
                                                 
         Uchwała Nr  XVII/101/2012 

                                                         Rady Gminy RozdraŜew 
                                                         z dnia  28 lutego 2012r.  
 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy RozdraŜew 
 
 
 
               Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz § 71 Statutu Gminy RozdraŜew  
z dnia 20 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 73, poz. 1420; z 2011r. Nr 124.  
poz. 2028) uchwala się, co następuje :  
 
 
§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy RozdraŜew  
       za 2011r. : 
 
      1/ Komisji Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały, 
 
      2/ Komisji Spraw Społecznych w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały, 
 
      3/ Komisji Rewizyjnej w brzmieniu załącznika nr 3 do uchwały. 
 
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym  
       stałych Komisji Rady Gminy RozdraŜew.  
 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Artur Jakubek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie :  
 
  
    Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy 
RozdraŜew komisje przedkładają Radzie Gminy sprawozdania z działalności. 
     Wnoszę o przyjęcie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy w roku 2011. 
         
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Artur Jakubek  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
       RozdraŜew   XVII/101/2012 

z dnia   28 lutego 2012r.  
        

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu 

za 2011 rok  
 
 Komisja Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu w okresie sprawozdawczym odbyła  
13 posiedzeń, w tym 10 wspólnie z Komisją Spraw Społecznych. Średnia frekwencja wyniosła  
93%. Obecność członków przedstawiała się następująco : 
                 Obecny          Nieobecny   
 
1. Zdzisław Filipiak        11   - 
2. Piotr Goliński        12   1 
3. Mirosław Jarocki        13   - 
4. Dariusz Kolenda                        9   2 
5. Grzegorz Lis       12   1 
6. Jan Maciejewski       13   - 
7. Arkadiusz Pabich         9   4 
8. Lucjan Zmyślony       13   - 
9. Zenon Włodarczyk       13   - 
 
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 
Ponadto w poszczególnych posiedzeniach wzięli udział:  przedstawiciel Firmy NORDEX 
Michał Głowacki, projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michał 
Dudziński, lekarz Przychodni ROZ-MED  w RozdraŜewie Włodzimierz Hoffmann oraz 
Małgorzata Hofmann,  Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w RozdraŜewie Krzysztof 
Bałoniak, Prezes Zarządu Kółka Rolniczego w RozdraŜewie Dominik Kobylarz, Radca Prawny 
Urzędu Tatiana Cierniewska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Alicja Banaszek, 
Kierownicy, Inspektorzy i Podinspektorzy Referatów Urzędu Gminy, którzy referowali tematy      
i udzielali wyjaśnień dotyczących omawianych zagadnień. 
 
Komisja na swych posiedzeniach analizowała i opiniowała materiały sesyjne dotyczące:  
1/ sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2010 r. oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej  
     w sprawie oceny wykonania budŜetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budŜetu gminy RozdraŜew na 2011 i 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia  
    komunalnego,  
3/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2015 oraz na lata  
    2012 – 2017,   
4/ informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2011 r., 
5/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2012r. tj. ceny Ŝyta stanowiącej  
    podstawę obliczenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz wysokości stawek  
    podatku od środków transportowych. 
 
Ponadto omawiano i opiniowano projekty uchwał przedkładane na sesje Rady w sprawach : 
1/ określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego 
     oraz leśnego, 
2/ uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz   
     przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy RozdraŜew na 2011 i 2012r. i jego zmian,  
3/ przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy RozdraŜew z organizacjami  
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      pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  
      poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 i 2012 rok, 
 4/  przystąpienia Gminy RozdraŜew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu  
      Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem  „Aktywna integracja w gminie RozdraŜew”, 
 5/  określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę RozdraŜew, 
 6/  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy RozdraŜew,  
 7/  określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu gminy RozdraŜew podmiotom  
      nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli  
      wykonywania zleconego zadania, 
 8/ wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Wolenice, 
 9/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni  
      wiatrowych w gminie RozdraŜew oraz dokonania jej zmiany, 
10/ wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy roku 2012 środków stanowiących  
      fundusz sołecki, 
11/ inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz  
       ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów, 
12/ wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
       Zdrowotnej w Krotoszynie, 
13/ reprezentowania Gminy RozdraŜew w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, 
14/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia jej składu osobowego, 
15/ ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola , których organem  
       prowadzącym jest Gmina RozdraŜew  
16/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  
       ścieków,  
17/ zmiany Statutów: Gminy RozdraŜew, Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli  i Gminnego  
       Ośrodka Pomocy Społecznej w RozdraŜewie, 
18/ trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
       w RozdraŜewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 
19/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  
       w Rodzinie dla Gminy RozdraŜew na lata 2011 – 2016, 
20/ ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych, 
21/ środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających  
       z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej  
       pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, 
22/ powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników  
       z obszaru gminy RozdraŜew do Sądów Rejonowych na kadencję 2012-2015, 
23/ wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy 
       na  lata 2011-2016, 
24/ zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych  wchodzących w skład  
       mieszkaniowego zasobu gminy RozdraŜew, 
25/ wyraŜenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej przeznaczonej na poszerzenie pasa  
       drogowego ul. Gen. Sikorskiego w RozdraŜewie, 
26/ zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniŜek nauczycielom, którym powierzono stanowiska  
       kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązków realizacji  
       tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
       i opiekuńczych, 
27/ regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
       zamieszkałych na terenie gminy RozdraŜew, 
28/ upowaŜnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w RozdraŜewie  
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       do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia  pomocy materialnej  
       o charakterze socjalnym uczniów, 
29/ określania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy,  informacji  
       o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu  
       wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku      
       budŜetowego, 
30/ wyboru ławników z obszaru Gminy RozdraŜew na kadencję 2012-2015, 
31/ objęcia udziałów w Spółce z o.o. pod nazwą „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą 
        w Kaliszu,  
32/ wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy RozdraŜew, 
33/ ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru Gminy RozdraŜew, 
34/ określenia minimalnych wysokości stawek czynszu za dzierŜawę gruntów komunalnych  
       na terenie gminy RozdraŜew, 
35/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania  
       nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli  
       prowadzonych przez gminę  RozdraŜew, 
36/ zmiany uchwały Nr XXVI/143/2009 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu  
        wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez  
       Gminę RozdraŜew, 
37/ ustalenia wydatków w budŜecie gminy RozdraŜew, które nie wygasają z upływem roku  
       budŜetowego 2011, 
38/ rozpatrzenia  skargi  na działania Wójta Gminy RozdraŜew, 
39/ zmian budŜetu gminy.  
 
W okresie sprawozdawczym komisja :   
1/ przyjęła sprawozdania i informacje dotyczące:  
     - realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych  
       oraz przeciwdziałania narkomanii w 2010r., 
    - działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w RozdraŜewie, 
    - świadczenia usług opieki zdrowotnej na terenie gminy,  
    - kosztów ogrzewania  budynków komunalnych - Ośrodka Zdrowia i  Urzędu Gminy 
      w RozdraŜewie,  
    - rozliczenia zimowego utrzymania dróg gminnych za sezon 2010/2011.  
2/ opracowała plan pracy komisji. 
 
Komisja w podczas odbytych posiedzeń: 
- wyraziła opinię na temat rezygnacji z realizacji Programu „Orlik 2012” na terenie Gminnego  
  Ośrodka Sportu i Rekreacji w RozdraŜewie, 
- dokonała wizji lokalnej i wypracowała koncepcję zagospodarowania boiska GOSiR, 
- zajęła stanowisko, aby realizację zadania z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami na  
   terenie gminy powierzyć Związkowi Gmin Zlewni Górnej Baryczy. 
 
Ponadto wyraziła : 
- pozytywną opinię w sprawie  zgłoszenia sołectw: Budy,  Dzielice, RozdraŜewek i Nowa Wieś  
  do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, 
- negatywną opinię na temat zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy  
  związanej z propozycją budowy fermy kurzej na terenie sołectwa Wolenice. 
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W ramach wolnych głosów i wniosków poruszano - z inicjatywy członków Komisji oraz Wójta 
Gminy zagadnienia dotyczące m.in. :  
 
  1/ remontu dróg powiatowych i gminnych, 
  2/ wycięcia krzewów oraz wysokich traw przy w/w drogach, 
  3/ zawansowania przygotowań związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych na terenie  
      gminy,  
  4/ przeprowadzenia wyborów organów sołectw na terenie gminy, 
  5/ planowanej termorenowacji budynku przedszkola  w RozdraŜewie, 
  6/ remontu świetlic wiejskich w Dzielicach i RozdraŜewie, 
  7/ sygnalizowanej likwidacji Urzędu Pocztowego w RozdraŜewie, 
  8/ zaopatrzenia gminy w wodę oraz podjęcia działań w celu zmniejszenia strat z tytułu  
       jej poboru,  
  9/ kontynuacji przebudowy oraz wymiany sieci wodociągowej na Osiedlu w RozdraŜewie,  
10/ wykorzystania  hali sportowej i odpłatności za jej wynajem, 
11/ funkcjonowania kursów MZK, 
12/ funkcjonowania przychodni „ROZMED” w RozdraŜewie  oraz planowanej modernizacji  
       jej budynku, 
13/ gospodarki odpadami na terenie gminy, 
14/ zbycia lokali mieszkalnych w budynku byłej szkoły w Maciejewie,  
15/ zawansowania budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu w RozdraŜewie, 
16/ realizacji świadczeń z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, 
17/ funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy i planowanej jej modernizacji,  
18/ realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  Nowa Wieś i Budy, 
19/ planowanej przebudowy ulic na osiedlu, 
20/ kosztów funkcjonowania świetlicy środowiskowej w RozdraŜewie,  
21/ powstałych szkód w wyniku zaistniałych na terenie gminy deszczy nawalnych w 2010r. 
 
  
  
 
Na sesjach Rady Gminy przed kaŜdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji  
przedkładał wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 
 
 
 
 
       Przewodniczący Komisji: 
        /-/  Zenon Włodarczyk    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
       RozdraŜew Nr XVII/101/2012 
                  `    z dnia  28 lutego 2012 r.  
 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Spraw Społecznych  

za 2011 rok  
 
 Komisja Spraw Społecznych w okresie sprawozdawczym odbyła 14 posiedzeń, w tym  
10 wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu. Średnia frekwencja wyniosła  
95%. Obecność członków przedstawiała się następująco : 
               Obecny     Nieobecny   
 
1. Jolanta Adamiak        14   - 
2. Artur Jakubek       14   - 
3. Wiesław Jankowski        13   1 
4. Robert Juskowiak        13   1 
5. Michał Ryba        13   1 
6. Roman Rzekiecki        13   1 
 
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 
Ponadto w poszczególnych posiedzeniach wzięli udział:  przedstawiciel Firmy NORDEX 
Michał Głowacki, projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michał 
Dudziński, lekarz Przychodni ROZ-MED  w RozdraŜewie Włodzimierz Hoffmann oraz 
Małgorzata Hofmann,  Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w RozdraŜewie Krzysztof 
Bałoniak, Prezes Zarządu Kółka Rolniczego w RozdraŜewie Dominik Kobylarz, Radca Prawny 
Urzędu Tatiana Cierniewska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Alicja Banaszek, 
Kierownicy, Inspektorzy i Podinspektorzy Referatów Urzędu Gminy, którzy referowali tematy            
i udzielali wyjaśnień dotyczących omawianych zagadnień. 
 
Komisja na swych posiedzeniach analizowała i opiniowała materiały sesyjne dotyczące:  
1/ sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2010 r. oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej  
     w sprawie oceny wykonania budŜetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budŜetu gminy RozdraŜew na 2011 i 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia  
    komunalnego,  
3/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2015 oraz na lata  
    2012 – 2017,   
4/ informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2011 r., 
5/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2012r. tj. ceny Ŝyta stanowiącej  
    podstawę obliczenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz wysokości stawek  
    podatku od środków transportowych. 
 
Ponadto omawiano i opiniowano projekty uchwał przedkładane na sesje Rady w sprawach : 
1/ określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego 
     oraz leśnego, 
2/  uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz   
    przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy RozdraŜew na 2011 i 2012r. i jego zmian,  
 3/  przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy RozdraŜew z organizacjami  
      pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  
      poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 i 2012 rok, 
 4/  przystąpienia Gminy RozdraŜew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu  
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      Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem  „Aktywna integracja w gminie RozdraŜew”, 
  5/ określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę RozdraŜew, 
  6/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy RozdraŜew,  
  7/ określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu gminy RozdraŜew podmiotom  
      nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli  
      wykonywania zleconego zadania, 
 8/ wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Wolenice, 
 9/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni  
      wiatrowych w gminie RozdraŜew oraz dokonania jej zmiany, 
10/ wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy roku 2012 środków stanowiących  
      fundusz sołecki, 
11/ inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz  
       ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów, 
12/ wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
       Zdrowotnej w Krotoszynie, 
13/ reprezentowania Gminy RozdraŜew w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, 
14/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia jej składu osobowego, 
15/ ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola , których organem  
      prowadzącym jest Gmina RozdraŜew  
16/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  
       ścieków,  
17/ zmiany Statutów: Gminy RozdraŜew, Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli  i Gminnego  
       Ośrodka Pomocy Społecznej w RozdraŜewie, 
18/ trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
       w RozdraŜewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 
19/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  
       w Rodzinie dla Gminy RozdraŜew na lata 2011 – 2016, 
20/ ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych, 
21/ środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  
       korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych  
       w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, 
22/ powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników  
       z obszaru gminy RozdraŜew do Sądów Rejonowych na kadencję 2012-2015, 
23/ wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy 
       na  lata 2011-2016, 
24/ zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład  
       mieszkaniowego zasobu gminy RozdraŜew, 
25/ wyraŜenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej przeznaczonej na poszerzenie pasa  
       drogowego ul. Gen. Sikorskiego w RozdraŜewie, 
26/ zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniŜek nauczycielom, którym powierzono stanowiska  
       kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązków realizacji  
       tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
       i opiekuńczych 
27/ regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
       zamieszkałych na terenie gminy RozdraŜew, 
28/ upowaŜnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w RozdraŜewie  
       do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia  pomocy materialnej  
       o charakterze socjalnym uczniów, 
29/ określania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy,  informacji  



- 3 - 
 
       o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu  
       wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku      
       budŜetowego, 
30/ wyboru ławników z obszaru Gminy RozdraŜew na kadencję 2012-2015, 
31/ objęcia udziałów w Spółce z o.o. pod nazwą „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą 
        w Kaliszu,  
32/ wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy RozdraŜew, 
33/ ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru Gminy RozdraŜew, 
34/ określenia minimalnych wysokości stawek czynszu za dzierŜawę gruntów komunalnych  
      na terenie gminy RozdraŜew, 
35/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania  
       nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli 
       prowadzonych przez gminę  RozdraŜew, 
36/ zmiany uchwały Nr XXVI/143/2009 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu  
        wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez  
       Gminę RozdraŜew, 
37/ ustalenia wydatków w budŜecie gminy RozdraŜew, które nie wygasają z upływem roku  
       budŜetowego 2011, 
38/ rozpatrzenia  skargi  na działania Wójta Gminy RozdraŜew. 
39/ zmian budŜetu gminy.  
 
W okresie sprawozdawczym komisja :   
1/ przyjęła sprawozdania i informacje dotyczące:  
     - realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych  
       oraz przeciwdziałania narkomanii w 2010r., 
    - działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w RozdraŜewie, 
    - świadczenia usług opieki zdrowotnej na terenie gminy,  
    - kosztów ogrzewania  budynków komunalnych - Ośrodka Zdrowia i  Urzędu Gminy 
      w RozdraŜewie,  
    - rozliczenia zimowego utrzymania dróg gminnych za sezon 2010/2011.  
2/ opracowała plan pracy komisji. 
 
Komisja w podczas odbytych posiedzeń: 
- wytypowała przedstawiciela do składu komisji konkursowej w przypadku ogłaszanych  
   konkursów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy, 
- wyraziła opinię na temat rezygnacji z realizacji Programu „Orlik 2012” na terenie Gminnego  
   Ośrodka Sportu i Rekreacji w RozdraŜewie, 
- dokonała wizji lokalnej i wypracowała koncepcję zagospodarowania boiska GOSiR, 
- zajęła stanowisko, aby zadanie z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami na terenie  
   gminy powierzyć Związkowi Gmin Zlewni Górnej Baryczy . 
 
Ponadto wyraziła : 
- pozytywną  opinię w sprawie zgłoszenia sołectw: Budy,  Dzielice, RozdraŜewek i Nowa Wieś  
  do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, 
- negatywną opinię na temat zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy  
  związanej z propozycją budowy fermy kurzej na terenie sołectwa Wolenice. 
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W ramach wolnych głosów i wniosków poruszano - z inicjatywy członków Komisji oraz Wójta 
Gminy zagadnienia dotyczące m.in. :  
 
  1/ remontu dróg powiatowych i gminnych, 
  2/ wycięcia krzewów oraz wysokich traw przy w/w drogach, 
  3/ zawansowania przygotowań związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych na terenie  
      gminy,  
  4/ przeprowadzenia wyborów organów sołectw na terenie gminy, 
  5/ planowanej termorenowacji budynku przedszkola  w RozdraŜewie, 
  6/ remontu świetlic wiejskich w Dzielicach i RozdraŜewie, 
  7/ sygnalizowanej likwidacji Urzędu Pocztowego w RozdraŜewie, 
  8/ zaopatrzenia gminy w wodę oraz podjęcia działań w celu zmniejszenia strat z tytułu  
       jej poboru,  
  9/ kontynuacji przebudowy oraz wymiany sieci wodociągowej na Osiedlu w RozdraŜewie,  
10/ wykorzystania  hali sportowej i odpłatności za jej wynajem, 
11/ funkcjonowania kursów MZK, 
12/ funkcjonowania przychodni „ROZMED” w RozdraŜewie  oraz planowanej modernizacji  
       jej budynku, 
13/ gospodarki odpadami na terenie gminy, 
14/ zbycia lokali mieszkalnych w budynku byłej szkoły w Maciejewie,  
15/ zawansowania budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w RozdraŜewie, 
16/ realizacji świadczeń z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, 
17/ funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy i planowanej jej modernizacji,  
18/ realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  Nowa Wieś i Budy, 
19/ planowanej przebudowy ulic na osiedlu, 
20/ kosztów funkcjonowania świetlicy środowiskowej w RozdraŜewie,  
21/ powstałych szkód w wyniku zaistniałych na terenie gminy deszczy nawalnych w 2010 r. 
 
 
 
Na sesjach Rady Gminy przed kaŜdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji  
przedkładał wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 
 
 
 
 
 
 
       Przewodnicząca Komisji 
         / -/ Jolanta Adamiak    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



           Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
       RozdraŜew Nr  XVII/101/2012  

    z dnia    28  lutego 2012 r.  
 
         

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy RozdraŜew 

                                                                 za 2011 rok  
 
    Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 8 posiedzeń. Frekwencja członków  
w posiedzeniach wyniosła 97%. 
 

Tematami posiedzeń komisji były: 
- opracowanie planu pracy komisji, 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2010 r. - wydanie opinii o wykonaniu budŜetu  

i sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,  
-    działalność jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w RozdraŜewie i Nowej Wsi,  
-    funkcjonowanie oraz koszty utrzymania Publicznego Przedszkola w RozdraŜewie, 
- rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy RozdraŜew. 
 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się i opracowała  pracy                 
na 2011r. 
 

Zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym komisja 
zapoznała się i zbadała sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu gminy za 2010 r., 
towarzyszące mu sprawozdania finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego.              
W oparciu o powyŜsze materiały oraz przeprowadzone czynności  kontrolne  dokonała analizy 
wykonania planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach budŜetu. Dochody 
zrealizowano kwocie 12.987.361,90 zł, co stanowi 99,9% planu, natomiast wydatki w kwocie 
13.628.644,36 zł tj. 95,7% planu.  
Komisja stwierdziła, Ŝe w 2010r. największe wydatki poniesione zostały na oświatę                         
- 5.009.498,60 zł, gospodarkę komunalną - 1.951.492,01 zł i pomoc społeczną - 1.777.995,27 zł.      
 

Przyczyny odchyleń w realizacji planu dochodów i wydatków zostały uzasadnione                             
w sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budŜetu gminy. Nie wystąpiło przekroczenie 
planowanych kwot wydatków.  
Komisja stwierdziła, Ŝe wydatki dokonywane były w sposób celowy i umoŜliwiający terminową 
realizację zadań. NiŜsze wykonanie wydatków rzeczowych w poszczególnych działach budŜetu 
wynikało z racjonalnej gospodarki środkami finansowymi.  
 

Przeprowadzone kontrole wydatków majątkowych na: uporządkowanie zaopatrzenia w wodę                
z ujęcia w Dąbrowie, remonty świetlic wiejskich w RozdraŜewku i Maciejewie oraz I etap 
budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości RozdraŜew – osiedle potwierdziły, 
Ŝe powyŜsze zadania zrealizowano terminowo i zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  
Nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych. Gmina uzyskała pomoc finansową  z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na remont w/w świetlic w kwocie 238.248 zł oraz na budowę                  
I etapu kanalizacji na osiedlu w wysokości 779.366 zł.  
 

Komisja stwierdziła, Ŝe budŜet został wykonany zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy 
uchwałami. Podkreśliła dobrą realizację zadań inwestycyjnych, wśród których główne znaczenie 
miały: 
- uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dąbrowie, 
- przebudowa dróg w RozdraŜewie ul. Łąkowa, Nowej Wsi, Dzielicach, Trzemesznie oraz 
   w Grębowie, 
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- zrealizowany I etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości RozdraŜew, 
- wykonany I etap budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu w RozdraŜewie oraz  
   zrealizowana linia oświetlenia w Maciejewie, 
- przeprowadzony remont świetlic w Maciejewie i RozdraŜewku,  
- zrealizowany I etap termorenowacji budynku Przedszkola w RozdraŜewie. 
 

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.921.849 zł wykorzystano w wysokości                             
2.822.390,40 zł, co stanowi 96,6% załoŜonego planu.  
 

Komisja potwierdziła, Ŝe z budŜetu gminy przekazano dotacje celowe na: remont drogi                  
w miejscowości Grębów - 19.332,84 zł, dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej – 5425 zł i Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie                      
- 5.676 zł, funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt prowadzonego przez Gminę Krotoszyn                    
- 595 zł, działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej - 135.457 zł, zakup sprzętu 
poŜarniczego dla jednostek OSP na terenie gminy - 21.255 zł oraz dofinansowanie zakupu 
samochodu dla  Komendy Policji w Koźminie Wlkp. - 8.000 zł. 
Dotacje przekazane zostały zgodnie z podjętymi uchwałami i wykorzystane zgodnie                       
z przeznaczeniem.   
 

Dokonana analiza informacji o stanie mienia komunalnego za okres 1.10.2009r. -31.12.2010r. 
potwierdza, Ŝe gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegało prawidłowo, a Wójt Gminy 
nie przekroczył granic zwykłego zarządu mieniem oraz upowaŜnień wynikających z uchwały 
Rady Gminy określającej zasady nabycia, zbycia i obciąŜenia nieruchomości gruntowych oraz 
ich wydzierŜawiania lub najmu na czas dłuŜszy niŜ 3 lata  i na czas nieoznaczony.  
Dochody uzyskane ze sprzedaŜy mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2010r. wyniosły 
kwotę 191.572,55 zł. 
 

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budŜetu gminy za 2010 r.                        
i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.  
 
   Zgodnie z planem pracy Komisja zapoznała się z działalnością jednostek Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych  w RozdraŜewie i Nowej Wsi w 2010r. 
Wykonane czynności kontrolne potwierdziły prawidłowe i celowe wydatkowanie środków            
na zakup sprzętu, części zamiennych, opłaty, ubezpieczenie remiz, naprawę instalacji 
elektrycznej budynku remizy OSP RozdraŜew, przeglądy, konserwacje, koszty zuŜycia energii, 
wynagrodzenie kierowcy OSP Nowa Wieś oraz pracownika OSP RozdraŜew, które wyniosły 
łącznie kwotę 48.175,36 zł. 
Udzielone jednostce OSP RozdraŜew dotacje celowe w łącznej kwocie 14.174 zł wykorzystano 
zgodnie z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowej, wykonanie linii zasilającej oraz  zakup 
ubrań trudnopalnych, butów i rękawic. 
Dokonana wizytacja jednostek potwierdziła, Ŝe obiekty remiz jak równieŜ samochody 
poŜarnicze, wyposaŜenie  i pozostały sprzęt są zadbane, utrzymane w czystości i  w pełnej 
sprawności technicznej.  
Nie zgłoszono uwag do funkcjonowania w/w jednostek na terenie gminy. 
 
   W okresie sprawozdawczym komisja zapoznała się z funkcjonowaniem oraz kosztami 
utrzymania Publicznego Przedszkola w RozdraŜewie w 2010r. W placówce funkcjonują trzy 
oddziały przedszkolne. W roku szkolnym 2010/2011 liczba przedszkolaków wyniosła 69 dzieci. 
Dyrektorem placówki od 1.09.2007 r. jest Pani Danuta Bała.  
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Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi 7,61, w tym: 4,11 etatów nauczycielskich  
i 3,50 etatu pracowników obsługi. 
Łączne wydatki na utrzymanie przedszkola wyniosły kwotę 448.781,13 zł. Komisja dokonała 
analizy poniesionych wydatków rzeczowych, które wyniosły 146.922,22 zł. Zadania 
zrealizowane w ramach rozpoczętej termorenowacji budynku przedszkola, w tym: wymiana 
okien, drzwi, podłogi, instalacji c.o., linii okablowania, wykonane sufitów podwieszanych, 
malowanie sali oraz załoŜenie lamp oświetleniowych pochłonęły kwotę 67.238,95 zł. Pozostałe 
wydatki poniesione na zakup Ŝywności, ogrzewanie przedszkola, koszty zuŜycia energii, badania 
i szkolenia pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i inne wyniosły 79.683,27 zł. 
Rodzice z tytułu opłaty stałej wpłacili kwotę 23.017,50 zł, a za wyŜywienie 27.775,70 zł. 
 

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, Ŝe Przedszkole Publiczne 
w RozdraŜewie jako samodzielna placówka oświatowa prawidłowo oraz zgodnie                                    
z obowiązującymi przepisami prawa realizuje zadania statutowe oraz nałoŜone zadania przez 
organ prowadzący. Nie stwierdzono Ŝadnych nieprawidłowości i uchybień finansowych. Obiekt 
przedszkola oraz przyległy teren  jest zadbany i estetyczny.  
Komisja Rewizyjna potwierdziła potrzebę kontynuacji zadania termorenowacji północnej części 
budynku przedszkola. 
 

   Zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze Statutu Gminy, Komisja zbadała złoŜoną przez 
Panów: Ryszarda Bałę, Tadeusza Lukasa, Krzysztofa Kozłowskiego, Mariana Waliszewskiego 
i Jaromira Zasiecznego skargę na działania Wójta Gminy RozdraŜew w związku 
niewypłaceniem na rzecz skarŜących zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, w których 
gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź w 2010r. Komisja 
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, w ramach którego dokonała analizy 
przedstawionych dokumentów (protokółów przesłuchania świadków, wyroków Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu), złoŜonych wyjaśnień pracownika Urzędu Gminy                                
i prowadzącego postępowania o udzielenie zasiłków - kierownika GOPS w RozdraŜewie oraz 
prowadzonej przez Urząd korespondencji i konsultacjami ze słuŜbami Wojewody w sprawie 
rodzajów pomocy przewidywanej przez przepisy w przypadku stwierdzonych na obszarze gminy 
RozdraŜew w maju 2010r. deszczy nawalnych.  

 
   W oparciu o powyŜsze Komisja nie stwierdziła bezczynności i zaniechania ze strony Wójta 
Gminy RozdraŜew, ani teŜ podległych mu pracowników i wystąpiła z wnioskiem do Rady 
Gminy, rekomendując podjęcie w przedmiotowej sprawie uchwały o uznaniu skargi                       
za bezzasadną.    
 
   Przyjętą w planie 2011r. Informację o udzielonych ulgach, umorzeniach i odroczeniach                    
w podatkach zrealizowano w bieŜącym roku.  
 
 
   Wykonane zadania kontrolne przez Komisję Rewizyjną potwierdzają prawidłowość 
prowadzonej gospodarki finansowej przez Urząd Gminy w RozdraŜewie.  
 
 
       Przewodniczący Komisji : 
           /-/ Lucjan Zmyślony  
 


