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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy,
Minął kolejny rok mojej służby Państwu. Był to ważny
okres dla całego kraju, wybraliśmy nowego Prezydenta
i nowy Parlament. W naszej gminie po raz kolejny udało
nam się przeprowadzić inwestycje o wartości ok. 5 mln zł,
zachowując jednocześnie finanse gminy na bezpiecznym poziomie.
Nadchodzące lata, to wielka szansa dla rozwoju naszej gminy. Teraz właśnie zostaną uruchomione środki unijne z transzy 2014-2020. Jesteśmy dobrze przygotowani
do wykorzystania stojących przed nami możliwości. Posiadamy zarówno niezbędne
dokumenty strategiczne i wymagane przy aplikowaniu po środki zewnętrzne projekty,
jak również mamy zdolność do sfinansowania wymaganego wkładu własnego. Prowadzona od początku mojego urzędowania zrównoważona polityka finansowa, umożliwia
nam teraz zaciągnięcie nowych zobowiązań.
Jednak gmina to nie tylko pieniądze i inwestycje. To również dobre życie jej mieszkańców, wyrażone zarówno w dostępie do kultury, rozrywki i sportu, rozszerzanie
opieki zdrowotnej, dawanie szans rozwoju osobistego mieszkańców, polepszanie warunków bytowania, budowanie poczucia wspólnoty i jedności. Sukcesywnie zwiększamy również ofertę w tym zakresie: rozbudowujemy infrastrukturę na OSiR-ze, budujemy i modernizujemy place zabaw, na gminnych imprezach występują znani i cenieni artyści, a chętni mogą brać udział w spotkaniach z autorami książek, coraz więcej
osób korzysta z bezpłatnych badań organizowanych przez Gminę w ramach Bialskiego
Dnia Profilaktyki oraz zapewnianych dzieciom w szkołach, wspieramy działalność stowarzyszeń. W realizowanych działaniach pamiętamy o wszystkich członkach naszej
społeczności – od najmniejszych dzieci, młodzieży aż po seniorów. Pomagamy również naszym współmieszkańcom w sprawach prawnych. W siedzibie MGOPS został
uruchomiony punkt bezpłatnej pomocy prawnej, czynny przez 5 dni w tygodniu.
Również w sferze gospodarczej, mieszkańcy gminy Biała Rawska radzą sobie bardzo dobrze. Mimo zawirowań w polityce międzynarodowej, udało się wyeksportować
większość wytworzonych owoców, a bezrobocie wynosi kilka procent. Nie znaczy to,
że nie mamy powodów do zmartwień. Wciąż wiele osób wymaga opieki pomocy społecznej, a rolników w ubiegłym roku dotknęły klęski gradobicia, huraganu i suszy.
W ramach swoich kompetencji gmina pomaga także w tych przypadkach.
Zapraszam Państwa do lektury niniejszego informatora, który szczegółowo przybliży Państwu to wszystko, czym żyła Gmina Biała Rawska w roku 2015.
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FINANSE GMINY BIAŁA RAWSKA 2015
Budżet na rok 2015, przyjęty na początku roku kształtował się następująco:
Dochody – 33.041 tys. zł
Wydatki – 35.741 tys. zł
Po wszystkich nowelizacjach, związanych m. in. z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz
realizacją nowych zadań, ostateczny budżet wynosił:
Dochody – 35.930 tys. zł
Wydatki – 36.403 tys. zł
Rzeczywiste zadłużenie naszej gminy wyniosło 12.110.860 zł, co stanowi 33,7% wykonanych
dochodów i jest stabilne na przestrzeni ostatnich 5 lat.
W 2015 r. pozyskano środki zewnętrzne w wysokości ponad 1,9 mln zł. Najważniejsze pozycje to:
Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Biała Rawska – 245.620 zł
Pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Pachach – 29.200 zł
Ogródek dydaktyczny przy Szkole Podstawowej w Lesiewie – 31.320 zł
Stacja uzdatniania wody w Teodozjowie – 590.647 zł
Rewaloryzacja parku miejskiego w Białej Rawskiej – 910.000 zł
Modernizacja dróg gminnych – 63.930 zł
Doposażenie jednostki OSP w Białej Rawskiej – 14.000 zł
Dzięki pozyskanym funduszom zrealizowano inwestycje o wartości ok. 4,7 mln zł.
Struktura dochodów Gminy Biała Rawska przedstawia się następująco:
Dochody bieżące – 34.290 tys. zł, z czego wpływy z podatków i opłat lokalnych wyniosły 12.989
zł, czyli 37,9%, w tym:
Podatek od nieruchomości – 3.938 tys. zł
Podatek rolny – 1.703 tys. zł
Podatek od środków transportowych – 691 tys. zł
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – 5.453 tys. zł
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – 114 tys. zł
Wpływy z tytułu odbioru odpadów – 755 tys. zł

Tytuł wykresu
755000

34 290,00 zł

114000

151000
3938000

5453000

12 989,00 zł
21 301,00 zł

Wpływy z podatków
1703000
691000

Subwencje
Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek od śr. Transportowych

Udział w PIT

Udział w CIT

Opłata za odpiór odpadów

Opłaty za czynności cywilno-prawne
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INWESTYCJE PRACE BUDOWLANE REMONTY
Największą gminną inwestycją w 2015 była rewaloryzacja zabytkowego parku w Białej Rawskiej.
Niemal 200-letni obiekt wymagał kompleksowej rewitalizacji drzewostanu, dokonano nowych nasadzeń zieleni, wytyczono , funkcjonalne, dobrze
oświetlone ścieżki spacerowe, odnowiono płytę, na
której odbywają się imprezy gminne, powstał estetyczny plac zabaw z altanką, a przy wejściu do parku umieszczono nowoczesną toaletę publiczną.
Park zyskał nowe ogrodzenie, a wszystkie prace
były

prowadzone

pod

kontrolą i w uzgodnieniu

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Koszt
całkowity inwestycji

wyniósł

1797345 zł, z cze-

go 910 000 zł dotacji pozyskano z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wod-

nej, w ramach konkursu „Przyrodnicze Perły Województwa Łódzkiego”.
Także z udziałem środków zewnętrznych wykonano modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania
wody w Teodozjowie. Pochodząca z lat 80-tych
ubiegłego stulecia stacja była wykonana w technologii, która nie wytrzymała próby czasu. Nowo wybudowana SUW zaopatruje w wodę miejscowości
położone w zachodniej części naszej gminy, a także
część gminy Regnów i jest spięta z całą gminną
siecią
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903,392 zł. Na jej sfinansowanie pozyskano ponad 590 tys. zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz WFOŚiGW. Wykonaliśmy także dokumentację na modernizację kolejnej SUW w Babsku.
Sukcesywnie rozbudowywany jest Rodzinny Park Edukacji, Rozrywki i Sportu przy kąpielisku w Białej Rawskiej. Pojawiły się nowe urządzenia, plac został
oświetlony, wytyczono ścieżki, wykonano niezbędną dokumentację projektową. Na zagospodarowanie terenu wokół OSiR wydano w 2015 r. około 180
tys. zł.
W budynku gospodarczym Urzędu Miejskiego wymieniono stare, zniszczone
bramy garażowe – koszt tej inwestycji wyniósł 35 tys. zł.
Kilkunastoletni bus, służący urzędowi, ale również wykorzystywany przez
szkoły i organizacje społeczne, został przekazany Rawsko-Bialskiej Spółdzielni
Socjalnej „Nadzieja i Praca”, która wykorzystuje go do dowożenia obiadów do
szkół. W jego miejsce został zakupiony dwuletni mercedes vito, za kwotę niespełna 80 tys. zł.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za kwotę 38 745 zł zakupił,
na potrzeby obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i przewozu osób i sprzętu, samochód Ford Transit oraz Dacia, zakupiono również piaskarkę i wykonano adaptację samochodu przekazanego przez OSP Chodnów na cele walki ze śliskością dróg w zimie. Wyremontowano także śmieciarkę.
Dzięki środkom pozyskanym w WFOŚiGW utworzono pracownię przyrodniczą w Szkole Podstawowej w Pachach, a także ogródek dydaktyczny przy
Szkole Podstawowej w Lesiewie. Na te zadania wydano ponad 84 tys. zł, przy
pozyskanych z zewnątrz funduszach w wysokości ponad 60 tys. zł.
W ramach funduszy unijnych doposażono oddziały przedszkolne w naszej
gminie, pozyskując z funduszy unijnych ponad 190 tys. zł.
Na remonty strażnic OSP w całej gminie jak co roku przeznaczono i wydatkowano 100 tys. zł.
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INWESTYCJE DROGOWE
Sukcesywnie poprawiany jest standard dróg w naszej gminie. W 2015 r.
wyremontowano niemal 26 km bieżących dróg gminnych, przeznaczając na
ten cel 1658800 zł. Dofinansowano również remont drogi powiatowej Rzeczków-Biała Rawska.
Nakładki asfaltowe o łącznej długości ponad 10 km i wartości ponad 950
tys. zł zostały wykonane w następujących miejscowościach:
Biała Rawska, osiedle Polna – 110 m
Aleksandrów – 100 m
Babsk – 715 m
Białogórne – 600 m
Błażejewice – 485 m
Byki – 165 m
Chodnów – 100 m
Chrząszczew – 595 m
Chrząszczewek – 160 m
Dańków – 100 m
Franklin – 100 m
Franopol – 310 m
Grzymkowice – 420 m
Janów – 300 m
Jelitów – 255 m
Józefów – 200 m
Julianów Lesiewski – 100 m
Pachy – 800 m
Podsędkowice – 100 m
Porady Górne – 255 m
Rokszyce – 100 m
Rosławowice – 210 m
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Stara Wieś – 600 m
Studzianek – 500 m
Szczuki-Konstantynów-Nowy Chodnów – 2020 m
Teresin – 105 m
Tuniki – 160 m
Zofianów – 100 m
Żurawia – 190 m
Żurawka – 170 m
Z udziałem środków gminnych wyremontowana została droga powiatowa Biała Rawska – Rzeczków na odcinku 3,8 km. Dofinansowanie gminy do modernizacji dróg powiatowych wyniosło 342 430 zł
Kruszywem utwardzono 8,8 km dróg gminnych w następujących miejscowościach: Biała Rawska, ul. Wiejska, Antoninów, Babsk, Białogórne, Błażejewice,
Galinki, Gołyń, Konstantynów, Koprzywna, Krukówka-Stanisławów, Marchaty,
Marianów, Narty, Niemirowice, Podsędkowice, Podlesie, Porady Górne-Pągów,
Przyłuski, Orla Góra, Ossa, Rokszyce, Rosławowice, Rzeczków, Słupce, Stara
Wieś, Szczuki, Szwejki Małe, Wilcze Piętki, Wola-Chojnata, Wólka Babska, Zakrzew i Żurawka. Na zakup, transport i wbudowanie kruszywa wydano ogółem
460 tys. zł.
Ulepszono również kolejne 3,6 km dróg przez wbudowanie żwiru za kwotę 64
tys. zł. Tę technologię zastosowano w Białogórnym, Dańkowie, Gołyniu, Koprzywnie, Krukówce, Marchatach, Nartach, Ossie, Orlej Górze, Studzianku, Tunikach, Woli-Chojnacie i Zofiowie. W miejscowościach Bronisławów, Marianów
i Zofiów odtworzono ponad 2 km rowów.
Wykonano chodniki przy ul. Wiejskiej, Brukowej i osiedlu Polna w Białej Rawskiej oraz w Zakrzewie i Starej Wsi, gdzie zbudowane zostały zatoki autobusowe, które znacznie poprawiły bezpieczeństwo dzieci dowożonych do szkół.
Zakupiono i ułożono płyty betonowe na przejazdach

kolei

wąskotorowej

w Rokszycach oraz przy ul. 15-go Grudnia, Kościuszki i Plantowej w Białej Rawskiej
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WAŻNE WYDARZENIA 2015
31 grudnia 2015 r. gmina Biała Rawska liczyła 11422
mieszkańców
15 par obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, a państwo Marianna i Stanisław Stępniewscy
ze Szczuk obchodzili 60. rocznicę małżeństwa. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji Jubilatów,
a następnie Burmistrz Wacław Jacek Adamczyk wręczył w imieniu Prezydenta RP medale za długoletnie
pożycie, kwiaty i upominki. Kapela bialska zadbała
o oprawę muzyczną uroczystości
Z okazji XXV-lecia samorządu terytorialnego odbyła
się uroczysta sesja Rady Miejskiej, na która zaproszono wszystkich radnych siedmiu kadencji. W sesji wziął
udział Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz
Klimczak, Starosta Rawski Józef Matysiak oraz Leszek
Świątalski—Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich.
W związku z nową kadencja samorządu, odbyły się
wybory sołtysów we wszystkich 57 sołectwach na terenie gminy. Wybrano 11 nowych sołtysów, 46 pełni swą
funkcje kolejną kadencję
12 marca odbyły się obchody Dnia Sołtysa i wybory
Sołtysa Roku 2015.
Sołtysem Roku został sołtys
Ossy Zdzisław Śliwa
8 maja zorganizowano na trakcie spacerowym w Białej
Rawskiej piknik pod hasłem Dni Otwarte Funduszy Europejskich
30 maja odbył się I Bialski Rajd Rowerowy, w którym
wzięło udział ponad 70 cyklistów
Młodzież i dorośli mieszkańcy naszej gminy wzięli
udział w bialskiej edycji corocznej akcji „Cała Polska
biega”
Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę maja zorganizowano
kolejny IV Bialski Dzień Profilaktyki. Mieszkańcy, jak
zwykle, mogli bezpłatnie skorzystać z badań morfologii
krwi, mammografii, RTG płuc, spirometrii, badań dermatoskopowych, pomiaru tkanki tłuszczowej, ciśnienia, konsultacji ginekologicznych, onkologicznych, badań w kierunku raka prostaty oraz kolonoskopii. Ogółem przeprowadzono 1036 badań i konsultacji
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Poza piknikiem odbywały się także bezpłatne badania profilaktyczne, mammografia, badania tarczycy, badania stomatologiczne dla dzieci w szkołach
W jednostkach oświatowych odbyły się spotkania integracyjne, a 1 czerwca
zorganizowano gminny Dzień Dziecka
Światowy Dzień Turystyki był okazją do świętowania 100-lecia istnienia Kolei Wąskotorowej Rogów-Biała. Zorganizowano przejazdy kolejką, którą jak
za dawnych lat ciągnął specjalnie sprowadzony z Bieszczad parowóz. Fundacja Rogowskiej Kolei Wąskotorowej zadbała również o atrakcje na trasie
przejazdu
Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” została uhonorowana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej tytułem i statuetką Lodołamacza, za kreowanie nowych miejsc pracy i stwarzanie szans na powrót do
pracy dla osób jej potrzebujących. W roku 2015 powstał przy spółdzielni
Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych
Dwadzieścioro dzieci z naszej gminy skorzystało z kolonii letnich w Głuchołazach, zorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej przy
współpracy z ZHP w Łasku
W gminnych zawodach pożarniczych najlepsze wyniki osiągnęły OSP Chodnów (I miejsce), OSP Chrząszczew (II miejsce) i OSP Biała Rawska (III
miejsce). Zawody powiatowe wygrała OSP Chrząszczew przed OSP Chodnów, a trzecie miejsce wywalczyła OSP Kurzeszyn
Wiosną gościliśmy w naszej gminie delegację z chorwackiej gminy Valpovo
z Burmistrzem Leonem Żulj, która odwiedziła nas w celu nawiązania kontaktów gospodarczych w zakresie eksportu owoców i soków.
Gmina Biała Rawska została wyróżniona tytułem EURO-GMINA 2015, jako
spełniająca wymagania najlepszych gmin Unii Europejskiej
Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości przyznał w 2015 r. Urzędowi Miasta i Gminy w Białej Rawskiej tytuł PRZYJAZNY URZĄD, jako wyraz uznania
dla jakości pracy administracji gminnej i sposobu wrażania nowoczesnych
rozwiązań
Gmina otrzymała w 2015 r. również certyfikat „Samorząd przyjazny rodzinie”
Uruchomiony został gminny system powiadamiania SMS o zagrożeniach
i wydarzeniach w gminie. Osoby zainteresowane otrzymywaniem takich powiadomień mogą zgłaszać się do Urzędu (pokój 21) w celu dopisania się na
listę odbiorców
Młodzież gimnazjalna odbyła rajd szlakiem parków narodowych
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IMPREZY KULTURALNE
Kalendarz imprez kulturalnych na 2015 r. obejmował
wiele wydarzeń realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną, Urząd
Miasta i Gminy oraz stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Odbywały się zarówno tradycyjne imprezy coroczne, jak i nowe wydarzenia.
Z okazji święta Objawienia Pańskiego przez miasto
przeszedł orszak Trzech Króli, a następnie w bialskim
Sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej został zorganizowany powiatowy koncert kolęd wykonywanych przez zespoły muzyczne z całej ziemi rawskiej
11 stycznia grała w Białej Rawskiej Wielka Orkiestra
Świątecznej

Pomocy.

Tradycyjnie

przeprowadzono

uliczną kwestę, w MGOK odbyły się występy lokalnych
artystów, a całość zakończył pokaz ogni sztucznych pod
hasłem „Światełko do nieba”
Grupa muzyczno-teatralna Albi

Artheamus

wystawiła

w 2015 r. dwa spektakle. Na początku roku mogliśmy
oglądać „Płaszcz” utrzymany w nastroju gogolowskiej
XIX-wiecznej Rosji, a w przedstawieniu „To było tak,
czyli śpiewające listy z podróży” – historię wzajemnej
fascynacji Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory poznawaliśmy z bialskimi artystami amatorami pod koniec
tego roku
Międzynarodowy Dzień Kobiet uświetniły występy popularnego zespołu cygańskiego DON WASYL & ROMA.
Dwugodzinny koncert w sali MGOK-u podziwiało niemal
400 widzów.
Przez cały rok odbywały się spotkania autorskie ze znanymi autorami książek. W kwietniu mieliśmy okazję gościć popularnego dziennikarza Szymona Hołownię. Opowiadał nie tylko o istocie Boga, ale również o swoich
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doświadczeniach telewizyjnych i działaniach charytatywnych, którym się poświęca
O historii polskiego ziemiaństwa opowiadała Ewa Polak-Pałkowicz, autorka
książki „Rycerze wielkiej sprawy”.
Jesienią swoje przygody z samotnej podróży samochodem terenowym po zachodniej Afryce przedstawiło małżeństwo bialskich podróżników, państwo Ewa
i Piotr Karweccy
Cyklicznie odbywały się także spotkania z autorami publikacji o zdrowiu, zdrowym żywieniu i medycynie alternatywnej, w tym m. in. z Jerzym Kostowskim,
autorem książki „Przywilej wyboru” czy Jerzym Ziębą promującym „Ukryte terapie”
V-lecie działalności Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego zostało uświetnione
sympozjum popularno-naukowym na temat historii kościoła p.w. św. Wojciecha
w Białej Rawskiej. Zostały na nim przedstawione wyniki badań archeologicznych
prowadzonych tu w latach poprzednich, odsłonięto tablicę upamiętniającą ostatniego starostę rawskiego okresu I Rzeczpospolitej, Franciszka Leszczyńskiego,
a także zaprezentowano wydaną z tej okazji książkę „Kościół bialski jako oś łącząca historię regionu”
Jak co roku święto Konstytucji 3 Maja i Święto Niepodległości zostały uczczone
stosownymi widowiskami przedstawionymi przez uczniów szkół z naszej gminy
w kościele bialskim. W uroczystościach brały udział poczty sztandarowe, druhowie strażacy oraz orkiestra. 11 listopada odbył się także uroczysty apel przy
grobach poległych oraz koncert pieśni patriotycznych w MGOK.
Fundacja Generator Kultury wraz z Bialskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku
i gminnymi jednostkami kultury przygotowały komedię „Kiedy śmierć zastuka”
w klimacie komedii Woody’ego Allena, a w realiach naszej, bialskiej, sadowniczej rzeczywistości. Premiera odbyła się w czerwcu.
Tradycyjnie w czerwcu bawiliśmy się na pikniku rodzinnym „Niedziela w Białej”
Piknikiem sobótkowym rozpoczął się sezon letni na miejskim kąpielisku. Oprócz
zabaw i występów, atrakcją było kino plenerowe.
Także na terenie OSiR w lipcu odbył się tradycyjny Piknik ProfilaktycznoIntegracyjny „Żyj zdrowo na sportowo” przygotowany przez Środowiskowy Dom
Samopomocy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlicę Środowiskową oraz MGOK.
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Seniorzy wraz z dziećmi z świetlicy środowiskowej przygotowali
przedstawienie teatralne „Kotek Kłopotek”
Latem,

mogliśmy

wysłuchać

koncertu

Grupy

Perkusyjnej

„Żyrardowskie Uderzenie”, która koncertowała na terenie OSiR
6 września świętowaliśmy dożynki – Święto Plonów w Jabłkowej Krainie. Starostami dożynkowymi w tym roku byli Monika Szcześniak
z Woli Chojnaty i Wiesław Kałucki z Teodozjowa. Wśród atrakcji wystąpili m. in. zespół MILANO i znany satyryk Jerzy Kryszak
Jak co roku odbyły się rodzinne zawody wędkarskie
Dożynki parafialne odbyły się także w Babsku oraz Szczukach
i Grzymkowicach
Co miesiąc w Bibliotece Publicznej odbywały się Bialskie Spotkania
z Historią, które przybliżają wszystkim zainteresowanym wydarzenia
z bliższej i dalszej historii naszego regionu
Z okazji Bożego Narodzenia Szkoła Podstawowa w Białej Rawskiej
przygotowała urocze przedstawienie jasełkowe, które mogliśmy
przeżywać w MGOK-u i w bialskim kościele
Rok 2015 tradycyjnie zakończyło powitanie Nowego Roku 2016, które odbyło się w odnowionym parku miejskim.
Wymienione tu są zaledwie

najważniejsze

wydarzenia

kulturalne

w gminie Biała Rawska w roku 2015. Oferta gminnych instytucji Kultury,
szkół i przedszkola obejmuje wiele wydarzeń lokalnych, pikników sołeckich, warsztatów i spotkań. Z pełną ich listą można zapoznać się na stronach internetowych.
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KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
Komisja gminna ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, powołana
przez Burmistrza na podstawie zarządzenia Wojewody Łódzkiego, dokonała szacowania szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi.
W wyniku pierwszego gradobicia, w dniu 20 czerwca 2015 r. zostało oszacowanych 119 gospodarstw sadowniczych, gdzie wystąpiły straty w produkcji roślinnej
na powierzchni 762 ha o wartości 4.717.956 zł.
25 lipca wystąpiło drugie gradobicie z huraganem, które dotknęło 82 gospodarstwa, a szkody w produkcji roślinnej o wartości 4.237.736 zł miały miejsce na
602 ha.
Z tytułu huraganu oszacowano straty w środkach trwałych (drzewa i krzewy
owocowe) w 114 gospodarstwach, gdzie straty wyniosły powyżej 10 tys. zł. Łączna powierzchnia oszacowanych upraw kwalifikujących się do likwidacji wyniosła
16 ha, zniszczeniu uległo 27.275 drzew i 537 krzewów owocowych. Kwota oszacowanych szkód w środkach trwałych została wyliczona na 1.040.893 zł.
W okresie letnim na terenie naszej gminy wystąpiła susza rolnicza, powodująca
szkody o wartości 3.373.129 zł na obszarze 831 ha w 169 gospodarstwach rolnych. 82 gospodarstwa, w których szkody przekroczyły 30% średniej rocznej
produkcji, otrzymały pomoc wypłacaną na wniosek poszkodowanego rolnika
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komisje szacowały szkody
w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, zgodnie z raportami wskazanymi przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dla Gminy Biała Rawska. Szkody w plonach drzew owocowych z tytułu suszy, zgodnie ze
wskaźnikiem Instytutu mogły być szacowane tylko i wyłącznie na VI klasie gleb.
Mimo wielokrotnych interwencji Burmistrza oraz wójtów gmin sąsiednich w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, u Wojewody Łódzkiego i Ministra Rolnictwa, nie udało się rozszerzyć pomocy na wyższe klasy gleby.
Łącznie

komisja

oszacowała

straty

w

484

gospodarstwach

na

kwotę

13.369.714 zł.
Obecnie poszkodowani rolnicy mogą korzystać z preferencyjnych kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych z dopłata do oprocentowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wznowienie produkcji rolnej. Oprocentowanie kredytów klęskowych wynosi 3,16% plus prowizja bankowa 1,85%. Kredyty udzielane są na okres 4 lat, natomiast dla gospodarstw, gdzie szkody nie
przekraczają 30% średniej rocznej produkcji, kredyty są udzielane na okres 3 lat
od wystąpienia klęski.
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SOŁTYSI GMINY BIAŁA RAWSKA
KADENCJA 2015-2018

Krystyna Karpińska
-Aleksandów

Emilia Rochmińska
–Antoninów

Andrzej JanickiBabsk

Tadeusz WasiakBiała Wieś

Tadeusz Wąsiewicz
-Błażejewice

Stanisław
Woszczyk-Byki

Jerzy WoźniakBronisławów

Franciszka Wójcicka–
Chodnów

Zofia OlszewskaDańków

Beata KępkaFranklin

Kazimierz Wojciechowski-Franopol

Hanna BiedrzyckaGaliny

Władysław Biedrzycki
-Gośliny

Anita RutkaGrzymkowice

Tadeusz WłodarskiJanów

Rafał ReszkaJelitów

Bożena PaluchowskaJulianów Lesiewski

Małgorzata JaskólskaKonstantynów

Andrzej MatuszewskiKoprzywna

Urszula KądziołaLesiew

Franciszek Dawidowicz– Marianów

Wojciech PrzyłuskiNarty

Bożena Wielechowska
-Niemirowice

Mirosław NiewolskiOrla Góra

Krzysztof LesiakChrząszczewek

Marcin OrlickiGołyń

Mateusz GocJózefów

Halina SchmidtMarchaty
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Danuta LetolcBiałogórne

Krzysztof KrajewskiChrząszczew
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Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska
e-mail: umig@bialarawska.pl
tel. (46) 815 93 77 / fax (46) 815 94 44

Zdzisław Śliwa-Ossa

Antoni OręziakPrzyłuski

Marian WodnickiKrukówka-Stanisławów

Józef WłodarskiPachy

Barbara Słomkowska
-Podlesie

Krystyna WieteskaWiśniewskaPodsędkowice

Jacek SobieckiRokszyce

Andrzej Śmiałkowski
–Rosławowice

Mirosław PodnajmerRzeczków

Mariusz ZawadzkiSłupce

Krzysztof KieszekStudzianek

Teofil JankowskiSzczuki

Seweryn PakułaSzwejki Małe

Renata DobroszStara Wieś

Barbara KowalskaPorady Górne

Wiesław KałuckiTeodozjów

Elżbieta KarpińskaTeresin

Marcin GrzejszczykTuniki

Jadwiga MakowskaWilcze Piętki

Barbara GłuszczWola-Chojnata

Bożena KarpińskaWólka Babska

Lucyna StępniakWólka Lesiewska

Hanna BoguckaZakrzew

Małgorzata SztockaZofianów

Wojciech FiuczekZofiów

Marek ChmielewskiŻurawka

Małgorzata SkóraŻurawia
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