
UCHWAŁA NR XLVI/365/2023 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

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 2023 r. 
poz. 40) 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, 2018r. poz. 8147)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew w roku 2022: 

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, 

4) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w brzmieniu załącznika nr 4 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 
 
 

Wiesław Jankowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6D08FB57-CE58-4CCC-9FD7-F28808768CC1. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  

   Rozdrażew  Nr   XLVI/365/2023 

z dnia 30 stycznia 2023r.  

        

                   Sprawozdanie 

z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

za 2022 rok  
 

 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w okresie sprawozdawczym odbyła                             

10 posiedzeń wspólnych z Komisją Spraw Społecznych, z  czego w 5 posiedzeniach uczestniczyli 

wszyscy członkowie, w  pięciu uczestniczyło 7 członków komisji.   
 

W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 

Ponadto w poszczególnych posiedzeniach udział wzięli: Michał Dudziński projektant planów  

miejscowych zagospodarowana przestrzennego, Dominik Radwański Kierownik Spółdzielni  

Socjalnej „VIVO” w Koźminie Wielkopolskim, Andrzej Gołąbek przedstawiciel Agencji 

Użytkowana i Poszanowania Energii, Krzysztof Bałoniak Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych                      

w Rozdrażewie, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Donata Krzyżosiak, Kierownik 

Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli Henryk 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 2021r. wraz  

    z informacją o stanie mienia komunalnego  oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  

    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

2/ raportu o stanie gminy za 2021r. oraz  udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy,   

3/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2023 rok,  

4/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i jej zmian,  

5/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r., o kształtowaniu 

    się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 

    Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie, 

6/ stawek podatków od nieruchomości,  środków transportowych na rok 2023. 
 

Ponadto omawiano i opiniowano projekty uchwał przedkładane na sesje Rady m. in. w sprawach: 

  1/ uchwalenia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych   

       i przeciwdziałania narkomanii oraz jego zmian,    

  2/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi, 

  3/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

      na terenie Gminy, 

  4/ miejscowych  planów zagospodarowania   przestrzennego  dla wybranych obszarów w rejonie  

       wsi Trzemeszno, Nowa Wieś, Grębów, Dzielice i Budy  oraz  działek nr 806/14 i 709  

       w  Rozdrażewie, 

  5/ przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska 

      i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

  6/ wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem  

      Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości  Wygoda  

       oraz zajęcia stanowiska dotyczącego propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów 

       Fizjograficznych  dotyczącej zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Wygoda, 

  7/ rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli,  

  8/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych 

      Straży Pożarnych z terenu Gminy Rozdrażew, 

  9/ zmiany regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rozdrażew na pokrycie  

      kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie  

      Gminy Rozdrażew w latach 2020- 2024, 
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10/ przejęcia przez Gminę Rozdrażew wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg  

       publicznych w zakresie pielęgnacji zieleni - wycinki krzaków  

       oraz  niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości  na drogach powiatowych wraz  

       z pielęgnacją zieleni  w obrębie miejscowości   Rozdrażew, 

11/ zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew,  

12/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu opracowania, realizacji i wdrożenia 

      „Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu 

       Krotoszyńskiego”, 

13/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Dworcowej, 

14/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa, 

15/ zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

      zamieszkałych na terenie  Gminy Rozdrażew, 

16/ przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w  celu uzyskania  opinii dotyczących  nadania  

      statutów sołectw Gminy  Rozdrażew,  

17/ przyjęcia dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

      i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2022-2037”,  

18/ zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków 

     i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania                                   

     i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  

      nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę, 

19/ rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rozdrażew 

      oraz w sprawie przekazania petycji wg właściwości, 

20/ opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Rozdrażew przedszkolach publicznych,  

      oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach  wychowania  

      przedszkolnego, 

21/ przyznania Odznaki Honorowej  Gminy Rozdrażew, 

22/ zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia   Gminie Rawicz zadania   

      w zakresie zapobiegania bezdomności  zwierząt,  

23/ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej   

      kwoty dofinansowania opłat w 2023r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

       i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, 

24/ ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu  rodzicom  

       kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, 

25/ zmiany warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  

       opiekuńcze oraz szczegółowych warunków  częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  

       jak również trybu ich pobierania, 

26/ nadania statutów Sołectw: Budy,  Chwałki, Dąbrowa, Dzielice, Grębów, Henryków, Maciejew,   

      Nowa Wieś,  Rozdrażewek, Trzemeszno, Wolenice  i Wyki, 

27/ rozpatrzenia skargi na działalność  Wójta Gminy Rozdrażew,  

28/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na najem lokali i dzierżawę  

      gruntów z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami, 

29/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu, 

30/ zmian budżetu gminy.  

 

W okresie sprawozdawczym komisja przyjęła:   
 

1/ sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  

   awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Rozdrażew w roku  

   2021, 

2/ sprawozdania z realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów  

   alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021r.,  

3/ sprawozdanie z współpracy Gminy Rozdrażew z  organizacjami pozarządowymi za 2021r., 
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4/ opracowała sprawozdanie z działalności i plan pracy komisji. 

Podczas posiedzeń Komisja:  

- w celu ograniczenia wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy  

   zaakceptowała propozycję zakupu dla każdej zamieszkałej nieruchomości  dwóch pojemników  

    na odpady szklane, rezygnując z dotychczas stosowanych worków do segregacji szkła białego 

    i kolorowego,  

- zaakceptowała propozycję przeznaczenia niewykorzystanych środków pieniężnych z rachunku 

   gospodarki odpadami  na remont drogi dojazdowej do  PSZOK-u  Rozdrażewie,  

- pozytywnie rozpatrzyła wniosek o dofinansowanie budowy powiatowego systemu łączności dla  

   Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie,    

- pozytywnie zaopiniowała  propozycję objęcia udziału Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie  

  Wielkopolskim. Wskazała  kandydaturę Arkadiusza Koprowskiego jako przedstawiciela gminy   

  na członka Zarządu Spółdzielni Socjalnej „VIVO”,  

- zaakceptowała rezygnację z dotacji w ramach Programu „Pod Biało-Czerwoną” na dofinansowanie  

   masztu flagowego, z uwagi na brak możliwości ustawienia go w zaplanowanej lokalizacji,  

- zaakceptowała przekazanie dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę  realizowanego  

   przez  Spółdzielnię Kółek  Rolniczych w Rozdrażewie. Z uwagi  na rosnące koszty zużycia energii   

   zobowiązano Prezesa Spółdzielni  do pozyskania oferty i  realizacji instalacji fotowoltaicznych na  

   Stacjach Uzdatniania Wody w Dzielicach i Dąbrowie  w 2023r.,  

- wypowiedziała się za rezygnacją z  przebudowy budynku toalet publicznych ze względu  

   na przesłanki techniczne, które spowodowałyby znaczący wzrost kosztów adaptacji starego 

   budynku. Zaakceptowała w zamian  zakup nowoczesnej toalety publicznej.  
 

Komisja  zapoznała się z: 

-  analizą gospodarki odpadami za 2021r.  

-  informacją o wznowieniu działalności przychodni lekarskiej w Rozdrażewie, 

-  sytuacją demograficzną w gminie Rozdrażew,   

-  informacją o działalności Spółdzielni Socjalnej  „VIVO” w Koźminie Wlkp., 

-  koncepcją budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.  
 

Komisja zaakceptowała:  

- propozycję podziału wolnego pomieszczenia na parterze  w budynku  komunalnym w Wolenicach  

  i przekazania: jednej części - najemcom przyległego lokalu, a drugiej -  na  potrzeby zaplecza   

  świetlicy wiejskiej, 

- wniosek zainteresowanego o zbycie działki nr 265  położnej w miejscowości Wolenice, zgodnie  

  z opinią zebrania wiejskiego, 

- wnioski właścicieli nieruchomości przyległych o zbycie działek nr 578, 579, 580 przy   

  ul. Dworcowej w Rozdrażewie,  

- wnioski właścicieli gruntów przyległych o zbycie działek nr 265, 160, 169 i część  działki nr 179  

  położonego w Wolenicach, pod warunkiem  pokrycia kosztów podziału działek przez nabywców, 

- propozycję zbycia  zainteresowanym części działki nr 297 w Nowej Wsi na proponowanych  

  warunkach. Cena zbycia gruntu ustalona zostanie na podstawie sporządzonej przez rzeczoznawcę   

  wyceny.  
 

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o zbycie części działki nr 74/10 w Nowej Wsi 

dotychczasowemu dzierżawcy. Jednocześnie  wypowiedziała się zawarciem długoterminowej 

umowy dzierżawy na okres 10 lat.  
 

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/ realizacji wycinki krzewów przy drogach powiatowych,  

  3/ usuwania awarii oświetlenia ulicznego na terenie gminy,  

  4/  planowanej budowy sali sportowej w Nowej Wsi, 
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  5/ wznowienia działalności Przychodni „ROZMED” w Rozdrażewie,  

  6/ funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy,  

  7/ sytuacji demograficznej  w gminie Rozdrażew,  

  8/ możliwości udzielenia pomocy w zakwaterowaniu  uchodźców z Ukrainy w związku 

       z  konfliktem zbrojnym,  

  9/ realizacji budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy w ramach projektu, 

10/  dofinansowania zmiany systemów grzewczych  na proekologiczne w budynkach  

       mieszkalnych na terenie gminy,  

11/ ograniczenia wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów  komunalnych na terenie gminy 

      poprzez zakup pojemników do  segregacji szkła,  

12/ realizacji budowy ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w Rozdrażewie, 

13/ przebudowy mostu  na rzece Orla w miejscowości Grębów,  

14/ kontynuacji udzielania pomocy finansowej właścicielom nieruchomości na terenie gminy 

      w zakresie  usuwania wyrobów zawierających azbest,  

15/ realizacji przebudowy drogi w miejscowości Maciejew,  

16/ koncepcji zagospodarowania skomunalizowanego na rzecz gminy terenu Rynku w Rozdrażewie,  

17/ realizacji  zasilania energetycznego przy Chacie na Rozdrożu, 

18/ zbiórki odpadów z działalności rolniczej na terenie gminy,  

19/ gospodarki lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, 

20/ realizacji termorenowacji sali wiejskiej w Rozdrażewie,  

21/ zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup opału dla placówek oświatowych, Ośrodka  

      Zdrowia, Urzędu Gminy, 

22/ zaopatrzenia gminy w wodę  oraz  zwiększenia  retencyjności wód,  

23/ przebudowy budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie, 

24/ nabycia gruntu w Dąbrowie  i realizacji studni  awaryjnej,  

25/ budowy placów zabaw w Maciejewie i Wolenicach, 

26/ realizacji oświetlenia ul. Leśnej i w miejscowości Chwałki,  

27/ planu  dystrybucji  preparatów jodowych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, 

28/ przeprowadzenia konsultacji  społecznych  projektów statutów sołectw,  

29/ przyznania Odznaki Honorowej  Gminy Rozdrażew Zespołowi Kalina z Nowej Wsi,   

30/ planowanej przez Powiat przebudowy dróg Rozdrażew - Wyki oraz Rozdrażew - Koźmin Wlkp., 

31/ rosnących kosztów oświetlenia ulicznego i drogowego oraz rozważenia czasowego ich  

      wyłączenia,  

32/ przystąpienia do zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców gminy,  

33/ wyboru nowego wykonawcy zadania  w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie  

      gminy na rok 2023. 
 

Na sesjach Rady Gminy przed każdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji 

przedkładał wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 
 

   W roku 2022 zorganizowano zbiórki pieniężne wśród radnych  na wsparcie: chorej dziewczynki                

ze Staniewa, poszkodowanych w wichurze mieszkańców gminy Dobrzyca oraz trzech rodzin                        

z terenu gminy  poszkodowanych w pożarach  budynków oraz w wichurze.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

       /-/   Dawid Bała   
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  

   Rozdrażew  Nr  XLVI/365/2023 

z dnia   30 stycznia  2023r.  
 

Sprawozdanie 

z działalności Komisji Spraw Społecznych  

za 2022 rok  
 

 Komisja Spraw Społecznych w okresie sprawozdawczym odbyła 10 posiedzeń wspólnych     

z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, z czego w 9 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy 

członkowie, a w jednym  uczestniczyło 5 członków komisji. 
 

W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 

Ponadto w poszczególnych posiedzeniach udział wzięli: Michał Dudziński projektant planów  

miejscowych zagospodarowana przestrzennego, Dominik Radwański Kierownik Spółdzielni  

Socjalnej „VIVO” w Koźminie Wielkopolskim, Andrzej Gołąbek przedstawiciel Agencji 

Użytkowana i Poszanowania Energii, Krzysztof Bałoniak Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych                      

w Rozdrażewie, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Donata Krzyżosiak, Kierownik 

Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli Henryk 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 2021r. wraz  

    z informacją o stanie mienia komunalnego  oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  

    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

2/ raportu o stanie gminy za 2021r. oraz  udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy,   

3/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2023 rok,  

4/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i jej zmian,  

5/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r., o kształtowaniu 

    się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 

    Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie, 

6/ stawek podatków od nieruchomości,  środków transportowych na rok 2023. 
 

Ponadto omawiano i opiniowano projekty uchwał przedkładane na sesje Rady m. in. w sprawach: 

  1/ uchwalenia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych   

       i przeciwdziałania narkomanii oraz jego zmian,    

  2/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi, 

  3/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

      na terenie Gminy, 

  4/ miejscowych  planów zagospodarowania   przestrzennego  dla wybranych obszarów w rejonie  

       wsi Trzemeszno, Nowa Wieś, Grębów, Dzielice i Budy  oraz  działek nr 806/14 i 709  

       w  Rozdrażewie, 

  5/ przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska 

      i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

  6/ wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem  

      Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości  Wygoda  

       oraz zajęcia stanowiska dotyczącego propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów 

       Fizjograficznych  dotyczącej zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Wygoda, 

  7/ rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli,  

  8/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych 

      Straży Pożarnych z terenu Gminy Rozdrażew, 

  9/ zmiany regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rozdrażew na pokrycie  

      kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie  

      Gminy Rozdrażew w latach 2020- 2024, 
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10/ przejęcia przez Gminę Rozdrażew wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg  

       publicznych w zakresie pielęgnacji zieleni - wycinki krzaków  

       oraz  niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości  na drogach powiatowych wraz  

       z pielęgnacją zieleni  w obrębie miejscowości   Rozdrażew, 

11/ zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew,  

12/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu opracowania, realizacji i wdrożenia 

      „Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu 

       Krotoszyńskiego”, 

13/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Dworcowej, 

14/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa, 

15/ zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

      zamieszkałych na terenie  Gminy Rozdrażew, 

16/ przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w  celu uzyskania  opinii dotyczących  nadania  

      statutów sołectw Gminy  Rozdrażew,  

17/ przyjęcia dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

      i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2022-2037”,  

18/ zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków 

     i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania                                   

     i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  

      nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę, 

19/ rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rozdrażew 

      oraz w sprawie przekazania petycji wg właściwości, 

20/ opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Rozdrażew przedszkolach publicznych,  

      oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach  wychowania  

      przedszkolnego, 

21/ przyznania Odznaki Honorowej  Gminy Rozdrażew, 

22/ zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia   Gminie Rawicz zadania   

      w zakresie zapobiegania bezdomności  zwierząt,  

23/ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej   

      kwoty dofinansowania opłat w 2023r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

       i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, 

24/ ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu  rodzicom  

       kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, 

25/ zmiany warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  

       opiekuńcze oraz szczegółowych warunków  częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  

       jak również trybu ich pobierania, 

26/ nadania statutów Sołectw: Budy,  Chwałki, Dąbrowa, Dzielice, Grębów, Henryków, Maciejew,   

      Nowa Wieś,  Rozdrażewek, Trzemeszno, Wolenice  i Wyki, 

27/ rozpatrzenia skargi na działalność  Wójta Gminy Rozdrażew,  

28/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na najem lokali i dzierżawę  

      gruntów z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami, 

29/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu, 

30/ zmian budżetu gminy.  

 

W okresie sprawozdawczym komisja przyjęła:   
 

1/ sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  

   awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Rozdrażew w roku  

   2021, 

2/ sprawozdania z realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów  

   alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021r.,  

3/ sprawozdanie z współpracy Gminy Rozdrażew z  organizacjami pozarządowymi za 2021r., 
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4/ opracowała sprawozdanie z działalności i plan pracy komisji. 

Podczas posiedzeń Komisja:  

- w celu ograniczenia wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy  

   zaakceptowała propozycję zakupu dla każdej zamieszkałej nieruchomości  dwóch pojemników  

   na odpady szklane, rezygnując z dotychczas stosowanych worków do segregacji szkła  białego  

   i kolorowego,  

- zaakceptowała propozycję przeznaczenia niewykorzystanych środków pieniężnych z rachunku 

   gospodarki odpadami  na remont drogi dojazdowej do  PSZOK-u  Rozdrażewie,  

- pozytywnie rozpatrzyła wniosek o dofinansowanie budowy powiatowego systemu łączności dla  

   Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie,    

- pozytywnie zaopiniowała  propozycję objęcia udziału Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie  

  Wielkopolskim. Wskazała  kandydaturę Arkadiusza Koprowskiego jako przedstawiciela gminy   

  na członka Zarządu Spółdzielni Socjalnej „VIVO”,  

- zaakceptowała rezygnację z dotacji w ramach Programu „Pod Biało-Czerwoną” na dofinansowanie  

   masztu flagowego, z uwagi na brak możliwości ustawienia go w zaplanowanej lokalizacji,  

- zaakceptowała przekazanie dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę  realizowanego  

   przez  Spółdzielnię Kółek  Rolniczych w Rozdrażewie. Z uwagi  na rosnące koszty zużycia energii   

   zobowiązano Prezesa Spółdzielni  do pozyskania oferty i  realizacji instalacji fotowoltaicznych na  

   Stacjach Uzdatniania Wody w Dzielicach i Dąbrowie  w 2023r.,  

- wypowiedziała się za rezygnacją z  przebudowy budynku toalet publicznych ze względu  

   na przesłanki techniczne, które spowodowałyby znaczący wzrost kosztów adaptacji starego 

   budynku. Zaakceptowała w zamian  zakup nowoczesnej toalety publicznej.  
 

Komisja  zapoznała się z: 

-  analizą gospodarki odpadami za 2021r.  

-  informacją o wznowieniu działalności przychodni lekarskiej w Rozdrażewie, 

-  sytuacją demograficzną w gminie Rozdrażew,   

-  informacją o działalności Spółdzielni Socjalnej  „VIVO” w Koźminie Wlkp., 

-  koncepcją budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.  
 

Komisja zaakceptowała:  

- propozycję podziału wolnego pomieszczenia na parterze  w budynku  komunalnym w Wolenicach  

  i przekazania: jednej części - najemcom przyległego lokalu, a drugiej -  na  potrzeby zaplecza   

  świetlicy wiejskiej, 

- wniosek zainteresowanego o zbycie działki nr 265  położnej w miejscowości Wolenice, zgodnie  

  z opinią zebrania wiejskiego, 

- wnioski właścicieli nieruchomości przyległych o zbycie działek nr 578, 579, 580 przy   

  ul. Dworcowej w Rozdrażewie,  

- wnioski właścicieli gruntów przyległych o zbycie działek nr 265, 160, 169 i część  działki nr 179  

  położonego w Wolenicach, pod warunkiem  pokrycia kosztów podziału działek przez nabywców, 

- propozycję zbycia  zainteresowanym części działki nr 297 w Nowej Wsi na proponowanych  

  warunkach. Cena zbycia gruntu ustalona zostanie na podstawie sporządzonej przez rzeczoznawcę   

  wyceny.  
 

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o zbycie części działki nr 74/10 w Nowej Wsi 

dotychczasowemu dzierżawcy. Jednocześnie  wypowiedziała się zawarciem długoterminowej 

umowy dzierżawy na okres 10 lat.  
 

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/ realizacji wycinki krzewów przy drogach powiatowych,  

  3/ usuwania awarii oświetlenia ulicznego na terenie gminy,  

  4/  planowanej budowy sali sportowej w Nowej Wsi, 
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  5/ wznowienia działalności Przychodni „ROZMED” w Rozdrażewie,  

  6/ funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy,  

  7/ sytuacji demograficznej  w gminie Rozdrażew,  

  8/ możliwości udzielenia pomocy w zakwaterowaniu  uchodźców z Ukrainy w związku 

       z  konfliktem zbrojnym,  

  9/ realizacji budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy w ramach projektu, 

10/  dofinansowania zmiany systemów grzewczych  na proekologiczne w budynkach  

       mieszkalnych na terenie gminy,  

11/ ograniczenia wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów  komunalnych na terenie gminy 

      poprzez zakup pojemników do  segregacji szkła,  

12/ realizacji budowy ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w Rozdrażewie, 

13/ przebudowy mostu  na rzece Orla w miejscowości Grębów,  

14/ kontynuacji udzielania pomocy finansowej właścicielom nieruchomości na terenie gminy 

      w zakresie  usuwania wyrobów zawierających azbest,  

15/ realizacji przebudowy drogi w miejscowości Maciejew,  

16/ koncepcji zagospodarowania skomunalizowanego na rzecz gminy terenu Rynku w Rozdrażewie,  

17/ realizacji  zasilania energetycznego przy Chacie na Rozdrożu, 

18/ zbiórki odpadów z działalności rolniczej na terenie gminy,  

19/ gospodarki lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, 

20/ realizacji termorenowacji sali wiejskiej w Rozdrażewie,  

21/ zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup opału dla placówek oświatowych, Ośrodka  

      Zdrowia, Urzędu Gminy, 

22/ zaopatrzenia gminy w wodę  oraz  zwiększenia  retencyjności wód,  

23/ przebudowy budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie, 

24/ nabycia gruntu w Dąbrowie  i realizacji studni  awaryjnej,  

25/ budowy placów zabaw w Maciejewie i Wolenicach, 

26/ realizacji oświetlenia ul. Leśnej i w miejscowości Chwałki,  

27/ planu  dystrybucji  preparatów jodowych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, 

28/ przeprowadzenia konsultacji  społecznych  projektów statutów sołectw,  

29/ przyznania Odznaki Honorowej  Gminy Rozdrażew Zespołowi Kalina z Nowej Wsi,   

30/ planowanej przez Powiat przebudowy dróg Rozdrażew - Wyki oraz Rozdrażew - Koźmin Wlkp., 

31/ rosnących kosztów oświetlenia ulicznego i drogowego oraz rozważenia czasowego ich  

      wyłączenia,  

32/ przystąpienia do zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców gminy,  

33/ wyboru nowego wykonawcy zadania  w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie  

      gminy na rok 2023. 
 

Na sesjach Rady Gminy przed każdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji 

przedkładał wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 
 

   W roku 2022 zorganizowano zbiórki pieniężne wśród radnych  na wsparcie: chorej dziewczynki                

ze Staniewa, poszkodowanych w wichurze mieszkańców gminy Dobrzyca oraz trzech rodzin                        

z terenu gminy  poszkodowanych w pożarach  budynków oraz w wichurze.  
 

 

 

         

Przewodnicząca Komisji 

           /-/ Jolanta Adamiak              
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  

   Rozdrażew  Nr XLVI/365/2023 

z dnia  30 stycznia  2023r.  
 

Sprawozdanie 

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozdrażew 

                                                                 za 2022 rok  
 

    Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 9 posiedzeń. Frekwencja członków  

podczas wszystkich posiedzeń wyniosła 100%. 

 

Tematami posiedzeń komisji były: 

- opracowanie sprawozdania i  rocznego planu pracy,      

- budowa zaplecza socjalnego remizy OSP Rozdrażew,  

- przebudowa ul. Dworcowej w Rozdrażewie, 

- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbrowa, Nowa Wieś, Rozdrażew-Chwałki.  

- budowa kanalizacji  sanitarnej z przebudową linii wodociągowej  w Dzielicach, 

- sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2022r. - opinia o wykonaniu budżetu gminy  

   i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

- przebudowa  świetlicy w miejscowości  Wyki,  

- realizacja dofinansowania zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach  

  mieszkalnych na terenie gminy w latach 2020-2021,  

- koszty realizacji zadań w zakresie  zapobiegania bezdomności zwierząt, 

- realizacja postępowań w zakresie wycinki drzew za 2020-2021 rok.   
 

Komisja Rewizyjna  opracowała sprawozdanie z działalności  oraz plan pracy na 2022r.  

 

Realizując plan pracy Komisja Rewizyjna dokonała kontroli przeprowadzonego przetargu 

nieograniczonego na realizację  budowy zaplecza socjalnego remizy  w Rozdrażewie. Spośród 

złożonych siedmiu ofert najkorzystniejszą zaoferowała firma Przedsiębiorstwo Budowlano-

Handlowe CEGIELKA Włodzimierz  Gościniak z Wilkowyji z ceną  587.927,85zł. Zakres zadania 

obejmował branżę budowlaną w pełnym zakresie wraz z pokryciem dachowym, elewacją 

zewnętrzną, stolarką okienną i drzwiową i podjazdem dla osób niepełnosprawnych; branżę 

elektryczną  i sanitarną. Powstały obiekt mieści w sobie dwa pomieszczenia biurowe z archiwum, 

dwie toalety, pomieszczenie techniczne z piecem c.o. oraz salkę o powierzchni 57m2  z aneksem 

kuchennym. Zawarta z  wykonawcą zadania umowa przewidywała termin realizacji prac                         

do 31 października 2021r.   

Z uwagi na decyzję zamawiającego o realizacji budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz                     

z infrastrukturą techniczną w Rozdrażewie w dwóch etapach  oraz obowiązujące przepisy p.poż 

wynikające z połączenia nowego zaplecza socjalnego ze starą halą  garażową o różnej klasie 

odporności  budynku w dniu 8 września 2021r. sporządzono protokół konieczności wykonania robót 

dodatkowych/zamiennych nie ujętych  w dokumentacji projektowej i umowie.  

Z uwagi na niesprzyjające w miesiącu lutym i marcu warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

realizację robót oraz wydłużone terminy dostaw materiałów do prac wykończeniowych w obiekcie 

wynikające z ograniczeń produkcji związanej z pandemią COVID-19 na wniosek wykonawcy 

zawarto aneks do umowy, z terminem wykonania  do 30 listopada 2021r. Sporządzony protokół 

odbioru końcowego zadania potwierdził  prawidłowo zrealizowane zadanie, na które udzielony 

został 72 miesięczny okres gwarancji.  

Rozliczony kosztorysem powykonawczym  koszt realizacji zadania wyniósł 680.130,62 zł, z czego 

200.363,42 zł stanowiło dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Udział funduszu sołeckiego wsi Rozdrażew wyniósł 43.533,42 zł.  
 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że budowę zaplecza socjalnego remizy OSP Rozdrażew 

zrealizowano prawidłowo, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz uchwałą Rady 

Gminy. Nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych. Komisja podczas wizji lokalnej budynku 

potwierdziła dobrą jakość wykonanych prac.  
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    W okresie sprawozdawczym   Komisja Rewizyjna zbadała postępowanie przetargowe                              

na przebudowę ul. Dworcowej w Rozdrażewie. Przedmiot zamówienia obejmował: rozebranie 

nawierzchni z brukowca, korytowanie drogi, wykonanie podbudowy, montaż krawężników                    

na dł. 763m, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni na dł. 265m, chodnik i zjazdy do posesji              

z kostki betonowej. Projekt przewidywał nowy pas parkingowy, zjazd do byłego folwarku 

z odzyskanego brukowca, linię oświetlenia ulicznego wraz z 6 lampami, trzy przejścia                                

z nawierzchnią dotykową, wykonanie kanalizacji odwadniającej drogę.  

Spośród 8 ofert najkorzystniejszą z ceną brutto 694.130,94 zł przy kosztorysie 1.283.148,26zł 

złożyła Firma Brukarstwo i Handel Włodzimierz Kasprzak z Koźmina Wlkp. Zawarta umowa 

przewidywała termin realizacji prac do 30 września 2021r. W trakcie robót budowlanych wystąpiła 

konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na ustawieniu palisady betonowej                  

na 20 mb, ustawieniu i zabetonowaniu dodatkowych 8 słupków drogowych, likwidacji 2 szt.  starych  

studni betonowych i wykonaniu dodatkowych 2 studni rewizyjnych wraz z wymianą płyty 

betonowej.  

Sporządzony protokół odbioru potwierdził terminowo i prawidłowo zrealizowane zadanie, na które 

udzielony został 60-miesięczny okres gwarancji. Całkowity koszt  przebudowy  ul. Dworcowej 

wyniósł 756.839,82zł, w tym roboty  budowlane 739.066,82zł,  nadzór inwestorski 14.760zł, 

archeolog i dziennik budowy 3.013zł. W kosztach zadania partycypowała firma DINO Polska S.A. 

w kwocie 282.900 zł.  

Komisja stwierdziła, że zamówienie na przebudowę ul. Dworcowej zostało przeprowadzone zgodnie 

z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz uchwałą budżetową.  
 

    Ponadto Komisja skontrolowała przeprowadzone zamówienie publiczne na  przebudowę dróg 

gminnych. Zakres zamówienia obejmował przebudowę dróg w miejscowościach: 

1. Dąbrowa - wykonanie podbudowy, położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

    na dł. 500mb,    

2.  Nowa Wieś - położenie  warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego na dł. 553 mb,    

3. Chwałki- Rozdrażewek - wykonanie podbudowy, położenie warstwy ścieralnej  z betonu     

    asfaltowego na dł. 520 mb.  

Spośród 8 ofert, w tym 2 odrzuconych najkorzystniejszą z ceną brutto 627.279,23 zł złożyła firma 

Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna. Zamawiający dokonał korekty ceny z uwagi na nieprawidłowe 

naliczenie  potrąceń w robotach budowlanych, która  przy kosztorysie inwestorskim 1.025.182,43zł 

wyniosła ostatecznie 583.330,71 zł. 

W trakcie robót budowlanych, po cenach uzyskanych w zamówieniu podstawowym,  rozszerzono 

zadanie w miejscowości  Dąbrowa o wydłużenie  drogi na odcinku 160 m  oraz  ułożenie warstwy 

ścieralnej na odcinku ul. Kompanii Rozdrażewskiej na dług. 168m . 

Zakończenie robót nastąpiło prawidłowo, terminowo i zgodnie z zawartą umową, co potwierdza 

sporządzony protokół odbioru końcowego zadania, na które udzielony został 60-miesięczny okres 

gwarancji. 

Koszt realizacji poszczególnych dróg (bez kosztów przygotowania dokumentacji oraz nadzoru) 

wyniósł: Dąbrowa - 307.841,59zł, Nowa Wieś - 95.728,45zł, Chwałki-Rozdrażewek - 265.159,23zł,  

Rozdrażew ul. Kompanii Rozdrażewskiej - 36.600,91zł. Na przebudowy dróg Chwałki - 

Rozdrażewek i w Dąbrowie Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie ze środków Województwa 

Wielkopolskiego w kwocie 132.750zł, a na remont drogi w Nowej Wsi przeznaczono 50.000zł                

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                      
 

Komisja stwierdziła, że zamówienie na przebudowę dróg gminnych zostało przeprowadzone 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz uchwałą budżetową. Pozytywnie oceniła  

starania gminy o pozyskanie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz Funduszu 

Inwestycji Lokalnych na realizację  zadań. 
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    Realizując plan pracy zbadała realizację zadania „Budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową 

linii wodociągowej w Dzielicach”. Zakres zamówienia obejmował budowę kanalizacji sanitarnej,               

w tym kanały grawitacyjne o długości 1.960m, rurociągi tłoczne  o dł. 996m, 65 przyłączy o łącznej 

dł. 338m, przepompownię ścieków oraz przebudowę sieci wodociągowej z rur PE Ø 160mm na dł. 

771m, Ø 110 mm na dł. 1.406m oraz 65 przyłączy o łącznej długości 468m.  

Zbadane dokumenty potwierdziły prawidłowo ogłoszone i przeprowadzone postępowanie. Spośród 

złożonych prawidłowo 9 ofert najkorzystniejszą z ceną brutto 2.702.080,49 zł przy kosztorysie 

3.873.477,02 zł złożyło konsorcjum firm: HYDROHAND  Andrzej Guździoł z Czekanowa oraz 

Juskowiak Maciej Ślusarstwo, Mechanika  Maszyn, Roboty  Budowlano Instalacyjne z Rozdrażewa.  
Na rozstrzygnięcie Zamawiającego firma STANISŁAWSKI - Jerzy Stanisławski w spadku ze Zdun, 

której oferta ze względu na nieprawidłowości została odrzucona, wniosła odwołanie do Krajowej 

Izby Odwoławczej, które w trakcie posiedzenia odwoławczego  z udziałem  Stron, ostatecznie  

wycofała. 

Zgodnie z zawartą umową  po zakończeniu robót ziemnych i montażowych w dniu  19 października 

2021 r. dokonano odbioru częściowego inwestycji. Zamawiający uregulował należność częściową   

w kwocie  1.956.543,09 zł.  

W ramach współpracy w trakcie robót Powiat prowadził jednocześnie montaż krawężników  

drogowych na odcinku drogi powiatowej  biegnącej przez miejscowość    Dzielice. 

W trakcie robót budowlanych wystąpiła konieczność pogłębienia wykopu linii kanalizacji sanitarnej 

w celu uniknięcia kolizji z istniejącą kanalizacją deszczową betonową wybudowaną  w latach                 

80-tych i zachowania grawitacyjnego  spływu kanalizacji sanitarnej.  

Realizacja zadania nastąpiła prawidłowo, terminowo i zgodnie z zawartą umową.  

Całkowity koszt budowy kanalizacji sanitarnej z przebudową linii wodociągowej  w Dzielicach 

wyniósł  zgodnie z kosztorysem powykonawczym  2.803.961,82 zł, w tym :  kanalizacja sanitarna - 

1.988.096,95 zł,  sieć wodociągowa  - 815 864,87 zł. 

Na realizację zadania gmina  uzyskała dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020                      

w kwocie 1.397.832zł.    

Komisja stwierdziła, że zamówienie na budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową linii 

wodociągowej  w Dzielicach zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych oraz uchwałą budżetową. Pozytywnie oceniono starania gminy o pozyskanie 

dofinansowania z PROW. 
 

   Zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym Komisja  zbadała 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021r., towarzyszące mu sprawozdania 

finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego. W oparciu o przeprowadzone czynności 

kontrolne dokonała analizy wykonania planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach 

budżetu. Dochody zrealizowano  w kwocie 30.146.656,59 zł, co stanowiło 100,77% planu natomiast 

wydatki  w kwocie 31.745.307,39 zł, tj. 91,37% planu. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 

7.629.526,38 zł wykonano w wysokości 6.392.594,18 zł, co stanowiło 89,79% założonego planu. 

Niższe wydatkowanie środków  wynikło głównie z przesunięcia terminu realizacji zadań                           

pn. „Odwiert i uzbrojenie studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa” oraz  „Budowa 

instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu 

zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” na rok 2022 oraz uzyskania w trakcie 

postępowań  o udzielenie zamówień publicznych cen korzystniejszych niż przewidywały kosztorysy 

inwestorskie. 

W ramach oceny budżetu  poddano kontroli  m. in. wydatki w dz. 900 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska  rozdz. 90095 Pozostała działalność. Udostępnione zestawienia oraz faktury 

potwierdziły wydatki na bieżące utrzymanie ekipy drogowej, wynagrodzenia osób zatrudnionych 

w ramach robót publicznych,  pozostałe  zadania z zakresu gospodarki komunalnej oraz dopłatę                   

do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych                  

w Rozdrażewie na łączną kwotę 154.972,50zł, tj. 82,42% planu.  
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Komisja uznała za celowe i uzasadnione poniesione wydatki do występujących potrzeb. 

Prawidłowość wydatkowania środków potwierdzają  przedłożone faktury. Przekazana Spółdzielni 

Kółek Rolniczych w Rozdrażewie dopłata została naliczona zgodnie z uchwałą nr XXXII/234/2021 

Rady Gminy z dnia 18.10.2021r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę  realizowanego przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych  w Rozdrażewie. 
 

    W ramach kolejnych czynności Komisja Rewizyjna zbadała poniesione w okresie 

sprawozdawczym wydatki bieżące: 

- dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  rozdz. 92105 Pozostałe zadania                        

w zakresie kultury - umowy zlecenia. Udostępnione zestawienie oraz rachunki potwierdziły  wydatki 

w kwocie 9.475,78 zł, 
 

- dz. 750 Administracja publiczna w  rozdz. 75023 Urzędy gmin  na prenumeratę czasopism. 

Zestawienie oraz zbadane wyrywkowo faktury potwierdziły wydatki na prenumeratę czasopism                  

w kwocie 7.084,40 zł, 

- dz. 750 Administracja publiczna w  rozdz. 75023 Urzędy gmin  na odnowienie salki USC.   

Zbadane faktury potwierdziły wydatki na remont sali ślubów w kwocie 7.237,83 zł. 
 

Komisja potwierdziła  prawidłowość i celowość poniesionych wydatków do występujących potrzeb.  
 

   Badając realizację budżetu w trakcie roku Komisja skontrolowała wykorzystanie  środków 

funduszu sołectwa Wolenice. Sołectwo posiadało do dyspozycji środki  w kwocie 19.637,10zł. 

Zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich  na dzień kontroli środki zostały wydatkowane w kwocie 

18.395,24zł z przeznaczeniem na:  zakup energii elektrycznej -  859,57zł; bieżące utrzymanie 

świetlicy -  923,50zł; zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym zakup wiaty garażowej-           

4.712,17zł; ustawienie wiaty i utwardzenie terenu pod wiatę - 5.200zł, dostawa kamienia 

tłuczniowego na remonty dróg- 5.500zł; koszenie boiska - 1.200zł.  
 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że sołectwo prowadziło prawidłowo gospodarkę finansową zgodnie 

z uchwałą budżetową oraz uchwałami sołectwa. Przedłożone dokumenty oraz faktury potwierdziły 

prawidłowe wydatkowanie środków. 
 

 

 

Prawidłową gospodarkę finansową gminy w 2021r.  potwierdziły dokonane pozostałe kontrole m.in.: 

w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, wpływów z opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, poniesionych wydatków na: realizację programów 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowe wyniki 

tych kontroli zawarte zostały we wniosku Komisji  Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. 
 

Przeprowadzona przy tej okazji analiza informacji o stanie mienia komunalnego za okres 

1.01.2021r. - 31.12.2021r. oraz zbadany przetarg na zbycie  lokalu mieszkalnego wraz                                

z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Wolenice 3/3 potwierdziły, że gospodarowanie 

mieniem komunalnym przebiegało prawidłowo i zgodnie z uchwałą Rady Gminy określającą zasady 

i formy nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu 

na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.  

 

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2021r i wystąpiła 

z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.  
 

    W okresie sprawozdawczym Komisja zbadała również realizację zadania „Przebudowa świetlicy                          

w miejscowości Wyki czyli miejsce nie tylko na wybryki”- drugi etap. Zakres robót obejmował 

adaptację dotychczasowego mieszkania na potrzeby świetlicy poprzez: wykonanie nowego stropu                      

i podwieszanego sufitu, przebudowę ścianek działowych, wykonanie posadzek z płytek 

ceramicznych i paneli podłogowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji 

elektrycznej, wymalowanie ścian wewnętrznych. Spośród dwóch ofert najkorzystniejszą złożył 

Zakład Ogólnobudowlany DAR-BUD  Dariusz Jankowski z Koźmina Wlkp. z ceną 78.700,85zł. 

Zawarta umowa przewidywała termin realizacji do 10 listopada 2021r. Sporządzony protokół 

odbioru  potwierdził terminowo i prawidłowo zrealizowane zadanie.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Z kolei mieszkańcy sołectwa wykonali prace rozbiórkowe połączone z wywozem gruzu oraz 

docieplenie stropu. Całkowity koszt przebudowy wyniósł 91.777,02 zł, z czego 40.000zł stanowiła 

dotacja pozyskana z budżetu województwa wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje 

Wielkopolska Wieś”. Wkład własny mieszkańców sołectwa Wyki stanowił równowartość 

13.076,17 zł, a pozostałe koszty w kwocie 38.700,85 zł pokryte zostały z budżetu gminy Rozdrażew. 
 

Komisja stwierdziła, że przebudowa świetlicy w miejscowości Wyki została przeprowadzona 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz uchwałą budżetową. Pozytywnie oceniła  duże 

zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu  oraz starania gminy o pozyskanie 

dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego.  
 

   Podczas posiedzeń Komisja zapoznała się z realizacją dofinansowania zmiany systemów 

grzewczych na proekologiczne w budynkach  mieszkalnych na terenie gminy w latach 2020-2021. 

Zasady dofinansowania regulowały uchwały Rady Gminy Nr V/36/2019 z 29.03.2019r. oraz                         

Nr XXVII/203/2021 z  31.03.2021r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu 

Gminy na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach 

mieszkalnych  na terenie Gminy Rozdrażew. W roku 2020 do wymiany źródeł ciepła  przystąpiło    

14 wnioskodawców na łączną kwotę dofinansowania 42.500zł. Dokonano wymiany źródeł ciepła              

na piec ekogroszek - 13 szt., piec na olej opałowy - 1szt. Natomiast w 2021r. wymiany  dokonało              

18 wnioskodawców na łączną kwotę 55.500zł. Nastąpiła zmiana źródeł na: piec ekogroszek - 15 szt., 

piec na pelet - 1 szt., piec gazowy -  1 szt., pompę ciepła - 1 szt.  
 

Komisja stwierdziła, że realizacja dofinansowania zmiany systemów grzewczych na proekologiczne 

w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Rozdrażew w latach 2020 - 2021 przebiegała 

prawidłowo,  zgodnie  z obowiązującym  regulaminem oraz uchwałami budżetowymi.  

 

      Zgodnie z planem  Komisja Rewizyjna poddała analizie koszty realizacji zadań w zakresie  

zapobiegania bezdomności zwierząt. W ramach zawartego  porozumienia międzygminnego                         

w 2022r. opiekę  nad  bezdomnymi pasami powierzono schronisku w  Rawiczu. Gmina Rozdrażew  

na dzień kontroli  poniosła wydatki w łącznej kwocie 9.629,60 zł w tym: I kwartał - 4.244,60zł,                        

II  kwartał - 5.385zł. W okresie tym  zapewniono opiekę  5 pieskom z terenu gminy.  

Zbadania dokumentacja potwierdziła, że zgodnie z zawartą umową gmina poniosła koszty: 

rezerwacji trzech miejsce w schronisku - 1.200zł/m-cznie, pakietu badania weterynaryjnego 

przyjętego psa -100zł, koszty leczenia oraz opłaty za pobyt psa nie objętego rezerwacją - 20zł 

dziennie.  
 

Komisja Rewizyjna potwierdziła prawidłowo realizowane zadanie w zakresie zapobiegania 

bezdomności zwierząt. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartym porozumieniem oraz uchwałą 

budżetową .  
 

     Ponadto Komisja zapoznała się z realizacją postępowań w zakresie wycinki drzew za 2020-2021 

rok. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody w 2020r. do Wójta Gminy złożono                        

20 zgłoszeń zamiaru usunięcia 75 drzew. Do zgłoszeń nie wniesiono sprzeciwu. Wpływy z tytułu 

opłaty skarbowej za wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wyniosły 34zł. 

Ponadto wpłynęło 7 wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew, na które wydano 5 decyzji  

zezwalających, 1 decyzję jednocześnie zezwalającą na  usunięcie i niezezwalającą na usunięcie 

części drzew zawartych we wniosku oraz 1 decyzję niezezwalającą na usunięcie drzew. W decyzjach  

zezwolono na usunięcie 35 drzew i nie zezwolono na usunięcie 3 drzew. Zezwolenia te nie 

podlegały opłacie za usunięcie.  

W 2021r. do Wójta Gminy  złożono 27 zgłoszeń zamiaru usunięcia  68 drzew. Do zgłoszeń nie 

wniesiono sprzeciwu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej za wydane zaświadczenie o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu wyniosły 51zł. 
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Wpłynęło 14 wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew, na które wydano 14 decyzji (wniosek 

PZD rozbito na dwie decyzje) zezwalających na wszystkie drzewa wymienione w danej decyzji oraz 

1 decyzję jednocześnie zezwalającą na usunięcie części drzew wskazanych we wniosku                       

i odmawiającą zezwolenia na jedno drzewo. W decyzjach zezwolono na usunięcie 80 drzew i nie 

zezwolono na usunięcie 1 drzewa. Drzewa objęte zezwoleniami były zwolnione z opłat za usunięcie. 

Z Urzędu przeprowadzono wyrywkowe kontrole  nasadzeń zastępczych określonych w decyzjach               

w 2020 i 2021r. 

 Komisja Rewizyjna stwierdziła, że realizacja zadania w zakresie wycinki drzew prowadzona jest 

prawidłowo i  zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.   

 

 

Wykonane zadania kontrolne przez Komisję Rewizyjną potwierdzają prawidłowość 

prowadzonej gospodarki finansowej przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.  

 

 

 

 

       Przewodniczący Komisji 

       /-/ Jan Maciejewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6D08FB57-CE58-4CCC-9FD7-F28808768CC1. Podpisany Strona 6



Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy  

   Rozdrażew  Nr XLVI/365/ 2023 

z dnia  30 stycznia 2023r.  

 

Sprawozdanie 

z działalności Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozdrażew 

                                                                 za 2022 rok   

 

    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w okresie sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia, z  czego            

w 3 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie, w  jednym uczestniczyło 3 członków komisji.   

 

Tematami posiedzeń komisji były: 

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021r.    

2. Rozpatrzenie petycji  Fundacji im. Nikoli Tesli dot.  podjęcia działań naprawczych. 

3. Rozpatrzenie petycji Cechu Zdunów Polskich w Zdunach w sprawie naprawy programów ochrony  

    powietrza. 

4. Rozpatrzenie petycji  Patryka Króla dot. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

5. Rozpatrzenie skargi  na działalność Wójta Gminy.  
 

W trakcie odbytych posiedzeń  Komisja Skarg , Wniosków i Petycji  rozpatrzyła złożone do Rady 

Gminy petycje oraz skargę.  

   Autorka pierwszej petycji Fundacji im. Nikoli Tesli domagała się podjęcia uchwały 

zakazującej stosowania maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości, kwarantann 

i izolacji medycznej oraz szczepionek mRNA oraz podjęcie działań ratowniczych mających na celu 

objęcie szczególną opieką medyczną wszystkich osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia 

i życia. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała podjęcie uchwały o treści proponowanej 

w petycji jako niedopuszczalnej, niezgodnej z obowiązującym prawem i wykraczającej poza 

kompetencje Rady Gminy. W tym stanie rzeczy Komisja  wniosła o  odrzucenie petycji. 
 

   Komisja rozpatrzyła petycję  Cechu Zdunów Polskich w Zdunach w sprawie naprawy programów 

ochrony powietrza poprzez zniesienie wszelkich zakazów i ograniczeń  eksploatacji kominków 

i pieców na drewno. Komisja uznała, że zakres żądania petycji nie mieści się w kompetencji Rady 

Gminy i zajęła stanowisko o przekazaniu  petycji wg właściwości do rozpatrzenia Sejmikowi 

Województwa Wielkopolskiego, rekomendując podjęcie stosownej uchwały  Rady Gminy.   
 

   Kolejna rozpatrzona petycja Patryka Króla dot. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Komisja 

stwierdziła, że zgodnie z regulacją art. 5b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić 

zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy, na wniosek wójta  lub 

zainteresowanych środowisk. Uznała też, że od zaangażowania młodzieży zależy zdolność 

do wykonywania zadań, a co za tym idzie, celowość istnienia młodzieżowej rady gminy. Komisja 

Skarg Wniosków i Petycji, zważywszy na brak zainteresowania powołaniem młodzieżowej rady 

ze strony gminnych środowisk, nie rekomendowała podejmowania przez Radę Gminy uchwały  

w treści proponowanej w petycji Pana Patryka Króla.  
 

   W trakcie roku Komisja  rozpatrzyła złożoną skargę na działalność Wójta Gminy. Przedmiotem 

skargi złożonej przez mieszkankę Łodzi był rzekomy brak dostępu do danych przestrzennych 

dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług 

danych przestrzennych.  W wyniku analizy skargi  i zbadanych dokumentów stwierdzono, że Gmina 

zrealizowała obowiązki wynikające z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu   

przestrzennym zapewniając nieodpłatnie dostęp do zbiorów danych przestrzennych                                         

i odpowiadających im usług dla aktów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Komisja  Skarg, Wniosków      

i Petycji stwierdziła, że Wójt Gminy Rozdrażew nie dopuścił się naruszenia prawa. W tym stanie 

rzeczy uznała skargę za  bezzasadną.  
 

       

            Przewodniczący Komisji 

       /-/ Roman Rzekiecki 
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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 2022. 
 
 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 

  
Wiesław Jankowski 
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