
          Uchwała Nr XXXVIII/226/2018 
                                                         Rady Gminy Rozdrażew 
                                                         z dnia 27 lutego 2018r.  
 
 
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   
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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, 2017r. poz. 6278)  uchwala się, co następuje :  
 
 
§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew  
       za 2017r. : 
 
      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 2017. 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy  
        Artur Jakubek  
 
         
 
    
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
   Rozdrażew  Nr XXXVIII/226/2018 

z dnia 27 lutego 2018r.  
        

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

za 2017 rok  
 
 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w okresie sprawozdawczym odbyła                  
11 wspólnych posiedzeń z Komisją Spraw Społecznych. Średnia frekwencja wyniosła 96,6%. 
Obecność członków przedstawiała się następująco : 
                Obecny      Nieobecny   
 
1. Dawid Bała          11   - 
2. Eugeniusz Durak          11   - 
3. Mirosław Jarocki         11   -     
4. Mateusz Kolenda           9   2 
5. Jan Maciejewski        10   1  
6. Henryk Włodarczyk        11   - 
7. Zenon Włodarczyk        11   - 
8. Lucjan Zmyślony        11      - 
 
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 
Ponadto w poszczególnych posiedzeniach udział wzięli: przedstawiciele Spółki Remedis                      
z Poznania K. Mrowicki i B. Baranowski, Prezes Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie                             
D. Radwański, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej D. Krzyżosiak, Kierownik 
Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli H. Jankowski, 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 budżetu gminy oraz planu finansowego za 2016r. wraz  
    z informacją o stanie mienia komunalnego  oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  
    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2018 rok,  
3/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i jej zmian,  
4/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r., o kształtowaniu 
     się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 
     Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,  
5/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2018r. tj. 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/ uchwalenia gminnych programów profilaktyki, rozwiązywania problemów 
       alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz  ich zmian,    
  2/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi, 
  3/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności  
       zwierząt na terenie Gminy, 
  4/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, 
  5/ dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
      szkolnego oraz przekształcenia Zespołów Szkół Publicznych w ośmioletnie Szkoły  
      Podstawowe,  
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  6/ kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych  
      przez gminę Rozdrażew  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, 
  7/ kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów  
      przedszkolnych w szkołach prowadzonych  przez Gminę Rozdrażew,  
  8/ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew 
       na lata 2017-2022,    
  9/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu Gminy 
      Rozdrażew, 
10/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
       ścieków, 
11/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
        Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości  
        Rozdrażew - nowe osiedle, 
12/ dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rozdrażew  
        instrumentem płatniczym, 
13/ odwołania i powołania Skarbnika Gminy,  
14/ przeznaczenia umorzonych części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
       Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
15/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
       udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych, 
16/ ustanowienia, zasad nadawania i wręczenia oraz noszenia Odznaki Honorowej Gminy  
       Rozdrażew, 
17/ zmiany Statutu Gminy Rozdrażew, 
18/ zasad używania herbu, flagi, pieczęci, sztandaru i insygniów Gminy Rozdrażew, 
19/ wyboru członków Komisji Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew, 
20/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
       komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
21/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew, 
22/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu i Województwu 
       Wielkopolskiemu, 
23/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na najem lokali 
      i dzierżawę gruntów z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami,  
24/ ustalenia wysokości  ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży  
      Pożarnych na terenie gminy.   
25/ zmian budżetu gminy.  
 

W okresie sprawozdawczym komisja:   
1/ przyjęła sprawozdania z realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
    problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016r., 
3/ opracowała sprawozdanie z działalności i plan pracy komisji. 
 

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja zapoznała się z :  
1/ informacją o gminnej ewidencji zabytków,  
2/ skierowaną do Rady Gminy skargą złożoną przez p. Grzegorzewskiego dotyczącą 
    funkcjonowania SOR SPZOZ Krotoszyn oraz uzyskaną  odpowiedzią dyrekcji szpitala, 
3/ projektem Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2017-2026, 
4/ informacją o zasadach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.   
 
Zaproponowała zasięgnięcie opinii zebrania wiejskiego wsi  Rozdrażew w kwestii 
przedłużenia dotychczasowych dzierżaw lub komasacji działek i wyłonienia jednego 
dzierżawcy gruntu wiejskiego  położonego w  Rozdrażewie. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała : 
- zamianę gruntu gminnego  położonego w miejscowości Henryków  na grunt stanowiący 
   własność p. Noculaka z przeznaczeniem pod lokalizację terenu rekreacyjnego, 
- opracowania dokumentacji na przebudowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowości  
  Trzemeszno.  
 

W okresie poprzedzającym konstruowanie budżetu Komisja pozytywnie rozpatrzyła wnioski 
o udzielenie w 2018 r. pomocy finansowej dla: 
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie  na zakup  
  autobusu oraz dowóz osób niepełnosprawnych z terenu gminy na  zajęcia Warsztatów 
  Terapii Zajęciowej, 
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie  na zakup samochodu  
  ratowniczo-gaśniczego, 
- Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu na zakup kolejnych dwóch  
  udziałów. 
 

Komisja negatywnie rozpatrzyła wnioski: 
- Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie o dofinansowanie zakupu informatycznego 
   sprzętu mobilnego dla Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp., 
- Firmy Maison Polska Jarosław Kozłowski z Dąbrowy dot. zaplanowania na rok 2018 
  realizacji przebudowy odcinka drogi w Dąbrowie, z uwzględnieniem deklarowanego 
  dofinansowania  firmy. 
 

W ramach posiedzenia wyjazdowego komisja dokonała wizytacji Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Rozdrażewie oraz zapoznała się z procesem przyjmowania                          
i segregowania dostarczanych odpadów komunalnych.  
 

W ramach wolnych głosów i wniosków omawiano - z inicjatywy członków Komisji oraz 
Wójta Gminy zagadnienia dotyczące m.in.:  
 

  1/  remontu dróg powiatowych i gminnych, 
  2/  usuwania awarii oświetlenia ulicznego na terenie gminy,  
  3/  realizacji przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Grębów, Dąbrowa, Maciejew,  
  4/  budowy  kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Rozdrażewie,    
  5/  realizacji budowy boiska z placem zabaw i elementami siłowni napowietrznej przy  
       ul. Mickiewicza w Rozdrażewie,  
  6/  przesunięcia realizacji budowy kanalizacji i wymiany sieci wodociągowej w miejscowości 
       Dzielice, 
  7/  przystąpienia do realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych”  w celu  
       zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych,  
  8/  realizacji programu wymiany młodzieży polsko - litewskiej, 
  9/  wdrożenia nowej reformy oświatowej w zakresie przekształcenia Zespołów Szkół  
       Publicznych w ośmioletnie Szkoły Podstawowe, 
10/  gospodarki lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, 
11/  funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,  
12/  uruchomienia  i  wyposażenia oddziałów przedszkolnych w ZSP w Rozdrażewie,  
13/  uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
14/  funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych na terenie gminy oraz  usuwania  
       powstałych awarii,  
15/  adaptacji lokalu mieszkalnego w budynku Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem 
       na  pomieszczenie archiwum Urzędu,   
16/  przesunięcia w budżecie dofinansowania budowy bazy Śmigłowcowej Ratownictwa 
       Medycznego w Michałkowie na 2018r.,    
17/  kontynuacji świadczenia usług stomatologicznych na terenie gminy,  
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18/  planowanego zakresu  modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Rozdrażewie oraz  
       funkcjonowania Przychodni „ROZMED”,   
19/  nowych uregulowań w  zakresie segregacji odpadów ulegających biodegradacji,  
20/  zasad nadawania i wręczania oraz noszenia Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew, 
21/  używania herbu, flagi, pieczęci, sztandaru i insygniów Gminy Rozdrażew, 
22/  powstałych szkód w uprawach na terenie gminy w wyniku huraganów i deszczy 
       nawalnych oraz  podjętych starań  Wójta Gminy o objęcie pomocą poszkodowanych  
       podczas lipowych nawałnic rolników,  
23/  perspektywy budowy lub przebudowy przedszkola w Rozdrażewie, 
24/ wsparcia zakupu urządzenia rentgenowskiego dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.  
 
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/226/2018 

z dnia 27 lutego 2018r.  
 

 
Sprawozdanie 

z działalności Komisji Spraw Społecznych  
za 2017 rok  

 
 Komisja Spraw Społecznych w okresie sprawozdawczym odbyła 11 wspólnych 
posiedzeń  z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Średnia frekwencja wyniosła  
88,3%. Obecność członków przedstawiała się następująco: 
               Obecny     Nieobecny   
 
1. Jolanta Adamiak          11   - 
2. Artur Jakubek         11   - 
3. Wiesław Jankowski         11   - 
4. Danuta Klinik          10   1 
5. Dariusz Kolenda             5   6 
6. Roman Przepiórkowski         11   - 
7. Roman Rzekiecki            9   2 
 
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 
Ponadto w poszczególnych posiedzeniach udział wzięli: przedstawiciele Spółki Remedis                      
z Poznania K. Mrowicki i B. Baranowski, Prezes Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie                             
D. Radwański, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej D. Krzyżosiak, Kierownik 
Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli H. Jankowski, 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 budżetu gminy oraz planu finansowego za 2016r. wraz  
    z informacją o stanie mienia komunalnego  oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  
    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2018 rok,  
3/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i jej zmian,  
4/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r., o kształtowaniu 
     się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 
     Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,  
5/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2018r. tj. 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/ uchwalenia gminnych programów profilaktyki, rozwiązywania problemów 
       alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz  ich zmian,    
  2/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi, 
  3/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności  
       zwierząt na terenie Gminy, 
  4/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, 
  5/ dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
      szkolnego oraz przekształcenia Zespołów Szkół Publicznych w ośmioletnie Szkoły  
      Podstawowe,  
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  6/ kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych  
      przez gminę Rozdrażew  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, 
  7/ kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów  
      przedszkolnych w szkołach prowadzonych  przez Gminę Rozdrażew,  
  8/ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew 
       na lata 2017-2022,    
  9/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu Gminy 
      Rozdrażew, 
10/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
       ścieków, 
11/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
        Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości  
        Rozdrażew - nowe osiedle, 
12/ dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rozdrażew  
        instrumentem płatniczym, 
13/ odwołania i powołania Skarbnika Gminy,  
14/ przeznaczenia umorzonych części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
       Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
15/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
       udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych, 
16/ ustanowienia, zasad nadawania i wręczenia oraz noszenia Odznaki Honorowej Gminy  
       Rozdrażew, 
17/ zmiany Statutu Gminy Rozdrażew, 
18/ zasad używania herbu, flagi, pieczęci, sztandaru i insygniów Gminy Rozdrażew, 
19/ wyboru członków Komisji Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew, 
20/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
       komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
21/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew, 
22/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu i Województwu 
       Wielkopolskiemu, 
23/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na najem lokali 
      i dzierżawę gruntów z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami,  
24/ ustalenia wysokości  ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży  
      Pożarnych na terenie gminy.   
25/ zmian budżetu gminy.  
 

W okresie sprawozdawczym komisja:   
1/ przyjęła sprawozdania z realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
    problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016r., 
3/ opracowała sprawozdanie z działalności i plan pracy komisji. 
 

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja zapoznała się z :  
1/ informacją o gminnej ewidencji zabytków,  
2/ skierowaną do Rady Gminy skargą złożoną przez p. Grzegorzewskiego dotyczącą 
    funkcjonowania SOR SPZOZ Krotoszyn oraz uzyskaną  odpowiedzią dyrekcji szpitala, 
3/ projektem Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2017-2026, 
4/ informacją o zasadach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.   
 
Zaproponowała zasięgnięcie opinii zebrania wiejskiego wsi  Rozdrażew w kwestii 
przedłużenia dotychczasowych dzierżaw lub komasacji działek i wyłonienia jednego 
dzierżawcy gruntu wiejskiego  położonego w  Rozdrażewie. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała : 
- zamianę gruntu gminnego  położonego w miejscowości Henryków  na grunt stanowiący 
   własność p. Noculaka z przeznaczeniem pod lokalizację terenu rekreacyjnego, 
- opracowania dokumentacji na przebudowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowości  
  Trzemeszno.  
 

W okresie poprzedzającym konstruowanie budżetu Komisja pozytywnie rozpatrzyła wnioski 
o udzielenie w 2018 r. pomocy finansowej dla: 
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie  na zakup  
  autobusu oraz dowóz osób niepełnosprawnych z terenu gminy na  zajęcia Warsztatów 
  Terapii Zajęciowej, 
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie  na zakup samochodu  
  ratowniczo-gaśniczego, 
- Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu na zakup kolejnych dwóch  
  udziałów. 
 

Komisja negatywnie rozpatrzyła wnioski: 
- Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie o dofinansowanie zakupu informatycznego 
   sprzętu mobilnego dla Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp., 
- Firmy Maison Polska Jarosław Kozłowski z Dąbrowy dot. zaplanowania na rok 2018 
  realizacji przebudowy odcinka drogi w Dąbrowie, z uwzględnieniem deklarowanego 
  dofinansowania  firmy. 
 

W ramach posiedzenia wyjazdowego komisja dokonała wizytacji Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Rozdrażewie oraz zapoznała się z procesem przyjmowania                          
i segregowania dostarczanych odpadów komunalnych.  
 

W ramach wolnych głosów i wniosków omawiano - z inicjatywy członków Komisji oraz 
Wójta Gminy zagadnienia dotyczące m.in.:  
 

  1/  remontu dróg powiatowych i gminnych, 
  2/  usuwania awarii oświetlenia ulicznego na terenie gminy,  
  3/  realizacji przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Grębów, Dąbrowa, Maciejew,  
  4/  budowy  kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Rozdrażewie,    
  5/  realizacji budowy boiska z placem zabaw i elementami siłowni napowietrznej przy  
       ul. Mickiewicza w Rozdrażewie,  
  6/  przesunięcia realizacji budowy kanalizacji i wymiany sieci wodociągowej w miejscowości 
       Dzielice, 
  7/  przystąpienia do realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych”  w celu  
       zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych,  
  8/  realizacji programu wymiany młodzieży polsko - litewskiej, 
  9/  wdrożenia nowej reformy oświatowej w zakresie przekształcenia Zespołów Szkół  
       Publicznych w ośmioletnie Szkoły Podstawowe, 
10/  gospodarki lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, 
11/  funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,  
12/  uruchomienia  i  wyposażenia oddziałów przedszkolnych w ZSP w Rozdrażewie,  
13/  uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
14/  funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych na terenie gminy oraz  usuwania  
       powstałych awarii,  
15/  adaptacji lokalu mieszkalnego w budynku Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem 
       na  pomieszczenie archiwum Urzędu,   
16/  przesunięcia w budżecie dofinansowania budowy bazy Śmigłowcowej Ratownictwa 
       Medycznego w Michałkowie na 2018r.,    
17/  kontynuacji świadczenia usług stomatologicznych na terenie gminy,  



- 4 - 
 
18/  planowanego zakresu  modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Rozdrażewie oraz  
       funkcjonowania Przychodni „ROZMED”,   
19/  nowych uregulowań w  zakresie segregacji odpadów ulegających biodegradacji,  
20/  zasad nadawania i wręczania oraz noszenia Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew, 
21/  używania herbu, flagi, pieczęci, sztandaru i insygniów Gminy Rozdrażew, 
22/  powstałych szkód w uprawach na terenie gminy w wyniku huraganów i deszczy 
       nawalnych oraz  podjętych starań  Wójta Gminy o objęcie pomocą poszkodowanych  
       podczas lipowych nawałnic rolników,  
23/  perspektywy budowy lub przebudowy przedszkola w Rozdrażewie, 
24/ wsparcia zakupu urządzenia rentgenowskiego dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.  
 
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/226/2018 

z dnia   27 lutego 2018r.  
    
 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozdrażew 

                                                                 za 2017 rok  
 
    Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń. Frekwencja członków 
w posiedzeniach wyniosła 95%. 
 

Tematami posiedzeń komisji były: 
- opracowanie sprawozdania i planu pracy, 
- przebudowa i rozbudowa  budynku Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi,  
- koszty funkcjonowania stacji wodociągowych Dąbrowa, Dzielice, Rozdrażew oraz 

oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie za 2016r., 
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. - wydanie opinii o wykonaniu 

budżetu  i sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,  
- zasady użytkowania komunalnych gruntów rolnych,  
- gospodarka mieszkań komunalnych,  
- działalność sołectwa Nowa Wieś wraz z funkcjonowaniem sali wiejskiej. 
 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna opracowała sprawozdanie z działalności 
Komisji za 2016 rok oraz roczny plan pracy. 
 

Realizując plan pracy Komisja Rewizyjna dokonała wyrywkowej kontroli  
przeprowadzonego  postępowania przetargowego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku wraz 
ze zmianą użytkowania na cele Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi.  
Przedstawione komisji dokumenty potwierdziły prawidłowo ogłoszone i przeprowadzone       
31 maja 2016r. postępowanie, w którym złożono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę z ceną 
brutto  366.876,92 zł, przy kosztorysie inwestorskim 544.426,86 zł, złożyło Przedsiębiorstwo 
Budowlano Handlowe „CEGIEŁKA” Włodzimierza Gościniaka z Wilkowyji. Zakres zadania 
obejmował: wymianę dachowego porycia azbestowego na blachodachówkę, adaptację 
pomieszczeń handlowych na izbę lekcyjną, zaplecze sanitarno-socjalne i część 
administracyjną, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i odgromowej, wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z wydzieleniem nowej kotłowni z remizy 
strażackiej.  Ponadto prace polegały na ułożeniu płytek podłogowych, ściennych i malowaniu 
wewnętrznym. Wykonano termomodernizację oraz nową elewację budynku. 
Aneksem z dnia 1.08.2016r. przedłużono termin wykonania prac remontowo - adaptacyjnych 
do 29.08.2016r., czego powodem była nie uzyskana wymagana suchość posadzki, która 
uniemożliwiła ułożenie wykładzin podłogowych. 
Zgodnie z zawartą umową i aneksem realizacja zadania nastąpiła terminowo i prawidłowo,               
co potwierdza sporządzony protokół odbioru końcowego zadania. 
Uwzględniając zlecone w trakcie realizacji roboty dodatkowe koszt przebudowy i rozbudowy 
wyniósł brutto 419.027,35 zł.  
 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zadanie rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego                  
w Nowej Wsi zrealizowano prawidłowo i  zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych 
oraz uchwałą Rady Gminy. Komisja pozytywnie oceniła starania gminy jako organu 
prowadzącego o uruchomienie drugiego oddziału Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi oraz 
poprawę warunków nauczania. 
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W okresie sprawozdawczym  Komisja zapoznała się z kosztami funkcjonowania stacji 

wodociągowych Dąbrowa, Dzielice, Rozdrażew oraz oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie 
za 2016r.  
Komisja Rewizyjna w oparciu o przedstawioną informację i dokonaną analizę kosztów                        
nie stwierdziła nieprawidłowości w rozliczeniu kosztów funkcjonowania oczyszczalni 
ścieków wraz z utrzymaniem sieci i przepompowni. Wzrost kosztów  na przestrzeni ostatnich 
lat spowodowany był głównie uruchomieniem przepompowni ścieków                                      
w Nowej Wsi i Budach oraz dodatkową ilością ścieków z w/w miejscowości.  
Komisja uznała wniosek o zatwierdzenie taryf za uzasadniony, który przewiduje podwyżkę 
obowiązującej od 2012r. stawki opłat za dostarczanie ścieków do kwoty netto 4,50 zł/m³                 
dla gospodarstw domowych, szkół i przedszkoli oraz 5,06 zł/m³ dla pozostałych dostawców, 
ścieki dowożone.  
 

Na podstawie zbadanego rozliczenia kosztów w roku 2016 oraz prognozowanych wydatków 
roku 2017, stanowiących podstawę złożenia wniosku Spółdzielni Kółek Rolniczych                       
w Rozdrażewie o zatwierdzenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                          
z wodociągów Dzielice i Dąbrowa, Komisja uznała za uzasadnione propozycję  podwyższenia 
ceny wody do kwoty 2,78 zł netto/m³.  
 

W oparciu o dokonaną analizę rozliczenia kosztów 2016r. oraz planowanych  wydatków roku 
2017, Komisja uznała wniosek Kółka Rolniczego w Rozdrażewie  o zatwierdzenie nowych 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu Rozdrażew za uzasadniony, który 
przewiduje podwyższenie ceny wody do kwoty 2,78 zł netto/m³.  
 

 W okresie sprawozdawczym Komisja zbadała poniesione wydatki inwestycyjne                          
na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z drogą dojazdową 
oraz niezbędną infrastrukturą. Przedstawione dokumenty potwierdziły prawidłowo ogłoszony 
w dniu 10.06.2016r. przetarg, w którym złożono siedem ofert. Najkorzystniejszą ofertę z ceną 
brutto 865.928,50zł, przy kosztorysie inwestorskim na kwotę 1.114.456 zł, złożyło 
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe MAL-POL Józefa Krysia z Krotoszyna. Zakres 
zadania obejmował: drogę dojazdową i utwardzony plac o pow. 2.130m², przejazdową wagę 
samochodową, wewnętrzną kanalizację deszczową wraz z separatorem, wewnętrzną instalację 
elektryczną i oświetleniową, rampę rozładunkową wraz z wiatą, kontener biurowy, kontenery 
na odpady, tablice informacyjne, ogrodzenie   i zagospodarowanie terenu zielenią. 
Zgodnie z zawartą umową i aneksem realizacja zadania nastąpiła terminowo i prawidłowo,               
co potwierdza sporządzony protokół odbioru końcowego zadania. 
Gmina poniosła na w/w inwestycję wydatki w łącznej kwocie 920.240,07 zł, w tym                        
750.000 zł stanowiła zaciągnięta preferencyjna, częściowo umarzalna pożyczka                                   
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
 

Komisja uznała, że zadanie budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą zrealizowano zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych i podjętymi uchwałami. Zbadana dokumentacja potwierdziła 
prawidłową gospodarkę finansową.  
 

 Zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym Komisja  
zbadała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016r., 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 19.184.567,27 zł, co stanowi 99,9% planu, natomiast wydatki w kwocie 
19.516.870,17zł tj. 95,8% planu. Największe wydatki poniesione zostały na oświatę - 
6.839.195,35zł, pomoc społeczną - 5.513.097,10zł i administrację publiczną - 2.070.158,81zł.   
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Pomimo zróżnicowanego wydatkowania środków realizacja założonych zadań rzeczowych 
przebiegała prawidłowo. 
Opracowano analizę efektywności kosztorysowej oraz aktualizację kosztorysów zadania 
„Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice”, którego realizację 
przesunięto na kolejne lata, ponieważ inwestycja uzależniona jest od pozyskania 
dofinansowania w ramach nowych programów unijnych. Nie zostały wykorzystane wydatki 
majątkowe na dalszą modernizację Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z uwagi na brak 
możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.  
 

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.985.021 zł wykonano w wysokości 
2.845.037,15 zł, co stanowi 95,3% założonego planu. Niższe wydatkowanie środków 
na inwestycje - oprócz  przesunięcia realizacji w/w zadań - wynika z uzyskania w trakcie 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych cen korzystniejszych niż przewidywały 
kosztorysy inwestorskie. 
 

W ramach oceny budżetu 2016r. poddano kontroli przeprowadzone zamówienia  publiczne na 
przebudowę dróg gminnych. Udostępnione komisji dokumenty potwierdziły prawidłowo 
przeprowadzone postępowanie przetargowe obejmujące przebudowę dróg: Wolenice-
Dębowiec (940m), Budy (418m),  Wyki (700m) oraz remont ul. Parkowej w Rozdrażewie 
(134m). Złożono 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę z ceną 387.019,218 zł brutto, przy 
kosztorysie inwestorskim na kwotę 661.427,92 zł, złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego S.A. z Kalisza.  
Łączny koszt przebudowy i remontu dróg z nadzorem wyniósł 467.261,92 zł, na który złożyły 
się m.in.: dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego - 123.000 zł, środki funduszy 
sołectw Wolenice, Budy, Wyki - łącznie 30.672,27 zł.  
 

Wyrywkowej kontroli poddano postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Przemysłowej 
z odcinkami ulic przyległych w Rozdrażewie - I etap. Zakres przebudowy                                        
ul. Powstańców Wlkp. (249,1mb) i ul. Przemysłowej (166mb) obejmował wykonanie 
odwodnienia, chodnika, jezdni z poszerzeniem oraz zatoki parkingowej. Spośród 3 ofert 
najkorzystniejszą z ceną 440.317,48zł brutto złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano - 
Handlowe „Marzyński”  Sp. z o.o. z Jarocina. Uwzględniając koszty projektowe, nadzorów 
oraz zleconych w trakcie realizacji robót dodatkowych całkowity koszt zadania wyniósł  
brutto  719.746,35 zł.   
 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w/w inwestycje drogowe zrealizowano zgodnie                            
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uchwałami Rady Gminy.                   
Pozytywnie oceniono starania gminy o pozyskanie dotacji z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego na realizację  zadań. 
 

Prawidłową gospodarkę finansową gminy potwierdziły dokonane pozostałe kontrole m.in. 
wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków 
rzeczowych poniesionych na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów 
alkoholowych o przeciwdziałania narkomanii. 
 

Przeprowadzona analiza informacji o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2016r. - 
31.12.2016r. oraz wyrywkowa kontrola w zakresie gospodarki gruntami m.in. użytkowania 
wieczystego, najmu, dzierżawy oraz zbycia w drodze przetargu trzech działek budowlanych 
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 wyniosły198.474,46 zł, użytkowania wieczystego 
24.652 zł, a ze sprzedaży działek 140.896,50 zł. 
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Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2016r.                       
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 zasadami użytkowania komunalnych 
gruntów rolnych. Zbadane wyrywkowo umowy i wpływy z dzierżaw oraz dokumenty                         
z przeprowadzonego w dniu 16 września 2016r. przetargu pisemnego na dzierżawę gruntów 
komunalnych potwierdziły prawidłową gospodarkę gruntami rolnymi na terenie gminy. 
Łączna powierzchnia gruntów rolnych, w tym byłych gruntów szkolnych i wiejskich                         
(z wyjątkiem gruntów dzierżawionych przez sołtysów) wynosi 26,6892 ha. Planowane 
wpływy z tytułu w/w dzierżaw w 2017r. wyniosą kwotę 38.575,87zł. Komisja nie zgłosiła  
uwag do zawieranych  przez Wójta Gminy umów na dzierżawę działek o małej powierzchni 
gruntów, które przedłużane są najemcom w formie bezprzetargowej na ich wniosek. 
 

Komisja Rewizyjna skontrolowała gospodarkę mieszkaniową gminy. Zasób 
mieszkaniowy administrowany przez Urząd Gminy obejmuje 24 lokale mieszkalne,                            
1 socjalny, natomiast w zarządzie placówek oświatowych znajduje się 5 lokali. Udostępnione 
dokumenty potwierdziły prawidłowe gospodarowanie zasobem mieszkaniowym na terenie 
Gminy. Tryb przydziału mieszkań odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami                            
o ochronie praw lokatorów i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz uchwałą Rady Gminy                       
z 23.02.2017r. regulującą zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy Rozdrażew. Obowiązujące w 2017r. stawki czynszu                            
są zgodne z Zarządzeniem nr 64/2016 Wójta Gminy oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 
29.06.201r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy. Planowany w 2017r. łączny dochód z tytułu czynszów za najem lokali stanowiących 
zasób  mieszkaniowego gminy wynosi 41.730,09 zł.    
Komisja uznała za celowe i uzasadnione realizowane remonty podnoszące standard lokali 
mieszkalnych na terenie gminy.  
 

Komisja Rewizyjna w wyniku dokonanej analizy i czynności kontrolnych                              
nie stwierdziła nieprawidłowości w gospodarce finansowej sołectwa Nowa Wieś. 
Wydatkowanie wpływów z wynajmu sali w wysokości 9.851,57 zł oraz środków funduszu 
sołectwa w kwocie 22.153,98 zł nastąpiło zgodnie z podjętymi uchwałami. Minusowy bilans 
wpływów z wynajmu i wydatków na utrzymanie sali wynikł ze wzrostu cen energii oraz 
organizacji kilku imprez o charakterze gminnym lub lokalnym, zwolnionych z opłat.  
Prawidłowość dokonanych zakupów na realizację zadań potwierdzają sprawdzone rachunki.  

 
Wykonane zadania kontrolne przez Komisję Rewizyjną potwierdzają prawidłowość 

prowadzonej gospodarki finansowej przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.  
 
 
 
 
       Przewodniczący Komisji 
       ....................................... 
       /-/ Wiesław Jankowski  

 
 
 
 
 


