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I. Wstęp  

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Rogów w roku 2018. 

II.   Informacje ogólne 

A. Ogólna charakterystyka Gminy Rogów 

Gmina Rogów jest gminą wiejską położoną w centralnej części powiatu brzezińskiego 

znajdującego się w północno-wschodniej części województwa łódzkiego, graniczy                                

z następującymi Gminami: Dmosin, Lipce Reymontowskie, Słupia,  Jeżów, Koluszki i Brzeziny. 

Powierzchnia Gminy Rogów to 66,06 km2, administracyjne podzielona została ona na                      

17 sołectw: Jasień, Józefów, Kobylin, Kotulin, Marianów Rogowski, Morga Dolna, Nowe 

Wągry, Olsza, Popień, Przyłęk Duży, Przyłęk Mały, Rogów, Rogów Wieś, Romanówek, 

Stefanów, Wągry, Zacywilki. 

W Gminie Rogów sieć powiązań komunikacyjnych stanowi: droga krajowa nr 72 

umożliwiająca dojazd do największych miast w regionie: Brzezin, Łodzi, Rawy Mazowieckiej 

oraz drogi powiatowe i gminne łączące główne ośrodki gmin ościennych, a także na 

przemieszczanie się pomiędzy miejscowości gminy. 

Przez teren Gminy przebiega magistralna linia kolejowa o znaczeniu krajowym, łącząca 

Warszawę z Katowicami. Na terenie Gminy zlokalizowane są trzy przystanki kolejowe 

w miejscowościach: Rogów, Przyłęk Duży i Wągry, na których zatrzymują się pociągi 

osobowe. 

Największą powierzchnię w Gminie zajmują użytki rolne – stanowią 72,75%. Grunty 

leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią 22,07% powierzchni. Grunty zabudowane 

i zurbanizowane to jedynie 4,56% powierzchni Gminy. Nieużytki stanowią 0,39% całej 

powierzchni gminy. Najmniejszą część terenu zajmują tereny oznaczone jako grunty pod 

wodami 0,23% oraz nieużytki 0,39%. 

Miejscowość Rogów jest siedzibą władz Gminy, położony w południowej części w stosunku 

do całego obszaru gminy. 
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Jednostki organizacyjne Gminy Rogów 

• Gminne przedszkole w Rogowie 

• Szkoła Podstawowa  im. M. J. Piłsudskiego w Rogowie  

• Gminne Biblioteka Publiczna w Rogowie  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie 

Demografia 

Gminę Rogów zamieszkuje 4738 osób. Stanowi to prawie 15 % ludności powiatu 

brzezińskiego. Średnia gęstość zaludnienia na terenie całej Gminy w roku 2018 wynosiła 

72 osób/km2.  

Wykaz mieszkańców 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 
(stan na 31.12.2018 r.) 

1 Jasień 86 

2 Józefów 418 

3 Kobylin 104 

4 Kotulin 172 

5 Marianów Rogowski 186 

6 Mroga Dolna 165 

7 Mroga Górna 54 

8 Nowe Wągry 105 

9 Olsza 206 

10 Popień 125 

11 Przyłęk Duży 322 

12 Przyłęk Mały 85 

13 Rogów 1568 

14 Rogów-Parcela 66 

15 Rogów Wieś 248 

16 Romanówek 87 

17 Stefanów 129 

18 Wągry 438 

19 Zacywilki 174 

                                               Razem 4738 
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Migracja (stan na 31.12.2018 r.) 

 2017  2018 

Gmina Rogów 66 80 

 

Przyrost naturalny 

 2017  2018 

Urodzenia 49 54 

Zgony 53 66 

 

Seniorzy (stan na 31.12.2018 r.) 

 Kobiety  mężczyźni Razem 

60+ 706 514 1220 

 

Przedział wiekowy Liczba osób 

0 – 6 lat 350 

7 – 18 lat 572 

19 – 59 lat 2542 

60+ 1220 

 

 

III. Informacje finansowe 

A. Stan finansów 
 

Budżet gminy Rogów na rok 2018 uchwalony została Uchwała Nr 222/XXX/2017 Rady 
Gminy w Rogowie z dnia 28 grudnia 2017 roku. W ciągu roku do budżetu wprowadzane 
zostały zmiany na podstawie Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.  
 
B. Zaplanowane na 2018 rok  dochody wykonane zostały w następujących 
wartościach.  
Dochody ogółem     24 633 361,23 zł, co stanowi 100,45 % założonego planu, w tym: 
- dochody bieżące  18 526 724,91 zł, tj. 100,60% planu 
- dochody majątkowe  6 106 636,32 zł, tj. 100,00% planu. 
 

 



Raport o stanie Gminy Rogów za 2018 r. 

 

5 

 

Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2014-2018 przedstawia poniższy wykres. 

 

 

Struktura wykonania dochodów budżetu na rok 2018 według działów przedstawia się 

następująco:  

 

 

 

 

 zł13 194 949,08   zł12 955 784,19  
 zł16 328 016,14  

 zł18 768 188,96   zł18 526 724,91  

 zł1 098 006,33   zł52 560,00  

 zł249 145,87  

 zł1 800 327,99  
 zł6 106 636,32  

 zł-    

 zł5 000 000,00  

 zł10 000 000,00  

 zł15 000 000,00  

 zł20 000 000,00  

 zł25 000 000,00  

 zł30 000 000,00  

2014 2015 2016 2017 2018 

Wykonanie dochodów 

dochody bieżące wykonanie dochody majątkowe wykonanie 

0,00 2 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00 

010 - Rolnictwo i łowiectwo 

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię … 

600 - Transport i łączność 

700 - Gospodarka mieszkaniowa 

750 - Administracja publiczna 

751 - Urzędy naczelnych organów władzy … 

756 - Dochody od osób prawnych, od osób … 

758 - Różne rozliczenia 

801 - Oświata i wychowanie 

851 - Ochrona zdrowia 

852 - Pomoc społeczna 

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

855 - Rodzina 

900 - Gospodarka komunalna i ochrona … 

926 - Kultura fizyczna 
dochody bieżące dochody majątkowe 
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Środki finansowe pozyskane w 2018 roku 

Wartość środków 
która wpłynęły w 

2018 roku 

Tytuł projektu / źródło finansowania 

634 982,00 Dotacje ze środków unijnych PROW dofinansowanie zadania  
Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłęk Duży – Kobylin 
w ramach PROW 2014-2020 

11 000,00 Dotacje z  Powiatu Brzezińskiego na bieżące utrzymanie drogi 
Przyłęk Duży - Kobylin 

193 081,01 Dotacja z Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie zadania  
Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłęk Duży – Kobylin 
w ramach PROW 2014-2020 

329 590,00 Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania  
Rozbudowa odcinka drogi gminnej 121158E w Rogowie 

43 620,00 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego  
Dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych 

1 419 698,20 Dotacja ze środków unijnych RPO dofinansowanie zadania 
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w 
budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie 

2 835 300,54 Dotacja ze środków unijnych RPO dofinansowanie zadania 
Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie 

65 000,00 Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego  
– pierwsze wyposażenie przedszkola  

55 858,20 Dotacja na realizacje  
projektu Europa w szkole - uczeń w Europie środki unijne  

9 588,10 Dotacja na realizacje  
projektu Europa w szkole - uczeń w Europie budżet krajowy 

398 895,16 Dotacja ze środków unijnych RPO dofinansowanie zadania 
Przebudowa poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie na 
zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń 
do celów dydaktycznych 

24 982,00 Dotacja z WFOŚIGW na usuwanie azbestu 

43 789,41 Dotacja ze środków unijnych RPO dofinansowanie zadania 
Budowa budynku administracyjnego w Rogowie  

 

 

C. Wykonanie budżetu 
Zaplanowane do realizacji  na 2018 rok wydatki wykonane zostały:  
Wydatki ogółem 26 220 659,78 zł, co stanowi 94,92 % planu, 
Wydatki bieżące 15 684 857,40 zł, tj. 94,01%, 
Wydatki majątkowe 10 535 802,38, tj. 94,65%. 
Wykonanie wydatków budżetowych w latach ubiegłych tj. 2014-2018 przedstawia poniższy 
wykres 
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Wydatki ogółem w 2018 roku w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 zł11 436 572,46   zł10 831 308,77  
 zł14 070 299,58   zł15 994 378,68   zł15 684 857,40  

 zł1 676 717,53   zł683 632,03  

 zł898 922,82  

 zł3 905 439,19  
 zł10 535 802,38  

 zł-    

 zł5 000 000,00  

 zł10 000 000,00  

 zł15 000 000,00  

 zł20 000 000,00  

 zł25 000 000,00  

 zł30 000 000,00  

2014 2015 2016 2017 2018 

Wykonanie wydatków 

wydatki bieżące wykonanie wydatki majątkowe wykonanie 

0,00 4 000 000,00 8 000 000,00 12 000 000,00 16 000 000,00 

010 - Rolnictwo i łowiectwo 

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w … 

600 - Transport i łączność 

700 - Gospodarka mieszkaniowa 

710 - Działalność usługowa 

750 - Administracja publiczna 

751 - Urzędy naczelnych organów władzy … 

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona … 

757 - Obsługa długu publicznego 

801 - Oświata i wychowanie 

851 - Ochrona zdrowia 

852 - Pomoc społeczna 

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

855 - Rodzina 

900 - Gospodarka komunalna i ochrona … 

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa … 

926 - Kultura fizyczna 

wydatki bieżące 

wydatki majatkowe 



Raport o stanie Gminy Rogów za 2018 r. 

 

8 

Procentowy udział wydatków majątkowych w działach w wydatkach majątkowych ogółem 

 

 

Zrealizowane wydatki bieżące w działach   
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D. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych 

Realizowane zadanie wykonanie 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów  2000,00 

Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłęk Duży - 

Kobylin   
1021144,03 

Dotacja dla Powiatu Brzezińskiego   400000,00 

Rozbudowa odcinka drogi gminnej 121158E w Rogowie 466988,47 

Zakup i instalacji systemu do obsługi posiedzeń Rady Gminy 37729,20 

Dofinansowanie zakupów sprzętu dla KPP w Brzezinach 8750,00 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
20000,00 

Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Rogowie 14750,47 

Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego 

w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie  
2415967,71 

Zakup pierwszego wyposażenia do Budynku Gminnego Przedszkola  141815,31 

Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie  4979318,47 

Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na 

zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie 

pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych  

793655,63 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wagrach 19875,00 

Budowa budynku administracyjnego w Rogowie  206403,08 

Łączna kwota poniesionych wydatków 10528397,37 
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E. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  

 

Wzrost zadłużenia w 2018 roku wynika z zaciągnięcia zobowiązania z tytułu pożyczki 

w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

 

IV. Informacje o stanie mienia komunalnego 

    Wartość początkowa majątku Gminy Rogów na dzień 31 grudnia  2018 r. wynosiła 
35 298 385,69 zł natomiast na dzień 1 stycznia  2018 r. stanowiła kwotę 28 927 940,14 zł , co 
oznacza wzrost o 6 370 445,55 zł w stosunku do roku poprzedzającego. W skład majątku 
wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych. 
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V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

A. Strategia Rozwoju Gminy Rogów 

 Strategia Rozwoju Gminy Rogów przyjęta  została uchwałą nr  146/XX/2017 RADY GMINY 
W ROGOWIE z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 34/VI/2015 z dnia 26 
maja 2015 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Rogów na lata 2015 – 2022” 
W strategii sformułowane zostały  misje, wizji i cele strategiczne pozwalające  na stworzenie 
celów operacyjnych oraz kierunków działań.  
 
CEL STRATEGICZNY 1 : Rozwój przedsiębiorczości, wsparcie działalności rolniczej 

a) Promowanie różnych form kształcenia, w tym e – edukacji; 
b) Kreowanie rozwoju i tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw;  
c) Rozwój infrastruktury technicznej, w tym w szczególności uporządkowanie 

gospodarki wodnokanalizacyjnej oraz przebudowa dróg;  

Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych 

L.p. 

Grupa Wartość brutto 

Numer Nazwa Stan na dzień 
1.01.2018 r. 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

1 0 GRUNTY 688498,89 219396,11 3850,00 904045,00 

2 1 

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE 
PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I 
SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE 
PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 

8299682,24 2808931,55  11108613,79 

3 2 
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I 
WODNEJ 19351131,51 3021065,23  22372196,74 

4 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 6710,00   6710,00 

5 4 
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 

384653,40  18872,42 365780,98 

6 5 
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 
SPECJALISTYCZNE 

32655,96   32655,96 

7 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 45406,51 52479,67  97886,18 

8 7 ŚRODKI TRANSPORTU 66800,00   66800,00 

9 8 
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, 
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE 
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 

52401,63 293296,21 2000,80 343697,04 

 Razem  28927940,14 6395168,77 24723,22 35298385,69 
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d) Promocja gruntów inwestycyjnych i stworzenie warunków dla inwestycji 
zewnętrznych;  

e) Wsparcie i promowanie rozwoju firm wykorzystujących lokalne zasoby; 
f) Promowanie nowoczesnych rozwiązań dla prowadzenia działalności rolniczej; 
g) Połączenie wszystkich miejscowości Gminy z sieci TEN-T. 

 
CEL STRATEGICZNY 2:  Podwyższenie standardu życia mieszkańców 

a) Zwiększenie dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej, poprawa warunków 
przemieszczania się środkami komunikacji; 

b) Zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej mieszkańców poprzez rozwój bazy 
sportowej i rekreacyjnej;  

c) Poprawa warunków nauczania w przedszkolach i szkołach;  
d) Zapewnienie dzieciom i młodzieży pozaszkolnych form aktywności fizycznej i 

kształcenia;  
e) Ochrona zdrowia i życia mieszkańców; 
f) Zmniejszenie liczby korzystających z pomocy społecznej. 

 
CEL STRATEGICZNY 3 : Zachowanie ładu przestrzennego oraz stanu środowiska 
przyrodniczego w Gminie w myśl zasady zrównoważonego rozwoju  

a) Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych;  
b) Poprawa jakości powietrza;  
c) Wykorzystanie zasobów środowiska dla promocji Gminy i rozwoju turystyki;  
d) Poprawa zdrowotności mieszkańców;  
e) Zachowanie stanu otaczającego środowiska przyrodniczego 

 
CEL STRATEGICZNY 4:   Wdrażanie procesu odnowy wsi dla zachowania tradycji i dziedzictwa 
historycznego obszaru  

a) Wzrost aktywności społecznej mieszkańców;  
b) Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez zaangażowanie ich w codzienne życie Gminy; 
c) Wykorzystanie dziedzictwa historycznego i kulturowego dla promocji wsi i lokalnych 

zasobów;  
d) Rewaloryzacja obiektów zabytkowych oraz obiektów małej architektury, kapliczek;  
e) Rozwój jednostek kultury, miejsc spotkań mieszkańców, obiektów rekreacyjnych; 
f) Opracowanie bibliografii dotyczącej historii gminy;  
g) Kształtowanie inicjatyw oddolnych wśród mieszkańców. 

 

B. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Rogów 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, w 
tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów, które zostało przyjęte przez 
Radę Gminy Rogów uchwała  Nr 221/XXXIX/2014 Rady Gminy w Rogowie z dnia 25 czerwca 
2014 roku.   
 W roku 2017  na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym  Rada Gminy w Rogowie podjęła  uchwałę nr 
160/XXII92017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i 
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kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Rogów. Przedmiotowa uchwała została podjęta po przeprowadzeniu 
przez Wójta Gminy Rogów Analizy aktualności obowiązującego Studium oraz miejscowych 
planów.  

 

C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Ostatnia ocena aktualności planów miejscowych była przeprowadzona w roku 2017 ( 
patrz punkt B)  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania 
przestrzennego w gminie. Gmina Rogów zajmuje powierzchnię około 66 km2, z czego około 
15 % powierzchni  objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
W 2018 r. Gmina Rogów opracowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
nieruchomości położonej w miejscowości Popień o pow. 0,98 ha. Wprowadzono zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i usług oraz teren rolniczy. Przedmiotowy plan został przejęty 
uchwałą nr 251/XXXVI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr 
ewid. 125/1 i 126 w obrębie Popień.   Ponadto uchwałą 243/XXXXIV/2018 z dnia 8 maja 
2018r. Rady Gminy Rogów przystąpiono do   sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  fragmentu obrębu Rogów PGR. Obszarem opracowano 
objęto obszar  powierzchni 8,55 ha.  W wyniku realizacji uchwały opracowany został projekt 
miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania  na środowisko. W roku 2018 r. zostały 
przeprowadzone wszelkie uzgodnienia , wynikające z ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.  Sporządzenie przedmiotowego planu związane jest m.in. 
z budowa infrastruktury technicznej : gaz, kanalizacja.  
 Gmina Rogów w 2018 r. wydała łącznie 26 decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia 
zasad zagospodarowania i zabudowy oraz 2 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycjo celu publicznego związane były z 
projektowanymi inwestycjami strategicznymi dla rozwoju Gminy rogów czyli budowa 
kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej.  
Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 80 wypisów/wyrysów/zaświadczeń z 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które przez 
wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w bankach, w biurach geodezyjnych. 
Na terenie Gminy Rogów w ubiegłym roku nadano 23 numery porządkowe dla nowo 
wybudowanych budynków, co jest wskaźnikiem rozwoju mieszkalnictwa, ponieważ w 2017 r. 
nadano 20 numerów porządkowych. 
 
 
D. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogów 

W 2018 r. obowiązywał  „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Rogów na lata 2015 – 2019” przyjęty Uchwałą Nr 72/X/2015 z dnia 24 listopada 2015 
r. Program ten uwzględnia wielkość  potrzeb remontowych i wielkość wydatków z tym 
związanych oraz planowaną sprzedaż, politykę czynszową, zasady zarządzania, źródła 
finansowania jak również działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 
gospodarowania tym zasobem. 
W zasobie mieszkaniowym Gminy Rogów w roku 2018 znajdowało się 6 budynków, w tym 19 
lokali, z czego 8 lokali jest wyłączonych z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. 
W 2018 roku Gmina Rogów nie dysponowała lokalami socjalnymi. 
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Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej były dochody z czynszów za lokale 
mieszkalne oraz dofinansowanie z budżetu Gminy Rogów. 
Wpływy z czynszów w 2018 r. wyniosły 5 702,28 zł, natomiast wydatki na bieżące 
utrzymanie,  prace konserwatorskie i  drobne remonty wyniosły 9 944,69 zł. 
 
E. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

Gmina w roku 2018 nie posiadała planu wykorzystania zasobu nieruchomości. W 2018 r. 
podjęto procedurę opracowania przedmiotowego planu. Zaznacza się, że wszystkie 
nieruchomości były wykorzystywane  z zachowaniem procedur określonych zgodnie w  
ustawie o gospodarce nieruchomościami. W Gminie Rogów na lata 2018 - 2020 wyróżniamy 
następujące jego rodzaje: 

- przekazane w trwały zarząd -    1,07 ha, 
- przekazane w użyczenie - 1,15 ha, 
- przekazane w dzierżawę - 1,1203 ha; 
 
Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2018 r.: 

1) nieruchomości gruntowe  przeznaczone do sprzedaży sprzedane w drodze przetargu – 0 
działek (były organizowane dwa przetargi na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 122 
położonej w miejscowości Jasień) ; 
2) nieruchomości lokalowe wynajęte  na rzecz najemców - 8 lokali mieszkalnych i 3 lokali 
użytkowych; 
3) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności -0; 
4) nieruchomości nabyte aktem notarialnym (przekazane na rzecz gminy przez Skarb 
Państwa) - 1 nieruchomość stanowiącą drogę. 

 

F. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez Gminę Rogów za pośrednictwem 
Urzędu Gminy.  Nie ma powołanego zakładu ani tez spółki zarządzającej infrastrukturą 
wodociągową. Gmina za pomocą Urzędu zarządza przedmiotowymi sieciami.   

Na terenie Gminy Rogów eksploatowane są 3 ujęcia komunalne: w Olszy, Nowe Wągry i 
Przyłęku Dużym.  

Poza ujęciami własnymi Gminy woda do celów zaopatrzenia ludności kupowana jest z 
ujęć komunalnych należących do gmin sąsiednich: 
- Gminy Jeżów, Gminy Lipce Reymontowskie, Gmina Brzezina , Dmosin .  

Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Rogów: 
• długość czynnej sieci – 75,8 km , w roku 2018 wykonano 0,07 km sieci 
• połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania - 1413 
szt. Wzrost o 17 w stosunku do roku 2017 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej  w Gminie Rogów 

W Gminie Rogów brak jest sieci  kanalizacji sanitarnej. Gmina jest w trakcie przygotowuje 
projekt budowy sieci kanalizacyjnej. W roku 2018 została podpisana umowa z wykonawcą na 
sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń. 
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Gazyfikacja 
Gmina Rogów w roku 2017 podpisała list intencyjny  dotyczących współpracy  w 

sprawie gazyfikacji z Polską Spółką Gazownictwa (PSG). Należy podnieść iż  PSG wskazała, że 
w planie rozwoju PSG gazociąg w Gminie Rogów nie był ujęty w planie rozwoju Spółki. 
Działania  prorozwojowe Gminy zmierzające do budowy  sieci gazowej doprowadziły jednak,  
do tego że PSG rozważyła możliwość i podjęła działania zamierzające do budowy sieci i stacji 
LNG na terenie Gminy Rogów. W roku 2018 r. Gmina wydzierżawiła Spółce część działki w 
obrębie Rogów PGR z przeznaczeniem na budowę stacji LNG, podjęła uchwałę o 
przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania w celu umożliwienia PSG realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia jak również  prowadziła postępowanie w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na 
budowie gazociągu. 
 Gazyfikacja terenów Gminy Rogów  przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji skroplonego gazu 
LNG to nowatorskie rozwiązanie umożliwiające dostarczenie gazu na terenach których 
dotychczas nie było możliwości budowy i rozwoju tradycyjnej infrastruktury gazowej.  
Dzięki stałym dostawom skroplonego gazu w Gminie jest szansą na szybkie zyskanie dostępu 
do bezpiecznego i ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny.  
 Budowa sieci gazowej  to ogromny  wpływ na rozwój gospodarczy oraz aktywizację 
lokalnych rynków pracy, rozwój strefy produkcyjnej. Inną istotną kwestią jest walka z 
zanieczyszczeniami powietrza.  
 Dzięki pomocy  i zaangażowaniu Gminy realizacja planowanej inwestycji przez PGN 
przebiega w trybie  bardzo szybkim. W roku 2019 planowane jest wybudowanie około10  km 
sieci  oraz stacja regazyfikacji. Inwestycja ta finansowana jest przez Spółkę.    
 
G. Plan gospodarki niskoemisyjnej  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogów został przyjęty Uchwałą Nr 
76/XXIV/2017 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 maja  2017 r.  

Istotą założeń przyjętego planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych,  społecznych 
i środowiskowych poprzez realizację działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych 
poprzez wyznaczone dla Gminy Rogów cele: 
- redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
- zwiększenie udziału energii pochodzące ze źródeł odnawialnych, 
- redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej, 
redukcja zanieczyszczeń powietrza. 

W 2018 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na montaż odnawialnych źródeł energii w 
ramach projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych 
na terenie Gminy Rogów”. W związku z realizacją tej inwestycji na terenie gminy Rogów 
zamontowanych zostanie w sumie  
 15 instalacji solarnych (o mocy od 1,6 do 3,2 kW) 
 60 instalacji paneli fotowoltaicznych (moc od 2,1 do 4,2 kWp) 
 10 ekologicznych piecy na biomasę o mocy 24 kW 

w 74 nieruchomościach, na terenie miejscowości: 
 Jasień 2 
 Józefów 3  

 Kotulin 4 
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 Marianów Rogowski 4 
 Mroga Górna 1 
 Nowe Wągry 2 
 Olsza 4 
 Przyłęk Duży 7 
 Rogów 27 
 Rogów – Wieś 2 
 Stefanów 2 
 Wągry 15 
 Zacywilki 1 

Gmina Rogów pozyskała na ten cel środki w wysokości 1 789 250,00 zł co stanowi 85 % 
dofinansowania kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia dla właścicieli nieruchomości. 
Inwestycje zmierzające do ograniczania niskiej emisji: 
 Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku 

Szkoły Podstawowej w Rogowie (dofinansowanie 1 649 115,38 zł) 
 Budowa nowoczesnego budynku nowego przedszkola w technologii pasywnej 

(dofinansowanie 4 327 834,53 zł) 
 Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej (dofinansowanie 

1 529 309,43 zł) 
Mieszkańcy Gminy Rogów mogą występować do WFOŚiGW w Łodzi z wnioskami o 
dofinansowanie nowych źródeł ciepła, a także termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych w ramach programu Czyste Powietrze.  
Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie bądź uniknięcie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.    

 

H. Programy związane z ochroną środowiska  

Obowiązujący Program Ochrony Środowiska został przyjęty Uchwałą nr 196/XXVII/2017  

Rady Gminy w Rogowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Rogów do roku 2020”.  

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, inwentaryzuje on aktualny stan środowiska oraz 

określa niezbędne działania dla ochrony środowiska w ścisłym powiązaniu z głównymi 

kierunkami rozwoju województwa łódzkiego.  

W 2018 roku udzielono dofinansowanie na utylizację azbestu dla 31 nieruchomości z terenu 

gminy. Łącznie zutylizowanych zostało 98,45 Mg wyrobów zawierających azbest. Gmina 

Rogów pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości 24 982,00 zł z WFOŚiGW co 

stanowiło 89% dofinansowania dla właścicieli nieruchomości. Pozostała kwota została 

sfinansowana z budżetu gminy. 

Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Rogów do 

konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach programu 

priorytetowego GEPARD-II – transport niskoemisyjny, strategia rozwoju niskoemisyjności.  
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Nowoczesny system gospodarki odpadami 
Gmina Rogów w roku 2018 r. prowadziła odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy (tak jak w latach 
poprzednich – począwszy od 2013 r.). 
Na dzień 31.12.2018 r. objętych systemem zostało 1 363 nieruchomości zamieszkałych i  
22 domków letniskowych bądź nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno – 
wypoczynkowych, a liczba nieruchomości segregujących odpady wynosiła 1325, natomiast 
tylko na 38 nieruchomościach odpady gromadzi się w sposób nieselektywny.  
 
Bezdomność zwierząt 
 Program w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2018 roku został przyjęty Uchwałą Nr 
236/XXXXII/2018 z dnia 19 marca 2018 r. 
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów oraz 
opieka nad zwierzętami bezdomnymi, w tym: 

1. Zapobieganie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Rogów, 
2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, 
3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy, 
4. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 
5. Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane było poprzez odbieranie i 
zapobieganie bezdomnym psom i innych zwierzętom prowadzone było przez  firmę JUKO Sp. 
z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 54/40 prowadzącą Schronisko dla Zwierząt w 
Bolesławiu, ul. Parkowa 60. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt Gmina realizuje umowę z lekarzem weterynarii Jarosławem Syrkiem 
prowadzącym gabinet weterynaryjny REGNUM ZOA, Mroga Górna 1. 
Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Rogów na 
rok 2018 w wysokości 42.000,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 17.010,50 zł. 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. – oddano  9 szt. bezpańskich psów odłapanych 
z terenu Gminy Rogów do schroniska „Rafik” w Bolesławiu – koszt 1.700,00 zł x 9 szt. = 
15.300,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2.010,50 zł to koszty związane z zapewnieniem 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezpańskich 
zwierząt, zabiegi sterylizacji lub kastracji, zakup karmy. 
 W związku z prowadzeniem przez Gminę Rogów promocji adopcji bezpańskich 
zwierząt, działań edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami oraz 
umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów oraz wykonywania częściowo na koszt 
Gminy zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, w roku 2018 zmniejszyła się 
znacznie ilość oddawanych z terenu Gminy Rogów bezpańskich psów do schroniska w 
stosunku do lat wcześniejszych, a zatem również zmniejszyły się ponoszone wydatki Gminy 
na ten cel (np. w 2016 wydatkowano 42.000,00 na opiekę nad przekazanymi do schroniska 
bezpańskimi psami).   
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I. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

W gminie Rogów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej 
wyniosły w 2018 roku 5 789 034 zł, w tym 5 217 176 zł (90,1%) z budżetu Państwa i 571 858 
zł (9,9%) z budżetu gminy Rogów. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego 
zmalał o 210 432 zł (co stanowi 3,5%). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 4 872 254 zł, co 
stanowi 84,2 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc 
społeczna wydatkowano 847 887 zł, co stanowi 14,6 % ogólnych wydatków w zakresie 
polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 34 666 zł, co stanowi 0,6 
% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka 
wychowawcza wydatkowano 34 226 zł, co stanowi 0,6 % ogólnych wydatków w zakresie 
polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe: 
świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i domy pomocy społecznej.  

Pomoc i wsparcie w gminie Rogów z ustawy o pomocy społecznej uzyskało 302 osoby, 
co stanowiło 6,3% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2017 roku, 
łączna liczba osób korzystających z pomocy zmniejszyła się o 54 osoby. W przypadku osób 
długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 88 osób, co 
oznaczało spadek w stosunku do 2017 r. o 11 osób. W gminie Rogów najczęściej 
występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie 
powodami ubiegania się o pomoc społeczną były kolejno: ubóstwo, długotrwała lub ciężka 
choroba, bezrobocie, niepełnosprawność i potrzeba ochrony macierzyństwa.  
Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 11 osób. Na realizację 
tego zadania w 2018 r. wydatkowano 255 989 zł – środki własne z budżetu gminy. 
Usługi opiekuńcze skierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby 
wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione. Odpłatność za usługi określa uchwała 
Rady Gminy w Rogowie. W 2018 r. tę formę pomocy otrzymało 5 osób, łączna kwota 
wyniosła 8 287 zł - środki własne z budżetu gminy. 
W 2018 r. dodatek mieszkaniowy otrzymywała 1 rodzina, w łącznej kwocie 3 926 zł – środki 
własne z budżetu gminy. 
Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa otrzymywało 
120 osób, organizacja partnerska Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Brzezinach 
wydawała paczki żywnościowe. 
W 2018 r. na świadczenia rodzinne wydatkowano 1 346 653 zł, na świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego – 83 142 zł oraz na świadczenia wychowawcze – 3 250 199 zł. Liczba 
pobierających zasiłek rodzinny wyniosła 235 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba 
ta zmalała o 2 rodziny (co stanowi spadek o 5,4% w stosunku do roku poprzedniego). Liczba 
pobierających świadczenie wychowawcze wyniosła 407 rodzin. W stosunku do roku 
poprzedniego liczba ta zmalała o 12 rodzin (co stanowi spadek o 2,9% w stosunku do roku 
poprzedniego). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 14 rodzin.  
W 2018 r. wypłacono jednorazowe świadczenie „Dobry Start” na kwotę 174 220 zł dla 562 
osób uprawnionych. Świadczenie „Dobry Start” przysługiwało jednorazowo w wysokości 300 
zł dla wszystkich  uczniów rozpoczynających rok szkolny do ukończenia 20 roku życia. Dzieci 
niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymali je do ukończenia 24 roku życia. 
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J. Wykonanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2018 r. 

Celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rogów jest wspieranie rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie 
przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania.  
W 2018 r. 122 rodziny były objęte pomocą GOPS w Rogowie, w tym 48 rodziny posiadające 
dzieci do 18 roku życia. Łącznie w tych rodzinach było 97 dzieci. Głównym powodem 
przyznawania pomocy było ubóstwo, bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba oraz 
bezradność w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego.  
W 2018 r. Ośrodek realizował rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
objęto tym programem 170 osób, w tym 77 dzieci korzystało z posiłków w szkołach. 
Dożywianie w dwóch przedszkolach, trzech szkołach podstawowych prowadzone było w 
formie jednego gorącego posiłku. Ośrodek dożywiał również 3 uczniów zamieszkujących na 
terenie naszej gminy, ale uczęszczających do szkół poza jej terenem. Koszt programu wyniósł 
97 800 zł, w tym koszt posiłków w szkole 32 459 zł i kwota zasiłków celowych 63 320 zł. 
Udział gminy w kosztach dożywiania wyniósł 25%. 
W 2018 r. nie było dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej. Zatrudniano 2 asystentów 
rodziny na umowę-zlecenie. Pomocą objęto trzy rodziny wychowujące 7 dzieci. 
Wydatkowana kwota 16 127 zł środków własnych. Do zadań asystenta należy udzielanie 
rodzinom wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc w radzeniu sobie 
z problemami dnia codziennego. Asystenci rodzin ukończyli szkolenia pn. „Asystent rodziny – 
prawa, obowiązki, dokumentacja” „Asystent rodziny o wspieraniu kobiet w ciąży w ustawie 
„Za życiem”, uczestniczyli w konferencji z zakresu pracy z dziećmi.  
Rodzinom przeżywającym trudności udzielano pomocy w dostępie do konsultacji 
i specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego.  
W szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gminy organizowane były prelekcje, 
porady pedagoga szkolnego oraz spotkania dla rodziców i dzieci. W pracy z rodzicami i 
dziećmi pedagodzy propagowali styl wychowania dzieci bez przemocy- nieagresywną 
postawę wychowawczą, poszerzano wiedzę na temat zachowań asertywnych.  
W szkołach podstawowych na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne, w których 
zapewniona jest opieka i wychowanie, pomoc w nauce oraz zabawa i rozwój zainteresowań.  
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie podejmowano działania na rzecz społeczności 
lokalnej: warsztaty plastyczne, wieczory gier planszowych, zakup książek spotkania autorskie 
i koncerty.  
GOPS w Rogowie kontynuuje działania wspierające rodziny wielodzietne poprzez realizację 
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.  
 
K. Wykonanie Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2018 r.  

Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy domowej oraz zmiana 
niekorzystnych postaw społecznych sankcjonujących przemoc lub utrudniających 
interwencję w przypadkach ujawnionej przemocy, poprzez podejmowanie zintegrowanych 
działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy. 
W 2018 r. przeprowadzono diagnozę problemu przemocy na terenie Gminy poprzez badanie 
społeczne dorosłych mieszkańców Gminy, a także dzieci i młodzieży. Wielu mieszkańców 
(28% badanych) uczestniczących w badaniu przyznało, że przemoc w rodzinie to stale 
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rosnący problem, że coraz częściej znają przypadki jej występowania, że kobiety są 
najczęściej ofiarami przemocy. Mieszkańcy są zdania, że trudna sytuacja materialna oraz 
nadużywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych są głównymi przyczynami 
występowania przemocy w rodzinie, na dalszych miejscach wskazują brak porozumienia 
w rodzinie, konflikty i problemy wychowawcze oraz obserwowanie agresywnych zachowań 
w rodzinie.  
W 2018 r. Zespół Interdyscyplinarny w Rogowie prowadził 11 Niebieskich Kart (NK), założone 
przez KPP w Brzezianach, Ośrodek Zdrowia w Rogowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rogowie. W 2018 r. zamknięto 5 NK, z tego 3 ze względu na ustanie przemocy w rodzinie 
oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy oraz 2 NK ze względu na brak zasadności 
do podejmowania dalszych działań. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 
oraz powołano 3 grupy robocze. Na spotkania ZI i GR zapraszano osoby, wobec których 
istnieje podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie i wzywano osoby wobec, których 
istnieje podejrzenie, że stosują przemoc domową. Dla każdej rodziny stworzono 
indywidualny plan pomocy. Sytuacja osób w tych rodzinach była regularnie sprawdzana 
przez członków ZI.  
Przekazano placówkom oświatowym plakaty i ulotki nt. zjawiska przemocy, cyberprzemocy. 
Dzieci i młodzież podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, warsztatów profilaktycznych 
dowiadywały się o miejscach, w których można uzyskać pomoc w sytuacji występowania 
przemocy, o możliwości skorzystania z telefonu zaufania. Na stronie internetowej GOPS w 
Rogowie znajdują się dane teleadresowe instytucji samorządowych oraz podmiotów i 
organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w 
rodzinie na terenie województwa łódzkiego. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 
upowszechniali informacje o programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc. Motywowano do korzystania z różnych form pomocy (m.in. psychologicznej, 
pedagogicznej, prawnej) udzielanej przez PCPR w Brzezinach. Informowano o możliwości 
skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Rogowie. Powiadamiano o 
możliwości złożenia doniesienia w Prokuraturze o popełnieniu przestępstwa. 
W 2018 r. funkcjonariusze KPP w Brzezinach przeprowadzili na terenie gminy Rogów 62 
interwencje domowe. Wszczęto i zakończono 2 postępowania z art. 207 par. 1 kk, jedno 
z postępowań zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia wobec sprawcy do Sądu 
natomiast drugie zakończyło się umorzeniem. Funkcjonariusze prowadzili systematyczne 
kontrole w rodzinach dotkniętych przemocą.  
W Szkołach działających na terenie Gminy Rogów przeprowadzono szereg zajęć 
psychoedukacyjnych. Na godzinach wychowawczych, zajęciach przedmiotowych 
i pozalekcyjnych odbywały się rozmowy wychowawców i pedagogów z uczniami na temat 
przemocy i agresji, a także rozwiązywania konfliktów. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne 
miały charakter prelekcji, projekcji filmów, prezentacji multimedialnych. W tym celu 
wykorzystywane były również materiały edukacyjne zakupione przez Gminę Rogów. Ze 
środków Gminy finansowano m.in. warsztaty profilaktyczne. Uczestnictwo w zabawach 
psychoedukacyjnych dało dzieciom wiedzę i wyposażyło je w umiejętności, które będą 
w pewnym stopniu zabezpieczały je przed agresją i przemocą szkole oraz poza nią. Dzieci 
i młodzież uczestniczyli w akcjach społecznych kształtujących empatię, umiejętność 
bezkonfliktowego porozumiewania się, postawy nieagresywne.  
W pracy z rodzicami i dziećmi pedagodzy propagowali styl wychowania dzieci bez przemocy- 
nieagresywną postawę wychowawczą. W szkołach organizowane były spotkania dzieci i 
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młodzieży z policjantem na temat przemocy, praw dziecka i stosowania środków 
psychoaktywnych. Tych samych zagadnień dotyczyły pikniki środowiskowe, happeningi 
organizowane przez placówki oświatowe. Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do 
poznania i zapobiegania zjawiskom przemocy i agresji oraz kształtowania postawy 
asertywnej. 
W związku z licznymi problemami życiowymi, z którymi zmagają się mieszkańcy Gminy 
niejednokrotnie przydatna, a czasem niezbędna jest pomoc psychologiczna. Jest ona 
oferowana jest przez PCPR, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Pracownicy socjalni 
obejmowali wsparciem w formie pracy socjalnej rodziny zagrożone wystąpieniem zjawiska 
przemocy domowej jak również rodziny, w których do przemocy doszło. Wspierali słownie, 
wskazywali na możliwość skorzystania ze specjalistycznej pomocy. Uczniowie wymagający 
wsparcia w związku z trudną sytuacją domową otoczeni byli opieką pedagoga szkolnego. 
Współpracowano z kuratorami w zakresie pomocy dla rodzin przeżywających trudności. 
 
L. Wykonanie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest powołana przez Wójta Gminy 
Rogów w celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i  rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz  podejmowania 
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W skład 
wchodzi 6 osób, w tym lekarz medycyny, policjant, dwóch przedstawicieli Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rogowie, 1 przedstawiciel mieszkańców Gminy Rogów oraz pracownik 
tutejszego urzędu. 
W 2018 r. odbyło się 6 posiedzeń GKRPA w Rogowie, na które w celu przeprowadzenia 
rozmowy motywacyjno-interwencyjnej było wezwanych 12 osób. Na wniosek członków 
GKRPA w Rogowie zostało skierowanych 7 osób na badanie przeprowadzone przez biegłych - 
lekarza psychiatrę i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu 
leczenia odwykowego. W 2018 r. na wniosek GKRPA w Rogowie złożono do Sądu 
Rejonowego w Brzezinach 8 wniosków o zobowiązanie poddania się leczeniu osób 
uzależnionych od alkoholu. Na jednym z posiedzeń GKRPA została przeprowadzona kontrola 
punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Rogów w zakresie przestrzegania zasad i 
warunków korzystania z zezwolenia. 
W 2018 roku na terenie Gminy Rogów zostało przeprowadzone badanie - Diagnoza 
Lokalnych Zagrożeń Społecznych. Celem przeprowadzonego badania było zdiagnozowanie 
skali lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Rogów. Działania badawcze miały na celu 
min. zidentyfikowanie problemów dotyczących uzależnień w różnych grupach wiekowych, 
określenie skali oraz zakresu skutków występujących problemów. Badania, które miały 
charakter ankietowy i zostały przeprowadzone w różnych grupach wiekowych uwzględniały 
problem alkoholowy, nikotynowy, narkotykowy, dopalaczy, przemocy, uzależnień 
behawioralnych oraz inne problemy społeczne. Badaniem objęci zostali mieszkańcy Gminy 
Rogów: dorośli, uczniowie szkół podstawowych oraz sprzedawcy napojów alkoholowych. 
Badanie wykazało, że problem alkoholowy jest istotnym problemem na terenie Gminy 
Rogów. Raport z badania dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie. 
W 2018 roku zostało przeprowadzenie szkolenie sprzedawców alkoholu w punktach 
sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Rogów. Poruszone zostały min. prawne aspekty 
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prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych (system zezwoleń, wymagane informacje do 
zamieszczenia w miejscu prowadzenia sprzedaży, wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych, kryterium wieku oraz stanu trzeźwości jako warunki 
sprzedaży napojów alkoholowych klientom, zakaz sprzedaży pod zastaw i na kredyt). 
Na terenie Gminy Rogów prowadzona była działalność edukacyjna w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży. Oto główne przedsięwzięcia finansowane ze środków: 
W Gminnym Przedszkolu w Rogowie realizowany był projekt edukacyjny „ Z rodziną raźniej”, 
w którym wzięło udział 106 dzieci oraz rodzice. Projekt ten miał na celu przede wszystkim 
kształtowanie pozytywnych wzorców zachowania, umiejętności eliminowania zagrożeń, 
poznawanie źródeł zachowań problemowych i sposobów zapobiegania im. Biorąc udział w 
zajęciach edukacyjnych dzieci i rodzice poznawali wzorce postepowania, w których nie ma 
miejsca na papierosy, alkohol, narkotyki i inne używki. Celem projektu było również ukazanie 
roli rodziny w życiu małego człowieka. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym w ramach projektu edukacyjnego 
wyjechali na spektakl do Łodzi o charakterze profilaktycznym, pt. „Czy ktoś widział kulturę?”. 
Spektakl poruszał tematy poszukiwania akceptacji w grupie, nieuznawania dobrych manier, 
braku szacunku wobec dorosłych, szkolnych kłopotów wychowawczych, problemów 
rodzinnych.. 
W szkole Podstawowej w Przyłęku Dużym oraz w Rogowie przeprowadzone zostały 
warsztaty dla uczniów z różnych grup wiekowych: "Profilaktyka zachowań agresywnych", 
"Magicznie o emocjach"- radzenie sobie w trudnych sytuacjach, "Profilaktyka uzależnień. Jak 
przez mgłę". Warsztaty obejmowały zagadnienia wprowadzenia ucznia w świat wartości 
i norm, tak aby dzięki nim uczeń potrafił podejmować w życiu trafne wybory, nabywał 
umiejętności, które pozwolą na lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz miał  
świadomość skutków zachowań ryzykownych. 
Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
propagowano zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych 
pozalekcyjnych na obiekcie „Moje boisko – Orlik 2012” ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 
Najbliższe placówki zajmujące się codzienną specjalistyczną pomocą dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych znajdują się w 
Brzezinach, Koluszkach bądź Łodzi. 
W 2018 r. napoje przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży sprzedawane były w 8 
punktach sprzedaży (sklepy), zaś napoje przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży 
(gastronomia-bary) podawane były w 4 punktach sprzedaży. Ogółem w 12  punktach 
sprzedawane były napoje o zawartości alkoholu. Na jeden punkt sprzedaży napojów 
alkoholowych przypadało w Gminie 395 mieszkańców. Najwięcej punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych znajduje się w Rogowie – jest ich 6. 
Dochody uzyskane w 2018 r. z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, przeznaczonych na finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 44 076,36 zł. 
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M. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

W roku 2018 realizowany był Program współpracy Gminy Rogów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na podstawie uchwały  Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy w 
Rogowie z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 
Rogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 
Celem tego programu było określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę 
Rogów działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im realizacji ustawowych 
zadań gminy. Program ten określał obszary, formy, zasady i zakres współpracy organów 
Gminy Rogów z organizacjami oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana 
była  z udzieleniem pomocy publicznej. W Programie określono, że  zlecanie zadań odbywać 
się będzie po przeprowadzeniu konkursu ofert. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i 
przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i przepisy wykonawcze wydane na jej 
podstawie. 

W roku 2018 ogłoszone były 2 konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
– z zakresu pomocy społecznej na zadania: 
1) „Wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów, polegające na zapewnieniu w 

okresie zimowym całodobowego schronienia, zaspokojenia ich potrzeb bytowych i 
społecznych”. 
Na realizację tego zadania Gmina Rogów przeznaczyła kwotę 6.930 złotych. 

2) „Pomoc żywnościowa dla osób najuboższych z terenu Gminy Rogów”. 
Na realizację tego zadania Gmina Rogów przeznaczyła kwotę 6.480 złotych, 

oraz 1 konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych na zadanie: Piknik rodzinny „Witajcie w naszej bajce!”. Na realizację tego zadania 
Gmina Rogów przeznaczyła kwotę 3.000 złotych 
Łącznie w budżecie Gminy Rogów na realizację  w/w  zadań publicznych w ramach konkursu 
ofert zaplanowano kwotę dotacji 16.410,00 zł. Wykorzystano kwotę 16.407,38 zł, co stanowi 
99,98 % zaplanowanych środków. 
Przyznane dotacje z zakresu pomocy społecznej wydatkowane zostały w całości. Przyznana 
dotacja z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na 
zadanie: Piknik rodzinny „Witajcie w naszej bajce!” wydatkowana została w 99,91%.  
Ponadto udzielono wsparcia na rozwój sportu na terenie Gminy Rogów w postaci dotacji dla 
klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie.  
W wyniku naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogów na realizację zadań 
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Rogów na 2018 r. udzielono dotacji 
w wysokości 44.000 zł. dla Gminnego Klubu Sportowego POGOŃ Rogów na realizację zadania 
„Praca szkoleniowa w zakresie piłki nożnej poprzez udział w rozgrywkach systemowych”. 
Zadanie nie zostało zrealizowane w całości, ponieważ Klub nie przystąpił do rozgrywek 
seniorskich w sezonie jesiennym. Dotacja została wykorzystana w kwocie 33.640,63 zł. 
(76,46%) zgodnie z przeznaczeniem. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wys. 10 
359,37 zł. Rozliczenie dotacji zostało przyjęte. 
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Ochotnicze Straże Pożarne  

Na terenie Gminy Rogów działają trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Wydatki z budżetu gminy Rogów na ich działalność i utrzymanie wyniosły w 2018 roku 
86 625,80 zł. 
W ramach tych środków kwotę 12 000,00 zł, przekazano jednostką w formie dotacji – w 
ramach tych środków zgodnie z zawartą umową jednostki dokonały zakupy niezbędnego 
wyposażenie  i umundurowania.  
Kwotę 4 133,10 zł, wydatkowano na wypłatę świadczenie dla strażaków biorących udział w 
działaniach ratowniczych oraz szkoleniach.  
Pozostała kwota 70 492,70 zł, wydatkowana została na zapewnienie gotowości bojowej 
jednostek.  
W ramach  tej kwoty:  ubezpieczono strażaków, pojazdy i mienie, zakupiono paliwo do 
samochodów i pomp, zakupiono niezbędne artykuły remontowe i do napraw, opłacono 
faktury za przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów. Pozostałe wydatki poniesione 
zostały na opłaty związane z utrzymaniem strażnic – opał, energię elektryczną.  

 

N. OŚWIATA 

Realizacja zadań ustawowych 

Organizacja pracy placówek oświatowych, z uwzględnieniem edukacji przedszkolnej  
 
W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Rogów była organem prowadzącym dla Gminnego 
Przedszkola w Rogowie oraz dla Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Rogowie (z klasami gimnazjum) i Szkoły Podstawowej w Wągrach. Z dniem 31sierpnia 2018 r. 
została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Wągrach i od 1 września 2018 r. utworzona 
została Filia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie z siedzibą w 
Wągrach, podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Rogowie 
Ponadto w roku szkolnym 2017/2018 na terenie gminy funkcjonowały także: 

 Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyłęku Dużym (z 
oddziałem przedszkolnym), której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły „A Teraz MY” z siedzibą w Przyłęku Dużym 49, 

 Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin, prowadzone przez Stowarzyszenie 
Ognisko Miłości z siedzibą w Olszy 33. 

 
Liczba uczniów i wychowanków publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół. 

 
Publiczne Niepubliczne 

Niepubliczne 
jako % 

wszystkich 

Liczba wychowanków przedszkoli, 
niezależnie od typu placówki wychowania 
przedszkolnego 

144 51 26 
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Liczba uczniów szkół podstawowych 360 - - 

Liczba uczniów w klasach gimnazjalnych w 
szkole podstawowej 

45 - - 

 

 

Przedszkola publiczne. 

 

Wychowan
-kowie 

Oddział
y 

Średnia 
liczba 

wychowankó
w na oddział 

Etaty 
nauczycieli 

Etaty 
nauczycieli 
na oddział 

Średnia 
liczba 

wychowankó
w na etat 

nauczycielski 

Etaty 
administra
cji i obsługi 

Gminne 
Przedszkole w 
Rogowie 

107 5 21,4 9,86 1,97 10,85 8,5 

Oddział 
Przedszkolny w  Filii 
w Wągrach 

16 1 16 1 1 16 - 

Oddział 
Przedszkolny w 
Szkole 
Podstawowej w 
Przyłęku Dużym 

21 1 21 1 1 21 - 

RAZEM 144 7 20,57 11,86 1,69 12,14 8,5 

 

Publiczne szkoły podstawowe 

 Uczniowi
e 

Oddziały 
Uczniowi

e na 
oddział 

Etaty 
nauczycieli 

Etaty 
nauczycieli 
na oddział 

Uczniowie 
na etat 

nauczycielski 

Etaty 
administra
cji i obsługi 

Szkoła Podstawowa w 
Rogowie 

298 16 

19,06 32,97 1,83 10,40 7,17 Szkoła Podstawowa w 
Rogowie – oddziały 
gimnazjum 

45 2 

Szkoła Podstawowa w 
Rogowie- Filia w 
Wągrach 

5 1 7,33 1,33 1,57 4,69 0,88 

Szkoła Podstawowa w 
Przyłęku Dużym 

57 8 8,4 10,97 2,30 3,65 1 

RAZEM 405 27 15,0 45,27 1,68 8,95 9,05 
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- Dowożenie uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych  

Zgodnie z art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe, dla uczniów spełniających kryterium określone w tej ustawie obowiązkiem gminy 
jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot 
kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie 
zapewniają rodzice. 
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Rogów realizuje przewoźnik wyłoniony w 
przetargu nieograniczonym – w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 był to PKS w 
Skierniewicach. Koszt  przewoźnika w roku 2018 wyniósł 151.908,96 zł oraz koszt opiekunów 
wyniósł 3.013,50zł. 
Ponadto zwracany jest koszt dowożenia przez rodziców 6 uczniów niepełnosprawnych do 
placówek przedszkolnych i szkolnych, funkcjonujących poza gminą. Koszty poniesione w tym 
zakresie wyniosły 23.708,37 złotych. 
 
Organizacja dowożenia uczniów do szkół. 

 
Wychowankowie 

oddziałów 
przedszkolnych 

Uczniowie 
w szkołach 

podstawowych 

Uczniowie 
niepełno- 
sprawni 

Razem 

liczba uczniów dowożonych  na 
koszt gminy 

11 104 7 122 

zakontraktowany przewoźnik 11 104 1 116 

rodzice ze zwrotem kosztów   6 6 

 

 Kadra nauczycielska 

W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe 
nauczycieli, ich wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć 
samodoskonalenia. Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów 
placówek.  
Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący 
organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, 
liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, 
języków obcych, informatyki, techniki i fizyki) zależną od liczebności oddziałów klasowych 
oraz określoną w rozporządzeniu /ramowe plany nauczania/ przez Ministra Edukacji 
Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania.  
 

Kadra nauczycielska zatrudniona w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę 

 Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

liczba osób 
liczba  

etatów 
liczba osób 

liczba  
etatów 

Gminne Przedszkole w 
Rogowie 

7 7 3 1,13 
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Szkoła Podstawowa  w 
Rogowie 

28 28 9 4,3 

Szkoła Podstawowa  w 
Rogowie – filia w Wagrach 

2 2 2 0,33 

RAZEM 37 37 14 5,76 

 

Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego. 

 
Liczba nauczycieli Procent 

Stażyści Kontrakt. Mianow. Dyplom. Stażyści Kontrakt. Mianow. Dyplom. 

Gminne 
Przedszkole w 
Rogowie 

0,83 2 2,41 3 10,07 24,27 29,25 36,41 

Szkoła 
Podstawowa  
w Rogowie 

0,12 1,78 23,18 9,06 0,35 5,20 67,92 26,53 

Szkoła 
Podstawowa  
w Rogowie – 
filia w Wagrach 

0 1 1 0 0 50,0 50,0 0 

RAZEM 0,95 4,78 26,59 12,06 2,14 10,77 59,92 27,17 

 

 

 

Stażyści; 2,14% [NAZWA KATEGORII]; 
[WARTOŚĆ] 

Mianowani; 59,92% 

Dyplomowani; 
27,17% 

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego 
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I. OPIS REALIZACJI INNYCH ZADAŃ.  

Tygodniowa liczba godzin zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych. 
 

 

Świetlica 
Koła 

zainteresowań 
SKS 

Zespoły 
artystyczne 

Szkoła Podstawowa w 
Rogowie 

46 7 10 2 

Szkoła Podstawowa  w 
Rogowie – filia w Wagrach 

15 - - - 

RAZEM  61 7 10 2 

 
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych. 

 

Świetlica 
Koła 

zainteresowań 
SKS 

Zespoły 
artystyczne 

Szkoła Podstawowa w 
Rogowie 

80 42 54 36 

Szkoła Podstawowa  w 
Rogowie – filia w Wagrach 

5 - - - 

RAZEM  85 42 54 36 

Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych 
i logopedycznych. 
 

 Zajęcia 
wyrównawc

ze 

Zajęcia 
rewalidacyj

ne 
Logopedia 

Nauczanie 
indywidualn

e 

Szkoła Podstawowa w Rogowie 70 1 9 0 

Szkoła Podstawowa  w Rogowie 
– filia w Wągrach 

5 0 0 0 

RAZEM 75 1 9 0 

 

Wsparcie materialne dla uczniów (liczba korzystających uczniów). 

 Stypendia 
szkolne 

Zasiłki szkolne 
Dofinansowanie 

posiłków w 
szkole 

Dofinansowani
e zakupu 

podręczników 

Szkoła Podstawowa w 
Rogowie 

12 - 48 343 
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Szkoła Podstawowa  w 
Rogowie – filia w Wagrach 

0 - 5 5 

Szkoła Podstawowa w 
Przyłęku Dużym 

1 - 32 60 

RAZEM szkoły podstawowe 12 - 58 408 

 

Realizowane projekty w szkole. 
Projekt pod nazwą „Europa w szkole – uczeń w Europie”, na który Gmina Rogów pozyskała 
dofinansowanie jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Rogowie. 
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 
Całkowita wartość projektu wynosi 486 969,96 zł, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej 
to 413 924,46 zł, a z budżetu Państwa 38 957,60 zł. Projekt realizowany w okresie od 1 
sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2019 roku obejmuje 88 uczniów oraz jednego nauczyciela ze 
szkoły podstawowej w Rogowie. Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła została doposażona 
w sprzęt TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne), czyli m.in. w: 
- bezpieczną i szybką, bezprzewodową sieć komputerową (10 nowych punktów dostępowych 
WiFi); 
- nowoczesną i profesjonalną drukarkę 3D; 
- komputery przenośne, 26 dla uczniów i 1 dla nauczyciela 
-specjalistyczną szafę służącą do ładowania, bezpiecznego przechowywania i 
przemieszczania wszystkich laptopów między różnymi salami lekcyjnymi; 
- serwer NAS - dysk sieciowy do magazynowania danych; 
- urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero); 
- szerokokątną tablicę multimedialną z projektorem; 
- zestaw pilotów do przeprowadzania testów wiedzy. 
Pracownia przyrodnicza zyskała nowe narzędzia do prowadzenia zajęć metodą 
eksperymentu wraz z przeszkoleniem nauczyciela, objętego projektem, do prowadzenia tego 
typu zajęć. Zakupiono m.in.: zestawy preparatów mikroskopowych, zestawy skał i 
minerałów, lupy, termometry, barometry, higrometry, deszczomierze, wiatromierze, 
elektroskopy, mapy, globusy, teleskop, modele szkieletów człowieka, ryb, gadów, płazów, 
ssaków i ptaków, podręczniki i wiele innych. W nowe pomoce dydaktyczne wyposażone 
zostały również pracownie matematyczna i języka angielskiego. 
Głównym celem projektu jest rozwój u uczniów kompetencji w zakresie przedmiotów 
matematyczno – przyrodniczych, językowych i cyfrowych, niezbędnych na rynku pracy. W 
ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów ścisłych 
oraz rozwijające ich kompetencje cyfrowe. 
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O. INWESTYCJE  

Inwestycje i remonty szkolne w roku 2018 
 
- Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie. 
W lipcu 2017 r. została rozpoczęta budowa nowego budynku Gminnego Przedszkola w 
Rogowie. Budynek został wybudowany w technologii pasywnej. Koszt budowy to 
6.642.000,00 zł. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Funduszy Europejskich w 
kwocie 4.327.834,53 zł. Oddanie do użytku obiektu nastąpiło 28 lutego 2019 r.  
Projekt pn.: “Budowa gminnego przedszkola w Rogowie” dofinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.3 
Ochrona Powietrza Poddziałanie IV3.2. Ochrona powietrza. 
 
- Przebudowa poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie wraz z 
montażem kopuły obserwacyjnej i niezbędną infrastrukturą oraz adaptacja pomieszczenia 
budynku do celów dydaktycznych. 
W sierpniu 2017 r. rozpoczęły się prace związane z budową Obserwatorium 
Astronomicznego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie. Prace 
te realizowane były w ramach zadania pn: „Przebudowa poddasza i dachu budynków Zespołu 
Szkół w Rogowie wraz z montażem kopuły obserwacyjnej i niezbędną infrastrukturą oraz 
adaptacja pomieszczenia budynku do celów dydaktycznych”. 
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości kształcenia ogólnego w zakresie 
wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego 
poprzez przebudowę poddasza i dachu budynków Szkoły Podstawowej w Rogowie na 
zautomatyzowane obserwatorium oraz stworzenie multiprzedmiotowego laboratorium na 
potrzeby kształconych uczniów i członków lokalnych społeczności. Ponadto elementem 
uzupełniającym inwestycję było doposażenie pracowni przyrodniczej oraz informatycznej w 
sprzęt i pomoce dydaktyczne, które pozwalają na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku 
pracy i stanowią fundament do nauczania eksperymentalnego. 
Całkowite nakłady inwestycyjne na realizacje projektu wyniosły 788 905,59 zł, w tym wydatki 
kwalifikowalne 624 486,66 zł. Na kwotę tą składają się koszty prac przygotowawczych 
(studium wykonalności, PFU, dokumentacja techniczna), koszty robót budowlanych z 
wyposażeniem (przebudowa poddasza i dachu budynków szkoły na obserwatorium oraz 
adaptacja pomieszczenia budynku na salę dydaktyczną - laboratorium wraz z niezbędnymi 
instalacjami), koszty doposażenia pomieszczeń dydaktycznych (obserwatorium, 
laboratorium, pracowni przyrodniczej i informatycznej) oraz koszty nadzoru inwestorskiego i 
promocji projektu. Dofinansowanie na poziomie 85,00% kosztów kwalifikowalnych, wyniosło 
530 813,66 zł. Realizacja inwestycji została zakończona 31.08.2018 roku. 
 

- Termomodernizacja Budynku oraz Modernizacja Systemu Grzewczego w budynku Szkoły 
Podstawowej w Rogowie 
W marcu 2018 r. rozpoczęła się realizacja zadania: „Termomodernizacja Budynku oraz 
Modernizacja Systemu Grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie”.  Łączny 
koszt projektu wyniósł: 2.473.733,06 zł w tym dofinansowanie uzyskane przez Gminę Rogów 
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z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś 
priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, 
Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT wyniosło 1.689.939,06 zł. 
  W wyniku wykonania robót budowlanych obiekt szkoły poddany został kompleksowej 
termomodernizacji, której zakres obejmował: 
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10 cm (0,032 W/mK) metodą lekką mokrą. 
2. Wymianę okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m2K 
3. Wymianę drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła 1,3 W/m2K 
4. Modernizację systemu grzewczego poprzez wymianę grzejników na nowe oraz sieci 
przewodów wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą 
5. Wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny LPG. 
6. Wymianę opraw oświetlenia wbudowanego na nowe ze źródłami LED. 
7. Montaż liczników ciepła dla c.o. i c.w.u. 
Zakończenie inwestycji nastąpiło 21 września 2018 r. 
 
Budowa budynku administracyjnego w Rogowie 
W lipcu 2017 r. została rozpoczęta budowa nowego budynku administracyjnego w Rogowie. 
Budynek jest budowany w technologii pasywnej. Koszt budowy to 2.190.274,00 zł. Gmina 
pozyskała na ten cel dofinansowanie z Funduszy Europejskich w kwocie 1.456.546,71zł. 
Oddanie do użytku obiektu planowane jest na dzień 31 sierpnia 2019 r.  
Projekt pn.: “Budowa budynku administracyjnego w Rogowie” dofinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.3 
Ochrona Powietrza Poddziałanie IV3.1. Ochrona powietrza – ZIT. 
 

 

Inwestycje drogowe 

 W roku 2018 Gmina Rogów wykonała następujące inwestycje drogowe: 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103E Przyłęk Duży – Kobylin II etap w ramach PROW 2014 
- 2020– całkowita wartość 1 021 144,03 zł z czego pozyskano dofinansowanie w wysokości 
634 982,00 zł. 
Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Rogowie – całkowita wartość 501 428,47 zł z czego 
pozyskano dofinansowanie w wysokości 329 590,00 zł. 

 
 

VI. Realizacja uchwał Rady Gminy Rogów 

Rok 2018 był rokiem końca VII kadencji Rady Gminy w Rogowie i początkiem VIII kadencji 
Rady Gminy Rogów. W roku 2018 Rady obu kadencji podjęły 75 uchwał na czternastu sesjach 
w następującym układzie:   

1. I – 17 stycznia  - 7 uchwał  
2. II – 9 lutego  - 2 uchwały 
3. III – 19 marca  - 8 uchwał 
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4. IV – 8 maja  - 6 uchwał 
5. V – 6 czerwca  - 4 uchwały 
6. VI – 20 czerwca - 9 uchwał 
7. VII – 29 czerwca - 3 uchwały 
8. VIII – 29 sierpnia - 3 uchwały 
9. IX – 17 września - 5 uchwał 
10. X – 19 października - 6 uchwał 
11. XI – 7 listopada - 6 uchwał 
12. XII – 21 listopada - 2 uchwały 
13. XIII – 12 grudnia - 7 uchwał 
14. XIV – 28 grudnia - 7 uchwał 

 
Poniżej szczegółowy wykaz podjętych uchwał: 

1. Uchwała Nr 224/XXXI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 stycznia 2018 r. w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2018 r.  

2. Uchwała Nr 225/XXXI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 stycznia 2018 r. w 
sprawie uchylenia Uchwały 218/XXX/2017 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 grudnia 
2017 roku w sprawie wyrażenia zgodny na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż 
określona w art. 80 ust. 2da ustawy o systemie oświaty 

3. Uchwała Nr 226/XXXI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 stycznia 2018 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w 
art.18 ust. 1 ustawy o finansowaniu oświaty 

4. Uchwała Nr 227/XXXI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 stycznia 2018 r. w 
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz ustalenia trybu przeprowadzenia 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy 
Rogów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego 

5. Uchwała Nr 228/XXXI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 stycznia 2018 r. w 
sprawie zmiany budżetu Gminy Rogów na 2017 rok 

6. Uchwała Nr 229/XXXI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 stycznia 2018 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2018-2023 

7. Uchwała Nr 230/XXXI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 stycznia 2018 r. w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu na realizację 
zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2940 E w miejscowości Rogów, ul. 
Sportowa i Przejazdowa” 

8. Uchwała Nr 231/XXXII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie 
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wągrach. 

9. Uchwała Nr 232/XXXII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rogów 
dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 
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prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego 

10. Uchwała Nr 233/XXXIII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 marca 2018 r. w 
sprawie zmiany uchwały Nr 61/X/2015 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 
2015 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie 

11. Uchwała Nr 234/XXXIII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 marca 2018 r. w 
sprawie podziału Gminy Rogów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, 
granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 

12. Uchwała Nr 235/XXXIII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 marca 2018 r. w 
sprawie podziału Gminy Rogów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 

13. Uchwała Nr 236/XXXIII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 marca 2018 r. w 
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2018 roku 

14. Uchwała Nr 237/XXXIII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 marca 2018 r. w 
sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki 

15. Uchwała Nr 238/XXXIII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 marca 2018 r. w 
sprawie zmiany budżetu Gminy Rogów na 201 rok 

16. Uchwała Nr 239/XXXIII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 marca 2018 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2018-2023 

17. Uchwała Nr 240/XXXIII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 marca 2018 r. w 
sprawie zmiany Uchwały 230/XXXI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 stycznia 
2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu na 
realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2940 E w miejscowości 
Rogów, ul. Sportowa i Przejazdowa” 

18. Uchwała Nr 241/XXXIV/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie 
likwidacji Szkoły Podstawowej w Wągrach 

19. Uchwała Nr 242/XXXIV/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie 
utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie z 
siedzibą w Wągrach 

20. Uchwała Nr 243/XXXIV/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu obrębu Rogów PGR 

21. Uchwała Nr 244/XXXIV/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie 
dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności 
budżetowych Gminy Rogów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym 
instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 

22. Uchwała Nr 245/XXXIV/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Rogów na 2018 rok 

23. Uchwała Nr 246/XXXIV/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2018-2023 

24. Uchwała Nr 247/XXXV/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w 
sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXXIV/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 8 maja 
2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 r. 
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25. Uchwała Nr 248/XXXV/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w 
sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 r., 

26. Uchwała Nr 249/XXXV/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2018-2023 

27. Uchwała Nr 250/XXXV/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia radnej Rady Gminy w 
Rogowie 

28. Uchwała Nr 251/XXXVI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
działek o nr ewid. 125/1 i 126 w obrębie Popień 

29. Uchwała Nr 252/XXXVI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2017 r., 

30. Uchwała Nr 253/XXXVI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w 
sprawie udzielania absolutorium dla Wójta Gminy Rogów z tytułu wykonania budżetu 
za 2017 r. 

31. Uchwała Nr 254/XXXVI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

32. Uchwała Nr 255/XXXVI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w 
sprawie zniesienia pomnika przyrody 

33. Uchwała Nr 256/XXXVI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w 
sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 r. 

34. Uchwała Nr 257/XXXVI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2018-2023 

35. Uchwała Nr 258/XXXVI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi 

36. Uchwała Nr 259/XXXVI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

37. Uchwała Nr 260/XXXVII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w 
sprawie aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Rogów” 

38. Uchwała Nr 261/XXXVII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w 
sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 r. 

39. Uchwała Nr 262/XXXVII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2018-2023 

40. Uchwała Nr 263/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w 
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Rogów 

41. Uchwała Nr 264/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w 
sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 r. 

42. Uchwała Nr 265/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2018-2023 
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43. Uchwała Nr 266/XXXIX/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 września 2018 r. w 
sprawie Statutu Gminy Rogów 

44. Uchwała Nr 267/XXXIX/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 września 2018 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

45. Uchwała Nr 268/XXXIX/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 września 2018 r. w 
sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 r. 

46. Uchwała Nr 269/XXXIX/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 września 2018 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2018-2023, 

47. Uchwała Nr 270/XXXIX/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 września 2018 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu 

48. Uchwała Nr 271/XL/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 października 2018 r. w 
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na  terenie Gminy 
Rogów, 

49. Uchwała Nr 272/XL/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 października 2018 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 
2018 roku 

50. Uchwała Nr 273/XL/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 października 2018 r. w 
sprawie zmian w Statucie Gminy Rogów 

51. Uchwała Nr 274/XL/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 października 2018 r. w 
sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 rok 

52. Uchwała Nr 275/XL/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 października 2018 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2018-2023 

53. Uchwała Nr 276/XL/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 października 2018 r. w 
sprawie zmiany Uchwały Nr 270/XXXIX/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 
września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok 

54. Uchwała Nr 277/XLI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 7 listopada 2018 r. w 
sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

55. Uchwała Nr 278/XLI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 7 listopada 2018 r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

56. Uchwała Nr 279/XLI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 7 listopada 2018 r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

57. Uchwała Nr 280/XLI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 7 listopada 2018 r. w 
sprawie zmiany Uchwały Nr 65/X/2015 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 
2015 r. określenia wzorów formularzy dla celów podatku od nieruchomości 

58. Uchwała Nr 281/XLI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 7 listopada 2018 r. w 
sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 rok 

59. Uchwała Nr 282/XLI/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 7 listopada 2018 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2018-2023 

 

1. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rogów 
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2. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogów 

3. Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Rogów do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia 
rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 
projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Rogów” 

4. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

5. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w 
zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na 
zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

6. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

7. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 
w budżecie Gminy Rogów na 2018 rok 

8. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2018-2023 

9. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 
powołania stałych komisji Rady Gminy Rogów 

10. Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Programu współpracy Gminy Rogów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami określonymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2019 rok   

11. Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Rogów 

12. Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 rok 

13. Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2018-2023 

14. Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Rogów 

15. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Rogów na 2019 rok 

16. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Rogów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019 – 2023. 
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VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

Gmina Rogów należy do:  Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga", 

Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego oraz Związku Gmin Wiejskich RP. 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 


