
          Uchwała Nr  XXXVIII/203/2014 
                                                         Rady Gminy Rozdrażew 
                                                         z dnia   27 marca 2014r.  
 
 
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 2013 r. poz. 594 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 2013r. : 
 
      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 2013. 
         
 
    
        Przewodniczący Rady Gminy  
        Artur  Jakubek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
   Rozdrażew  Nr XXXVIII/203/2014 

z dnia  27 marca  2014r.  
        

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

za 2013 rok  
 
 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w okresie sprawozdawczym odbyła  
8 wspólnych posiedzeń z Komisją Spraw Społecznych. Średnia frekwencja wyniosła  
89%. Obecność członków przedstawiała się następująco : 
                Obecny      Nieobecny   
 
1. Zdzisław Filipiak          8   - 
2. Piotr Goliński          8   - 
3.Mirosław Jarocki          8   - 
4. Dariusz Kolenda                        7   1 
5. Grzegorz Lis         7   1 
6. Jan Maciejewski         8   - 
7. Arkadiusz Pabich         3   5 
8. Lucjan Zmyślony         7   1 
9. Zenon Włodarczyk         8   - 
 
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 
Ponadto w poszczególnych posiedzeniach wzięli udział:  przedstawiciel Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Krotoszynie, 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 2012 r. wraz  
    z informacją o stanie mienia komunalnego  oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  
    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2014 rok,  
3/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i jej zmian,  
4/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r., o kształtowaniu 
     się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 
     Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,  
5/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2014r. tj. ceny żyta stanowiącej  
    podstawę obliczenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości,  wysokości stawek  
    podatku od środków transportowych. 
 

Ponadto omawiano i opiniowano projekty uchwał przedkładane na sesje Rady m.in.  
w sprawach : 
  1/ przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, 
  2/ podziału Gminy Rozdrażew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów 
      i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
  3/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2014 środków  
      stanowiących fundusz  sołecki, 
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  4/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
      odprowadzania ścieków, 
  5/ zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn dotyczącym doskonalenia  
      zawodowego nauczycieli, 
  6/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
      zwierząt  na terenie gminy Rozdrażew, 
  7/ określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów  
      i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rozdrażew,  
      warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat  
      za korzystanie z nich, 
  8/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę .  
  9/ inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa   
       oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów, 
10/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz  
       podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
       i wolontariacie na 2014rok, 
11/ uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
      oraz przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy Rozdrażew na 2014r.,  
12/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży  
       służbowych radnych Rady Gminy, 
13/ 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. oraz projekty zmieniające, wynikające m. in. z wprowadzonych zmian 
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz obniżenia przez Radę Gminy                     
od 1 stycznia 2014r wysokości stawek za gospodarowanie odpadami (m.in. regulamin 
utrzymania czystości, wybór metody naliczania opłaty śmieciowej, stawki tej opłaty, wzoru 
deklaracji). 
 

W okresie sprawozdawczym komisja :   
1/ przyjęła sprawozdania  dotyczące:  
     - realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych   
        oraz przeciwdziałania narkomanii w 2012r., 
     - działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie, 
2/ opracowała plan pracy komisji. 
 

Komisja  podczas  jednego z posiedzeń uczestniczyła w  prezentacji samochodu do przewozu 
osób niepełnosprawnych zakupionego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie  
z udziałem dofinansowania z budżetu gminy w 2012r. w kwocie 4.700zł. 
 

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,  
  4/ modernizacji GOSiR w Rozdrażewie,   
  5/ planowanego remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie,  
  6/ kontynuacji przebudowy świetlicy wiejskiej w Budach wraz z utwardzeniem  
       przyległego terenu,   
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  7/ montażu instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku,  
  8/ realizacji boisk w Rozdrażewku i Dzielicach oraz wyposażenia świetlicy w Wykach, 
  9/ zaopatrzenia gminy w wodę oraz podjęcia działań w celu zmniejszenia strat z tytułu  
      jej poboru i zaległości odbiorców, 
10/ funkcjonowania  nowego systemu gospodarki odpadami oraz planowanych zbiórek   
       odpadów problemowych,  
11/ opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz uruchomionego systemu adopcyjnego, 
12/ udziałów Gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu   
       oraz  korzystania przedsiębiorców z w/w poręczeń, 
13/ realizacji utwardzenia terenu przy salce i remizie OSP  w Dąbrowie,  
14/ realizacji zadań publicznych przez  organizacje pozarządowe, 
15/ propozycji współfinansowania III etapu  modernizacji szpitala powiatowego,   
16/ dofinansowania dowozu uczestników zajęć WTZ w Krotoszynie z terenu gminy, 
17/ funkcjonowania  punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, 
18/  planowanych zadań w zakresie uzupełnienia oświetlenia ulicznego,  
19/ możliwości sfinansowania  zajęć sportowych dla uczącej się młodzieży 
       ponadgimnazjalnej, 
20/ osiągnięć drużyn OSP z terenu gminy  w Powiatowych Zawodach Sportowo 
       - Pożarniczych,  
21/ zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dąbrowa,  
22/ planowanej debaty społecznej dotyczącej stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 
 
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 XXXVIII/203/2014 

z dnia  27 marca  2014r.  
 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Spraw Społecznych  

za 2013 rok  
 
 Komisja Spraw Społecznych w okresie sprawozdawczym odbyła 8 wspólnych 
posiedzeń  z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Średnia frekwencja wyniosła  
94%. Obecność członków przedstawiała się następująco : 
               Obecny     Nieobecny   
 
1. Jolanta Adamiak          8   - 
2. Artur Jakubek         8   - 
3. Wiesław Jankowski          7   1 
4. Robert Juskowiak          8   - 
5. Michał Ryba          7   1 
6. Roman Rzekiecki          7   1 
 
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 
Ponadto w poszczególnych posiedzeniach wzięli udział:  przedstawiciel Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Krotoszynie, 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 2012 r. wraz  
    z informacją o stanie mienia komunalnego  oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  
    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2014 rok,  
3/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i jej zmian,  
4/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r., o kształtowaniu 
     się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 
     Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,  
5/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2014r. tj. ceny żyta stanowiącej  
    podstawę obliczenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości,  wysokości stawek  
    podatku od środków transportowych. 
 

Ponadto omawiano i opiniowano projekty uchwał przedkładane na sesje Rady m.in.  
w sprawach : 
  1/ przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, 
  2/ podziału Gminy Rozdrażew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów 
      i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
  3/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2014 środków  
      stanowiących fundusz  sołecki, 
  4/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
      odprowadzania ścieków, 
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  5/ zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn dotyczącym doskonalenia  
      zawodowego nauczycieli, 
  6/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
      zwierząt  na terenie gminy Rozdrażew, 
  7/ określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów  
      i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rozdrażew,  
      warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat  
      za korzystanie z nich, 
  8/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę .  
  9/ inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa   
       oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów, 
10/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz  
       podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
       i wolontariacie na 2014rok, 
11/ uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
      oraz przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy Rozdrażew na 2014r.,  
12/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży  
       służbowych radnych Rady Gminy, 
13/ 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. oraz projekty zmieniające, wynikające m. in. z wprowadzonych zmian 
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz obniżenia przez Radę Gminy                     
od 1 stycznia 2014r wysokości stawek za gospodarowanie odpadami (m.in. regulamin 
utrzymania czystości, wybór metody naliczania opłaty śmieciowej, stawki tej opłaty, wzoru 
deklaracji). 
 

W okresie sprawozdawczym komisja :   
1/ przyjęła sprawozdania  dotyczące:  
     - realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych   
        oraz przeciwdziałania narkomanii w 2012r., 
     - działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie, 
2/ opracowała plan pracy komisji, 
 

Komisja  podczas jednego z posiedzeń uczestniczyła w  prezentacji samochodu do przewozu 
osób niepełnosprawnych zakupionego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie  
z udziałem dofinansowania z budżetu gminy w 2012r. w kwocie 4.700zł. 
 

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,  
  4/ modernizacji GOSiR w Rozdrażewie,   
  5/ planowanego remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie,  
  6/ kontynuacji przebudowy świetlicy wiejskiej w Budach wraz z utwardzeniem  
       przyległego terenu,   
  7/ montażu instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku,  
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  8/ realizacji boisk w Rozdrażewku i Dzielicach oraz wyposażenia świetlicy w Wykach, 
  9/ zaopatrzenia gminy w wodę oraz podjęcia działań w celu zmniejszenia strat z tytułu 
       jej poboru i zaległości odbiorców, 
10/ funkcjonowania  nowego systemu gospodarki odpadami oraz planowanych zbiórek   
       odpadów problemowych,  
11/ opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz uruchomionego systemu adopcyjnego, 
12/ udziałów Gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu   
       oraz korzystania przedsiębiorców z w/w poręczeń, 
13/ realizacji utwardzenia terenu przy salce i remizie OSP w Dąbrowie,  
14/ realizacji zadań publicznych przez  organizacje pozarządowe, 
15/ propozycji współfinansowania III etapu  modernizacji szpitala powiatowego,   
16/ dofinansowania dowozu uczestników zajęć  WTZ w  Krotoszynie z terenu gminy, 
17/ funkcjonowania  punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, 
18/  planowanych zadań w zakresie uzupełnienia oświetlenia ulicznego,  
19/ możliwości sfinansowania  zajęć sportowych dla uczącej się młodzieży 
       ponadgimnazjalnej, 
20/ osiągnięć drużyn OSP z terenu gminy  w Powiatowych Zawodach Sportowo 
       - Pożarniczych,  
21/ zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dąbrowa,  
22/ planowanej debaty społecznej dotyczącej stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 
 
Na sesjach Rady Gminy przed każdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji  
przedkładał wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
       Przewodnicząca Komisji 
       /-/ Jolanta Adamiak 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
   Rozdrażew  Nr XXXVIII/203/2014 

z dnia  27 marca  2014r.  
    
 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozdrażew 

                                                                 za 2013 rok  
 
    Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 6 posiedzeń. Frekwencja członków 
w posiedzeniach wyniosła 96%. 
 

Tematami posiedzeń komisji były: 
- opracowanie planu pracy komisji, 
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. - wydanie opinii o wykonaniu 

budżetu  i sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,  
-    realizacja zadań o charakterze pożytku publicznego , 
-    informacja o działalności i funkcjonowaniu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
     w Rozdrażewie. 
 

   Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna opracowała sprawozdanie z działalności 
za 2012r. 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 2012 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 16.793.387,15zł, co stanowi 98,8% planu, natomiast wydatki w kwocie 
15.813.647,05 zł tj. 95,7% planu.  
Komisja stwierdziła, że w 2012r. największe wydatki poniesione zostały na oświatę - 
6.003.762,45zł, gospodarkę komunalną - 3.250.652,97zł i pomoc społeczną - 1.699.497,32 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.  
 

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 4.293.395 zł wykorzystano w wysokości 
4.262.309,81 zł, co stanowi 99,3% założonego planu. Niższe wydatkowanie środków 
na inwestycje wynika z uzyskania w trakcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
cen korzystniejszych niż przewidywały kosztorysy inwestorskie. 
 

Zbadane wydatki majątkowe na: przebudowę ulic: Witosa i Parkowej w Rozdrażewie, remont 
świetlicy wiejskiej w Grębowie  wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 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 131.459 zł. 
 

Wyrywkowe kontrole wydatków rzeczowych  poniesionych na funkcjonowanie świetlic 
Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie oraz utrzymanie Publicznego Przedszkola 
w Nowej Wsi potwierdziły prawidłową gospodarkę finansową. Placówki oświatowe realizują 
zadania statutowe oraz nałożone przez organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i podjętymi uchwałami. 
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Komisja stwierdziła, że budżet został wykonany zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy 
uchwałami. Podkreśliła dobrą realizację zadań inwestycyjnych i remontowych wśród których 
główne znaczenie miały:  
- przebudowa dróg w miejscowościach Dzielice, Maciejew oraz ulic Witosa  i Parkowej  
  na Osiedlu w Rozdrażewie na łącznej długości 1,07 km,     
- remont drogi w Dąbrowie,  
- realizacja I etapu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowa Wieś i  Budy,  
- przebudowa kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie na ul. Sportowej,  
- remonty świetlic wraz z wykonaniem instalacji C.O. w Nowej Wsi i Grębowie,  
- kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w Budach,  
- zakończenie rekultywacji gminnego wysypiska odpadów, 
- realizacja II etapu termorenowacji budynku Przedszkola w Rozdrażewie, 
- kolejny etap modernizacji pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia,  
- zamontowanie punktu oświetlenia ulicznego w Rozdrażewku, 
- opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej  w Trzemesznie,  
- adaptacja pomieszczenia na toaletę dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu  
  Gminy przy ul. Rynek 1  oraz wykonanie nowej sieci komputerowej wraz z zamontowaniem 
  serwera, 
- zakup samochodu dla OSP Budy oraz montaż syreny alarmowej dla OSP Grębów, 
- dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu  mieszkańców niepełnosprawnych na zajęcia 
   Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
-  partycypacja w zakupie kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej 
   Straży Pożarnej, 
- urządzenie placu zabaw w Wolenicach. 
 

Komisja ustaliła, że udzielone przez gminę dotacje celowe na zakup sprzętu pożarniczego 
i umundurowanie dla jednostek OSP na terenie gminy zostały przekazane zgodnie                          
z zawartymi  umowami. Dotacje  wykorzystano w 75% na łączną kwotę 11.247,33 zł. 
Jednostki pozyskały również dofinansowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w kwocie 4.840 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
2.750 zł oraz z firm ubezpieczeniowych 3.300 zł. Dotacje rozliczone zostały prawidłowo.  
 

 

Dokonana analiza informacji o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2012r. - 
31.12.2012r. oraz przeprowadzona wyrywkowa kontroli w zakresie gospodarki gruntami 
m.in.  użytkowania wieczystego,  umów najmu i dzierżawy potwierdziły, że gospodarowanie 
mieniem komunalnym przebiegało prawidłowo, a Wójt Gminy nie przekroczył kompetencji     
w zakresie  zarządu mieniem oraz upoważnień Rady Gminy. Dochody uzyskane z dzierżawy     
i najmu wyniosły 272.288,23 zł, a z użytkowania wieczystego 24.652,35 zł.  
 

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2012r.                        
i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.  
 

   Zgodnie z planem pracy Komisja zapoznała się realizacją zadań o charakterze pożytku 
publicznego. Na podstawie dokonanych czynności kontrolnych Komisja potwierdziła, 
że prawidłowo ogłoszono i przeprowadzono konkurs ofert oraz udzielono dotacji na realizację 
zadań  publicznych w zakresie:  
I. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z promocją zdrowego stylu 
    życia  - Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”   kwotę  950 zł,  
II. Rozwijania edukacji pozaszkolnej -  Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii  
     Oddział w  Rozdrażewie  kwotę 4.000 zł,   
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III. Wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
      i dziedzictwa narodowego:  
      1/ Polskiego Związku  Emerytów, Rencistów i Inwalidów ZOR w Krotoszynie - 1.700 zł,  
      2/ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie  - 1.200 zł,  
      3/ Kurkowe Bractwo Strzeleckie  w Rozdrażewie - 1.150 zł.  
IV. Wspierania integracji i zagospodarowania wolnego czasu dla osób w wieku emerytalnym   
      - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  ZOR w Krotoszynie -  2.500 zł,  
  V. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu  
       życia:  
       1/ Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” przy ZSP Rozdrażew - 2.000 zł 
       2/ Stowarzyszenie „Inspiracje” w Rozdrażewie - 1.000 zł. 
 

Ponadto Komisja zbadała dokumenty w zakresie udzielnej dotacji na dofinansowanie rozwoju 
sportu.  Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków 
i trybu finansowania rozwoju sportu w budżecie  2013r. zaplanowano dofinansowanie                        
w  kwocie  5.000 zł. Komisja ustaliła, że w wyniku ogłoszonego konkursu ofertę złożył 
Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” przy ZSP Rozdrażew, któremu zgodnie z wnioskiem  
przekazano   powyższą dotację na zadanie „Działalność sekcji piłki ręcznej i tenisa 
stołowego”.  
 

Powyższe czynności Komisji Rewizyjnej potwierdzają prawidłowo ogłoszone                                  
i przeprowadzone konkursy ofert. Dotacje zostały udzielone zgodnie z budżetem gminy oraz  
uchwałami.  
 

   Realizując plan pracy komisja zapoznała się z funkcjonowaniem i działalnością Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie za okres III kwartałów 2013r. W ramach 
pomocy społecznej udzielono następujących świadczeń: 
- zasiłki celowe  jednorazowe – 11.799 zł (47 rodzin) 
- zasiłki okresowe – 10.759 zł (dotacja z budżetu państwa 8.029 zł - 11 rodzin) 
- dożywianie dzieci w szkole – 18.828zł (dotacja z budżetu państwa 8.363 zł – 33 dzieci ) 
- doposażenie punktu wydawania posiłków - 5.000 zł dotacja z budżetu państwa  
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej  63.997,64 zł ( 3 osoby)  
 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na :   
- świadczenia rodzinne  - 872.239 zł (ok. 280 rodzin),  
- fundusz alimentacyjny  - 40.500 zł (9 rodzin), 
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia 
  pielęgnacyjne - 30.909 zł,   
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 
  pielęgnacyjne – 2.803 zł, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008r. realizuje projekt współfinansowany                       
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
„Promocja Integracji Społecznej”. W roku 2013 budżet projektu wyniósł 75.854,96zł, w tym 
udział własny gminy 7.964zł.  
 

Komisja stwierdziła, że jednostka prowadzi działalność zgodnie ze statutem. Pozytywnie 
oceniała realizowane i wdrażane przez ośrodek programy m.in. Kapitał Ludzki pt. „Promocja 
Integracji Społecznej”, resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
„Asystent rodziny” oraz „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – 
PED” z Wielkopolskiego Banku Żywności.  
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   Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie gminy wdrożonego zgodnie z ustawą z dniem 1 lipca 2013r.  Temat 
zrealizowano w miesiącu  styczniu 2014r. z uwagi na rozliczenie półrocznego okresu 
funkcjonowania systemu. Dokonana analiza wykazała, że na dzień 31.12.2013r. na terenie 
gminy 956 gospodarstw domowych zbierało odpady w sposób selektywny, natomiast zbiórkę 
bez segregacji prowadziło 155 gospodarstw. Przyjęto 1083 deklaracji i wydano 3 decyzje 
administracyjne określające wysokość opłat. Na przypis w kwocie 279.952 zł wpływy z opłat 
za okres 6 m-cy 2013r. stanowiły 271.798,80zł, a zaległość końcowa 8.153,20zł 
(116 gospodarstw).Wystawiono 94 upomnienia i 36 tytułów wykonawczych.  
Komisja ustaliła, że łączne wydatki poniesione na funkcjonowanie gospodarki odpadami 
za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013r. wyniosły 230.777,77zł w tym: odbiór odpadów 
142.882,86zł oraz obsługa systemu 87.894,91zł (koszty bieżącej obsługi i przygotowanie 
stanowisk pracy). W okresie sprawozdawczym zebrano na terenie gminy łącznie 415,4 t 
odpadów, w tym m.in.: 279,4 t - mieszane, 11,2 t - tworzywa sztuczne, 40,7 t - szkło, 2,7 t - 
papier, 10,7 t - BIO, 7,5 t - gruz, 5,9 t - wielkogabaryty, 7,9 t - sprzęt AGD, RTV, elektr. oraz   
49,4t - opony.  
Komisja uznała za pozytywne działanie obniżenie przez Radę Gminy po półrocznym okresie 
funkcjonowania nowego systemu wysokości stawek za gospodarowanie odpadami                              
w przypadku prowadzenia segregacji odpadów. Obniżka wyniosła od 7 do 15%.  
Na dzień 30.01.2014r. zbiórkę odpadów w sposób selektywny zadeklarowały 1004 
gospodarstwa domowe, natomiast 91 zbiórkę bez segregacji. Przyjęto 1070 deklaracji, 
natomiast 19 gospodarstw nie złożyło deklaracji. 
 

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości finansowych. Gmina przeprowadziła 
przetargi nieograniczone na wykonawcę zadania zgodnie z ustawą prawo zamówień 
publicznych.   
 
   Wykonane zadania kontrolne przez Komisję Rewizyjną potwierdzają prawidłowość 
prowadzonej gospodarki finansowej przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.  
 
 
 
       Przewodniczący Komisji 
       /- / Lucjan Zmyślony  

 
 
 

 
 


