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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 2019. 

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. 

Jednostki organizacyjne Gminy Rogów 

• Gminne Przedszkole w Rogowie 

• Szkoła Podstawowa  im. M. J. Piłsudskiego w Rogowie  
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• Gminne Biblioteka Publiczna w Rogowie  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie 

Demografia 

Gminę Rogów zamieszkuje 4685 osób. Stanowi to prawie 15 % ludności powiatu 

brzezińskiego. Średnia gęstość zaludnienia na terenie całej Gminy w roku 2019 wynosiła 

70 osób/km2.  

Wykaz mieszkańców 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 
(stan na 31.12.2019 r.) 

1 Jasień 78 

2 Józefów 423 

3 Kobylin 102 

4 Kotulin 170 

5 Marianów Rogowski 183 

6 Mroga Dolna 161 

7 Mroga Górna 51 

8 Nowe Wągry 103 

9 Olsza 198 

10 Popień 136 

11 Przyłęk Duży 307 

12 Przyłęk Mały 82 

13 Rogów 1547 

14 Rogów-Parcela 76 

15 Rogów Wieś 241 

16 Romanówek 84 

17 Stefanów 125 

18 Wągry 433 

19 Zacywilki 165 

                                               Razem 4665 
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Przyrost naturalny 

 2018  2019 

Urodzenia 58 41 

Zgony 66 55 

 

Seniorzy (stan na 31.12.2019 r.) 

 Kobiety  mężczyźni Razem 

60+ 667 463 1130 

 

Przedział wiekowy Liczba osób 

0 – 6 lat 365 

7 – 18 lat 566 

19 – 59 lat 2604 

60+ 1130 

 

 

III. Informacje finansowe 

A. Stan finansów 

Budżet gminy Rogów na rok 2019 uchwalony została Uchwał Nr III/15/2018 Rady Gminy w 

Rogowie z dnia 28 grudnia 2018 roku. W ciągu roku do budżetu wprowadzane zostały zmiany 

na podstawie Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.  

 

B. Zaplanowane na 2019 rok  dochody wykonane zostały w następujących wartościach.  

Dochody ogółem     25 239 237,77 zł, co stanowi 101,31 % założonego planu, w tym: 

- dochody bieżące  20 653 443,44 zł, tj. 101,62% planu 

- dochody majątkowe  4 585 794,00 zł, tj. 99,94% planu. 
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Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2015-2019 przedstawia poniższy wykres. 

 

 

 

 

Struktura wykonania dochodów budżetu na rok 2019 według działów przedstawia się 

następująco:  
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Środki finansowe pozyskane w 2019 roku 

Wartość środków 
która wpłynęły w 
2019 roku 

Tytuł projektu / źródło finansowania 

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

154 153,00 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego  
Dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych 

435 742,00 Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania  
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1210054E w m. Kotulin 

7 296,00 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 
Na zakup sprzętu ratującego życie  i zdrowie dla jednostek OSP – w 
ramach wyd. bieżących  

13 000,00 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 
Na zakup sprzętu ratującego życie  i zdrowie dla jednostek OSP – w 
ramach wyd. majątkowych 

212 079,75 Dotacja ze środków unijnych RPO dofinansowanie zadania 
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego 
w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie ostateczne rozliczenie 
zadania 

799 780,25 Dotacja ze środków unijnych RPO dofinansowanie zadania 
Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie ostateczne rozliczenie 
zadania 

104 519,00 Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego  
– dofinansowanie budowy Placu zabaw przy przedszkolu  

2 917,60 Dotacja na realizacje  
projektu Europa w szkole - uczeń w Europie budżet krajowy 

107 810,52 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 

1 610 325,00 Dotacja ze środków unijnych RPO dofinansowanie zadania 
Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

425 182,26 Wpłaty uczestników realizowanego projektu  
Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

593 202,22 Dotacja ze środków unijnych RPO dofinansowanie zadania 
Budowa budynku administracyjnego w Rogowie  

80 000,00 Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie zadania 
Przebudowa boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw w Gminie 
Rogów 

50 000,00 Dotacja z Ministerstwa Sportu dofinansowanie zadania 
Otwarta strefa aktywności w miejscowości Stefanów 
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C. Wykonanie budżetu 

Zaplanowane do realizacji  na 2019 rok wydatki wykonane zostały:  

Wydatki ogółem 23 538 638,93 zł, co stanowi 95,56 % planu, 

Wydatki bieżące 17 598 604,44 zł, tj. 95,92%, 

Wydatki majątkowe 5 940 034,49, tj. 94,49%. 

 

Wykonanie wydatków budżetowych w latach ubiegłych tj. 2015-2019 przedstawia poniższy 

wykres 
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Wydatki ogółem w 2019 roku w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 

 

Procentowy udział wydatków majątkowych w działach w wydatkach majątkowych ogółem 
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Zrealizowane wydatki bieżące w działach   

 

 

D. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

Zestawienie wydatków majątkowych 

Treść wykonanie 

Modernizacja stacji uzdatniania wody 96 924,00 

Rozbudowa stacji wodociągowej w Gminie Rogów 82 450,00 

Zakup zestawu inkasenckiego do odczytu wody 10 365,26 

Przejęcie gruntów pod drogi - odszkodowania 129 996,45 

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1210054E w miejscowości Kotulin 580 989,50 

wykup gruntów  134 491,00 

Modernizacja dróg dojazdowych 309 906,47 

Dofinansowanie zakupów sprzętu dla KPP w Brzezinach 9 500,00 

Dofinansowanie zakupu samochodu PSP 20 000,00 
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Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska 
przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla 
jednostek OSP 

13 601,00 

Zakup zestawu multimedialnego do prowadzenia zająć  25 742,42 

Pierwsze wyposażenie przedszkola  23 768,26 

Plac zabaw przy przedszkolu 218 851,50 

Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie 795 564,96 

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów 10 214,00 

Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na 

budynkach i obiektach komunalnych 
2 193 518,56 

Przygotowanie dokumentacja projektowej - instalacja fotowoltaiczna na 

budynkach komunalnych 
6 150,00 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Rogów 27 775,71 

Budowa budynku administracyjnego w Rogowie 901 579,40 

Przebudowa boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw w Gminie 

Rogów 
232 716,00 

Otwarta strefa aktywności w miejscowości Stefanów, g. Rogów 115 930,00 

 5 940 034,49 

 

 

E. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Rogów posiada zobowiązania z tytułu pożyczki 

zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi termin spłaty zgodnie z 

umową  do 31 grudnia 2021 roku. 
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IV.Informacje o stanie mienia komunalnego 

stan na 31.12.2019 r. wg wartości brutto 

grupa wyszczególnienie 
wartość na 

dzień 
1 01 2019 

różnica wartość na dzień 
31 12 2019 

Grupa „0” 
Grunty – działki mienia 
komunalnego pod zabudową i 
drogami  

904 045,00 
739 179,62 

-78,00 
1 643 146,62 

Grupa „1” 
Budynki i lokale komunalne wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 
11 108 613,79 

6 679 217,41 

-599,05 
17 787 232,15 

Grupa „2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22 372 196,74 
1 663 543,18 

-100367,38 
23 935 372,54 

Grupa „3” Kotły i maszyny energetyczne 6 710,00 223 608,50 230 318,50 

Grupa „4” 
Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 
365 780,98 

36 107,68 

-101 180,74 
300 707,92 

Grupa „5” 
Specjalistyczne maszyny, 

urządzenia i aparaty 
32 655,96 94 081,00 126 736,96 

Grupa „6” Urządzenia techniczne  97 886,18 1 795 073,20 1 892 959,38 

Grupa „7” Środki transportowe 66 800,00 2 000,00 68 800,00 

Grupa „8” 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie 
343 697,04 

31 372,50 

-20 461,25 
354 608,29 

Wartość 35 298 385,69 
11 264 183,09 

-222 686,42 
46 339 882,36 

W 2019 roku w grupach środków trwałych nastąpiły następujące zmiany w wartości mienia: 

Grunty – łączna wartość na 31.12.2019 r.  – 1 643 146,62 zł, zmiana wartości gruntów 
zwiększenie o kwotę 739 179,62 zł, z tytułu przejęcia działki pod drogę za odszkodowanie, 
przyjęcie do ewidencji pozostałych działek gruntu, zmniejszenie o kwotę 78,00 zł, przekazano 
działkę - zamiana. 

Budynki i lokale komunalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - łączna wartość na 
31.12.2019 r. – 17 787 232,15 zł, zmiana w stosunku do roku ubiegłego zwiększenie 
o wartość 6 679 217,41 zł, zwiększenie z tytułu przyjęcia do ewidencji wartości zrealizowanej 
inwestycji – Budowa Gminnego Przedszkola, zmniejszenie 599,05 zł, likwidacja składników 
ujętych w ewidencji.  

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - łączna wartość na 31.12.2019 r. – 23 935 372,54 zł – 
w grupie ujęto sieci wodociągowe, stacje i hydrofornie, nawierzchnie dróg, obiekt sportowy 
orlik, oraz pozostałe budowle. W 2019 r. nastąpiły wzrost wartości o kwotę 1 663 543,18 zł – 
przyjęto do sieć wodociągową w Rogowie, dwie drogi wykonanie w miejscowości Kotulin, 
plac zabaw przy szkole w Wągrach, siłownie plenerową, ogrodzenie, Otwartą strefę 
aktywności w Stefanowe, przebudowę boisk na Orliku, zbiorniki na ujęciu w Przyłęku Dużym,   



Raport o stanie Gminy Rogów za 2019 r. 

 

12 
 

Kotły i maszyny energetyczne - łączna wartość na 31.12.2019 r. – wartość 230 318,50 zł – 
zwiększenie 223 608,50 zł, przyjęto wartość kotłów grzewczych zamontowanych w ramach 
realizacji projektu Budowy instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych. 

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - łączna wartość na 31.12.2019 r. 
– 300 707,92 zł – w ewidencji ujęto sprzęt komputery i maszyny, zwiększenie o kwotę 
36 107,68 zł, z tytułu zakupu zestawu inkasenckiego oraz zestawów multimedialnych 
zmniejszenie o kwotę 101 180,74 zł, z tytułu likwidacji zużytego i zepsutego sprzętu 
komputerowego.   

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - łączna wartość na 31.12.2019 r. – 126 
736,96 zł, zwiększenie o kwotę 94 081,00 zł, przyjęto wyposażenie nowego przedszkola.  

Urządzenia techniczne - łączna wartość na 31.12.2019 r. – 1 892 959,38 zł – zwiększenie 
o kwotę 1 795 073,20 zł, przyjęto do ewidencji wartości paneli fotowoltaicznych oraz 
kolektorów słonecznych zamontowanych w ramach realizacji projektu Budowy instalacji do 
produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawianych. 

Środki transportowe - łączna wartość na 31.12.2019 r. – 68 800,00 zł, zwiększenie wartości o 
2 000,00 zł, z tytułu nabycia pojazdu. 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - łączna wartość na 31.12.2019 r. 354 
608,29 zł, zwiększenie o kwotę 31 372,20 zł, przyjęto wyposażenie nowego przedszkola, 
zmniejszenie o kwotę 20 461,25 zł, likwidacja zużytego sprzętu. 

 

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;  
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; 
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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; 
e) Opracowanie bibliografii dotyczącej historii gminy;  
f) Kształtowanie inicjatyw oddolnych wśród mieszkańców. 

 
B. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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 
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.  
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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 2019 r. Gmina Rogów opracowała:  
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów 

PGR. Sporządzenie przedmiotowego planu związane było  m.in. z budową infrastruktury 
technicznej : gaz, kanalizacja. Przedmiotowy plan został przejęty uchwałą nr V/27/2019  Rady 
Gminy Rogów z dnia 26 marca 2019 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR.     

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w 
Rogowie. Planem tym wprowadzono teren zabudowy usługowej . Przedmiotowy plan został 
przejęty uchwałą nr XI/64/2019  Rady Gminy Rogów z dnia 30 października 2019 r w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 361 
i 848/1 w Rogowie.     

 Gmina Rogów w 2019 r. wydała łącznie 26 decyzji administracyjnych w sprawie 
ustalenia zasad zagospodarowania i zabudowy oraz 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
związana były z budowa sieci gazowej.  

Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 106 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 25 numerów porządkowych dla 
nowo wybudowanych budynków, co jest wskaźnikiem rozwoju mieszkalnictwa,  ponieważ w 
roku 2018 nadano 23 a w 2017 r. nadano 20 numerów porządkowych. 
 
 
D. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogów 

W 2019 r. obowiązywał  „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Rogów na lata 2015 – 2019” przyjęty Uchwałą Nr 72/X/2015 z dnia 24 listopada 
2015r. 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 2019 znajdowały się 4 budynki, w tym 9  
lokali. W 2019 roku Gmina Rogów nie dysponowała lokalami socjalnymi. 
Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej były dochody z czynszów za lokale  
mieszkalne oraz dofinansowanie z budżetu Gminy Rogów.  
Wpływy z czynszów w 2019 r. wyniosły 5 684,48 zł. 
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E. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

Gmina Rogów w roku 2019 sporządziła plan wykorzystania gminnego zasobu 
nieruchomości. Plan został przyjęty Zarządzeniem nr 25/2019  Wójta Gminy Rogów  
z dnia 19 marca 2019 r.   Zaznacza się, że wszystkie nieruchomości były 
wykorzystywane  z zachowaniem procedur określonych zgodnie w  ustawie o 
gospodarce nieruchomościami.  
  Gminny zasób nieruchomości  obejmuje tereny o łącznej powierzchni 
93,2173 ha  z czego: 

- przekazane w trwały zarząd -    1,07ha, 
- przekazane w użyczenie - 1,15 ha, 
- przekazane w dzierżawę - 4,66 ha; 
 

Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2019 r.: 
1) nieruchomości gruntowe  przeznaczone do sprzedaży sprzedane w drodze przetargu – 1 
działka (nieruchomość oznaczona  nr 122 położona 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) aktualizacja opłaty rocznej – 1 
5) nieruchomości nabyte aktem notarialnym: 

 dwie działki  w miejscowości Rogów nabyte odpłatnie od osób fizycznych; 
 nieodpłatne nabycie czterech działek stanowiących drogę wewnętrzną w 

miejscowości Marianów Rogowski; 
 została dokonana zamiana nieruchomości gminnych w miejscowości Józefów; 
 dwie nieruchomości nabyte z mocy prawa pod poszerzanie istniejących dróg 

(miejscowość Wągry i Przyłęk Duży)   
dwie nieruchomość  nieodpłatnie nabyte z mocy prawa  ( Mroga Dolna, Rogów) 

F. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

-brak planu 

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 Wagry 
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 – 76,40 km , w roku 2019 wykonano 0,6 km sieci 
• połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania - 1518 
szt. Wzrost o 13 w stosunku do roku 2018 
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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 2019 r. Wykonawca który w 
imieniu Gminy Rogów wykonuje projekt budowlany, przekazał część dokumentacji 
projektowej wraz uzyskanymi pozwoleniami na budowę (dotyczy części Rogowa- poza 
terenem zamkniętym). Gmina Rogów złożyła wniosek o przyznanie pomocy budowy 
kanalizacji sanitarnej w ramach programu „ Gospodarka wodna – ściekowa” poddziałanie „ 
wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialna i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Gmina Rogów w roku 
2019 znalazła się na 6 miejscu listach rankingowych i wniosek przeszedł pozytywnie 
weryfikację.  
 

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 roku 2019 została wybudowana stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG.  
Gazyfikacja terenów Gminy Rogów  przy wykorzystaniu  skroplonego gazu LNG to 
nowatorskie rozwiązanie umożliwiające dostarczenie gazu na terenach których dotychczas 
nie było możliwości budowy i rozwoju tradycyjnej infrastruktury gazowej.   
 Zostało również wybudowane około10  km sieci  gazowej. Inwestycja ta finansowana jest 
przez Spółkę.   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.   

 

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 2019 roku zrealizowany został projekt w ramach uzyskanego dofinansowania, 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 zostało:  

 15 instalacji solarnych: 
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 o mocy 1,6 kW z zasobnikiem 300 l. – 4 
 o mocy 2,4 kW z zasobnikiem 400 l. – 10 
 o mocy 3,2 kW z zasobnikiem 500 l. – 1 

 60 instalacji paneli fotowoltaicznych  
 o mocy 2,17 kWp – 18  
 o mocy 3,1 kWp – 22  
 o mocy 4,34 kWp – 20  

 10 ekologicznych kotłów na biomasę o mocy 25 kW 
w 75 nieruchomościach, na terenie miejscowości: 

 Jasień – 3  
 Józefów – 2  
 Kobylin – 1   
 Kotulin – 3  
 Marianów Rogowski – 4  
 Mroga Górna – 2  
 Nowe Wągry – 2  
 Olsza – 5  
 Przyłęk Duży – 7  
 Rogów – 29  
 Rogów – Wieś – 2 
 Stefanów – 2  
 Wągry – 13 

Inwestycje zmierzające do ograniczania niskiej emisji: 
 Budowa nowoczesnego budynku nowego przedszkola w technologii pasywnej 

(dofinansowanie 4 327 834,53 zł) – oddany do użytku w marcu 2019 r. 
 Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej (dofinansowanie 

1 529 309,43 zł) 
 Gazyfikacja Gminy Rogów – inwestycja Polskiej Spółki Gazownictwa na terenie 

miejscowości Rogów, w ramach przedsięwzięcia zaplanowano ok 6 km dystrybucyjnej 
sieci gazowej.  
 

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. Gmina Rogów przystąpiła do 
współpracy z WFOŚiGW dzięki czemu mieszkańcy gminy Rogów mogą uzyskać pomoc przy 
wypełnianiu wniosku, a także złożyć wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie.  
Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie bądź uniknięcie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.    
 
W związku z Uchwałą Nr II/3/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. Rady Gminy Rogów w sprawie 
przystąpienia Gminy Rogów do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków 
NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego GEPARD-II – transport niskoemisyjny, 
strategia rozwoju niskoemisyjności podpisana została umowa na dofinansowanie projektu 
pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Rogów”. W ramach dotacji 
zostanie przygotowana strategia rozwoju elektromobilności, odbędą się konsultacje 

społeczne i akcja promocyjna projektu.  
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Bezdomność zwierząt 
 Program w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2019 roku został przyjęty Uchwałą Nr 
V/29/2019 z dnia 26 marca 2019 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 2019 w wysokości 45.000,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 27.459,55 zł. 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. – odłapanych zostało 18 psów i 7 kotów z 
czego: 
- do schroniska „Rafik” w Bolesławiu oddano  13 szt. bezpańskich psów odłapanych z terenu 
Gminy Rogów – koszt 1.845,00 zł x 13 szt. = 23.985,00 zł,  
- nowe domu w ramach adopcji zapewniono 5 psom i 7 kotom. 
Kwota w wysokości 3.474,55 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 2019 została znacznie 
ograniczona ilość oddawanych z terenu Gminy Rogów bezpańskich psów do schroniska, a 
zatem również zmniejszyły się ponoszone wydatki Gminy na ten cel.   
 

I. Pomoc społeczna  

W gminie Rogów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej 
wyniosły w 2019 roku 6 694 937 zł, w tym 6 131 796 zł (91,6%) z budżetu Państwa i 563 141 
zł (8,4%) z budżetu gminy Rogów. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego 
wzrósł o 905 903 zł (co stanowi 15,6%). Wzrost wydatków nastąpił na wypłatę świadczeń 
wychowawczych 500+. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do 
ukończenia 18 roku życia bez względu na wysokość dochodu rodziny. 

Pomoc i wsparcie w gminie Rogów z ustawy o pomocy społecznej uzyskało 133 rodziny i 
319 osób w tych rodzinach, co stanowiło 6,8% wszystkich mieszkańców gminy. W roku 
oceny, w stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy zmniejszyła się 
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o 69 osoby. 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 2019 r. wydatkowano 303 292 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 2019 r. tę formę pomocy otrzymały 2 osoby, łączna kwota 
wyniosła 12 119 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 2019 r. na świadczenia rodzinne wydatkowano 1 345 644 zł, na świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego – 94 221 zł oraz na świadczenia wychowawcze – 4 150 761 zł. Zasiłek 
rodzinny pobierało 317 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 37 
rodzin. Świadczenie wychowawcze pobierało 559 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego 
liczba ta wzrosła o 152 rodziny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 14 
rodzin.  

W wyniku kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi za okres 2019 r. nie stwierdzono 
uchybień i nieprawidłowości dotyczących realizacji zadań w zakresie przyznawania świadczeń 
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec 
dłużników alimentacyjnych. Prowadzenie w/w spraw oceniono pozytywnie i w związku 
z powyższym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. 

W 2019 r. wypłacono jednorazowe świadczenie „Dobry Start” na kwotę 180 418 zł dla 582 
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 otrzymały je do ukończenia 24 roku życia. 

 
J. Wykonanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2019 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 2019 r. pomocą GOPS w Rogowie objęto 33 rodziny posiadające dzieci do 18 roku życia. 
Łącznie w tych rodzinach było 64 dzieci. Głównym powodem przyznawania pomocy było 
ubóstwo, bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba oraz bezradność w sprawach 
opiekuńczo–wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.  

W 2019 r. Ośrodek realizował rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
objęto tym programem 116 osób, w tym 39 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 
80 686 zł, w tym koszt posiłków w szkole 21 761 zł i kwota zasiłków celowych 58 925 zł. 
Udział gminy w kosztach dożywiania wyniósł 26%. 
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W 2019 r. nie było dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej. Zatrudniano 2 asystentów 
rodziny na umowę-zlecenie. Pomocą objęto 5 rodzin wychowujących 9 dzieci. Wydatkowana 
kwota 13 916 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 szkolenie pn. „Plan pracy z rodziną i dzieckiem, 
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 2019 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. 

Wyniki diagnozy problemu przemocy na terenie Gminy przeprowadzone w 2018 r.  
poprzez badanie społeczne dorosłych mieszkańców Gminy, a także dzieci i młodzieży, wydają 
się być nadal aktualne. Aż 82% respondentów uznała przemoc za przestępstwo. 
Zdecydowana większość ankietowanych (93%) stwierdziła, że najczęściej ofiarami przemocy 
są kobiety, pozostałe 7% wskazało, że dzieci. Diagnoza ta pokazuje, że ludzie przemoc w 
rodzinie rozumieją już nie tylko jako naruszanie nietykalności cielesnej innej osoby. Aż 95% 
wymieniło przemoc psychiczną, prawie połowa wskazała przemoc finansową i seksualną. 
Około 1/3 twierdzi, że przemoc może polegać na uniemożliwianiu podjęcia pracy oraz 
zaniedbywaniu. 15 % wyszczególniło też ograniczanie kontaktów. 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 2019 r. Zespół Interdyscyplinarny w Rogowie prowadził 11 Niebieskich Kart (NK), 
założonych przez KPP w Brzezianach, Ośrodek Zdrowia w Rogowie, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rogowie. W 2019 r. zamknięto 6 NK, z tego 3 ze względu na ustanie przemocy 
w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy oraz 3 NK ze względu na brak 
zasadności do podejmowania dalszych działań. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz powołano 7 grup roboczych. Obrady ZI i GR polegały m.in. na 
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rozmowach członków w/w instytucji z zaproszonymi osobami wobec, których istnieje 
podejrzenie, że doznają przemocy. Rozmowy odbywały się również z wezwanymi osobami 
wobec, których istnieje przypuszczenie, że stosują przemoc domową. Następowała próba 
ustalenia z każdą ze stron możliwości poprawy sytuacji w rodzinie, wypracowywanie planu 
pomocy. Członkowie ZI udzielali wsparcia w realizacji działań naprawczych oraz dokonywali 
monitoringu sytuacji rodzin. 

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 popularyzowali informacje o programach korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc oraz o możliwości skorzystania z Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
warsztatów profilaktycznych dzieci i młodzież nabywali wiedzę o instytucjach i organizacjach, 
w których można uzyskać pomoc w sytuacji występowania przemocy. Dowiadywali się też 
o możliwości skorzystania z telefonu zaufania. Przekazano placówkom oświatowym plakaty 
i ulotki nt. zjawiska przemocy, cyberprzemocy.  

Skutecznie prowadzono procedurę „Niebieskiej Karty” mającą na celu zatrzymanie 
zjawiska przemocy w rodzinie m.in. poprzez objęcie wsparciem osób wobec których istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że doznają przemocy domowej oraz członków ich rodzin oraz 
poinformowanie osób wobec, których istniej przypuszczenie, że dopuszczają się przemocy 
wobec rodziny, że przemoc jest karalna i doprowadzenie do zmiany ich postępowania. 
Przekazywano informacje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Urzędzie Gminy w Rogowie, gdy sytuacja tego wymagała pracownik socjalny udawał się 
z podopiecznym do prawnika. Informowano osoby doznające przemocy o innych 
możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy świadczonej poza gminą Rogów, np. 
w sytuacji kryzysowej w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi. 
Zachęcano do korzystania z różnych form pomocy (m.in. psychologicznej, pedagogicznej, 
prawnej) udzielanej w PCPR w Brzezinach. Powiadamiano o możliwości złożenia doniesienia 
w Prokuraturze o popełnieniu przestępstwa. Wskazywano, że w Brzezinach działa fundacja 
Subvenio realizująca pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Fundacja udziela 
m.in. pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej oraz w zakresie mediacji.  

W 2019 r. GOPS w Rogowie złożył 1 zawiadomienie do Prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa, w rodzinie, w której założona była NK. Złożył też 3 wnioski do 
sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny, dotyczące rodzin, w których występowało 
podejrzenie występowania przemocy. Funkcjonariusze KPP w Brzezinach przeprowadzili na 
terenie gminy Rogów 71 interwencje domowe. Dzielnicowy prowadził systematyczne 
kontrole w rodzinach, w których występuje problem przemocy. W 2019 r. na posiedzeniach 
GKRPA przeprowadzono 5 rozmów interwencyjno-motywacyjnych z 5 osobami, co do 
których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Członkowie GKRPA skierowali na 
badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3 osoby wobec, których istnieje 
przypuszczenie, że stosują przemoc domową.  

W szkołach działających na terenie gminy Rogów na godzinach wychowawczych, zajęciach 
przedmiotowych i pozalekcyjnych odbywały się rozmowy wychowawców i pedagogów z 
uczniami na temat przemocy i agresji, a także prawidłowego budowania relacji 
międzyludzkich i rozwiązywania konfliktów. Nauczyciele dokonywali diagnozy sytuacji 
wychowawczej w klasach poprzez rozmowy, ankiety dla uczniów i rodziców. Zajęcia 



Raport o stanie Gminy Rogów za 2019 r. 

 

22 
 

profilaktyczno-edukacyjne przybierały różnorodną formę, nie były to tylko rozmowy, lecz 
również projekcje filmów, prezentacje multimedialne. Ze środków Gminy finansowano m.in. 
warsztaty profilaktyczne. Akcje przeprowadzane w szkołach, np. „Tydzień tolerancji 
i życzliwości” kształtowały u młodych ludzi cechy takie jak otwartość, wrażliwość na drugiego 
człowieka oraz umiejętność bezkonfliktowego prowadzenia rozmów. 

Podczas spotkań z rodzicami pedagodzy promowali model wychowania dzieci bez 
przemocy- nieagresywną postawę wychowawczą. W szkołach organizowane były spotkania 
dzieci i młodzieży z policjantem na temat przemocy, praw dziecka i stosowania narkotyków 
i dopalaczy. Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do dokładniejszego poznania 
mechanizmów przemocy, sposobów unikania przemocy i agresji oraz stopniowego 
wypracowywania postawy asertywnej. 

Pracownicy socjalni obejmowali wsparciem w formie pracy socjalnej rodziny zagrożone 
wystąpieniem zjawiska przemocy domowej jak również rodziny dotknięte tym problemem. 
Wspierali słownie, zachęcali do skorzystania fachowej pomocy, motywowali do 
przeciwstawienia się aktom przemocy oraz podjęcia działań mających na celu poprawę 
sytuacji domowej. Wyjaśniali, że przemoc domowa jest przestępstwem i nikt nie ma prawa 
w jakikolwiek sposób krzywdzić drugiego człowieka. Uświadamiali osobom dopuszczającym 
się przemocy w rodzinie, że za stosowanie przemocy (nie tylko fizycznej) w polskim prawie 
przewidziane są konsekwencje karne. Osoby przeżywające różnego rodzaju trudności 
życiowe, z którymi nie mogą sobie poradzić i tym samym narażone są na wejście w rolę 
osoby doświadczającej lub stosującej przemoc, motywowane były do skorzystania z pomocy 
psychologicznej. Pomoc taką można uzyskać, np. w PCPR lub w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Brzezinach. Uczniowie wymagający wsparcia w związku z problemami 
zachodzącymi w rodzinach otoczeni byli opieką pedagoga szkolnego. Cztery rodziny z dziećmi 
przeżywające trudności w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych zostały 
objęte wsparciem asystenta rodziny. Współpracowano z kuratorami w zakresie realizacji 
pomocy dla rodzin przeżywających problemy. Wykonując czynności w ramach prowadzonych 
nadzorów i dozorów kuratorzy monitorowali sytuację rodzin zagrożonych występowaniem 
przemocy i udzielali porad i konsultacji.  

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym przemocy 
w relacjach rodzinnych- wobec dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnością w oparciu o 
przepisy prawa dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zakupiono literaturę fachową i 
poradniki. 
 
L. Wykonanie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 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 1 pracownik tutejszego urzędu. 

W 2019 r. odbyło się 5 posiedzeń GKRPA w Rogowie, na które w celu 
przeprowadzenia rozmowy motywacyjno-interwencyjnej było wezwanych 12 osób. Na 
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wniosek członków GKRPA w Rogowie w 2019 r. zostało skierowanych 8 osób na badanie 
przeprowadzone przez biegłych - lekarza psychiatrę i psychologa w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu i wskazania zakładu leczenia odwykowego. W 2019 r. na wniosek GKRPA w 
Rogowie złożono do Sądu Rejonowego w Brzezinach 8 wniosków o zobowiązanie poddania 
się leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.  

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: 

 30 maja 2019 r. uczniowie klas I-III oraz IV-VIII (57 osób) Szkoły Podstawowej w Przyłęku 
Dużym uczestniczyli w warsztatach „Agresja i przemoc rówieśnicza- panuję nad 
emocjami” prowadzonych przez Ewę Bujak - pedagoga, doradcę zawodowego Polskiego 
Centrum Profilaktyki Kraków. Celem warsztatów było przekazanie uczniom wiedzy 
dotyczącej konsekwencji zachowań agresywnych oraz wypracowanie u nich umiejętności 
negocjowania i rozwiązywania problemów bez aktów przemocy, agresji. Zajęcia były 
dostosowane do wieku uczniów i prowadzone z zastosowaniem różnych metod: dyskusji, 
wizualizacji, burzy mózgów, pracy w grupach, pracy indywidualnej z uczniami. 

 24 października 2019 r. uczniowie klas 0-VIII (73 osoby) uczestniczyli w spektaklu 
„Złudzeniom- nie, iluzji tak” przygotowanym przez aktorów ze Studia Artystycznego 
„Klat”. Przedstawienie było połączeniem zagadnień z dziedziny iluzji i tematyki 
uzależnień. Spektakl uświadamiał uczniom, że używki, które dają złudne poczucie 
szczęścia, można zastąpić innymi zainteresowaniami, np. iluzjonistycznymi. W czasie 
występu dzieci brały aktywny udział, wykonując sztuczki z pomocą iluzjonisty. 
Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do poznania i zapobiegania zjawiskom przemocy i 

agresji, zachowań asertywnych, zjawisk patologicznych i uzależnień, były finansowane przez 
GKRPA. 

W kwietniu 2019 r. w Szkole Podstawowej w Rogowie został przeprowadzony cykl zajęć 
warsztatowych dla uczniów klas II i III. Był to program profilaktyczny odnoszący się do 
strategii zdrowego stylu życia. Dzieciom zostały dostarczone informacje o zagrożeniach 
związanych ze świadomym lub niezamierzonym sięgnięciem po substancje psychoaktywne, 
po alkohol, papierosy itp. Zajęcia warsztatowe finansowane były ze środków GKRPA 
w Rogowie. 

Na terenie Gminy Rogów nie ma poradni odwykowej, psychologiczno-pedagogicznej, 
klubu Abstynenckiego, grup samopomocowych np. Dorosłe Dzieci Alkoholików, grupy 
Anonimowych Alkoholików. Najbliższe placówki zajmujące się codzienną specjalistyczną 
pomocą dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych znajdują się w Brzezinach, Koluszkach bądź Łodzi. 

Według stanu na 31.12.2019 r. napoje przeznaczone do spożycia poza miejscem 
sprzedaży sprzedawane były w 9 punktach sprzedaży (sklepy), zaś napoje przeznaczone do 
spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia-bary) podawane były w 4 punktach sprzedaży. 
Ogółem w 13 punktach sprzedawane były napoje o zawartości alkoholu, w tym 1 działalność 
nie związana z miejscem/ catering. 

W 2019 r. wygasło ogółem 13 zezwoleń dla sześciu punktów, gdzie napoje 
przeznaczone były do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. W 2019 roku zostało 
wydanych łącznie 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 2 zezwolenia dla 
działalności niezwiązanej z miejscem sprzedaży. W 2019 roku nie wydano zezwoleń 
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jednorazowych. Natomiast w 2018 roku zostało wydanych łącznie 8 zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, w tym 2 zezwolenia dla działalności niezwiązanej z miejscem 
sprzedaży). 

Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadało w Gminie w 2019 roku 
359 mieszkańców. Najwięcej punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajduje się 
w Rogowie – jest ich 6. 

Dochody uzyskane w 2019 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 42 574,05 zł. 

 

M. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

W roku 2019 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 III/10/2018 Rady Gminy w Rogowie z 

dnia 28 grudnia 2018 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 2019 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. 
 
Konkurs ofert 

W roku 2019 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 7.700 złotych. 

2) „Pomoc żywnościowa dla osób najuboższych z terenu Gminy Rogów”. 

Na realizację tego zadania Gmina Rogów przeznaczyła kwotę 7.920 złotych, 

Łącznie w budżecie Gminy Rogów na realizację  w/w  zadań publicznych w ramach konkursu 

ofert zaplanowano kwotę dotacji 16.410,00 zł.  
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Dotacja z ustawy o sporcie 

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 2019 r. udzielono dotacji 

w wysokości 22.000 zł. dla Gminnego Klubu Sportowego POGOŃ Rogów na realizację zadania 

„Praca szkoleniowa w zakresie piłki nożnej poprzez udział w rozgrywkach systemowych”. 

Rozliczenie dotacji zostało przyjęte. 

 
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 2019 roku 
110.206,56 zł. 
W ramach tych środków kwotę 17.700,00 zł, przekazano jednostką w formie dotacji – w 
ramach tych środków zgodnie z zawartą umową jednostki dokonały zakupy niezbędnego 
wyposażenie  i umundurowania oraz modernizacji  kotłowni – wymiana pieca. 
Kwotę 15.649,90 zł, wydatkowano na wypłatę świadczenie dla strażaków biorących udział w 
działaniach ratowniczych oraz szkoleniach.  
Pozostała kwota 76 856,66 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 

- Organizacja pracy placówek oświatowych, z uwzględnieniem edukacji przedszkolnej  

W roku szkolnym Gmina Rogów była organem prowadzącym dla Gminnego Przedszkola w 

Rogowie oraz dla Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie z filią w 

Wągrach, podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Rogowie. 

Ponadto 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. 
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Liczba uczniów i wychowanków publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół. 

 Publiczne Niepubliczne 

Liczba wychowanków przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych niezależnie 

od typu placówki wychowania 

przedszkolnego 

153 55 

Liczba uczniów szkół podstawowych 361 - 

 

Przedszkola publiczne 

 Wychowankowi

e 
Oddziały Etaty nauczycieli 

Etaty administracji 

i obsługi 

Gminne Przedszkole 
w Rogowie 

119 5 9,86 7,5 

Oddział Przedszkolny 
w  Filii w Wągrach 

19 1 2 - 

Oddział Przedszkolny 
w Szkole 
Podstawowej w 
Przyłęku Dużym 

15 1 1 - 

RAZEM 153 7 12,86 8,5 

 

Publiczne szkoły podstawowe 

 

Uczniowie Etaty nauczycieli 
Uczniowie na 

etat nauczycielski 

Etaty 

administracji i 

obsługi 

Szkoła Podstawowa w 
Rogowie z Filią w 
Wągrach 

303 32,95 9,19 8,05 

Szkoła Podstawowa w 
Przyłęku Dużym 

58 10,19 5,69 1 

RAZEM 428 43,14 9,92 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. Zwracany był koszt dowożenia przez rodziców 8 uczniów 
niepełnosprawnych do placówek przedszkolnych i szkolnych, funkcjonujących poza gminą. 
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Rogów realizuje przewoźnik wyłoniony w 
przetargu nieograniczonym – w roku szkolnym i 2018/2019 oraz 209/2020 był to PKS w 
Skierniewicach.  
- 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 

10 10 3 0,55 

Szkoła Podstawowa  w 
Rogowie 

27 27 8 3,95 

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 - struktura 

Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

1,32 4,40 20,78 13,21 
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Wsparcie materialne dla uczniów (liczba korzystających uczniów) 

 
Stypendia 

szkolne 
Zasiłki 

szkolne 

Dofinansow
anie 

posiłków w 
szkole 

Dofinansowanie 
zakupu 

podręczników 

Szkoła Podstawowa w 
Rogowie 

8 - 15 110 

Szkoła Podstawowa w 
Przyłęku Dużym 

2 - 3 21 

RAZEM szkoły podstawowe 10 - 18 131 

 

Realizowane projekty w szkole 

W 2019 roku została zakończona realizacja projektu pod nazwą „Europa w szkole – uczeń w 
Europie”, na który Gmina Rogów pozyskała dofinansowanie jest skierowany do uczniów 
Szkoły Podstawowej w Rogowie. 
Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 486 969,96 zł, kwota dofinansowania z Unii 
Europejskiej to 413 924,46 zł, a z budżetu Państwa 38 957,60 zł. Projekt był realizowany w 
okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2019 roku obejmował 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 był rozwój u uczniów kompetencji w zakresie przedmiotów 
matematyczno – przyrodniczych, językowych i cyfrowych, niezbędnych na rynku pracy. W 
ramach projektu organizowane były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów ścisłych 
oraz rozwijające ich kompetencje cyfrowe. 



Raport o stanie Gminy Rogów za 2019 r. 

 

29 
 

O. INWESTYCJE  

1. Inwestycje drogowe 
a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotulin. 
Wartość wykonanych robót budowlanych wynosi 302 441,48 zł 
Dofinansowanie: dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 154 153,00 zł 
Efekt rzeczowy: Długość drogi 760 m, szerokość 4,00 m, pobocza obustronne oraz 
znakowanie pionowe – 3 szt. 
b) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 121054E w miejscowości Kotulin. 
Wartość wykonanych robót budowlanych wynosi 570 149,51 zł 
Dofinansowanie : dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa 
Łódzkiego –  435 742,00 zł 
Efekt rzeczowy: Długość drogi 1852,30 m, szerokość 4,80 m, pobocza obustronne, 
oznakowanie poziome i pionowe przystanków autobusowych oraz przejścia dla 
pieszych. Przejście dla pieszych dodatkowo oznakowane aktywnymi  znakami 
zasilanymi solarnie oraz oświetlone solarnie.                     

 
2. Inwestycje związane z gospodarka wodną  

a) Demontaż, dostawa i montaż 2 zbiorników ciśnieniowych w Stacji Uzdatniania 
Wody w Przyłęku Dużym. 
Wartość wykonanych robót budowlanych wynosi 96 924,00 zł 
Efekt rzeczowy: Demontaż 2 zbiorników ( jeden odżelaziacz i jeden odmanganiacz ) w 
budynku kontenerowym SUW w Przyłęku Dużym, dostarczanie  i zamontowanie 2 
nowych zbiorników i zasypanie ich nowym złożem filtracyjnym, usunięcie zbędnych 
odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji, uruchomienie instalacji, 
przeprowadzenie badań bakteriologicznych wody i chemicznych pod kątem 
zawartości żelaza i manganu.  
b) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów. 
Wartość wykonanych robót budowlanych wynosi 73 800,00 zł 
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gminnej sieci 
wodociągowej  
w obrębie Rogów PGR od istniejącego wodociągu w obrębie Rogów , gmina Rogów. 
Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PE SDR11 o 
średnicy Dz110 o długości 673,4 mb od skrzyżowania istniejących wodociągów w ul. 
Południowej i ul. Kolejowej, obręb Rogów, działka nr 357 poprzez budowę sieci w 
działce nr 22/1 w  obrębie Rogów PGR –  do projektowanego hydrantu nadziemnego 
na wysokości działki nr 21/4 obręb Rogów PGR. Wodociąg zakończono hydrantem 
naziemnym DN80. 

3. Inwestycje związane z ochroną środowiska 
Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie 
Gminy Rogów. 
Wartość wykonanych robót budowlanych wynosi 2 131 243, 66 zł  
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  wynosi 85 % kwota 1 789 250, 00 zł. 
  



Raport o stanie Gminy Rogów za 2019 r. 

 

30 
 

4. Inwestycje  kubaturowe 

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. Obiekt nie został ukończony w zaplanowanym terminie. W 
ramach otrzymanego dofinansowania uzyskaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego w 
Łodzi zgode na przedłużenie realizacji zadania do 26 marca 2021 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. 
 

5. Inwestycje związane z infrastrukturą sportową i rekreacyjną 
 
a)  Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stefanów. 
Wartość wykonanych robót budowlanych wynosi 105 411,00 zł  
Dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania 
Inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
Edycja 2019  wynosi 50 000 zł  
b)  Przebudowa dwóch placów zabaw oraz boiska sportowego w Gminie Rogów. 
Wartość wykonanych robót budowlanych wynosi 230 502,00 zł 
Dofinansowanie z Budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w 
wysokości 80 000 zł. 
W ramach przedmiotu zamówienia wykonano:  
-  Przebudowę wielofunkcyjnego boiska do siatkówki/koszykówki wchodzącego w 
skład obiektu typu Orlik, zlokalizowanego w Rogowie na dz. 321, polegającą na 
wymianie nawierzchni tartanowej tego boiska oraz na wymianie 4 szt. świetlików 
znajdujących się na budynku szatniowo – sanitarnym wraz z montażem metalowych 
osłon tych świetlików.  
-  Siłownię plenerową składającą się z pięciu urządzeń do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu (w tym: Biegacz, Wahadło, Surfer, Orbitrek, Wioślarz i Urządzenie 
podwójne – Prasa nożna i Wyciąg górny) oraz ogrodzeniu terenu z w/w urządzeniami 
na działce nr 493 w miejscowości Rogów.  
-  Przebudowę placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej w 
miejscowości Wągry na działce o numerze 186, polegającą na min. wyposażeniu w 
nowe zabawki, w tym: Urządzenie wielofunkcyjne zabawowe, Huśtawka wahadłowa 
podwójna, Huśtawka Gniazdo, złódź na sprężynach, piaskownica  oraz wykonano 
ogrodzenia placu zabaw. 
c)  Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Rogowie.  

       Wartość wykonanych robót budowlanych wynosi 209 038, 50 zł  
Dofinansowanie  z Środków Budżetu Państwa  zgodnie z umową Nr 5/ RT.I/2019 z 
dnia 8.11.2019 r. wynosi 50 % tj. 104 519,00 zł 



Raport o stanie Gminy Rogów za 2019 r. 

 

31 
 

VI. Realizacja uchwał Rady Gminy Rogów 

W roku 2019 Rada Gminy Rogów VIII kadencji podjęła 74 uchwały na 10 sesjach w 

następującym układzie:   

1. IV – 6 lutego  - 10 uchwał  
2. V – 26 marca  - 9 uchwał 
3. VI – 15 kwietnia - 3 uchwały 
4. VII – 30 maja  - 5 uchwał 
5. VIII – 18 czerwca - 9 uchwał 
6. IX – 5 lipca  - 7 uchwał 
7. X – 28 sierpnia - 3 uchwały 
8. XI – 30 października - 10 uchwał 
9. XII – 28 listopada - 10 uchwał 
10. XIII – 30 grudnia - 8 uchwał 

 
Poniżej szczegółowy wykaz podjętych uchwał: 
1) UCHWAŁA NR IV/17/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie 

uchwalenia statutów sołectw Gminy Rogów; 
 
2) UCHWAŁA NR IV/18/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.; 

 
3) UCHWAŁA NR IV/19/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rogów na lata 2019 – 2021; 

 
4) UCHWAŁA NR IV/20/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów; 
 
5) UCHWAŁA NR IV/21/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 
Rogów; 

 
6) UCHWAŁA NR IV/22/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Rogów działek gruntu położonych 
w obrębie ewidencyjnym Marianów; 

 
7) UCHWAŁA NR IV/23/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie; 

 
8) UCHWAŁA NR IV/24/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 6 lutego 2019 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 
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podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby 
fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego; 

 
9) UCHWAŁA NR IV/25/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w 

budżecie Gminy Rogów na 2019 rok; 
 
10) UCHWAŁA NR IV/26/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019-2023; 
  

11) UCHWAŁA NR V/27/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
Rogów PGR; 

 
12) UCHWAŁA NR V/28/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Rogów a osobą 
fizyczną; 

 
13) UCHWAŁA NR V/29/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2019 roku; 

 
14) UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

powołania stałych komisji Rady Gminy Rogów; 
 
15) UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki; 

 
16) UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok; 
 
17) UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019-2023; 
 
18) UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzezińskiego; 
 
19) UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

wyboru delegatów Gminy Rogów do Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-
Zachodniego Mazowsza; 

 
20) UCHWAŁA NR VI/36/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Rogów; 
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21) UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 
poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;  

 
22) UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok; 
 
23) UCHWAŁA NR VII/39/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia 
Miastu Brzeziny realizacji zadania publicznego Gminy Rogów w zakresie pomocy 
społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia 
dziennego – Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach dla mieszkańców Gminy 
Rogów; 

 
24) UCHWAŁA NR VII/40/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

zniesienia statusu pomnika przyrody; 
 
25) UCHWAŁA NR VII/41/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Rogów; 

 
26) UCHWAŁA NR VII/42/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Rogów; 
 
27) UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok; 
 
28) UCHWAŁA NR VIII/44/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rogów; 
 
29) UCHWAŁA NR VIII/45/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Rogów za rok 2018 r.; 

 
30) UCHWAŁA NR VIII/46/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

udzielania absolutorium dla Wójta Gminy Rogów z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.; 
 
31) UCHWAŁA NR VIII/47/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

odmowy wyrażenia zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia radnej Rady Gminy 
Rogów; 

 
32) UCHWAŁA NR VIII/48/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rogów; 
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33) UCHWAŁA NR VIII/49/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogów; 

 
34) UCHWAŁA NR VIII/50/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogów oraz 
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 
roku; 

 
35) UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok; 
 
36) UCHWAŁA NR VIII/52/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019-2013; 
 
37) UCHWAŁA NR IX/53/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie 

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Rogów; 

 
38) UCHWAŁA NR IX/54/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany 

nazwy ulicy; 
 
39) UCHWAŁA NR IX/55/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie 

aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Rogów”; 

 
40) UCHWAŁA NR IX/56/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie 

ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Rogów; 
 
41) UCHWAŁA NR IX/57/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany 

w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok; 
 
42) UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019-2023; 
 
43) UCHWAŁA NR IX/59/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
gminy na 2019 rok; 

 
44) UCHWAŁA NR X/60/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Brzezińskiego zadania zarządzania odcinkiem 
drogi powiatowej Nr 2934 E Droga przez Marianów Rogowski – Marianów - Popień; 

 
45) UCHWAŁA NR X/61/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok; 
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46) UCHWAŁA NR X/62/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019-2023; 

 
47) UCHWAŁA NR XI/63/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości; 
 
48) UCHWAŁA NR XI/64/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 361 i 
848/1 w Rogowie; 

 
49) UCHWAŁA NR XI/65/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogów; 
 
50) UCHWAŁA NR XI/66/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

określenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego; 
 
51) UCHWAŁA NR XI/67/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
 
52) UCHWAŁA NR XI/68/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
 
53) UCHWAŁA NR XI/69/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok; 
 
54) UCHWAŁA NR XI/70/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019-2023; 
 
55) UCHWAŁA NR XI/71/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

wystąpienia Gminy Rogów ze spółdzielni socjalnej; 
 
56) UCHWAŁA NR XI/72/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art.18 ust. 1 
ustawy o finansowaniu oświaty; 

 
57) UCHWAŁA NR XII/73/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; 

 
58) UCHWAŁA NR XII/74/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr 209/XXVIII/2017 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2017 r. w 
sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; 
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59) UCHWAŁA NR XII/75/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  
ustalenia stawki tej opłaty; 

 
60) UCHWAŁA NR XII/76/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz  składanej  przez właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy 
Rogów; 

 
61) UCHWAŁA NR XII/77/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 28 listopada 2019 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 2020 rok; 

62) UCHWAŁA NR XII/78/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych 
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego; 

 
63) UCHWAŁA NR XII/79/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Brzezinach dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Rogów 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących zajęcia 
w grupach mieszanych; 

 
64) UCHWAŁA NR XII/80/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących zajęcia w grupach 
mieszanych; 

 
65) UCHWAŁA NR XII/81/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok; 
 
66) UCHWAŁA NR XII/82/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019-2023; 
 
67) UCHWAŁA NR XIII/84/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Rogów na lata 2020 – 2025”; 

 
68) UCHWAŁA NR XIII/85/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

powołania stałych komisji Rady Gminy Rogów; 
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69) UCHWAŁA NR XIII/83/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz  składanej  przez właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy 
Rogów; 

 
70) UCHWAŁA NR XIII/86/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchylenia UCHWAŁY NR IX/59/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
gminy na 2019 rok; 

 
71) UCHWAŁA NR XIII/87/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok; 
 
72) UCHWAŁA NR XIII/88/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019-2023; 
 
73) UCHWAŁA NR XIII/89/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2020-2028; 
 
74) UCHWAŁA NR XIII/90/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Rogów na 2020 rok. 

  


