
          Uchwała Nr XXIV/152/2017 
                                                         Rady Gminy Rozdrażew 
                                                         z dnia   23 lutego 2017r.  
 
 
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 2016 r. poz. 448 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 2016r. : 
 
      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 2016. 
         
 
    
       Przewodniczący Rady Gminy  
       Artur Jakubek  
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
   Rozdrażew  Nr XXIV/152/2017 

z dnia  23 lutego 2017r.  
        

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

za 2016 rok  
 
 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w okresie sprawozdawczym odbyła                  
9 wspólnych posiedzeń z Komisją Spraw Społecznych. Średnia frekwencja wyniosła 94%. 
Obecność członków przedstawiała się następująco : 
                Obecny      Nieobecny   
 
1. Dawid Bała          9   - 
2. Eugeniusz Durak          9   - 
3. Mirosław Jarocki         9   -     
4. Mateusz Kolenda         9   - 
5. Jan Maciejewski        9     
6. Henryk Włodarczyk        6   3 
7. Zenon Włodarczyk        9   - 
8. Lucjan Zmyślony        8      1 
 
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 
Ponadto w poszczególnych posiedzeniach wzięli: przedstawiciele Spółki AM Trans Progres              
z Poznania M. Konopczyński i A. Nowicki, kierownicy, inspektorzy i podinspektorzy 
Referatów Urzędu Gminy, którzy referowali tematy i udzielali wyjaśnień dotyczących 
omawianych zagadnień. Ponadto w trakcie posiedzeń wyjazdowych uczestniczyli: B. Marcisz 
i A. Antonyuk zainteresowani wykupem gruntu gminnego w Wolenicach, Prezes Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej Ustków M. Janoś oraz B. Janoś, Dyrektor Publicznego Przedszkola 
w Nowej Wsi B. Banaszek, Prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Jarocinie 
Z. Urbaniak, Kierownik Schroniska dla bezdomnych psów w Radlinie M. Troiński. 
 

Komisja na swych posiedzeniach analizowała i opiniowała materiały sesyjne dotyczące:  
1/ sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego za 2015 r. wraz  
    z informacją o stanie mienia komunalnego  oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  
    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2017 rok,  
3/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i jej zmian,  
4/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r., o kształtowaniu 
     się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 
     Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,  
5/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2017r. 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/ nadania nazw ulic zlokalizowanych na drogach wewnętrznych, 
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  5/ wyrażenia zgody na objęcie udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń  
      Kredytowych  Sp.  z o.o. w Gostyniu, 
  6/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
       ścieków, 
  7/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, 
  8/ ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym  
       powierzono stanowiska kierownicze w szkołach , przedszkolach oraz zasad zwalniania   
       od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  oraz ich  
       zmian,  
  9/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
      Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnej  
       zbiórki odpadów komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą”,  
10/ szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania  udziałów i akcji w  spółkach prawa  
       handlowego przez Gminę Rozdrażew,    
11/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, 
12/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na realizację projektu pt. „Usługi 
      społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim” w ramach Osi Priorytetowej 7 
      Włączenie społeczne w ramach WRPO na lata 2014-2020, 
13/ szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
       i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług  
       opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  
14/ określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych,  
      prowadzonych  przez Gminę Rozdrażew oraz zakresu obowiązków powierzonych 
      jednostce obsługującej  w ramach wspólnej obsługi,  
15/ nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie,   
16/ zmiany podziału Gminy Rozdrażew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
       i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,  
17/ zmiany podziału Gminy Rozdrażew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów 
       i granic oraz siedzib obwodowych komisji  wyborczych, 
18/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzielice na lata 2016-2020,  
19/ przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rozdrażew na lata 2016-2020   
      z perspektywą do roku 2023, 
20/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
      Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Rozdrażew na lata 2017 -2022, 
21/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu i Województwu 
       Wielkopolskiemu,   
22/ zmian budżetu gminy.  
 
W okresie sprawozdawczym komisja :   
1/ przyjęła sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
    problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015r., 
2/ zapoznała się z informacją o realizacji programu „Rodzina 500+”,       
3/ opracowała sprawozdanie z działalności i plan pracy komisji. 
 
Pozytywnie zaopiniowała propozycje:  
- zawarcia porozumienia z powiatem w  zakresie realizacji programu usuwania wyrobów  
  azbestowych,  
- zagospodarowania  nieruchomości rolnych  stanowiących własność gminy, na które wygasły 
   umowy najmu. 
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W ramach odbytych posiedzeń  komisja dokonała wizji lokalnych w miejscowości Wolenice 
i ustaleń wynikających z wniosków o nabycie gruntów komunalnych oraz  utworzenia użytku 
ekologicznego dla obszaru parku.  
 
W ramach odbytych posiedzeń wyjazdowych  komisja:  
- zapoznała się z funkcjonowaniem Filii Szkoły Podstawowej w Dzielicach oraz zwiedziła   
  „Izbę lekcyjną z danych lat”, 
- wizytowała nowo rozbudowany budynek Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi, 
- zapoznała się z funkcjonowaniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie. 
 
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 przebudowy ul. Przemysłowej wraz z końcowym odcinkiem 
      ul. Powstańców Wlkp.  w Rozdrażewie,  
  4/ planowanej rozbudowy i modernizacji  przedszkola w Nowej Wsi, 
  5/  przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy,  
  6/  realizacji programu „Rodzina 500+”, 
  7/  wprowadzonej  reformy w zakresie  wycofania obowiązku szkolnego dla 6-latków 
        i przyjęcia ich do przedszkoli,  
  8/ budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
  9/ koncepcji planowanej budowy pomieszczenia archiwum Urzędu,  
  9/ planowanego  zakupu samochodu  na potrzeby przedszkola w Rozdrażewie,  
10/ założeń nowej reformy oświatowej przewidującej m.in. likwidację gimnazjów,  
11/ funkcjonujących regionów instalacji zagospodarowania odpadów,  
12/ ustaleń mieszkańców Trzemeszna z inwestorem w zakresie planowanej budowy  
     elektrowni wiatrowych  na obszarze gminy, 
13/ remontu stawu  w Trzemesznie,  
14/ funkcjonowania oczyszczali ścieków i przyczyn awarii pomp, 
15/ planowanego zakresu  modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Rozdrażewie, 
16/ dofinansowania montażu  systemu ogrzewania w budynku Masztalarni, 
18/ przesunięcia dofinansowania budowy bazy Śmigłowcowej Ratownictwa Medycznego  
      w Michałkowie,    
17/ nadania nazw nowym ulicom na osiedlu, 
18/ przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
19/ przystąpienia do  realizacji projektu gmin i powiatu w zakresie podniesienia jakości usług  
      administracyjnych,   
20/ zasad nadawania i wręczania oraz noszenia Odznaki Honorowej Gminy 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 XXIV/152/2017 

z dnia  23 lutego 2017r.  
 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Spraw Społecznych  

za 2016rok  
 
 Komisja Spraw Społecznych w okresie sprawozdawczym odbyła 9 wspólnych 
posiedzeń  z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Średnia frekwencja wyniosła  
84%. Obecność członków przedstawiała się następująco : 
               Obecny     Nieobecny   
 
 
1. Jolanta Adamiak          9   - 
2. Artur Jakubek         7   2 
3. Wiesław Jankowski         7   2 
4. Danuta Klinik          8   1 
5. Dariusz Kolenda           7   2 
6. Roman Przepiórkowski         9   - 
7. Roman Rzekiecki          6   3 
 
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 
Ponadto w poszczególnych posiedzeniach wzięli: przedstawiciele Spółki AM Trans Progres              
z Poznania M. Konopczyński i A. Nowicki, kierownicy, inspektorzy i podinspektorzy 
Referatów Urzędu Gminy, którzy referowali tematy i udzielali wyjaśnień dotyczących 
omawianych zagadnień. Ponadto w trakcie posiedzeń wyjazdowych uczestniczyli: B. Marcisz 
i A. Antonyuk zainteresowani wykupem gruntu gminnego w Wolenicach, Prezes Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej Ustków M. Janoś oraz B. Janoś, Dyrektor Publicznego Przedszkola 
w Nowej Wsi B. Banaszek, Prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Jarocinie 
Z. Urbaniak, Kierownik Schroniska dla bezdomnych psów w Radlinie M. Troiński. 
 
Komisja na swych posiedzeniach analizowała i opiniowała materiały sesyjne dotyczące:  
1/ sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego za 2015 r. wraz  
    z informacją o stanie mienia komunalnego  oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  
    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2017 rok,  
3/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i jej zmian,  
4/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r., o kształtowaniu 
     się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 
     Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,  
5/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2017r. 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/ nadania nazw ulic zlokalizowanych na drogach wewnętrznych, 
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  5/ wyrażenia zgody na objęcie udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń  
      Kredytowych  Sp.  z o.o. w Gostyniu, 
  6/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
       ścieków, 
  7/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, 
  8/ ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym  
       powierzono stanowiska kierownicze w szkołach , przedszkolach oraz zasad zwalniania   
       od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  oraz ich  
       zmian,  
  9/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
      Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnej  
       zbiórki odpadów komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą”,  
10/ szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania  udziałów i akcji w  spółkach prawa  
       handlowego przez Gminę Rozdrażew,    
11/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, 
12/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na realizację projektu pt. „Usługi 
      społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim” w ramach Osi Priorytetowej 7 
       Włączenie społeczne w ramach WRPO na lata 2014-2020, 
13/ szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
      i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług  
      opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  
14/ określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych,  
      prowadzonych  przez Gminę Rozdrażew oraz zakresu obowiązków powierzonych 
      jednostce obsługującej  w ramach wspólnej obsługi,  
15/ nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie,   
16/ zmiany podziału Gminy Rozdrażew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
       i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,  
17/ zmiany podziału Gminy Rozdrażew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów 
       i granic oraz siedzib obwodowych komisji  wyborczych, 
18/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzielice na lata 2016-2020,  
19/ przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rozdrażew na lata 2016-2020   
      z perspektywą do roku 2023, 
20/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
      Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Rozdrażew na lata 2017 -2022, 
21/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu i Województwu 
       Wielkopolskiemu,   
22/ zmian budżetu gminy.  
 
W okresie sprawozdawczym komisja :   
1/ przyjęła sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
    problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015r., 
2/ zapoznała się z informacją o realizacji programu „Rodzina 500+”, 
3/ opracowała sprawozdanie z działalności i plan pracy komisji. 
 
Pozytywnie zaopiniowała propozycje:  
- zawarcia porozumienia z powiatem w  zakresie realizacji programu usuwania wyrobów  
  azbestowych,  
- zagospodarowania  nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy, na które wygasły 
  umowy najmu. 
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W ramach odbytych posiedzeń  komisja dokonała wizji lokalnych w miejscowości Wolenice 
i ustaleń wynikających z wniosków o nabycie gruntów komunalnych oraz  utworzenia użytku 
ekologicznego dla obszaru parku.  
 
W ramach odbytych posiedzeń wyjazdowych  komisja:  
- zapoznała się z funkcjonowaniem Filii Szkoły Podstawowej w Dzielicach oraz zwiedziła   
  „Izbę lekcyjną z danych lat”, 
- wizytowała nowo rozbudowany budynek Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi, 
- zapoznała się z funkcjonowaniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie. 
 
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/ przebudowy ul. Przemysłowej wraz z końcowym odcinkiem ul. Powstańców Wlkp.  
      w Rozdrażewie,  
  4/ planowanej rozbudowy i modernizacji  przedszkola w Nowej Wsi, 
  5/  przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy,  
  6/  realizacji programu „Rodzina 500+”, 
  7/  wprowadzonej  reformy w zakresie  wycofania obowiązku szkolnego dla 6-latków 
        i przyjęcia ich do przedszkoli,  
  8/ budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
  9/ koncepcji planowanej budowy pomieszczenia archiwum Urzędu,  
  9/ planowanego  zakupu samochodu  na potrzeby przedszkola w Rozdrażewie,  
10/ założeń nowej reformy oświatowej przewidującej m.in. likwidację gimnazjów,  
11/ funkcjonujących regionów instalacji zagospodarowania odpadów,  
12/ ustaleń mieszkańców Trzemeszna z inwestorem w zakresie  planowanej budowy  
      elektrowni wiatrowych na obszarze gminy, 
13/ remontu stawu  w Trzemesznie,  
14/ funkcjonowania oczyszczali ścieków i przyczyn awarii pomp, 
15/ planowanego zakresu  modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Rozdrażewie, 
16/ dofinansowania montażu  systemu ogrzewania w budynku Masztalarni, 
18/ przesunięcia dofinansowania budowy bazy Śmigłowcowej Ratownictwa Medycznego  
      w Michałkowie,    
17/ nadania nazw nowym ulicom na osiedlu, 
18/ przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
19/ przystąpienia do  realizacji projektu gmin i powiatu w zakresie podniesienia jakości usług  
       administracyjnych,   
20/ zasad nadawania i wręczania oraz noszenia Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew.  
 
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 XXIV/152/2017 

z dnia   23 lutego  2017r.  
    
 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozdrażew 

                                                                 za 2016 rok  
 
    Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń. Frekwencja członków 
w posiedzeniach wyniosła 100%. 
 

Tematami posiedzeń komisji były: 
- opracowanie sprawozdania i planu pracy, 
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na przedłużeniu ul. Witosa w Rozdrażewie,  
- koszty funkcjonowania stacji wodociągowych Dąbrowa, Dzielice, Rozdrażew oraz 

oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie za 2015r., 
- realizacja projektu „Przedszkole w szkole” ,  
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r. - wydanie opinii o wykonaniu 

budżetu  i sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,  
- działalność i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie,  
- przetargi na realizację zadań drogowych na terenie gminy Rozdrażew.  
 
 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna opracowała sprawozdanie z działalności 
Komisji za 2015 rok oraz  roczny plan pracy. 
 

Realizując plan pracy Komisja Rewizyjna  skontrolowała wydatki na budowę kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej na przedłużeniu ul. Witosa w Rozdrażewie. Zamawiający    
unieważnił przetarg nieograniczony ogłoszony 11.08.2015r., ponieważ oferta z najniższą ceną 
przewyższała kwotę zabezpieczoną na sfinansowanie zadania. W dniu 31.08.2015r. ogłoszono 
drugie postępowanie, w którym złożono 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę z ceną w kwocie 
brutto 103.091,47 zł, przy kosztorysie inwestorskim 113.403.22 zł, złożyło Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „TOR” Marian Iberhan z Krotoszyna. W ramach inwestycji wybudowano  
rurociąg sanitarny z rur PCV Ø 200 mm - 119,88 mb, rurociąg deszczowy z rur PCV                       
Ø 315mm  - 120,26 mb oraz 18 szt. przykanalików.  
Sporządzony protokół odbioru potwierdził prawidłowe wykonanie prac objętych umową. 
Wystawione faktury odpowiadają wartości wymienionej zarówno w ofercie jak i w umowach                             
z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru.  
Gmina poniosła na w/w inwestycję wydatki w łącznej kwocie 105.455,51 zł, w tym  
83.814,20 zł stanowiły zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej                
i Ochrony Środowiska w Poznaniu.  
 

W wyniku podjętych czynności Komisja stwierdziła, że zadanie budowy kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej - przedłużenie ul. Witosa w Rozdrażewie zrealizowano zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych i podjętymi uchwałami.  
  

W okresie sprawozdawczym  Komisja zapoznała się z kosztami funkcjonowania stacji 
wodociągowych Dąbrowa, Dzielice, Rozdrażew oraz oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie 
za 2015r.   
Dokonana analiza i kontrola dokumentów nie wykazała nieprawidłowości w rozliczeniu 
kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków wraz z utrzymaniem sieci i przepompowni, 
które stanowiło podstawę złożenia przez Urząd Gminy w Rozdrażewie wniosku o ustalenie 
taryfy opłat za dostarczanie ścieków na obszarze gminy. 
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 Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła podjęte starania urzędu w zakresie pozyskania firmy, 
która podejmie się rolniczego wykorzystania osadu oraz kontynuacji zakupu energii 
w ramach grupy zakupowej, co umożliwi gminie utrzymanie stawek opłat za dostarczanie 
ścieków na dotychczasowym poziomie.  
 

Na podstawie zbadanego rozliczenia kosztów w roku 2015 oraz prognozowanych wydatków 
roku 2016, 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 dokonanie korekty 
wniosku  polegającej  na obniżeniu  do rzeczywistej wartości zakupu energii oraz uśrednienia 
ilości zakupu wody, co umożliwi utrzymanie dotychczasowej ceny wody. 
 

W wyniku analizy rozliczenia kosztów 2015r. oraz planowanych  wydatków roku 2016, 
stanowiących podstawę złożenia wniosku Kółka Rolniczego w Rozdrażewie  o zatwierdzenie 
nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu Rozdrażew, Komisja   
wnioskowała o dokonanie korekty wniosku polegającej na przesunięciu planowanej wymiany 
sieci wodociągowej na ul. 25 stycznia w Rozdrażewie na rok 2017 i wycofaniu planowanych                  
z tego tytułu kosztów w 2016 r. oraz rocznych kosztów remontu sali, co pozwoli utrzymać 
dotychczasową cenę wody. 
 

Komisja Rewizyjna  pozytywnie oceniła podejmowane przez przedsiębiorstwa czynności 
związane z regulowaniem zaległych należności  przez odbiorców wody. 

 

Realizując plan Komisja skontrolowała zrealizowany przez ZSP w Rozdrażewie 
projekt „Przedszkole w szkole”. Na projekt obejmujący modernizację i przygotowanie  
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gmina pozyskała dofinansowanie                        
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 253.284,10zł z Wielkopolskiego 
Urzędu Pracy w Poznaniu.  
Zbadane wydatki bieżące i majątkowe w filiach szkół w Grębowie, Dzielicach i Dąbrowie 
potwierdziły prawidłową realizację zadań, które przeprowadzono zgodnie  z ustawą Prawo 
zamówień publicznych i podjętymi uchwałami budżetowymi. Komisja stwierdziła 
prawidłowo rozliczony projekt oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 13.687zł. 
Pozytywnie oceniono starania gminy o pozyskane dofinansowanie projektu, który umożliwił 
poprawę bazy oświatowej - trzech oddziałów przedszkolnych poprzez doposażenie w pomoce 
dydaktyczne, wykonanie ogrodzeń, wyposażenie placów zabaw  i remonty toalet.  
 

Zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym Komisja  
zbadała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015r., 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 14.847.093,02 zł, co stanowi 99,18% planu, natomiast wydatki w kwocie 
13953.586,95 zł tj. 93,1% planu.  
Komisja stwierdziła, że w 2015r. największe wydatki poniesione zostały na oświatę- 
6.027.680,76zł, administrację publiczną - 1.955.939,55zł i pomoc społeczną - 1.900.035,08zł.  
 

Przyczyny odchyleń w realizacji planu dochodów i wydatków zostały uzasadnione                             
w sprawozdaniu. Pomimo zróżnicowanego wydatkowania środków realizacja założonych 
zadań rzeczowych przebiegała prawidłowo. 
Realizację zadania uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Dzielice 
przesunięto na kolejne lata, ponieważ inwestycja uzależniona jest od pozyskania 
dofinansowania w ramach nowych programów unijnych. Planowany wydatek na opracowanie 
dokumentacji na przebudowę ul. Przemysłowej wraz  z odcinkami przyległych ulic, zgodnie                   
z aneksowaną umową, został przesunięty na rok 2016.  
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Koszty zleconego w 2015r. opracowania dokumentacji na budowę i wyposażenie punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych poniesione zostaną  w następnym roku.   
 

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.612.761,88 zł wykonano w wysokości 
1.318.822,16 zł, co stanowi 81,8% 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. 
 

Zbadane wydatki majątkowe na przebudowę ul. Łąkowej w Rozdrażewie objęte zakresem  
zamówienia na przebudowę dróg gminnych w 2015r. potwierdziły, że powyższe zadanie 
zrealizowano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i podjętymi uchwałami 
budżetowymi. Spośród  5 ofert najkorzystniejszą z ceną 204.211,88 zł brutto, przy kosztorysie 
inwestorskim na kwotę 370.019,29 zł, złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD”            
z Ostrowa Wlkp. Realizacja zadania nastąpiła prawidłowo i terminowo zgodnie z zawartą 
umową, co potwierdza sporządzony protokół odbioru końcowego. Łączny koszt  przebudowy 
w/w drogi na długości 530 m  wraz z kosztorysem  inwestorskim i nadzorem 
wyniósł 211.591,88 zł. Zadanie sfinansowano dotacją z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego 65.000 zł, funduszu sołectwa wsi Rozdrażew 27.048,35 zł  i budżetu gminy 
119.543,53 zł.   
Komisja pozytywnie oceniła starania gminy o pozyskanie dotacji z budżetu Województwa  
Wielkopolskiego  oraz racjonalne wykorzystanie środków.  
 

Analiza dokumentów w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych potwierdza,                       
że wykonawcy zadania wyłonieni zostali w trybie zapytania o cenę. Oferty złożyło pięć firm    
i na poszczególne rejony zostały wybrane najkorzystniejsze oferty z najniższymi cenami               
za 1 godzinę pracy poszczególnych sprzętów. Załączone do faktur wykazy odpowiadały 
rzeczywistym godzinom pracy  sprzętu. W okresie sprawozdawczym łączne koszty 
odśnieżania dróg, zwalczania gołoledzi, zakupu i mieszania piasku z solą wyniosły 
24.020,83 zł. Zbadana dokumentacja nie wykazała nieprawidłowości.   
 

Kontrole wydatków rzeczowych poniesionych m.in. na bieżące utrzymanie i remonty dróg,  
realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych o przeciwdziałania 
narkomanii potwierdziły prawidłową gospodarkę finansową gminy.  
 

Przeprowadzona analiza informacji o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2015r. - 
31.12.2015r. oraz wyrywkowa kontrola w zakresie gospodarki gruntami m.in. użytkowania 
wieczystego, najmu, dzierżawy oraz zbycia działek budowlanych potwierdziły, 
że gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegało prawidłowo, a Wójt Gminy 
nie przekroczył kompetencji w zakresie zarządu mieniem oraz upoważnień Rady Gminy.  
 

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2015r.                       
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 funkcjonowaniem i działalnością Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2016r.  W ramach  pomocy społecznej udzielono 
następujących świadczeń:  
-  zasiłek stały  -  1.560 zł (1 rodzina), 
-  zasiłki celowe jednorazowe - 3.800 zł (12 rodzin), 
-  zasiłki okresowe -  4.040 zł (dotacja z budżetu państwa 2.869 zł - 5 rodzin), 
-  dożywianie dzieci w szkole -  14.051 zł (dotacja z budżetu państwa 6.630zł - 22 dzieci),  
- dożywianie na wniosek dyrektora szkoły - 2.140 zł (dotacja państwa 770 zł - 3 dzieci), 
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej - 40.346zł (3 osoby). 
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W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na: 
- świadczenia rodzinne - 766.158 zł (ok. 250 rodzin), 
- fundusz alimentacyjny - 30.300 zł (7 rodzin),  
- składki na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
   świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dla opiekuna - 36.469,54zł, 
- zasiłki dla opiekunów - 10.556 zł (3 rodziny). 
- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” - 1.074.424 zł (za okres od IV-VI, 729 dzieci  
   miesięcznie),  
- stypendia szkolne - 6.825,34 zł (dotacja państwa 5.257 zł - 18 dzieci). 

 

Komisja stwierdziła, że  jednostka prowadzi działalność zgodnie ze statutem. Pozytywnie 
oceniła realizowane przez ośrodek programy „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,  
„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz funkcjonowanie 
zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

   W okresie sprawozdawczym poddano kontroli przeprowadzone w 2016r.  zamówienie  
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.  Realizacja zadań nastąpiła prawidłowo                               
i terminowo zgodnie z zawartą umową, co potwierdza sporządzony protokół odbioru 
końcowego zadań. 
Łączny koszt przebudowy i remontu dróg z nadzorem wyniósł kwotę 467.261,92 zł, który 
sfinansowano dotacją z budżetu Województwa Wielkopolskiego 123.000 zł, środki funduszu 
sołectw Wolenice, Budy, Wyki  łącznie 30.672,27 zł i budżetu gminy  313.589,65 zł.  
 

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

Wyrywkowa kontrola potwierdziła prawidłowo przeprowadzone kolejne postępowanie 
przetargowe na przebudowę ul. Powstańców Wlkp. i ul. Przemysłowej w Rozdrażewie-I etap. 
Zakres zadania obejmował wykonanie odwodnienia, chodnika i jezdni. Spośród 3 ofert  
najkorzystniejszą z ceną 440.317,48zł brutto, przy kosztorysie inwestorskim na kwotę 
605.361,07 zł brutto złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „Marzyński”                     
Sp. z o.o. z Jarocina. Z uwagi na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót 
dodatkowych, polegających na wymianie niedrożnego przepustu na skrzyżowaniu                       
ul. Przemysłowej z ul. Krotoszyńską w pasie drogi powiatowej oraz wybudowaniu studni 
rewizyjnych, termin realizacji zadania  przesunięto do 15 grudnia br., co jest zgodne 
z aneksami do umowy.  
Komisja stwierdziła, że zamówienie na przebudowę ul. Przemysłowej z odcinkami ulic 
przyległych w Rozdrażewie-I etap zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych. Szczegółowe rozliczenie nastąpiło po zakończeniu inwestycji,                     
a łączny koszt prac wraz ze zleconymi robotami dodatkowymi wyniósł 669.507,49 zł. 
 

Wykonane zadania kontrolne przez Komisję Rewizyjną potwierdzają prawidłowość 
prowadzonej gospodarki finansowej przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.  
 
       Przewodniczący Komisji 
       /-/ Wiesław Jankowski  


