
          Uchwała Nr XXV/148/2013 
                                                         Rady Gminy Rozdrażew 
                                                         z dnia 27 lutego 2013r.  
 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew 
 
 
 
               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 Rozdrażew  
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 Rozdrażew  
       za 2012r. : 
 
      1/ Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 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 Rozdrażew.  
 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
       Artur Jakubek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Uzasadnienie :  
 
  
    Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy 
Rozdrażew komisje przedkładają Radzie Gminy sprawozdania z działalności. 
     Wnoszę o przyjęcie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy w roku 2012. 
         
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
       Artur Jakubek 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
       Rozdrażew  Nr XXV/148/2013 

z dnia 27 lutego 2013r.  
        

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

za 2012 rok  
 
 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w okresie sprawozdawczym odbyła  
10 wspólnych posiedzeń z Komisją Spraw Społecznych. Średnia frekwencja wyniosła  
91%. Obecność członków przedstawiała się następująco : 
                Obecny      Nieobecny   
 
1. Zdzisław Filipiak          8   - 
2. Piotr Goliński        10   - 
3.Mirosław Jarocki        10   - 
4. Dariusz Kolenda                        7   1 
5. Grzegorz Lis         8   2 
6. Jan Maciejewski       10   - 
7. Arkadiusz Pabich         6   4 
8. Lucjan Zmyślony         9   1 
9. Zenon Włodarczyk       10   - 
 
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 
Ponadto w poszczególnych posiedzeniach wzięli udział: projektant miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Michał Dudziński, przedstawiciel Firmy EAB Energia 
Wiatrowa z Bydgoszczy Sławomir Suchowski, Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Rozdrażewie Krzysztof Bałoniak, Prezes Zarządu Kółka Rolniczego w Rozdrażewie 
Dominik Kobylarz,  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/ sprawozdań z wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego za 2011 r. wraz  
    z informacją o stanie mienia komunalnego  oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  
    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2013 rok,  
3/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2019 oraz na lata  
     2013 - 2019,  
4/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r., o kształtowaniu 
     się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 
     Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,  
5/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2013r. tj. ceny żyta stanowiącej  
    podstawę obliczenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości,  wysokości stawek  
    podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej . 
 
Ponadto omawiano i opiniowano projekty uchwał przedkładane na sesje Rady m.in.  
w sprawach : 
  1/ zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki 
       Wodnej w Poznaniu na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach   
       Nowa Wieś i Budy oraz w Rozdrażewie ul. Sportowa,  
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   2/ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  
       ze środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,  
   3/ przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego  
       Kapitał Ludzki pod tytułem  „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”,  
   4/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie,  
   5/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania  
        nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli  
        prowadzonych przez gminę  Rozdrażew,  
   6/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków 
       stanowiących  fundusz sołecki, 
   7/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod  
       budowę przepompowni ścieków w miejscowościach Nowa Wieś i Budy, 
   8/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
       na terenie Gminy Rozdrażew, 
   9/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
       ścieków, 
10/ zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Budy,  
11/ uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz   
      przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy Rozdrażew i jego zmian w 2012r.  
12/ wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach 746 
       i 572/23 położonych w obrębie geodezyjnym Rozdrażew oraz rozszerzenia jej o kolejne  
      dwie działki,  
13/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni 
       wiatrowych w rejonie wsi Dzielice, Wolenice, 
14/ podziału Gminy Rozdrażew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz   
       liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 
15/ aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rozdrażew”. 
16/ określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego  
      oraz leśnego, 
17/ przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami  
      pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  
      pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, 
18/ przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. 
19/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2012r. i 2013r., 
20/ zmian budżetu gminy.  
 
Zgodnie z obowiązkami nałożonymi na gminy nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach Komisja opiniowała projekty uchwał regulujące gospodarkę odpadami 
po 1 lipca 2013r. (m.in. regulamin utrzymania czystości, wybór metody naliczania opłaty 
śmieciowej, stawki tej opłaty oraz przystąpienie gminy do Związku Międzygminnego 
„EKO SIÓDEMKA”, który przejmie prowadzenie gospodarki odpadami od przynależnych 
gmin). 
 
W okresie sprawozdawczym komisja :   
1/ przyjęła sprawozdania  dotyczące:  
     - realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych  
       oraz przeciwdziałania narkomanii w 2011r., 
    - działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie, 
2/ opracowała plan pracy komisji. 
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Komisja  podczas odbytych posiedzeń: 
-  dokonała wizji lokalnej oczyszczalni ścieków  i zapoznała się z jej funkcjonowaniem,     
-  pozytywnie zaopiniowała wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób  
   Niepełnosprawnych w Krotoszynie  w sprawie dofinansowania zakupu pojazdu dla 
   Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
-  negatywnie rozpatrzyła wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej Oddział  w Krotoszynie 
   w sprawie obniżenia stawki podatku rolnego wynikający z trudnej sytuacji w rolnictwie 
   spowodowanej wymarznięciem upraw,  
-  negatywnie rozpatrzyła  wniosek Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Rozdrażewie  
   o dofinansowanie działalności stowarzyszenia, którego możliwość pozyskania istnieje  
    w ramach konkursu na realizację zadania publicznego gminy w zakresie  kultywowania  
    tradycji lokalnych,    
-  zapoznała  się  z założeniami  nowego systemu gospodarki odpadami,   
-  wyraziła pozytywną opinię  w sprawie przekazania  w 2013r.  Powiatowi Krotoszyńskiemu  
   dofinansowania na realizację przebudowy drogi powiatowej w Grębowie. 
 
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 zbierania poboczy  przy w/w drogach, 
  3/ realizacji  zadań drogowych na terenie gminy,  
  3/ działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie,  
  4/ remontu świetlic wiejskich w Nowej Wsi i Grębowie , 
  5/ przebudowy ulic na osiedlu, 
  6/ zaopatrzenia gminy w wodę oraz podjęcia działań w celu zmniejszenia strat z tytułu  
       jej poboru, 
  7/ funkcjonowania oczyszczalni ścieków  w Rozdrażewie,  
  8/ opieki na zwierzętami bezdomnymi, 
  9/  realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  Nowa Wieś, Budy oraz  
       w Rozdrażewie na ul. Sportowej,  
10/ planowanej realizacji elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Dzielice, Wolenice, 
11/ funkcjonowania przychodni „ROZMED” w Rozdrażewie,   
12/ nowego podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze,  
13/ obowiązku wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, 
14/ planowanego uruchomienia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych,  
15/ możliwości korzystania  z hali sportowej i odpłatności za jej wynajem, 
16/ kontynuacji aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w ramach realizowanego projektu  
      „Aktywna Integracja w Gminie Rozdrażew”.  
 
Na sesjach Rady Gminy przed każdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji  
przedkładał wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 
 
 
 
 
       Przewodniczący Komisji 
       /-/ Zenon Włodarczyk    

 
 
 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
       Rozdrażew Nr XXV/148/2013 
                  `    z dnia 27 lutego 2013 r.  
 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Spraw Społecznych  

za 2012 rok  
 
 Komisja Spraw Społecznych w okresie sprawozdawczym odbyła 11 posiedzeń, w tym  
10 wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Średnia frekwencja wyniosła  
94%. Obecność członków przedstawiała się następująco : 
               Obecny     Nieobecny   
 
1. Jolanta Adamiak        11   - 
2. Artur Jakubek       11   - 
3. Wiesław Jankowski        11   - 
4. Robert Juskowiak        11   - 
5. Michał Ryba         9   2 
6. Roman Rzekiecki         9   2 
 
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 
Ponadto w poszczególnych posiedzeniach wzięli udział: projektant miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Michał Dudziński, przedstawiciel Firmy EAB Energia 
Wiatrowa z Bydgoszczy Sławomir Suchowski, Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Rozdrażewie Krzysztof Bałoniak, Prezes Zarządu Kółka Rolniczego w Rozdrażewie 
Dominik Kobylarz, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi Grażyna Stachowiak, 
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/ sprawozdań z wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego za 2011 r. wraz  
    z informacją o stanie mienia komunalnego  oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  
    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2013 rok,  
3/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2019 oraz na lata  
     2013 - 2019,  
4/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r., o kształtowaniu 
     się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 
     Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,  
5/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2013r. tj. ceny żyta stanowiącej  
    podstawę obliczenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości,  wysokości stawek  
    podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej . 
 
Ponadto omawiano i opiniowano projekty uchwał przedkładane na sesje Rady m.in.  
w sprawach : 
   1/ zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki 
       Wodnej w Poznaniu na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach   
        Nowa Wieś i Budy oraz w Rozdrażewie ul. Sportowa,  
   2/ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  
       ze środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,  
   3/ przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego  
       Kapitał Ludzki pod tytułem  „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”,  
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   4/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie,  
   5/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania  
        nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli  
        prowadzonych przez gminę  Rozdrażew,  
   6/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków 
       stanowiących  fundusz sołecki, 
   7/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod  
       budowę przepompowni ścieków w miejscowościach Nowa Wieś i Budy, 
   8/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
       na terenie Gminy Rozdrażew, 
   9/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
       ścieków, 
10/ zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Budy,  
11/ uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz   
      przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy Rozdrażew i jego zmian w 2012r.,  
12/ wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach 746 
       i 572/23 położonych w obrębie geodezyjnym Rozdrażew oraz rozszerzenia jej o kolejne  
      dwie działki,  
13/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni 
       wiatrowych w rejonie wsi Dzielice, Wolenice, 
14/ podziału Gminy Rozdrażew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz   
       liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 
15/ aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rozdrażew”, 
16/ określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego  
      oraz leśnego, 
17/ przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami  
      pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  
      pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, 
18/ przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, 
19/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2012r. i 2013r., 
20/ zmian budżetu gminy.  
 
Zgodnie z obowiązkami nałożonymi na gminy nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach Komisja opiniowała projekty uchwał regulujące gospodarkę odpadami 
po 1 lipca 2013r. (m.in. regulamin utrzymania czystości, wybór metody naliczania opłaty 
śmieciowej, stawki tej opłaty oraz przystąpienie gminy do Związku Międzygminnego 
„EKO SIÓDEMKA”, który przejmie prowadzenie gospodarki odpadami  od przynależnych 
gmin). 
 

W okresie sprawozdawczym komisja :   
1/ przyjęła sprawozdania dotyczące:  
     - realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych  
       oraz przeciwdziałania narkomanii w 2011r., 
    - działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie, 
2/ opracowała plan pracy komisji. 
 

Komisja  podczas odbytych posiedzeń: 
-  dokonała wizji lokalnej oczyszczalni ścieków  i zapoznała się z jej funkcjonowaniem,     
-  pozytywnie zaopiniowała wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób  
   Niepełnosprawnych w Krotoszynie  w sprawie dofinansowania zakupu pojazdu dla 
   Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
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-  negatywnie rozpatrzyła wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej Oddział  w Krotoszynie 
   w sprawie obniżenia stawki podatku rolnego wynikający z trudnej sytuacji w rolnictwie 
   spowodowanej wymarznięciem upraw,  
-  negatywnie rozpatrzyła  wniosek Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Rozdrażewie  
   o dofinansowanie działalności stowarzyszenia, którego możliwość pozyskania istnieje  
    w ramach konkursu na realizację zadania publicznego gminy w zakresie  kultywowania  
    tradycji lokalnych,    
-  zapoznała  się  z założeniami  nowego systemu gospodarki odpadami,   
-  wyraziła pozytywną opinię  w sprawie przekazania  w 2013r.  Powiatowi Krotoszyńskiemu  
   dofinansowania na realizację przebudowy drogi powiatowej w Grębowie. 
 
Ponadto odbyła posiedzenie wyjazdowe w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi 
i zapoznała się z jej funkcjonowaniem.  
 
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 zbierania poboczy  przy w/w drogach, 
  3/ realizacji  zadań drogowych na terenie gminy,  
  3/ działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie,  
  4/ remontu świetlic wiejskich w Nowej Wsi i Grębowie , 
  5/ przebudowy ulic na osiedlu, 
  6/ zaopatrzenia gminy w wodę oraz podjęcia działań w celu zmniejszenia strat z tytułu  
       jej poboru, 
  7/ funkcjonowania oczyszczalni ścieków  w Rozdrażewie,   
  8/ obowiązku  wdrożenia programu  opieki na zwierzętami bezdomnymi, 
  9/  realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  Nowa Wieś, Budy oraz  
       w Rozdrażewie na ul. Sportowej,  
10/ planowanej realizacji elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Dzielice, Wolenice, 
11/ funkcjonowania przychodni „ROZMED” w Rozdrażewie,   
12/ nowego podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze,  
13/ obowiązku wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, 
14/ planowanego uruchomienia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych,  
15/ możliwości korzystania  z hali sportowej i odpłatności za jej wynajem, 
16/ kontynuacji aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w ramach realizowanego projektu  
      „Aktywna Integracja w Gminie Rozdrażew”.  
 
Na sesjach Rady Gminy przed każdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji  
przedkładał wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 
 
 
 
 
       Przewodniczący Komisji 
       /-/ Jolanta Adamiak 
 
 

 
 
 



           Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
       Rozdrażew   Nr XXV/148/2013  

z dnia 27 lutego 2013 r.  
         

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozdrażew 

                                                                 za 2012 rok  
 
    Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń. Frekwencja członków 
w posiedzeniach wyniosła 93%. 
 

Tematami posiedzeń komisji były: 
- opracowanie planu pracy komisji, 
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 r. - wydanie opinii o wykonaniu 

budżetu  i sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,  
-    informacja o umorzeniach, ulgach i odroczeniach w podatkach w 2011r., 
-    gospodarka gruntami stanowiącymi własność gminy,  
-    funkcjonowanie oraz koszty utrzymania Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi, 
- realizacja zadań drogowych na terenie gminy Rozdrażew za 2011r.  
 

   Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna opracowała sprawozdanie z działalności 
za 2011r. oraz  plan pracy na kolejny rok.  
   Zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym komisja 
zapoznała się i zbadała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 r., 
towarzyszące mu sprawozdania finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego. W 
oparciu o powyższe materiały oraz przeprowadzone czynności kontrolne dokonała analizy 
wykonania planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach budżetu. Dochody 
zrealizowano kwocie 13.786.839,60 zł, co stanowi 99,4% planu, natomiast wydatki w kwocie 
14.987.566,35 zł tj. 96,5% planu.  
Komisja stwierdziła, że w 2011r. największe wydatki poniesione zostały na oświatę  
- 5.501.419,25 zł, gospodarkę komunalną - 2.971.529,54 zł i pomoc społeczną - 1.735.019,84 
zł.  
 

Przyczyny odchyleń w realizacji planu dochodów i wydatków zostały uzasadnione                             
w sprawozdaniu Wójta Gminy, które komisja uznała za wyczerpujące. Nie wystąpiło 
przekroczenie planowanych kwot wydatków.  
Komisja stwierdziła, że pomimo zróżnicowanego wydatkowania środków realizacja 
założonych zadań rzeczowych przebiegała prawidłowo i terminowo.  
 

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 4.146.748 zł wykorzystano w wysokości                            
4.024.783,57 zł, co stanowi 97,1% założonego planu.  
 

Zbadane wydatki majątkowe na: przebudowę drogi w miejscowości Chwałki, remont 
świetlicy wiejskiej w Dzielicach, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i 
Budy - I etap potwierdziły, że powyższe zadania zrealizowano zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych. Gmina uzyskała pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na remont w/w świetlicy w kwocie 80.399  zł oraz na budowę I etapu kanalizacji w 
Nowej Wsi  w wysokości  1.200.000zł.  

Komisja stwierdziła, że budżet został wykonany zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy 
uchwałami. Podkreśliła dobrą realizację zadań inwestycyjnych, wśród których główne 
znaczenie miały:  
- przebudowa dróg w Rozdrażewie ul. 25 stycznia, Grębowie, Dzielice - Dębowiec - 
Wolenice,  
  Chwałkach, Wykach  na łącznej długości 3,9 km, 
- realizacja II etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew, 
- zamontowanie separatora na kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie,  
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- przeprowadzenie rekultywacji gminnego wysypiska odpadów, 
- opracowanie aktualizacji kosztorysu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
   Nowa Wieś i Budy oraz rozpoczęta realizacja I etapu  zadania,  
- wykonanie II etapu budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu w Rozdrażewie, 
- przeprowadzone remonty świetlic w Dzielicach i Rozdrażewie oraz opracowanie  
  dokumentacji technicznej na remont świetlicy w Dąbrowie,  
- urządzenie placu zabaw przy  ZSP w Rozdrażewie,  
- wykonanie podjazdu do budynku Urzędu  (II etap). 
 

Komisja ustaliła, że udzielone przez gminę dotacje celowe na zakup sprzętu jednostek OSP  
na terenie gminy na łączną kwotę 22.330 zł zostały przekazane zgodnie z zawartymi  
umowami. Jednostki pozyskały również dofinansowanie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w kwocie 8.390 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  2.000 zł. Dotacje rozliczone zostały prawidłowo.  
Ponadto zbadane dokumenty w zakresie udzielonych w roku sprawozdawczym dotacji 
na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w łącznej kwocie 5.500 zł 
i dofinansowanie rozwoju sportu w kwocie 7.000 zł potwierdziły prawidłowo ogłoszone 
i przeprowadzone konkursy ofert, terminowe wykorzystanie i rozliczenie dotacji. 
 

Dokonana analiza informacji o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2011r. - 
31.12.2011r. potwierdziła, że gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegało 
prawidłowo, a Wójt Gminy nie przekroczył granic zwykłego zarządu mieniem oraz 
upoważnień wynikających z uchwały Rady Gminy określającej zasady nabycia, zbycia i 
obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.  
Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły kwotę 15.276,60 zł, 
z użytkowania 24.652,35 zł oraz dzierżawy i najmu 256.069,83 zł.  
 

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2011r.                        
i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.  
 

   Realizując plan pracy Komisja zapoznała się z informacją o udzielonych ulgach, 
umorzeniach i odroczenia w podatkach w 2011r. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku 
rolnym Wójt Gminy udzielił 16 wnioskodawcom ulg w podatku z tytułu nabycia gruntów 
rolnych na powiększenie gospodarstw oraz 6 podatnikom ulg z tytułu budowy i modernizacji 
budynków inwentarskich. Komisja stwierdziła, że na terenie gminy podatnicy jedynie 
w sporadycznych i trudnych sytuacjach składali wnioski o umorzenia (11) i odroczenia rat 
podatku (8).  
W 2011r. organ podatkowy wydał decyzje dotyczące umorzeń zaległości podatkowych na 
kwotę 2.797zł. Na podstawie nowych i kontynuowanych decyzji w sprawie przyznania 
zwolnienia – ulgi z tytułu nabycia gruntu, odpisano w podatku rolnym kwotę 18.293,50 zł, a z 
tytułu ulgi inwestycyjnej 111.895,50zł. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w 
zastosowanych przez Wójta ulgach i umorzeniach zaległości podatkowych. 
 

   W okresie sprawozdawczym Komisja zbadała gospodarkę gruntami stanowiącymi własność 
gminy. Dokonała analizy zagospodarowania obiektów i gruntów komunalnych. Łączna 
powierzchnia gruntów wraz z zajętymi pod budynkami wg stanu na dzień 31.12.2011r. 
wyniosła 211,4509 ha, w tym 125 ha stanowiły drogi. Na podstawie dokonanych czynności 
Komisja  Rewizyjna potwierdziła, że gospodarka gruntami na terenie gminy prowadzona była 
umiejętnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz podjętymi uchwałami 
Rady Gminy regulującymi zasady i formy nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu. Stwierdzono, że Wójt Gminy nie 
przekroczył upoważnień Rady w zakresie wydzierżawiania i wynajmowania mienia 
komunalnego gminy.  
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   W okresie sprawozdawczym komisja zapoznała się z funkcjonowaniem oraz kosztami 
utrzymania Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi. W placówce funkcjonuje jeden oddział 
przedszkolny liczący 25 dzieci. Dyrektorem przedszkola od 1974r. jest Pani Małgorzata 
Kraszkiewicz. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi 3,75 w tym: 2,05 etatu 
nauczycielskiego i 1,70 etatu pracowników obsługi. 
Łączne wydatki na utrzymanie przedszkola za okres 8 miesięcy 2012r. wynosiły 
139.738,29 zł. Komisja dokonała analizy wydatków rzeczowych poniesionych w kwocie 
26.770,49 zł m.in. na: zakup i montaż drzwi wejściowych, wykonanie ocieplenia ścian 
przedszkola od strony zachodniej, zakup żywności, przewóz dzieci na wycieczkę, koszty 
zużycia energii, badania i szkolenia pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i innych. 
Rodzice wpłacili z tytułu opłaty za wyżywienie  kwotę 6.145 zł oraz za pobyt dziecka poza 
czas przekraczający realizację podstawy programowej 6.747zł. 
 

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Przedszkole 
Publiczne w Nowej Wsi jako samodzielna placówka oświatowa prawidłowo oraz zgodnie                                    
z obowiązującymi przepisami prawa realizuje zadania statutowe oraz nałożone zadania przez 
organ prowadzący. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i uchybień finansowych. 
Obiekt przedszkola oraz przyległy teren  jest zadbany i estetyczny.  
 

   Zgodnie z planem pracy Komisja zbadała realizację zadań drogowych na terenie gminy 
za 2011r. Zapoznała się z zakresem wykonanych przez wyłonione w drodze przetargu 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „BUDKOM” J. Hofmana 
i K. Koseckiego z Kalisza inwestycji drogowych w miejscowościach:   
- Wolenice - Dębowiec  na długości 740,03m – 125.039,12 zł  
- Rozdrażew ul. 25 stycznia na długości 600m – 146.596,73 zł, 
- Chwałki na długości 600m - 88.893,04 zł, 
- Grębów na długości 218,3m – 194.194,43 zł  
- Nowa Wieś na długości 1.110m – 208.726,62 zł  
- Wyki na długości 641m -  105.834,56 zł. 
 

Komisja potwierdziła, że w 2011r. wykonany został blisko 4 km odcinek przebudowy dróg 
gminnych. Łączny koszt zadań wyniósł kwotę 869.284,50 zł, w tym środki budżetu gminy 
713.589,50 zł, funduszy sołectw 76.195 zł oraz dotacja ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa Wielkopolskiego w kwocie 79.500 zł.  
W wyniku dokonanych czynności kontrolnych Komisja stwierdziła, że inwestycje drogowe 
zostały wykonane zgodnie z przepisami ustawy zamówień publicznych. Protokóły odbioru 
prac potwierdzają prawidłowe, rzetelne oraz terminowe wykonanie zadań, które wpłynęły 
na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy. 
 
   Wykonane zadania kontrolne przez Komisję Rewizyjną potwierdzają prawidłowość 
prowadzonej gospodarki finansowej przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.  
 
 
 
       Przewodniczący Komisji 
   ,    /-/ Lucjan Zmyślony 
 


