

2020 2021 Różnica 2020 2021 Różnica 

GBP 2575 3457 +882 10 18 +8 
 

 

Tabela. Odwiedziny w bibliotece 

 

 Odwiedziny Wypożyczalnia Czytelnia 

Osoby 

korzystające 

z Internetu 

Imprezy w 
bibliotece 

GBP w 

Nowym 

Kawęczynie 

1327 521 115 36 691 

 

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do 

czytelnika: 

1. Dzień 3.03. to Dzień Pisarza. Tego dnia odbyło się  wirtualne 

spotkanie z pisarzem Panem Krzysztofem Petkiem - podróżnikiem, 

detektywem, autorem książek sensacyjno-przygodowych dla 

wszystkich pokoleń. 

2. Wirtualny  koncert grupy muzycznej Maribella przygotowany na 

wyjątkowy dzień - Dzień Matki. Zaśpiewały i zagrały: Anna 

Jędrzejewska, Paulina Zwolińska i Iga Czarnota. 

3. Spotkanie online z P. Katarzyną Wasilkowską  -  7.06. Poprowadziła 

je  P. Halina Grochowalska. 

4. Spotkanie autorskie - online z  P. Renatą Piątkowską  - 9.06. To 
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ceniona i uwielbiana autorka książek dla dzieci i młodzieży, 

wielokrotnie nagradzana za twórczość literacką. 

5. Spotkanie autorskie dla dorosłych czytelników 8.06. - online. 

Spotkanie z  Joanną Bator, autorką bestsellerowych powieści, 

tłumaczonych na wiele języków. Spotkanie poprowadziła Agnieszka 

Kutermankiewicz, moderatorka DKK działającego przy Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Skierniewicach. 

6. XL Mały Konkurs Recytatorski. W Finale Powiatowym XL Małego 

Konkursu Recytatorskiego, który odbył się w czerwcu w Centrum 

Kultury i Sztuki w Klubie Konstancja w Skierniewicach reprezentowali 

nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Nowego Dworu, Trzcianny i 

Strzybogi. 

Kategoria I-II  Lena Dworak , Antonina Hałatiuk, Aleksander Gajda, 

Igor Adamczyk, Barbara Kołodziejek, Bartosz Przybył, Błażej Kalisiak, 

Julia Michalak 

      Kategoria III-IV Inka Siemko, Oliwia Winciorek, Oliwia Smolarek 

      Kategoria V-VI Nikola Kopańska 

Kategoria: klasy VII-VIII Amelia Mekke 

7. Spotkanie dla dorosłych z Katarzyną Enerlich 15.06 - online 

8. Spotkanie ze Sławomirem Koprem, publicystą i scenarzystą  17.06. 

- online 

9. Legimi - kody dla czytelników. Biblioteka w 2021 roku  przystąpiła 

do Konsorcjum Bibliotek Użytkowników Legimi. Dla czytelników 

oznacza to dostęp do tysięcy ebooków i audiobooków na tabletach, 

smartfonach i komputerach .Ta niezawodna aplikacja działająca na 

wszystkich urządzeniach daje możliwość wypożyczenia każdej z 

książek. Jest to oferta zgodna z preferencjami dostępu do kultury w 

dowolnym wybranym przez siebie momencie i w dowolnym miejscu. 
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10. Academica. W bibliotece jest już dostępna Cyfrowa 

Wypożyczalnia Książek i Publikacji Naukowych, pochodzących z 

zasobów Biblioteki Narodowej. Każdy użytkownik może za pomocą 

utworzonego stanowiska komputerowego z terminalem dostępowym 

korzystać z tej bezpłatnej usługi. 

11. Piknik w Miedniewicach. Organizatorem pikniku rodzinnego „ Lato 

z Funduszami Europejskimi 2021” był Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego a gospodarzem Gmina Skierniewice. Piknik 

odbył się 13.08. w Miedniewicach. Naszą Gminę reprezentowało Koło 

Gospodyń Wiejskich z Rzędkowa. 

12. Dożynki Powiatowe. W tym roku na Dożynkach Powiatowych w 

Lipcach Reymontowskich reprezentowali nas rolnicy z Rzędkowa. Już 

kilka dni przed planowaną uroczystością przygotowaniami zajęło się 

Koło Gospodyń Wiejskich i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Za 

własnoręcznie zrobiony wieniec dożynkowy z kłosów zboża i świeżych 

kwiatów Panie otrzymały nagrodę pieniężną. Na stoisku gminnym nie 

zabrakło gości i tradycyjnych potraw. Panie serwowały ciasta, żurek, 

pierogi, przycieruchy ze skwarkami i tak zwany chłopski garnek. Koło, 

którego przewodniczącą jest Pani Agnieszka Orzechowska zawiązało 

się w 2018 roku i planuje w nowo zmodernizowanej strażnicy w Starym 

Rzędkowie rozwijać swoją działalność na potrzeby Gminy Nowy 

Kawęczyn i swojej społeczności. Na scenie w części artystycznej 

wystąpił zespół Maribella, który powstał w sierpniu 2017 roku. W skład 

zespołu wchodzą: Anna Jędrzejewska, Iga Czarnota i Paulina 

Zwolińska. 

13. Gmina na SŚKO i W. W tym roku na stoisku gminnym w pierwszy 

dzień (sobota) reprezentowało nas Koło Gospodyń Wiejskich z 

Franciszkan. Panie, mimo nie sprzyjającej pogody ofertą z jadłospisu 
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przyciągnęły mnóstwo gości. W niedzielę od samego rana smaczne 

posiłki serwowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Suliszewa. Kolejki 

do naszych gminnych stoisk świadczyły o ogromnym zainteresowaniu 

tradycyjnym jadłem. W paradzie reprezentowali nas uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Józefa Wybickiego ze Strzybogi, Wójt Gminy, 

Przewodniczący Rady Gminy, nauczyciele i rodzice. Uczniowie 

przebrani w kolorowe stroje dzielnie znieśli tego dnia kapryśną pogodę. 

14. „ Z książką na walizkach”. W ramach projektu „ Z książką na 

walizkach” we współpracy z Wydawnictwem Literatura odbyło się 

spotkanie autorskie z P. Katarzyną Wasilkowską. Według projektu były 

to IX łódzkie spotkania z młodymi czytelnikami. Na spotkanie do 

biblioteki przyjechali uczniowie Szkoły Podstawowej ze Strzybogi. Na 

spotkaniu autorka opowiadała o swojej twórczości. Poruszyła również 

ważny temat uzależnień, o którym pisze w książce „ Już, już!” Na 

zakończenie czytelnicy zadawali pytania , a zainteresowani mogli 

nabyć książki pisarki i poprosić o autograf z dedykacją. 
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Spotkanie autorskie z P. Katarzyną Wasilkowską w ramach akcji „ Z książką na walizkach” 

 

15. Wieczór filmowo - literacki „Z Panią Zapolską” 7.10. - online. 

16. Udział biblioteki w ogólnopolskim projekcie „Mała Książka Wielki 

Człowiek”. Biblioteka zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym 

( 3-6 lat) do udziału w ogólnopolskim projekcie ,, Mała Książka Wielki 

Człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzenia biblioteki i 

codziennego czytania z dzieckiem. Na każde dziecko, które przyjdzie 

do biblioteki czeka wyprawka czytelnicza, a w niej: książka ,,Pierwsze 

czytanki dla... '' oraz Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w 

bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z 

księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po 

zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. W 

wyprawce znajduje się także broszura informacyjna dla rodziców 

,,Książką połączeni czyli przedszkolak idzie do biblioteki''. Publikacja ta 

powstała , aby przypomnieć rodzicom o nieocenionej roli czytania w 

życiu dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego 

odwiedzania biblioteki. 

17. Dotacja z MK i DN. W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w 

Nowym Kawęczynie na realizację zadania „Dofinansowania dla 

bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi 

zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub 

audiobooków i/lub synchrobooków - Piorytet 1, Kierunek Interwencji 

1.1 w ramach NPRCz 2.0" uzyskała środki finansowe Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2506,65 zł. Za tę kwotę 
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zakupiono do naszej biblioteki 69 książek. 

 

Czytelnia internetowa posiada cztery stanowiska komputerowe z 

oprogramowaniem. Czynna jest od 8.30- 16.30. Wszyscy korzystający z 

internetu mają możliwość wyszukania wszelkiego rodzaju informacji, 

szybkiej komunikacji, nawiązywania kontaktów, dostępu do różnego 

rodzaju ogłoszeń, gier internetowych i rozrywki. Jest możliwość 

wydrukowania wyszukanych informacji i napisanych prac. 

Statystycznie zanotowano spadek odwiedzających z powodu 

panującej epidemii. W czytelni jest już dostępna Cyfrowa 

Wypożyczalnia Książek i Publikacji Naukowych, pochodzących z 

zasobów Biblioteki Narodowej. Każdy użytkownik może za pomocą 

utworzonego stanowiska komputerowego z terminalem dostępowym 

korzystać z tej bezpłatnej usługi. Sprzęt komputerowy jest 

ubezpieczony  i jeśli zachodzi taka potrzeba jest usprawniany, aby w 

każdej chwili był dostępny dla użytkowników biblioteki.                          

8.8. Sport i rekreacja 

Baza sportowa Gminy Nowy Kawęczyn składa się z następujących 

obiektów: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Antoniego Grabowskiego 

w Nowym Dworze: 

− hala sportowa; 

− boisko do gry w piłkę nożną; 

− sportowa sala zabaw dla dzieci; 

− plac zabaw wyposażony w następujące urządzenia: 
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sprężynowce, huśtawka dwuosobowa, huśtawka wagowa, 

urządzenie wielofunkcyjne, piaskownica. 

2) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Trzciannie: 

− hala sportowa; 

− siłowania zewnętrzna; 

− pełnowymiarowe boisko sportowe do gry w piłkę nożną wraz 

trybunami; 

− sportowa sala zabaw dla dzieci; 

− plac zabaw wyposażony w zestawy zabawowe, piaskownicę, 

sprężynowce, karuzelę, huśtawkę dwuosobową. 

3) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze: 

− hala sportowa; 

− siłownia; 

− sala judo; 

− plac zabaw; 

− Kompleks boisk sportowych  „ORLIK”  przeznaczony do gry w 

piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykową, piłkę ręczną oraz 

tenisa ziemnego. 

4) Plac zabaw w Rawiczowie 

 

5) Plac zabaw w Nowym Kawęczynie  

 

6) Plac zabaw we Franciszkanach 

 



 
 

 

8.9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

8.9.1.Ochrona p. pożarowa w gminie Nowy Kawęczyn w 2020 r. 

Na terenie gminy Nowy Kawęczyn działa 7 jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej zrzeszonych w Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszonych w Komendzie 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach, i są to:  

1) OSP Nowy Kawęczyn,  

2) OSP Stara Rawa,  

3) OSP Nowy Dwór,  

4) OSP Franciszkany, 

5) OSP Trzcianna,  

6) OSP Suliszew,  

7) OSP Stary Rzędków.  

Zaznaczyć przy tym należy, że jedna jednostka OSP w gminie 

Nowy Kawęczyn jest włączona w Krajowy System Ratowniczo 

Gaśniczym (KSRG) : OSP Nowy Kawęczyn  – od  4 września 2001 r. Z 

inicjatywy KM PSP w Skierniewicach są prowadzone działania 

zmierzającwe do włączenia do systemu KSRG kolejnej jednostki 

OSP z terenu Gminy Nowy Kawęczyn – OSP Stara Rawa – 2024 rok. 

Jednostki OSP na terenie gminy Nowy Kawęczyn - liczą 154 

członków czynnych (148 mężczyzn i 6 kobiet), 16 członków 

honorowych. Razem w szeregach OSP na terenie gminy Nowy 

Kawęczyn  mamy 170 członków.  Wymienione jednostki OSP są 
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zarejestrowane w KRS, posiadają NIP, Regon, konto bankowe oraz 

wpisy władz członków zarządu w KRS.  

Na terenie gminy występują :  

- 3 jednostki typu ” M ” dysponujące tylko motopompami 

pożarniczymi  

(OSP Trzcianna, OSP Nowy Dwór, OSP Suliszew), 

-  4 jednostek typu ” S ” dysponujące pojazdami pożarniczymi.  

W jednostkach OSP typu ”S” znajduje się ogółem 6 samochodów 

pożarniczych, z czego dwa ciężkie (GCBA 6/32), jeden średni 

samochód ratowniczo - gaśniczy (GBARt 3/30/300) i trzy lekkie 

samochody (w tym 1 GLBARt; GLM 8/8 – ŻUK; SLOp Peugeot). 

Poszczególne wyposażenie jednostek OSP w samochody 

przedstawia się następująco:      

OSP Nowy Kawęczyn 

– ciężki samochód gaśniczy GCBA 6/32  z 1988 r. oraz 

średni samochód ratowniczo gaśniczy GBARt 

3/30/300 z 2014 r.  

OSP Stara Rawa 

– ciężki samochód gaśniczy GCBA 6/32 z 1985 r. i 

samochód operacyjny – samochód osobowy 

Peugeot 406  

OSP Stary Rzędków 
– lekki samochód ratowniczo – gaśniczy GLBARt 

0,3/0,8 z 2010 r. 

OSP Franciszkany – gaśniczy lekki z motopompą GLM 8/8 z 1986 r.       (33 lata) 

 

Analizując w/w wyposażenie  jednostek OSP w pojazdy 

pożarnicze, należy stwierdzić, iż pojazdy pożarnicze znajdujące się 

na stanie jednostek OSP, które zabezpieczają operacyjnie naszą 

gminę, zapewniają w krótkim czasie zaopatrzenie wodne na 

poziomie 15 m3 wody. W sezonie zimowym stan ten niestety spada 
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do 9 m3, co związane jest z zapewnieniem ogrzewania 

pomieszczeń garażowych.  

Stan techniczny pojazdów gaśniczych tj.: 2 ciężkich i 1 średniego, 

utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie technicznym i 

wizualnym, pomimo zaawansowanego wieku.  

Tabela. Interwencje pożarnicze podejmowane w 2021 r. przez zastępy PSP i/lub OSP na 

terenie gminy Nowy Kawęczyn  

Gmina Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 
Razem 

Nowy Kawęczyn 

12 79 7 

98 

P/M – 11 

P/S – 1 

P/D – 0 

P/BD – 0     

 

MZ/M – 2 

MZ/L – 75 

MZ/Ś – 1 

MZ/D – 1 

MZ/G – 0  

AF/Z – 0 

AF/DW – 2 

AF/IW – 5 

Źródło: Komenda Miejskiej PSP w Skierniewicach 

 

Pożary jakie miały miejsce na terenie gminy Nowy Kawęczyn 

(ogółem 12, w większości zostały zaliczone do pożarów małych – 

11. Przeważnie były to interwencje związane z pożarami traw, 

krzewów na nieużytkach rolnych lub związanych z niewłaściwym 

użytkowaniem przewodów paleniskowych w budynkach 

mieszkalnych (tzw. pożarów komina)Główna przyczyną 

powstałych pożarów była nieostrożność osób dorosłych – przy 

posługiwaniu się otwartym ogniem, zaprószenia przez osoby 

nieustalone lub wady środków transportów. 

Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia to odnotowano ogółem 79 

takich zdarzeń.  Głównie są to zdarzenia związane z usuwaniem 

nadłamanych konarów drzew zwisających nad drogą lub 

leżących na jezdni i blokujących przejazd, zdarzenia związane z 
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transportem samochodowym na drogach (kolizje, wypadki), 

zdarzenia związane z wypompowaniem wody z zalanych 

obiektów; oraz zdarzenia związane z usuwaniem owadów 

błonkoskrzydłych. Na szczególna uwagę zasługują tu podjęte 

działania przez jednostkę OSP Nowy Kawęczyn oraz OSP Stara 

Rawa w miejscowości Kaczorów podczas wybuchu gazu w 

jednym z budynków mieszkalnych. 

Tabela . Wyjazdy do akcji przez poszczególne jednostki OSP  

 
Pożary 

Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy  

fałszywe 

Wyjazdy 

ogółem 

OSP Nowy 

Kawęczyn 
11 57 5 73 

OSP Stara Rawa 2 16 2 20 

OSP Stary Rzędków 0 1 0 1 

OSP Franciszkany 0 0 0 0 

OSP Nowy Dwór 0 0 0 0 

OSP Suliszew 0 0 0 0 

OSP Trzcianna 0 0 0 0 

 

Jeśli chodzi o miniony rok i zakupy sprzętu strażackiego to oprócz 

środków finansowych z budżetu Gminy Nowy Kawęczyn, udało się 

uzyskać dofinansowanie zewnętrzne z różnych instytucji tj.: 

Komendy Głównej PSP w Warszawie czy Fundusz Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki dotacji w ramach 

systemu KSRG za pośrednictwem KG PSP w Warszawie oraz KM PSP 

w Skierniewicach jednostka OSP Nowy Kawęczyn uzyskała 

wsparcie finansowe w kwocie 4 964,00 zł Przekazane wsparcie 

finansowe pozwoliło zakupić następujący sprzęt strażacki: 2 

radiotelefony nasobne Hetera PD744. Każda z jednostek OSP 
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działająca na terenie gminy Nowy Kawęczyn otrzymała wsparcie 

finansowe w kwocie 5 000,00 zł w ramach funduszu Covid19 za 

pośrednictwem KM PSP w Skierniewicach na podstawowy sprzęt 

strażacki. W ramach dofinansowania z Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników jednostka OSP Nowy 

Kawęczyn i OSP Stara Rawa uzyskała dotacje w kwocie 5 500,00 zł 

za co udało się pozyskać nowy sprzęt strażacki tj. piła do stali  

i betonu oraz 2 aparaty powietrzne. W ramach dotacji z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi jednostka OSP Nowy Kawęczyn i OSP Stara Rawa 

również otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu. Jednostka 

OSP Stara Rawa otrzymała dofinansowania w kwocie 25 000,00 zł, 

zaś OSP Nowy Kawęczyn w kwocie 24 570,00 zł. 

Zgłoszone wnioski i otrzymane dofinansowania z różnych inwestycji 

nie byłyby możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze strony Wójta 

Gminy Nowy Kawęczyn, który poparł inicjatywy jednostek OSP i 

pokrył zapotrzebowania na środki własne jednostek OSP z budżetu 

Gminy Nowy Kawęczyn.     

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.) 

oraz Uchwały Rady Gminy Nowy Kawęczyn Nr IV / 31/2011 z dnia 

25.02.2011 roku, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nowy Kawęczyn 

Nr XXII/102/2016 z dnia 29.09.2016 roku, strażacy z jednostki OSP 

uczestniczącej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu uzyskiwali 

ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym 15 zł za godzinę 

oraz 1 zł za godzinę szkolenia. Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie 
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na działalność OSP związaną z wypłatą ekwiwalentu  w roku 2021 

wydatkował 10 046,75 zł, w tym ekwiwalent za udział w 

szkoleniach - 0,00 zł oraz za udział w akcjach ratowniczo – 

gaśniczych  – 10 046,75 zł.  

8.9.2. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

Z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego wynika, że 

w 2021 roku na terenie gminy odnotowano 38 przestępstw, z 

czego 14 to zdarzenia o charakterze kryminalnym. Mieszkańcy 

Gminy w 2021 roku 417 razy prosili o interwencję, z czego 285 

przypadki dotyczyły interwencji w miejscu publicznym, a 132 – 

interwencji domowych.  

W 2021 roku policjanci KMP w Skierniewicach wypełnili ogółem 152 

formularzy „Niebieska karta” w tym 127 nowych formularzy a 25 

dotyczących kolejnych przypadków trwającej procedury. 

Ne terenie gminy w 2021 roku odnotowano 3 wypadki drogowe w 

których nikt nie zginą, natomiast 4 osoby zostały ranne. Doszło do 

33 kolizji drogowych. 

 Wykres.   Zestawienie ilości zdarzeń drogowych na terenie gminy                                                                                                                                 

 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Skierniewicach 
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Od września 2016 roku Gminy mają możliwość korzystania z 

interaktywnej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Platforma 

ta służy do zgłaszania przypadków zagrożeń występujących w 

okolicy.  

Tabela. Ilość przypadków zagrożenia bezpieczeństwa naniesionych na Krajową Mapę 

Zagrożeń Bezpieczeństwa na  terenie gminy Nowy Kawęczyn   

Rok Ilość zgłoszeń 

2018 47 

2019 42 

2020 25 

2021 16 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Skierniewicach 

 

8.10. Zabytki 

Na terenie Gminy znajduje się 59 zabytków nieruchomych w tym, 

17 wpisanych do rejestru zabytków oraz 200 stanowisk 

archeologicznych. 

 

GEZ Miejscowość Obiekt/obszar 
Rejestr 

zabytków 
Uwagi 

1.  Trzcianna Dwór (zespół dworski XIX w )  Nr 914/282  

2.  Trzcianna Park  (zespół dworski XIX w ) Nr 915/283  

3.  Nowy Dwór Dwór w zespole dworskim Nr 550  

4.  Nowy Dwór Budynek dla służby w zespole 

dworskim 

Nr 550  

5.  Nowy Dwór Budynek pralni w zespole 

dworskim 

Nr 550  

6.  Nowy Dwór Kurnik w zespole dworskim Nr 550  

7.  Nowy Dwór Budynek gospodarczy w 

zespole dworskim 

Nr 550  

8.  Nowy Dwór Park dworski w zespole 

dworskim 

Nr 571  

9.  Nowy Dwór Aleja lipowa Nr 538  

10.  Stara Rawa Kościół parafialny p.w. św. 

Szymona i Tadeusza Judy 

Nr 286/214  

11.  Stara Rawa Dzwonnica drewniana przy 

kościele parafialnym  

Nr 912/280  
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12.  Stara Rawa Cmentarz przykościelny Nr 811A  

13.  Stara Rawa Kaplica cmentarna pw. Św. 

Juliusza na cmentarzu rzymsko 

– katolickim  

Nr 287  

14.  Stara Rawa Wczesnośredniowieczne 

grodzisko 

Nr 1028/289  

15.  Dzwonkowice Wczesnośredniowieczne 

grodzisko 

Nr 1029/288  

16.  Stary Rzędków Park dworski Nr 572  

17.  Doleck Park dworski Nr 770  
 


