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Niniejszy raport obrazuje stan gminy oraz realizację ciążących na niej zadań w roku 2021. 
By ułatwić analizę porównawczą zachowano przy nim układ przyjęty dla raportów składanych 
za poprzednie trzy lata działalność rozdrażewskiego samorządu. Po krótkiej charakterystyce gminy 
omówione zostają w nim kolejno: realizacja polityk, programów i strategii, realizacja uchwał Rady 
Gminy Rozdrażew oraz realizacja zadań w podziale na główne sfery działalności gminy. Raport zamyka 
podsumowanie stanu finansów gminy na koniec grudnia 2021r.  
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CZĘŚĆ PIERWSZA   
CHARAKTERYSTYKA GMINY    
 

POŁOŻENIE, PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 

Gmina Rozdrażew położona jest w południowo-wschodniej części województwa 
wielkopolskiego. Administracyjnie gmina należy do powiatu krotoszyńskiego. Graniczy z dwoma 
największymi gminami tego powiatu – Krotoszynem i Koźminem Wlkp. oraz gminą Dobrzyca należącą 
do powiatu pleszewskiego.  Licząca 79 km2 powierzchni gmina podzielona jest na 13 sołectw.  
 
DEMOGRAFIA  

Liczba stałych mieszkańców gminy od kilku lat oscyluje wokół 5.100-5.200 osób. W minionym 
roku po raz pierwszy liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzin. Podobnie, jak w poprzednich latach 
odnotowano również ujemny bilans migracji.  
 
   
Rok 

Liczba mieszkańców zameldowanych  
na pobyt stały/ kobiety/ mężczyźni 

Urodzenia Zgony Bilans 
migracji 

2014 5185       / 2622    / 2563 66 47 -36 

2015 5173      / 2610     / 2563 58 48 -22 

2016 5196      / 2615     / 2581 74 41 -10 

2017 5224      / 2631     / 2593 75 35 -12 

2018 5198     / 2619    / 2579 55 54 -27 

2019 5205     / 2614     / 2591 63 40 - 16 

2020 5144    / 2591     / 2553 57 55 - 63 

2021 5098    / 2565   / 2.543 55 57 - 44 
 
ROLNICTWO 

Obszar gminy należy do terenów typowo rolniczych. Dominacja gleb wysokich klas 
bonitacyjnych i kształtowana od pokoleń wysoka kultura rolna powodują, że rolnictwo  w gminie 
Rozdrażew należy do najlepiej rozwiniętych w regionie i osiąga wysoką wydajność.  

Wg danych z przeprowadzonego w 2020r. Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy 
funkcjonowało 575 gospodarstw rolnych. Stałą formą wsparcia rolnictwa realizowaną przez gminę jest 
przyznawanie i wypłata kwot stanowiących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2021r. suma wypłaconych z tego tytułu 
świadczeń – w oparciu o decyzje wydane przez Wójta Gminy – wyniosła 931.036 zł. Z tej formy wsparcia 
skorzystało  514 gospodarstw rolnych.   Środki na ten cel przekazywane są dotacją celową z budżetu 
państwa. Podkreślić również należy, że gminy finansują działalność izb rolniczych będących formą 
samorządu rolniczego, odprowadzając na ten cel 2% wszystkich wpływów z tytułu podatku rolnego.  
W 2021r. składka na działalność izb rolniczych uiszczona przez gminę Rozdrażew wyniosła 26.641zł.     

Uwzględniając problemy zgłaszane przez rolników w zakresie zagospodarowania folii, siatki 
i innych odpadów z działalności rolniczej, podjęta została decyzja o ponownym aplikowaniu o środki 
na pokrycie kosztów odbioru od producentów rolnych takich odpadów i poddania ich recyklingowi lub 
unieszkodliwianiu. Okazją do tego stał się nabór wniosków w ramach programu priorytetowego nr 2.7 
„Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
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pochodzących z działalności rolniczej", zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Stosowny wniosek złożony został przez Wójta Gminy 9.09.2021r. 
Poprzedziła go kampania informacyjna i ankietyzacja, pozwalająca oszacować potrzeby w zakresie 
zagospodarowania odpadów. Udział w projekcie zgłosiło 241 gospodarstw rolnych, deklarujących 
łącznie ponad 240 Mg /potocznie ton/ odpadów.  Rozstrzygnięcie naboru oraz realizacja zadania 
w zakresie zagospodarowania odpadów nastąpiły w pierwszym półroczu 2022r. 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GMINIE  

Rok 2021 przyniósł pierwszy od wielu lat spadek liczby podmiotów gospodarczych działających 
na terenie gminy. Wcześniej przez kilka lat liczba ta systematycznie wzrastała. Przyczyn zmniejszenia 
liczby podmiotów gospodarczych można upatrywać przede wszystkim w oddziaływaniu na sferę 
gospodarczą stanu pandemii i związanych z tym ograniczeń niektórych form działalności.  Poniższa 
tabela przedstawia dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczące 
ilości zarejestrowanych podmiotów zarówno według kryterium miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, 
jak i według położonego na terenie gminy głównego miejsca wykonywania działalności.  

Ilość podmiotów gospodarczych  
w gminie Rozdrażew  w CEIDG 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

31.12. 
2021 

Wg miejsca zamieszkania  
przedsiębiorcy  

184 204 221 264 239 

Wg głównego miejsca  
wykonywania działalności 

210 224 227 250 222 

 
Najczęściej jako główne rodzaje działalności przedsiębiorcy wskazują: roboty 

budowlane i wykończeniowe, sprzedaż detaliczną, konserwację i naprawę pojazdów samochodowych,  
transport drogowy.  Natomiast  najbardziej rozwinięte firmy w gminie, z największą liczbą 
pracowników działają w branżach: budowy maszyn i linii produkcyjnych,  produkcji betonu i wyrobów 
betonowych, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz  sieci energetycznych. 

Gmina wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez Samorządowy Fundusz Poręczeń 
Kredytowych z siedzibą w Gostyniu, którego jest udziałowcem. Podstawowym zadaniem Funduszu jest 
wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń do transakcjach 
związanych z  działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie gmin będących udziałowcami. 
Do zakresu oferowanych usług należą: poręczenia  kredytów i pożyczek bankowych,  poręczenia 
pożyczek z instytucji otoczenia biznesu, produktów oferowanych przez urzędy pracy, leasingów 
oraz poręczenia wadialne. W lipcu 2021r. gmina nabyła dwa udziały i obecnie posiada ich 12 o łącznej 
wartości 120.000zł. Liczba udziałów ma wpływ na dostępność wsparcia oferowanego przez Fundusz 
dla podmiotów działających na terenie gminy.  W roku 2021 Fundusz udzielił 5 poręczeń dla firm 
z terenu gminy na łączną kwotę 2.020.958,40 zł.  Na dzień 31.12.2021r. wartość udzielonych poręczeń 
od momentu przystąpienia gminy do Funduszu przekroczyła już 6,2 mln zł. 

Ponadto Urząd Gminy dokonuje naliczenia i wypłaty dofinansowań kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników. W 2021r. z dofinansowania skorzystało 10 podmiotów w odniesieniu 
do 9 pracowników przygotowanych do zawodu, którzy zdali egzamin czeladniczy.  Wypłacone 
w oparciu o decyzje Wójta Gminy środki w wysokości 72.729zł pochodziły z państwowego Funduszu 
Pracy.   
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CZĘŚĆ DRUGA   
REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROZDRAŻEW NA LATA 2018-2026. 

Najważniejszy dokument strategiczny gminy oparty na diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej 
gminy obejmującej bardzo wiele aspektów wpływających na jakość życia jej mieszkańców.  Określa  
ona wizję gminy Rozdrażew jako gminy otwartej na współpracę i rozwój, będącej miejscem przyjaznym 
do życia, wypoczynku i pracy.  Wskazuje trzy pola rozwoju strategicznego: 
- konkurencyjna gospodarka, 
- unowocześnienie stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 
- aktywne społeczeństwo, 
a następnie dla każdego z nich określa programy operacyjne i konkretne działania. 

Dominująca większość zarówno zadań inwestycyjnych, jak i działań podejmowanych przez 
samorząd ma swe źródło w zapisach strategii.  Zostały one omówione w części IV Raportu w podziale 
na poszczególne sfery działalności samorządu.  

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ROZDRAŻEW NA LATA 2021 – 
2026. 

Nowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument planistyczny opracowany 
w trakcie 2021. Proces przygotowania strategii został zakończony przyjęciem – w drodze uchwały Rady 
Gminy Rozdrażew – 12 listopada 2021r.  Strategia wskazuje na kluczowe trudności społeczne, z jakimi 
borykają się mieszkańcy Gminy Rozdrażew oraz ich potrzeby. Wyznacza kierunki działań na rzecz 
niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych oraz określa cele strategiczne i wyznacza cele  
operacyjne. Misja tych działań sformułowana została następująco: „Skuteczna i zintegrowana polityka 
społeczna, koncentrującą się na problemach, potrzebach i oczekiwaniach wszystkich mieszkańców, 
czerpiąca z ich potencjału, zmierzająca do rozwiązywania problemów społecznych.” 

Nowa strategia określa cztery cele strategiczne. W ramach poszczególnych celów 
podejmowano w roku 2021 następujące działania: 

Cel  1. Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej dla  mieszkańców  gminy  i rozszerzenie wsparcia  
w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. 

1)  cel operacyjny 1. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia: 
- zwiększenie dostępu do porad lekarskich w ramach podstawowej opieki zdrowotnej -  uruchomienie 
gabinetu lekarskiego zlokalizowanego w Rozdrażewie przy ul. Krotoszyńskiej.  

2) cel operacyjny 2. Udzielanie pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemami uzależnień 
i przemocy: 
- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie  dla Gminy Rozdrażew na lata 2017 - 2022 w tym prowadzenie procedury Niebieskiej Karty 
i kierowanie sprawców przemocy domowej do udziału w zajęciach korekcyjnych, 
- funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego,  
- wsparcie ofiar przemocy w rodzinie – działania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Krotoszynie, dotowany z budżetu gminy. 
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3) cel operacyjny 3. Rozwój zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień: 
- dokończenie realizacji programu profilaktycznego ”Przyjaciele Zippiego”, który ze względu 
na nauczanie zdalne miał wydłużony czas realizacji. We wrześniu rozpoczęto realizację wymienionego 
programu profilaktycznego z kolejną grupą wiekową, 
- rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu”, 
- rozpowszechnianie wśród mieszkańców gminy ulotek informacyjnych o ośrodkach lecznictwa 
odwykowego oraz placówkach zajmujących się udzielaniem porad i wsparcia dla osób dotkniętych 
uzależnieniem oraz ich najbliższych oraz ulotki „Jak powstrzymać pijanego kierowcę”, 
- przeprowadzenie dla nauczycieli warsztatów szkoleniowych programu profilaktycznego „Cukierki”, 
- zrealizowanie szkoleń dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych poprzedzone 
eksperymentem „Tajemniczy klient”, 
- udział gminy w dwóch edycjach akcji prospołecznej „Otwórz się na pomoc” we współpracy 
z wydawnictwem POLSKA PRESS. W maju 2021 przystąpiono do  akcji mającej na celu przeciwdziałanie 
problemom emocjonalnym dzieci i młodzieży oraz edukowanie ich i rodziców w zakresie 
m.in. uzależnień od internetu czy gier. Cel realizowano poprzez film interaktywny na stronie gminy 
i drukowany poradnik „Pandemia” poruszający problemy izolacji i uzależnień. W drugim półroczu 
gmina wzięła udział w działaniach ukierunkowanych na uzależnienie alkoholowe (film interaktywny, 
poradnik). 
- rozpowszechnianie ulotek informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu zażywania środków 
psychotropowych oraz potencjalnych szkodliwych skutków zażywania tych substancji w ramach 
prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej. 

Cel 2. Wsparcie rodzin poprzez stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków wszechstronnego 
rozwoju. 

1) cel operacyjny 1. Rozwój i wzmocnienie działań wspierających rodziny: 
- promowanie rodziny wielodzietnej poprzez Kartę Dużej Rodziny i Wielkopolską Kartę Dużej Rodziny. 
Oprócz realizacji rządowego programu Karty Dużej Rodziny gmina – na mocy podpisanego 
porozumienia – wydawała  Wielkopolską Kartę Dużej Rodziny, 
- wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
w formie pracy socjalnej, 
- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. 
W ramach programu objęto wsparciem osoby i rodziny w formie posiłków lub świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności. 
 
2) cel operacyjny 2. Przeciwdziałanie i zwalczanie kryzysów w rodzinie: 
- pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej realizowana 
z systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz pomoc osobom uprawnionym 
do alimentów,  
- weryfikacja i kierowanie osób do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), 
- kontynuowanie pracy socjalnej z osobami ubogimi i bezrobotnymi, obejmującej m.in. motywowanie 
do podnoszenia kwalifikacji, poszukiwania zatrudnienia i rozwiązywania własnych problemów 
oraz zawieranie z nimi kontraktów socjalnych, 
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- porozumienie z gminą Krotoszyn w celu zabezpieczenia miejsca w noclegowni prowadzonej 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie, gdzie gmina Rozdrażew pokrywa koszty utrzymania 
jednego miejsca noclegowego,  
- zapewnienie miejsca schronienia, w schronisku dla bezdomnych mężczyzn prowadzonym 
przez stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Pleszewie. 
 
Cel 3. Skuteczna polityka społeczna wobec osób starszych i osób niepełnosprawnych. 

1) cel operacyjny 1. Zwiększenie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społeczności 
lokalnej:  
- dofinansowanie projektu ”Seniorada” realizowanego przez miejscowe koło Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

2) cel operacyjny 2. Doskonalenie usług dla osób starszych, niepełnosprawnych. 
- w 2021 roku realizowano usługi  opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla  2 osób. Zadanie 
zlecono w trybie zamówień publicznych Spółdzielni Socjalnej "VIVO" z Koźmina Wlkp.  
- wystąpiono do Rady Gminy o zwolnienie z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 
zamieszkania dla osób powyżej 90 roku życia, 
- realizacja programu „Opieka 75+”. Celem programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również 
pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej,  
- w czasie epidemii realizowano Program "Wspieraj Seniora na 2021rok", który zakładał dostarczanie 
niezbędnych produktów do osób powyżej 70 roku życia,  
- współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Wolontariatem "Serdecznie dobry człowiek" 
działającym przy parafii rzymskokatolickiej w Rozdrażewie,  
- wsparcie działań Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotowanie organizacji zajęć 
i dowozu dla mieszkańców gminy,  
-  porozumienie z gminą Dobrzyca, które umożliwia kierowanie do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Fabianowie osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością 
intelektualną,  osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

Cel 4. Rozwijanie i optymalne wykorzystanie kapitału społecznego i ludzkiego  

1) cel operacyjny 1. Wspieranie i rozwijanie sektora obywatelskiego oraz podejmowanie współpracy 
z należącymi  do niego organizacjami: 
- realizacja rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

2) cel operacyjny 2. Profesjonalizacja, rozwijanie lokalnych służb społecznych: 
-szkolenia  pracowników działających w obszarze pomocy. W związku ze stanem epidemii wywołanej 
koronawirusem SARS-CoV-2 szkolenia odbywały się z wykorzystaniem transmisji audio-wideo 
za pośrednictwem internetu, 
- udział w następujących programach realizowanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej: "Posiłek w szkole i w domu", „Opieka 75+” edycja 2021r., Program „Wspieraj Seniora”. 
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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ROZDRAŻEW  NA LATA 2016 – 2020  
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2023   

Dokument przyjęty uchwałą Rady Gminy Rozdrażew w dniu  14 grudnia 2016r. Twórcy planu -
w oparciu o inwentaryzację emisji – sformułowali następujący cel strategiczny: dążenie 
do niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju 
gospodarczo-społecznego Gminy Rozdrażew, następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię 
pierwotną i finalną.  Dokument ten stanowi zintegrowany zbiór działań mających na celu rozwój 
gospodarki niskoemisyjnej, która przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz podniesienia 
komfortu życia mieszkańców Gminy Rozdrażew. Uwzględnione w planie działania mają na celu 
osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji CO2,  zmniejszenia zużycia energii 
finalnej,  wzrostu udziału energii pochodzącej z OZE w produkcji energii finalnej. 

 
Zakres Planu odnosi się do działań inwestycyjnych oraz nie inwestycyjnych w 6 obszarach 

interwencji: 
- obiekty użyteczności publicznej/infrastruktura komunalna,  
- mieszkańcy, 
- systemy energetyczne gminy,  
- małe i średnie przedsiębiorstwa , 
- system oświetlenia ulicznego, 
- transport indywidualny.  

W 2021r. podejmowano następujące działania  zmierzające do realizacji założeń Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej: 
- kontynuacja programu dotacji celowych z budżetu gminy Rozdrażew na pokrycie kosztów wymiany 
systemów grzewczych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych, mającego na celu 
ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych. W ciągu 2021r. z dofinansowania 
skorzystało 18  właścicieli nieruchomości, a jego łączna wartość wyniosła 55.500zł. W ramach 
programu mieszkańcy zamontowali 15 kotłów na ekogroszek (dotacja wynosiła 3.000zł), 1 pompę 
ciepła, 1 piec na pelet i 1 kocioł gazowy (dla tych źródeł ciepła dotacja wynosiła 3.500zł). 

- współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przy 
realizacji ogólnopolskiego programu „Czyste powietrze”. W oparciu o zawarte przez Wójta Gminy 
porozumienie od lipca 2021r. w Urzędzie Gminy działa punkt konsultacyjno-informacyjny oferujący  
pomoc w przygotowaniu wniosku i rozliczeniu dofinansowania. Do końca roku 2021 działania 
podejmowane przez urzędnika delegowanego do obsługi punktu przyczyniły się do pozyskania przez 
mieszkańców 19 dotacji na wymianę starych piecy. Pozyskane dotacje mieszkańcy przeznaczali na kotły 
na ekogroszek (15szt.), pompy ciepła (3szt.), kocioł na gaz (1szt.).  W ramach środków przeznaczonych 
na realizację programu „Czyste powietrze” Urząd Gminy prowadził również kampanie promocyjne 
programu, m.in. na wydanym na rok 2022 kalendarzu. 

- zastosowanie energooszczędnego oświetlenia na bazie lamp LED przy przebudowanej ulicy 
Dworcowej.   
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- działania podejmowane w celu zapobiegania spalaniu odpadów w piecach: przypomnienia 
o obowiązywaniu bezwzględnego zakazu spalania śmieci  (strona internetowa, Informator 
Samorządowy), propagowanie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
jako miejsca, gdzie można oddać odpady problemowe bez ponoszenia opłat.  W listopadzie 2021r. 
Urząd Gminy przystąpił do akcji „Plastik nie do pieca, piec nie do plastików”, podkreślającej zagrożenie 
dla ludzi i środowiska stwarzane przez spalanie plastików i występujące w dymie pyły i szkodliwe 
substancje.  Przygotowane przez Fundację PlasticsEurope Polska informacje i film edukacyjny 
zamieszczono na stronie gminy. 

- sygnalizowanie mieszkańcom problemów związanych z jakością powietrza poprzez funkcjonowanie 
dwóch sensorów (czujników jakości powietrza), zamontowanych w centrach największych 
miejscowości gminy. Czujniki poprzez aplikację internetową pokazują mieszkańcom dane pomiarowe: 
temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie, stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10. 

- partnerstwo z Powiatem Krotoszyńskim i Miastem Krotoszyn przy kontynuacji budowy ścieżki 
pieszorowerowej łączącej Rozdrażew i Krotoszyn na odcinku Brzoza - Nowy Folwark. Połączenie 
zwiększy liczbę osób korzystających z rowerów przy przemieszczaniu się pomiędzy miejscowościami. 
By ułatwić korzystanie z komunikacji zbiorowej przy wcześniej zrealizowanych odcinkach ścieżki 
na terenie gminy Rozdrażew usytuowano przystanki umożliwiające pozostawienie rowerów.  

- stosowanie kryterium dysponowania pojazdami spełniającymi normę emisji spalin min. EURO 5  przy 
ocenie ofert w zamówieniach na dowóz uczniów do szkół oraz odbiór i transport odpadów 
komunalnych. 

- nasadzenia nowych drzew realizowane we współpracy z firmą Dino (ul. Dworcowa w Rozdrażewie) 
oraz ze Starostwem Powiatowym i krotoszyńskim Nadleśnictwem (wzdłuż drogi gminnej 
w Trzemesznie), a także zachęcanie mieszkańców do zwiększania liczby nasadzeń na terenach 
prywatnych poprzez organizację konkursu „Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni”. 

- przystąpienie do realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin 
Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji ze źródeł odnawialnych”. Po podpisaniu w dniu 
23 kwietnia 2021r. przez Koźmin Wlkp. (jako lidera projektu) umowy dofinansowania ze środków 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przeprowadzono  nabór 
uzupełniający i przygotowano dokumentację przetargową. Z kolei w październiku podpisano 
z uczestnikami projektu umowy uczestnictwa oraz umowy użyczenia powierzchni pod instalacje.  
W ramach projektu powstaną instalację dla 65 budynków mieszkalnych na terenie gminy. Budowa 
instalacji przez wyłonionego wykonawcę realizowana jest w I półroczu 2022r.   

- zapoczątkowanie – poprzez podpisany 23 kwietnia 2021r. list intencyjny - współpracy samorządów 
wchodzących w skład powiatu krotoszyńskiego w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
i infrastruktury transportowej w postaci nisko- lub zeroemisyjnych autobusów, rozbudowy sieci 
i ścieżek rowerowych oraz energooszczędnych sieci oświetlenia ulicznego. Na bazie listu intencyjnego 
budowane jest porozumienie w celu stworzenia i wdrożenia Strategii Zrównoważonej Mobilności, 
która umożliwi ubieganie się o wsparcie finansowe ze środków unijnych w nowej perspektywie 
finansowej.  
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Ponadto na redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10 z transportu samochodowego (emisja liniowa) 
wpłynęła poprawa stanu technicznego dróg gminnych poprzez przebudowę 6 odcinków dróg gminnych 
(w szczególności poprawa dotyczy mających wcześniej nawierzchnię tłuczniową dróg w Dąbrowie 
i Nowej Wsi oraz drogi łączącej Rozdrażewek i Chwałki).  

 
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ROZDRAŻEW 
NA LATA 2020 – 2032. 

 
Aktualny kształt Programu nadany został nowelizacją przyjętą 29.12.2020r przez Radę Gminy 

Rozdrażew. W 2020r. dokonano bowiem - w oparciu o pozyskaną z Ministerstwa Rozwoju dotację - 
aktualizacji programu oraz aktualizacji ewidencji nieruchomości zawierających azbest.   

 
W ramach realizacji programu prowadzone są działania: 

- edukujące mieszkańców  w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka, 
- propagujące   bezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka sposoby usuwania wyrobów 
zawierających azbest , 
- wspierające  mieszkańców gminy w pozyskiwaniu środków finansowych na usunięcie i utylizację  
wyrobów zawierających azbest, 
- monitoring realizacji programu i coroczne raportowanie.  

W roku 2021, podobnie jak w poprzednich latach, Wójt Gminy podpisał z Zarządem Powiatu 
Krotoszyńskiego porozumienie dotyczące wspólnej realizacji programu usuwania wyrobów 
azbestowych. Gmina zajęła się  promowaniem możliwości uzyskania dotacji na usunięcie, transport 
i utylizację wyrobów azbestowych, przyjmowaniem i weryfikacją wniosków oraz nadzorowaniem – 
wraz z przedstawicielem Starostwa Powiatowego  - realizacji przez firmę wyłonioną  przez Powiat  
w drodze zamówienia publicznego.  

W oparciu o zawarte porozumienie na realizację programu pozyskano dotację 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na terenie gminy 
Rozdrażew usunięto 70.260 kg płyt eternitowych z 22 zgłoszonych posesji. Koszty pokryte zostały 
dotacją WFOŚiGW w Poznaniu (16.082,49zł) oraz z  budżetu gminy (16.669zł).  
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CZĘŚĆ TRZECIA    
REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ROZDRAŻEW 

W tej części raportu przedstawiona zostanie realizacja uchwał Rady Gminy Rozdrażew.  
Ponieważ w trakcie roku 2021 realizowane były nie tylko uchwały podjęte przez Radę w tym właśnie 
roku, ale również uchwały podjęte wcześniej (w szczególności dotyczące budżetu lub programów 
na rok 2021), wykaz realizowanych uchwał rozpoczyna odniesienie się do wcześniejszych uchwał. 

 

W samym roku 2021 Rada Gminy przyjęła 87 uchwał.   Zdecydowana większość z tych uchwał 
została już zrealizowana.  Część jest w trakcie realizacji. W przypadku uchwał stanowiących akt prawa 
miejscowego – w komentarzu - podano  datę  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. Tam również wskazano zmiany wprowadzane w uchwałach w trybie nadzoru 
legislacyjnego sprawowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Brak określenia terminu przy 
publikatorze oznacza wejście w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.  

  

 
 

Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji: 

Komentarz 

XXIII 
3.12.2020r. 

 

XXIII/168/2020 rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew 
z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 
2021 rok 

Zrealizowano  

XXIV 
29.12.2020r 

XXIV/172/2020 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Krotoszyńskiemu w 2021r.  

Zrealizowano  

XXIV/173/2020 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
obszarze Gminy Rozdrażew na 2021 
 

Zrealizowano    

XXIV/174/2020 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na obszarze Gminy  Rozdrażew na 
2021r. 
 

Zrealizowano  

XXIV/175/2020 planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia  
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2021r.                          za kształcenie nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 

zrealizowano 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

XXIV 
29.12.2020r. 

 
 

 

XXIV/180/2020 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rozdrażew na lata 2021-2026  

Zrealizowano  

XXIV/181/2020 budżetu  na rok 2021  Zrealizowano  Opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 685 
z  21.01.2021r.  
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji: 

Komentarz 

XXV 
28.01.2021r. 
 
 
 

XXV/184/2021 
 

zmian budżetu gminy na 2021r. zrealizowano  

XXV/185/2021 
 

zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy 
na lata 2021-2026  

zrealizowano  

XXV/186/2021 
 

zmiany szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również trybu ich pobierania  

zrealizowano Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
894 z  20.01.2021r.  

XXV/187/2021 
 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w 
sprawie niedyskryminacji mieszkańców Gminy 
Rozdrażew rozumianej jako regulacje prawne, 
a także wywieranie medialnej czy społecznej presji 
na urzędników czy funkcjonariuszy, 
przedsiębiorców, lokalne społeczności czy 
wspólnoty wyznaniowe zachęcające do 
jakiejkolwiek formy segregacji         mieszkańców 
gminy Rozdrażew, w związku z planowanymi przez 
Rząd RP masowymi szczepieniami przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2  

zrealizowano  

XXV/188/2021 
 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w 
sprawie niedyskryminacji mieszkańców Gminy 
Rozdrażew rozumianej jako regulacje prawne,              
a także wywieranie medialnej czy społecznej presji 
na urzędników czy funkcjonariuszy, 
przedsiębiorców, lokalne społeczności czy 
wspólnoty wyznaniowe zachęcające 
do jakiejkolwiek formy segregacji  mieszkańców 
gminy Rozdrażew, w związku z planowanymi przez 
Rząd RP masowymi szczepieniami przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2  

zrealizowano  

 XXV/189/2021 
 

rozpatrzenia petycji „W obronie prawdy, godności 
i wolności człowieka”. 

zrealizowano  

 XXV/190/2021 
 

zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW                         
w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa 
sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice” 

zrealizowano  
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Numer 
 i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan realizacji Komentarz 

XXVI 
23.02.2021r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXVI/191/2021 
 

zmian budżetu gminy na 2021r. zrealizowano 
 

  

XXVI/192/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
na lata 2021-2026 

zrealizowano  

XXVI/193/2021 
 

określenia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew na 2021r.” 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 1718 
z  1.03.2021r.  

XXVI/194/2021 
 

rozpatrzenia petycji-listu otwartego pt.: List 
otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, 
Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w 
Polsce Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP 
niebezpiecznej SZCZEPIONCE” 

 

zrealizowano  

XXVI/195/2021 
 

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej                i 
ustalenia jej składu osobowego 
 

zrealizowano  

XXVI/196/2021 
 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/9 i 662 w 
Rozdrażewie 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 4830  
z 16.06.2021r.   

XXVI/197/2021 
 

przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji 
Rady Gminy Rozdrażew 

zrealizowano  

XXVI/198/2021 przyjęcia planów pracy na 2021 rok zrealizowano Części tematów nie 
zrealizowano z uwagi 
na obostrzenia 

XXVI/199/2021 
 

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej 
w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej  oraz przebudowa 
sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice” 

zrealizowano 
 
 

 

XXVII 
31.03.2021r. 

 

XXVII/200/2021 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na obszarze Gminy Rozdrażew na 2021r. 

zrealizowano   

XXVII/201/2021 zmiany  Gminnego  Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew 
na 2021r. 

zrealizowano  

XXVII/202/2021 zmian budżetu gminy na 2021 r. zrealizowano   

 
 
 
 
 
 
 

XXVII/203/2021 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 2021 – 2024 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 3249  
z 20.04.2021r.   
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan realizacji Komentarz 

XXVII 
31.03.2021r.  

 

XXVII/204/2021 uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego zespołu 
elektrowni wiatrowych w gminie Rozdrażew 

zrealizowano  

 XXVII/205/2021 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych 
obszarów w rejonie wsi Trzemeszno, Nowa Wieś, 
Grębów 

zrealizowano  

 XXVII/206/2021 Przystąpienia do sporządzenia zmiany  
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  dla terenu położonego przy 
ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie 

zrealizowano  

 XXVII/207/2021 rozpatrzenia petycji „o opinię w sprawie 
przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO” 
 

zrealizowano  

 XXVII/208/2021 
 

rozpatrzenia petycji „o poparcie Rządu 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” 
 
 

zrealizowano   
 

XXVIII 
28.05.2021r. 

 

XXVIII/209/2021 
 

uchwalenia  studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  Gminy 
Rozdrażew 
 

zrealizowano  

XXVIII/210/2021 zmian budżetu gminy na 2021 r.  zrealizowano   

 XXVIII/211/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
na lata 2021-2026 

zrealizowano  

 XXVIII/212/2021 
 

Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy  Rozdrażew  
na lata 2021-2026 

- Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. 
poz.4578 z dn. 
8.06.2021r. (uchylenie 
uchwałą z dn. 
23.06.2021r.)   

 XXVIII/213/2021 
 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy  Rozdrażew  
     
 

- Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
4579 z dnia 8.06.2021r. 
(zm. uchwałą               z 
dn. 23.06.2021r.)  

 XXVIII/214/2021 
 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku  
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  
o dochodach 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
4580 z dnia 
8.06.2021r.  
Rozstrzygn. nadzorcze  
z 1.07.2021r. – 
nieważność   dwóch 
zapisów  w zał. nr 2. 
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan realizacji Komentarz 

XXIX 
23.06.2021r 

XXIX/215/2021 zmian budżetu  gminy na 2021 r.  zrealizowano  

 XXIX/216/2021 Wieloletniego Programu Gospodarowania   
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na 
lata 2021-2026 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
5328 z 2.07.2021r.               
 

 XXIX/217/2021 zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego 
zasobu Gminy  

zrealizowano  Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
5329 z  2.07.2021r.   

 XXIX/218/2021 wskazania przedstawiciela do Komisji 
Mieszkaniowej  

zrealizowano   

XXX 
7.07.2021r. 

 

XXX/219/2021 udzielenia Wójtowi Gminy Rozdrażew wotum 
zaufania 
 

zrealizowano  

XXX/220/2021 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok 

 

zrealizowano   

 XXX/221/2021 udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 rok 

zrealizowano  

 XXX/222/2021 zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 
Powiatowi Krotoszyńskiemu w roku  2021 

zrealizowano  

 XXX/223/2021 zmian budżetu  gminy na 2021 r zrealizowano   

 XXX/224/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
na lata 2021-2026 

zrealizowano  

 XXX/225/2021 projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Rozdrażew 

zrealizowano   
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan realizacji Komentarz 

XXXI 
14.09.2021r. 

XXXI/226/2021 zmian budżetu  gminy na 2021 r.  zrealizowano  
 XXXI/227/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rozdrażew na lata 2021-2026  
zrealizowano  

 XXXI/228/2021 określenia średniej ceny jednostek paliwa 
w Gminie Rozdrażew, w roku szkolnym 2021/2022 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
7013 z 21.09.2021r.. 

 XXXI/229/2021 zmian w Regulaminie dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Rozdrażew 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
7014 z 21.09.2021r.  

 XXXI/230/2021 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierżawy 
nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą 
na okres 10 lat  

zrealizowano  

 XXXI/231/2021 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierżawy 
nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na 
okres do 3 lat   
 

zrealizowano  

 XXXI/232/2021 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierżawy 
nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą 
na okres do 3 lat  

zrealizowano   

 XXXI/233/2021 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetar-
gowym umowy dzierżawy nieruchomości 
z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat. 

zrealizowano   
 

XXXII 
18.10.2021r. 

 

XXXII/234/2021 ustalenia dopłaty do taryfy zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę realizowanego przez 
Spółdzielnię Kółek Rolniczych  w Rozdrażewie  

zrealizowano Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
7842 z 22.10.2021r.  

XXXII/235/2021 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie  wsi 
Dzielice, Nowa Wieś i Budy 
 

zrealizowano   

 XXXII/236/2021 zmian budżetu  gminy na 2021 r.  zrealizowano  

 XXXII/237/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rozdrażew na lata 2021-2026 

zrealizowano    

 XXXII/238/2021 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Rozdrażew 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
7843 z 22.10.2021r. 
Rozstrzyg. nadzorcze  
z 19.11.2021r. – 
nieważność działu IX.  

 XXXII/239/2021 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
7844 z 22.10.2021r.   
Rozstrzygn. nadzorcze 
z 19.11.2021r. 
-   nieważność.  
zapisów § 5 ust.1. 
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan realizacji Komentarz 

XXXII 
18.10.2021r. 

 

XXXII/240/2021 zawarcia porozumienia międzygminnego 
dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania 
w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt 

zrealizowano  

 XXXII/241/2021 wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu 
mieszkalnego w trybie bezprzetargowym 
i udzielenia bonifikaty (Maciejew) 

zrealizowano  

 XXXII/242/2021 określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na obszarze Gminy 
 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
7845 z 22.10.2021r.  

 XXXII/243/2021 określenia stawek podatku od środków 
transportowych na obszarze Gminy 
 
 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
7846 z 22.10.2021r. 
 XXXIII 

12.11.2021r. 
 

XXXIII/244/2021 zmian budżetu gminy na 2021 r. zrealizowano  

XXXIII/245/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rozdrażew na lata 2021-2026 

zrealizowano   

 XXXIII/246/2021 rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew 
z organizacjami  pozarządowymi oraz  podmiotami, 
o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
na 2022 rok 
 

W trakcie 
realizacji 

 

 XXXIII/247/2021 przyjęcia ”Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Rozdrażew na lata 2021-2026” 
 

W trakcie 
realizacji 

ma zastosowanie                                 
od 1.01.2021r.  

 XXXIII/248/2021 zmiany szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również trybu ich pobierania 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
8596 z 18.11.2021r.   
 

 XXXIII/249/2021 określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych 
przez  właścicieli nieruchomości,  którzy nie  
są obowiązani  do  ponoszenia  opłat  
za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  
na rzecz Gminy, za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
8597 z 18.11.2021r.  

 XXXIII/250/2021 wysokości stawek opłaty targowej na obszarze 
Gminy   
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 
8598 z 18.11.2021r..  
  XXXIII/251/2021 zamiany nieruchomości  zrealizowano   
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan realizacji Komentarz 

XXXIV 
21.12.2021r. 

 

XXXIV/252/2021 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Krotoszyńskiemu w 2022r.  
 

W trakcie 
realizacji 

 

 XXXIV/253/2021 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na obszarze Gminy na 2022r. 
 

w trakcie 
realizacji 

 

 XXXIV/254/2021 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na obszarze Gminy na 2022r. 

w trakcie 
realizacji  

 

 XXXIV/255/2021 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rozdrażew na lata 2022-2027 

w trakcie 
realizacji  

 

 XXXIV/256/2021 budżetu gminy Rozdrażew na rok 2022 
 

w trakcie 
realizacji  

Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 92 
z 5.01.2022r.  

 XXXIV/257/2021 rozpatrzenia skargi na działalność  Wójta Gminy 
Rozdrażew 
      

zrealizowano  

 XXXIV/258/2021 rozpatrzenia skarg na działalność  Wójta Gminy 
Rozdrażew 

zrealizowano  

 XXXIV/259/2021 przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami  w przedmiocie zmiany rodzaju 
miejscowości 

zrealizowano Opublikowano w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. 
poz.10159  
z 28.12.2021r.  

 XXXIV/260/2021 przeznaczenia umorzonej części pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
 

zrealizowano  

 XXXIV/261/2021 zmian budżetu gminy na 2021 r. zrealizowano  

 XXXIV/262/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rozdrażew na lata 2021-2026 

zrealizowano  

 XXXIV/263/2021 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rozdrażew zrealizowano  

 XXXIV/264/2021 planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia  
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 
r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Rozdrażew 
 

zrealizowano  

 

XXXIV/265/2021 zmiany  uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży  
służbowych radnych Rady Gminy Rozdrażew 

zrealizowano  Weszła w życie  
1.01.2022r.  
 

XXXV 
30.12.2021r. 

XXXV/266/2021 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na obszarze Gminy Rozdrażew na 2021r. 

zrealizowano 

 

 

 XXXV/267/2021 zmian budżetu  gminy na 2021r. zrealizowano  
 XXXV/268/2021 zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia 

umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu.  

zrealizowano  
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CZĘŚĆ CZWARTA    
PODSTAWOWE  SFERY  DZIAŁALNOŚCI  GMINY  W ROKU 2020.  
 
INFRASTRUKTURA  GMINNA  I  GOSPODARKA  KOMUNALNA 

1. Infrastruktura drogowa  
Na infrastrukturę drogową będącą własnością gminy składają się drogi gminne (drogi, którym 

nadano status drogi publicznej) oraz drogi wewnętrzne (z reguły mające charakter dróg dojazdowych).  
Drogi gminne tworzą sieć dróg o łącznej długości 65,6 km.  Zdecydowana większość z nich (54,4 km) 
ma nawierzchnię twardą: w większości bitumiczną (50,9 km). Wśród dróg o nawierzchni twardej 
spotykane są jeszcze ulice wykonane z kostki brukowej (0,9km) oraz drogi brukowane i tłuczniowe 
ulepszone (2,6 km).  Pozostałe 11,2 km dróg gminnych to drogi gruntowe: naturalne bądź wzmacniane 
tłuczniem czy żużlem. 

W trakcie 2021r. przebudowano 6 odcinków dróg gminnych. Zakres tych inwestycji 
przedstawiał się następująco: 

1) przebudowa ul. Dworcowej - na dł. 265m powstała nowa nawierzchnia asfaltowa 
o szerokościach jezdni poszczególnych odcinków 6 i 5 m. Zakres wykonanych prac obejmował: 
rozebranie nawierzchni z brukowca, korytowanie drogi, wykonanie kanalizacji odwadniającej 
drogę, pełnej podbudowy,  montaż krawężników, oświetlenia ulicznego, wykonanie 
chodników, zjazdów do posesji oraz pasa parkingowego. Wykonano trzy przejścia dla pieszych  
z nawierzchnią dotykową, ułatwiającą poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.  

2) przebudowa drogi Chwałki-Rozdrażewek - na dł. 520m wykonano korytowanie, pełną 
podbudowę oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o szerokości 4,0m z miejscowymi 
poszerzeniami jezdni  do 5,0 m. Odnowiono rowy przydrożne i obsypano pobocza kruszywem.  

3) przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa - na dł. 660m wykonano korytowanie, pełną 
podbudowę oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o szerokości 4,0m. Odnowiono rów 
przydrożny i obsypano pobocza kruszywem. 

4)  przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - na dł. 553m uzupełniono istniejącą 
podbudowę tłuczniową i na niej wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 
o szerokości 3,0m oraz obsypano pobocza kruszywem.  

5) przebudowa odcinka ul. Kompanii Rozdrażewskiej - na długości 168 m wykonano warstwę 
ścieralną o szerokości 5,0m.  

6)  przebudowa drogi Rozdrażew- Dzielice - na dł. 515 m wykonano podbudowę pod poszerzenie 
drogi, następnie ułożono nawierzchnię asfaltową na szerokości 4,0m, obsypano pobocza oraz 
wstawiono barierki na przepuście. Sam przepust został wyremontowany wiosną (wymiana rur 
i przyczółków) przy okazji budowy na tym odcinku łącznika kanalizacji Rozdrażew – Dzielice.  
 
Łączny koszt przebudowy powyższych odcinków dróg wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego 

wyniósł 1.747.613zł. Na przebudowę dróg Chwałki-Rozdrażewek i w miejscowości Dąbrowa – 
w konsekwencji złożonego w 2020 roku wniosku o dofinansowanie i w oparciu o umowę podpisaną 
przez Wójta Gminy w dniu 7 maja 2021 r. –  pozyskano dotację  z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego w wysokości 132.750 zł. W kosztach przebudowy ulicy Dworcowej znacząco 
(282.900zł) partycypowała firma DINO Polska S.A. - operator sieci sklepów Dino, w oparciu o zawarte 
w 2020r. porozumienie. Natomiast droga w Nowej Wsi była realizowana z udziałem środków 
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Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 50.000 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu 
gminy, w tym funduszy sołeckich. 

 
Znaczącej poprawie uległa infrastruktura drogowa na terenie Dzielic dzięki nowej nawierzchni 

drogi powiatowej oraz odcinka drogi gminnej, wykonanej po realizacji prac związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej i wymianą sieci wodociągowej. Odtworzenie nawierzchni poprzedziła wymiana 
krawężników przez zarządców dróg – Powiat Krotoszyński i Gminę Rozdrażew.  
 

W oparciu o porozumienie z 10.09.2020 r. pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim, Gminą 
Rozdrażew oraz Miastem i Gminą Krotoszyn, samorządowi powiatowemu jako Partnerowi wiodącemu 
udało się uzyskać dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie 
„Zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców gmin Krotoszyn i Rozdrażew 
poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark – Bożacin – Brzoza w ciągu drogi 4331P 
wraz z promocją zrównoważonego transportu w Powiecie Krotoszyńskim”. Wykonano ostatni odcinek 
ścieżki łączącej Rozdrażew z Krotoszynem, usytuowany na terenie gminy Krotoszyn, natomiast  
na terenie gminy Rozdrażew przy istniejącym już odcinku w miejscowościach Henryków i Dzielice 
stanęły wiaty przystankowo-rowerowe umożliwiające pozostawienie rowerów i skorzystanie 
z komunikacji miejskiej.  

Z infrastrukturą drogową związana jest sieć oświetlenia ulicznego  i drogowego. Większość 
sieci oświetleniowej na terenie gminy stanowi majątek Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą 
w Kaliszu, z racji czego gmina posiada obecnie w Spółce  257 udziałów o wartości 257.000zł. Wyjątkiem 
są odcinki realizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat w miejscowościach Rozdrażewek (3 linie 
oświetleniowe), Rozdrażew (2 linie oświetleniowe), Dębowiec, Budy, Maciejew (po jednej linii) 
oraz pojedyncze punkty oświetleniowe w Dąbrowie i Dzielicach i Trzemesznie.  Koszt bieżącego 
utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie gminy wyniósł w 2021r.  338.170zł. 

Jedyną inwestycją w infrastrukturę oświetleniową w roku 2021 była budowa linii oświetlenia 
ulicy Dworcowej, zrealizowana w ramach jej kompleksowej przebudowy. Linia łączy 6 punktów 
świetlnych na dotychczas nieoświetlonym odcinku ulicy.   

 

2. Infrastruktura wodociągowa. 

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszkańców sołectw: 
Dąbrowa, Dzielice, Wolenice, Rozdrażewek, Maciejew, Trzemeszno, Grębów, Nowa Wieś, Budy i Wyki.  
Sieć  ta posiada stacje ujęć wodnych w miejscowościach  Dąbrowa i Dzielice oraz przepompownię 
w Maciejewie. Sieć jest administrowana od 1992r. przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rozdrażewie.  
Posiada długość 92km i liczy 839 przyłączy.  

Druga sieć wodociągowa na terenie gminy jest własnością Kółka Rolniczego w Rozdrażewie  
i zaopatruje w wodę  mieszkańców Rozdrażewa, Henrykowa i Chwałek. Liczy ona ok. 31 km i 521 
przyłączy.  

Łączna liczba przyłączy przekracza liczbę zamieszkałych nieruchomości, gdyż w części 
gospodarstw rolnych występują osobne przyłącza do budynku mieszkalnego i  inwentarskiego. 
Ponadto część wykazanych przyłączy dotyczy nieruchomości niezamieszkałych.   
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W 2021r. przy okazji budowy łącznika kanalizacji Rozdrażew – Dzielice wykonano połączenie 
sieci wodociągowych w Dzielicach i Rozdrażewie (linia w ul. Kompanii Rozdrażewskiej)  o długości 
niespełna 1,9km. Na połączeniu z siecią wodociągową Kółka Rolniczego w Rozdrażewie wykonano 
studnię wodomierzową umożliwiającą wzajemne zaopatrzenie wodociągów w przypadku 
awarii. 

Natomiast realizowana z dofinansowaniem unijnym budowa kanalizacji sanitarnej w Dzielicach 
była okazją do ułożenia na terenie zwartej zabudowy tej miejscowości nowej sieci wodociągowej 
o łącznej długości 2,2km do której przełączono posesje. Sieć ta zastąpiła dotychczasową sieć z rur 
azbestowych, wykonaną na początku lat 80-tych ubiegłego wieku. Jej wyłączenie z użytkowania 
oznacza, że z użytkowanych sieci wodociągowych będących własnością gminy Rozdrażew 
wyeliminowano odcinki wykonane z azbestu.   

Na pozostałym obszarze gminy wydano warunki techniczne przyłączenia do gminnej sieci 
wodociągowej  dla 15 nieruchomości.  

 
3. Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków 

Sieć kanalizacji sanitarnej liczy 42,2km i 797 przyłączy. Obejmuje ona obszary zwartej 
zabudowy w następujących miejscowościach:  Rozdrażew, Trzemeszno, Grębów, Maciejew, Nowa 
Wieś, Budy i Dzielice. W Rozdrażewie ścieki spływają grawitacyjnie, w pozostałych miejscowościach 
funkcjonują łącznie 23 przepompownie ścieków.  Za oczyszczenie ścieków odpowiada oczyszczalnia 
mechaniczno-biologiczna w Rozdrażewie uruchomiona we wrześniu 1999r.  W 2021r. na oczyszczalni 
ścieków poprzez system kanalizacyjny i dowóz dostarczonych zostało 100.476,34m3 ścieków. Bieżące 
funkcjonowanie oczyszczalni (bez wynagrodzeń z pochodnymi) kosztowało w minionym roku 
399 917,47zł. W koszcie tym uwzględniono przeprowadzone remonty przepompowni i samej 
oczyszczalni. 

Główną inwestycją gminną roku 2021 była budowa kanalizacji sanitarnej w Dzielicach 
połączona z wymianą azbestowej sieci wodociągowej, która pochłonęła ponad 3 mln zł. Inwestycja była 
realizowana z udziałem środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w oparciu o wniosek o dofinansowanie złożony 
w czasie naboru przeprowadzonego w 2019r. i umowę podpisaną przez  Wójta Gminy z Zarządem 
Województwa Wielkopolskiego w lipcu  2020.  Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę kanalizacji 
sanitarnej, w tym kanały grawitacyjne  (1.967 m), rurociągi tłoczne (952 m) oraz  71 przyłączy o łącznej 
długości 398 m, przepompownię ścieków. Linię wodociągową z rur azbestowych zastąpiono nową linią 
wykonaną z rur polietylenowych o długości ponad 2,2km z 65 przyłączami. Prace zakończyło 
odtworzenie nawierzchni dróg. Podpisanie umowy na realizację zadania przez wyłonione w przetargu 
konsorcjum firm nastąpiło 8 stycznia 2021r., zaś odbiór końcowy zadania miał miejsce 25 listopada 
2021r. Koszt zamknął się w kwocie 3 .02.383 zł. Poza projektem dofinansowanym z PROW 
zrealizowano przełączenie zamieszkałych posesji do nowej sieci wodociągowej.  

Realizację powyższego zadania poprzedziła budowa łącznika kanalizacji sanitarnej Rozdrażew 
– Dzielice, umożliwiającego przesył ścieków do oczyszczalni w Rozdrażewie. Zadanie rozpoczęto 
jesienią 2020r. W roku 2021 zrealizowanego jego drugi etap łączący końcowy odcinek ulicy Kompanii 
Rozdrażewskiej z początkiem zwartej zabudowy w miejscowości Dzielice. W ramach zadania wykonano 
rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na odcinku Rozdrażew - Dzielice o długości 
1.883m. Koszt w wysokości niespełna 750 tys. zł sfinansowano m.in. środkami pochodzącymi  
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z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (250.000zł) oraz preferencyjnej pożyczką 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej posesji w Dzielicach oraz przy ul. Kompanii Rozdrażewskiej 
wzdłuż zbudowanego łącznika nastąpiło wiosną 2022r. Natomiast w minionym roku  wydano warunki 
techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla 10 nieruchomości.  

W dniu 27.05.2021r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
zatwierdził taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Rozdrażew na okres 3 lat. 
Na tej podstawie od 25 czerwca 2021r. na terenie gminy – przez okres 12 miesięcy - obowiązuje nowa 
taryfa. Zgodnie z tą taryfą opłata za zrzut 1m3 ścieków wynosi 5,19 zł (4,81 zł + VAT). Natomiast 
miesięczna opłata abonamentowa nie uległa zmianie i wynosi 3,24zł (3,00 zł VAT). 

W dniu 29.12.2021r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, wydał Gminie Rozdrażew – na wniosek Wójta Gminy - nowe pozwolenie 
wodnoprawne na usługę wodną w zakresie wprowadzania do urządzenia wodnego tj. rowu 
melioracyjnego  R-17 oczyszczonych ścieków komunalnych. Termin ważności pozwolenia 
wodnoprawnego określono na okres 10 lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.  

4. Gospodarka  odpadami. 

Od lipca 2013r. gminy odpowiadają za system gospodarki odpadami. W gminie Rozdrażew 
system ten obejmuje nieruchomości zamieszkałe – 1.159 gospodarstw domowych  wg stanu na koniec 
2021r. Bezpośrednio od mieszkańców odbierane są następujące frakcje odpadów: odpady zmieszane, 
tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tektura (makulatura) oraz 
odpady ulegające biodegradacji. W trakcie 2021 roku odebrano w ten sposób: 966 Mg (Megagram, 
potocznie ton) odpadów zmieszanych, 135 Mg odpadów ulegających biodegradacji, 90 Mg opakowań 
z tworzyw sztucznych, 100,7 Mg opakowań ze szkła, 12,8 Mg opakowań z papieru i tektury. W 2021r. 
zorganizowana została też jednorazowa zbiórka objazdowa, w trakcie której zebrano 21,6 Mg odpadów 
wielkogabarytowych  oraz 7,1 Mg zużytego  sprzętu elektrycznego i elektronicznego.   

Ważnym składnikiem gminnej gospodarki odpadami jest prowadzony przez gminę od wiosny 
2017r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  PSZOK w Rozdrażewie jest czynny 
w każdą środę w godz. 7.00-15.00 oraz w trzecią sobotę miesiąca  w godz. 9.00-15.00, z wyjątkiem dni 
świątecznych. Do punktu mieszkańcy mogą dostarczać wyłącznie odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny, takie jak: papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony (wyłącznie od samochodów osobowych, rowerów i motocykli)  
żarówki, świetlówki, szkło okienne, okna, twardy plastik, pojemniki i puszki po farbach i lakierach, 
pojemniki po aerozolach, małe opakowania po środkach owadobójczych i chwastobójczych używanych 
w przydomowych ogrodach, styropian opakowaniowy, odpady gipsowo-kartonowe.   
Ilość odpadów dostarczanych na PSZOK uległa w ostatnim czasie stabilizacji na poziomie ok. 115 Mg 
rocznie. Dominują wielkogabarytowe (45,5 Mg) oraz różnego rodzaju odpady budowlane 
i rozbiórkowe (łącznie 30,5Mg). 
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Realizacją odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz transportu do instalacji komunalnej  w roku 2021 
zajmowała się Firma Usługowa KOSZ z Ostrowa Wlkp. Z kolei w  grudniu  2021 w przeprowadzonym 
zamówieniu publicznym w formie podstawowej wyłoniono nowego wykonawcę usługi odbioru 
i transportu odpadów komunalnych w roku 2022, którym została Grupa Kosz sp. z o.o. z siedzibą 
w miejscowości Wszewilki. Podpisanie umowy miało miejsce 27 grudnia.  

W roku 2021 gmina Rozdrażew została formalnym udziałowcem  Zakładu Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu, obejmując 108 udziałów za kwotę 
99 417,24 zł. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 19 stycznia 2021r. Do jarocińskiego Zakładu 
odpady z gminy Rozdrażew trafiały już od listopada 2020r., na mocy porozumienia podpisanego przez 
Wójta Gminy w dniu 29 października 2020r. Porozumienie takie stało się możliwe po likwidacji podziału 
kraju na regiony gospodarki komunalnej i usunięciu tym samym  ustawowego zakazu przetwarzania 
wybranych odpadów poza granicami regionów. Objęcie udziałów pozwoliło na uzyskanie korzystnych 
stawek opłat uiszczanych przez gminę za  zagospodarowania odpadów odebranych od jej 
mieszkańców.   

Zmiana instalacji, do której trafiają odpady komunalne pociągnęła za sobą zmiany zasad 
segregacji odpadów w celu dalszego ograniczenia kosztów ponoszonych za zagospodarowanie 
odpadów.  Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzono rozdział odpadów opakowaniowych ze szkła na szkło 
bezbarwne i kolorowe, a kolejną uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew (z dnia 18.10.2021r.) wprowadzono obowiązek 
selektywnego zbierania nowej frakcji odpadów - popiołu i żużlu z palenisk domowych bezpośrednio na 
terenie nieruchomości zamieszkałych. Z kolei worek na bioodpady zastąpiono pojemnikiem 
o pojemności 240l, zakupionym przez gminę i udostępnionym właścicielom nieruchomości, którzy  
nie zadeklarowali kompostowanie bioodpadów. Po kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U z 2021r. poz. 1648) dostosowano częstotliwość odbioru odpadów 
zmieszanych do realnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom 
w trakcie 2021r. nie uległa zmianie  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami pobierana 
od mieszkańców. Od lipca 2020r. wynosi ona niezmiennie 29zł od każdej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość z możliwością skorzystania ze zwolnienia z części opłaty w przypadku nieruchomości, 
których właściciele kompostują bioodpady we własnym zakresie.    

W czerwcu 2021r. uruchomiono dla naszej gminy aplikację „Kiedy śmieci” na podstawie 
umowy podpisanej  z firmą FX System. Aplikacja informuje o terminach odbioru poszczególnych frakcji 
odpadów i zasadach segregacji.   
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI  

1. Nabycie nieruchomości  

W 2021r. gmina nabyła  na mocy  decyzji  Wojewody  Wielkopolskiego  
nr SN VI.7532.1.9.2019.10 z dnia 07 lipca 2021r. nieruchomość, oznaczoną  w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 211/2 o  powierzchni 1,1000 ha  w miejscowości Rozdrażew, stanowiącą 
część Rynku.  

Przed Wojewodą Wielkopolskim prowadzone jest obecnie jedno postępowanie mające na celu 
stwierdzenie nabycia działki nr 45/2  o powierzchni 0,4200 ha położonej w Rozdrażewku, stanowiącej 
część drogi łączącej  wsie  Rozdrażewek i Maciejew. Postępowanie zostało wszczęte  w oparciu 
o wniosek Wójta Gminy z dnia 01.07.2021r.  Urząd Wojewódzki zwrócił się o dodatkowe wyjaśnienia 
do Urzędu Gminy oraz wyznaczył  termin  zakończenia sprawy  na dzień 30 września 2022r.  

W  2022r. gmina nabyła w wyniku zasiedzenia  własność działki  w Dzielicach oznaczonej  
w ewidencji  gruntów  nr 101, o powierzchni 0,1000 ha stanowiącej drogę wewnętrzną. 

  
2. Zbycie nieruchomości  

W 2021r. gmina zbyła 2 nieruchomości: działkę  nr 32/2 w  Nowej  Wsi  oraz lokal mieszkalny 
wraz z udziałem  w gruncie  w miejscowości  Wolenice. Procedury  sprzedaży zostały  zapoczątkowane  
w 2020r.  Działka  nr 32/2 o  pow. 0,1015 ha  położona w Nowej  Wsi  została zbyta w drodze przetargu 
nieograniczonego. Podpisanie  aktu notarialnego nastąpiło 16.03.2021r. Sprzedaż lokalu 
mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położonym w miejscowości Wolenice znajdującego  się 
na  działce  nr 134/11, o  pow. 0,0400 ha  nastąpiła również w drodze przetargu nieograniczonego. 
Podpisanie aktu notarialnego miało miejsce  31.05.2021r. 

Wpływy  z tego tytułu wyniosły 54 100zł, sprzedaż zarówno  działki  nr 32/2 w Nowej  Wsi, jak 
i lokalu mieszkalnego  w  Wolenicach  zwolniona była  z podatku VAT na podstawie ustawy  z dnia 
11.03.2004r. o  podatku  od  towarów i usług. 

W drugiej połowie 2021r. przeprowadzono procedurę przygotowania do zbycia lokalu 
mieszkalnego  w miejscowości  Maciejew w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowych 
najemców. Przeniesienie  własności  nastąpiło  już w 2022r.  

 

3.    Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń, ustanowienia służebności 

W roku 2021 zawarto 16 umów na dzierżawy działek, w zdecydowanej większości na cele 
rolnicze.  Zawarto także umowy dotyczące udostępnienia pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia 
oraz budynku gospodarczego przy ul. Kompanii Rozdrażewskiej.  Za szczególnie ważne uznać należy 
zawarcie w grudniu 2021r. umowy na najem pomieszczeń przychodni z lekarzem zainteresowanym 
świadczeniem w Rozdrażewie usług w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.   

Z tytułu dzierżaw gruntów  i najmu pomieszczeń osiągnięto w 2021r. wpływy w wysokości  
163.527zł. Kwotę 20 tys. zł przeznaczono na remont mieszkań komunalnych, 85.055zł pochłonęły 
koszty bieżącego utrzymanie nieruchomości,  wyceny i przygotowania gruntów do zbycia i dzierżaw.   
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Z tytułu  ustanowienia służebności  przesyłu  na działkach  położonych  w Nowej  Wsi  
oraz Grębowie na rzecz spółki FARMA WIATROWA ROZDRAZEW sp. z o.o osiągnięto  wpływy  
w wysokości 90 000,00 zł. Ostatnią  ratę z  tytułu  ustanowienia  służebności spółka wniosła 
w pierwszym kwartale 2022r.   

 

4.   Użytkowanie wieczyste   

Ostatnim źródłem przychodu z mienia komunalnego jest opłata z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntów stanowiących własność gminy, a oddanych w użytkowanie wieczyste osobom 
fizycznym lub prawnym.  Z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęło niespełna 22.506zł.  

Szczegółowe dane o nieruchomościach gminnych, ich aktualnym sposobie użytkowania zawiera 
informacja o stanie mienia komunalnego  przedkładana corocznie Radzie Gminy.  

 

OŚWIATA  I WYCHOWANIE   

1. Struktura  

Oświata wraz z wychowaniem przedszkolnym jest jednym z głównych zadań gminy.  System 
oświatowy gminy Rozdrażew tworzą dwie szkoły podstawowe  oraz dwa przedszkola. Dodatkowo 
Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie posiada dwa oddziały przedszkolne w Rozdrażewie i  trzy placówki 
filialne w innych miejscowościach, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, a w dwóch z nich 
także klasy 1-3. Liczbę oddziałów w poszczególnych placówkach oraz uczniów i wychowanków 
w trakcie roku 2021 przedstawia poniższa tabela:  

Placówki oświatowe prowadzone  przez  
Gminę  Rozdrażew  

Liczba uczniów 
/przedszkolaków 

Liczba  oddziałów 

rok szkolny 
2020/2021 

rok szkolny 
2021/2022 

rok szkolny 
2020/2021 

rok szkolny 
2021/2022 

Szkoła Podstawowa  w Rozdrażewie  z 
szkołami filialnymi i świetlicą    

354 349 231 231 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi  
z  świetlicą   

94 100 7 7 

Przedszkole  w Rozdrażewie  66 69 3 3 

Przedszkole  w Nowej Wsi  48 50 2 2 

Oddziały przedszkolne przy Szkole 
Podstawowej w Rozdrażewie    

83 85 5 5 

RAZEM  645 653 40 40 
1 liczba oddziałów wg SIO (stan na dzień 30.09.2021 r.) nie uwzględnia łączenia klas w Szkołach 

Filialnych w Grębowie (kl. I z oddziałem przedszkolnym) i w Dzielicach (klasy II z III).  
 

Na terenie gminy działalność prowadzi także Niepubliczne Przedszkole „Montessori” 
prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja w Krotoszynie. Wg danych Systemu 
Informacji Oświatowej na 30 września 2021r. do placówki uczęszczało 20 przedszkolaków.  
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Kolejna tabela przedstawia  stan zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi  w wymiarze 
osobowym i etatowym na 30 września 2021 r.:   

Placówki oświatowe prowadzone  
przez  Gminę  Rozdrażew  

Liczba nauczycieli osoby 
/ etaty  

Liczba pracowników obsługi 
osoby / etaty  

Szkoła Podstawowa  w Rozdrażewie z 
szkołami filialnymi i świetlicą   

38/36,77 12/10 

Szkoła Podstawowa   w Nowej Wsi z 
świetlicą  

19/14,04 4/2,50 

Publiczne Przedszkole  w Rozdrażewie  7/4,47 5/4,0 

Publiczne Przedszkole   w Nowej Wsi  6/3,34 2/2 

Oddziały przedszkolne przy Szkole 
Podstawowej w Rozdrażewie   

6/6 1/0,5 

RAZEM  762/64,62 24/19,00 
2 część nauczycieli  (9 osób) jest zatrudnionych w wymiarze części etatów w obu placówkach 

szkolnych lub w szkole  i  przedszkolu.   
 
2. Efekty  kształcenia   

 W dniach 25,26,27 maja 2021r. odbywał się egzamin ósmoklasisty przeprowadzony przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.  Średnie wyniki uczniów opuszczających ósme klasy szkół 
podstawowych w odniesieniu do średnich wyników powiatu, województwa, okręgu i kraju przedstawia 
poniższa tabela:  

Część SP 
Rozdrażew 

SP 
Nowa Wieś 

Gmina 
Rozdrażew 

Powiat 
Krotoszyński 

Województwo 
Wielkopolskie 

Okręg  
OKE Kraj 

Wyniki % 
Język  
polski 

68 49 63,29 56,48 57,79 57,18 60 
Matema 

tyka 
 

41 35 39,84 41,25 45,07 44,05 47 

Język 
niemiec

ki 

62 40 60,06 46,14 43,60 63,38 66 

Język 
angielski 

 

56 55 52,44 56,17 63,26 46,16 49 

 

Wszyscy absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy podjęli naukę w szkołach 
ponadpodstawowych. Rodzaje szkół wybranych przez absolwentów w 2021 jako tzw. szkołę 
pierwszego wyboru określa poniższa tabela. 

Rodzaj szkoły 
Szkoła Podstawowa Rozdrażew Szkoła Podstawowa Nowa 

Wieś 
Liczba uczniów % Liczba uczniów % 

Liceum Ogólnokształcące 8 20 2 18 
Technikum 29 72,5 6 55 

Szkoła Branżowa I stopnia 3 7,5 3 27 
Razem 40 - 11 - 
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3. Podejmowane działania w zakresie oświaty i wychowania 

Prowadzenie placówek oświatowych oznacza szereg zadań do wykonania. Gmina prowadząca 
publiczne przedszkola i szkoły musi zapewnić im warunki do działania, w tym bezpieczne i higieniczne 
warunki nauki, wychowania i opieki. W tym celu zapewnia obsługę administracyjną, prawną 
i finansową placówek oświatowych, przeprowadza remonty w obiektach szkolnych, wyposaża 
je w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania. 

W trakcie 2021 roku w obu Przedszkolach Publicznych wykonano malowanie pomieszczeń, 
natomiast przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie wykonano kapitalny remont budynku 
gospodarczego w zakres którego wchodziły: uzupełnienie konstrukcji drewnianej, obicie ścian blachą, 
wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę, prace tynkarskie oraz wykonanie bramy 
wjazdowej. Koszt wyniósł blisko 44,5 tys. zł.  Ponadto wymieniono i naprawiono ogrodzenie przy starej 
szkole. W szkole filialnej w Dzielicach wykonano nowe przyłącze wodociągowe oraz przyłącze 
kanalizacyjne. 

4. Finansowanie oświaty 

Środki na realizację zadań oświatowych i wychowawczych gminy to głównie pochodzące z budżetu 
państwa subwencja oświatowa i dotacja na wychowanie przedszkolne oraz środki własne gminy.  
Systematycznie wzrasta rozbieżność pomiędzy środkami przekazywanymi z budżetu państwa 
a kosztami realizacji zadań oświatowych, a tym samym wzrasta udział środków własnych 
angażowanych przez gminę. Skalę rozbieżności w roku 2021 obrazują poniższe tabele stanowiące 
zestawienie osiąganych dochodów i ponoszonych wydatków na zadania oświatowe.   
 

Rodzaje wpływów wg źródła  Kwota w zł 

Subwencja oświatowa na uczniów - 449 uczniów  4.942.360,73 

Subwencja oświatowa na dzieci sześcioletnie objęte opieką przedszkolną – 52 dzieci  300.782,90  

Dotacja  do wychowania przedszkolnego  /na dzieci do lat 5/  - 145 dzieci  213.295,00  

Wpłaty rodziców z tytułu opieki przedszkolnej powyżej 5 godzin i wyżywienia dzieci  138.938,10  

Dotacje na projekty realizowane przez szkoły: 
 „Laboratorium przyszłości”                       127.500,00 
 Zakup podręczników                                    63.219,28 
 Ponadnarodowa mobilność uczniów –„Polsko – rumuńskie upiorne 

historie”      103.179,83 

293.899,11  

Dochody różne  /wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych,  darowizny i wpłaty Rad 
Rodziców, odsetki z rachunków bankowych/  

52.306,22  

Dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zadania 
pozaszkolne 

18.477,00 

RAZEM  WPŁYWY 5.960.059,06 
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Rodzaje wydatków wg przeznaczenia  Kwota w zł 

Szkoły podstawowe   6.073.022,38 

Stołówka 147.643,65 

Świetlice szkolne   129.363,80 

Przedszkola  1.214.528,52  

Oddziały przedszkolne  452.645,22  

Obsługa administracyjna szkół  384.154,35  

Dowóz uczniów   201.214,39  

Pozostałe wydatki oświatowe  /zakup podręczników w ramach dotacji, 
dokształcanie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów/   

118.702,30  

Niepubliczne przedszkole Montessori /środki z budżetu gminy/  89.589,35 

RAZEM  8.810.863,96 
  
Różnica pomiędzy kosztami funkcjonowania oświaty a przychodami przeznaczonymi na ten cel w roku 
2021 wyniosła 2.850.804,90 zł (rok wcześniej stanowiła kwotę 2.569.998,40 zł).  

5. Obsługa administracyjno-finansowa oświaty 

Obsługę administracyjno-finansową  szkół i przedszkoli, dla których organem założycielskim jest 
gmina prowadzi Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli. Spełnia on rolę centrum usług wspólnych 
dla jednostek oświatowych i realizuje zadania z zakresu: 

- rachunkowości i sprawozdawczości,   
- obsługi finansowej, w tym prowadzenia rachunku bankowego oraz dokonywania rozliczeń 

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,   
- obsługi administracyjnej prowadzonych remontów i inwestycji,   
- organizacji i rozliczania dowozu uczniów do szkół i placówek oświatowych.  

 
W strukturze Zespołu zatrudnionych jest 6 osób (cztery w pełnym wymiarze etatowym 

oraz  dwie osoby jako opiekunki dzieci w czasie dowozu w wymiarze  po ½  etatu).  
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POLITYKA SPOŁECZNA I WSPARCIE RODZINY 

Wiodącą rolę w zakresie realizacji polityki społecznej w gminie pełni Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  Zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i przypisane 
gminie,  GOPS realizuje za pomocą różnych instrumentów, takich jak:  
- praca socjalna ukierunkowana na pomoc rodzinom w funkcjonowaniu społecznym, 
- poradnictwo specjalistyczne, 
- dożywianie dzieci, 
- świadczenie usług opiekuńczych, 
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych i celowych, 
- kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy. 
 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje szereg innych zadań nałożonych 
na gminy w oparciu o odrębne przepisy prawne. Są to w szczególności:  
-  przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów, 
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych (do maja 2022r.), 
- przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec 
dłużników alimentacyjnych, 
-  przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w ramach rządowego programu 
„Dobry start”, 
-  przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego  
i  zasiłku szkolnego,   
- przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia pieniężnego określonego w ustawie 
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  
- wydawanie Kart Dużej Rodziny, 
- wydawanie decyzji w sprawie dodatków: mieszkaniowego i energetycznego,  
- wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka 
gospodarstwa domowego do programu „Czyste powietrze”.  

 

Liczbę osób korzystających z poszczególnych świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rozdrażewie w roku 2021 w porównaniu do poprzednich lat obrazuje poniższa 
tabela:    
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Nazwa świadczenia  
 

Liczba korzystających 
Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Pomoc społeczna    
Zasiłek stały 1 2 1 
Zasiłek okresowy 5 6 7 
Zasiłek celowy 26 26 20 
Posiłek 0 2 3 
Schronienie 0 1 1 
Zasiłki celowe - zdarzenie losowe 1 0 2 
Zasiłki celowe - klęska żywiołowa 0 0 0 
Wyłącznie praca socjalna 20 5 18 
Mieszkańcy DPS 2 3 4 
Rodziny pod opieką asystenta rodziny 2 2 0 
Osoby objęte usługami opiekuńczymi  
w miejscu zamieszkania 

0 0 2 

Świadczenia rodzinne    
Zasiłek rodzinny;  rodziny/dzieci 255/483 224/431 186/367 
Zasiłek pielęgnacyjny 122 124 130 
Świadczenie pielęgnacyjne 21 21 27 
Specjalny zasiłek opiekuńczy 6 5 1 
Zasiłek dla opiekuna 2 1 1 
Świadczenie rodzicielskie 14 14 16 
Fundusz alimentacyjny rodziny/dzieci 5/11 7/13 8/16 
Świadczenia wychowawcze    
Świadczenia wychowawcze rodziny/dzieci 640/1088 634/1111 754/1111 
Program "Dobry start" rodziny/dzieci 482/749 471/724 Realizuje ZUS 
Pozostałe formy pomocy     
Świadczenie w ramach programu „Za życiem” 0 1 1 
Wydanie Karty Dużej Rodziny 461 95 69 
Stypendia szkolne  - rodziny/dzieci 0/0 0/0 1/1 
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne    
Dodatki mieszkaniowe – wydane decyzje   - 3 3 
Dodatki energetyczne – wydane decyzje  - 3 1 
Zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”    
Liczba wydanych zaświadczeń o wysokości 
przeciętnego dochodu  

- 1 26 

 

Od kilku lat maleje liczba udzielanych świadczeń uzależnionych od dochodów 
wnioskodawców (np. świadczenia rodzinne) co wiązać należy z utrzymaniem wartości kryterium 
dochodowego przy jednoczesnym wzroście poziomu wynagrodzeń i znaczącym ograniczeniu 
bezrobocia.  
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Wartość finansową świadczeń udzielanych w 2021 r. z uwzględnieniem udziału dotacji 
celowych z budżetu państwa określa poniższa tabela:  

Nazwa świadczenia Wartość udzielanych  
świadczeń w zł 

Udział dotacji celowej 
 z budżetu państwa w zł 

Zasiłki 25 480,32 15 559,76 
Posiłek 5 090,00 3 090,00 
Schronienie, pobyt w DPS 127 144,56 0 
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 
sprawowania opieki przyznane przez sąd 

4 800,00 4 800,00 

Świadczenia rodzinne wraz z opłacanymi składkami 
ubezpieczeniowymi 

1 831 134,78 1 831 134,78 

Świadczenia wychowawcze  6 386 069,00 6 386 069,00 
Stypendia szkolne 400,00 0 
Dodatki mieszkaniowe 5 964,20 0 
Dodatek energetyczny 195,08 195,08 
RAZEM: 8 386 277,94 8 240 848,62 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pełni ważną rolę w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, zwłaszcza poprzez działający przy nim Zespół Interdyscyplinarny. W 2021 r. prowadzono 
7 postępowań w ramach procedury Niebieskiej Karty w 7 rodzinach. 

W 2021 r. realizowane były usługi opiekuńcze dla dwóch osób ze wsparciem z programu 
"Opieka 75+".  Realizację zadania Gmina zleciła Spółdzielni Socjalnej VIVO z Koźmina Wlkp.  

Na koniec 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 6 osób w łącznym wymiarze 
5,13 etatu. Zatrudnienie to obejmuje: kierownika, dwóch pracowników socjalnych oraz 3 osoby 
zajmujące się realizacją zadań w zakresie, asystenta rodziny, obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń 
wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wydawania Karty Dużej Rodziny 
i Wielkopolskiej Karty Rodziny oraz księgowością i sprawami kadrowymi.  

 

ADMINISTRACJA 

1. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy, rozumianej 
jako podstawowy szczebel administracji samorządowej w Polsce, jest wójt gminy,  który wykonuje 
zadania przy pomocy urzędu gminy.  W efekcie do urzędu należy zapewnienie warunków należytego 
wykonywania spoczywających na gminie zadań własnych, zadań zleconych i zadań  wykonywanych 
na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami 
samorządowymi.  Realizacją zadań gminy w ramach Urzędu Gminy Rozdrażew w 2021r.  zajmowały się 
osoby zatrudnione na 22 stanowiskach kierowniczych i urzędniczych.   

W trakcie 2021r. w wyniku przeprowadzonego naboru zatrudniono nową osobę na stanowisku 
do spraw obsługi kasowej. Ponadto w związku z urlopem macierzyńskim skorzystano z formy 
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zatrudnienia na podstawie umowy na zastępstwo. W 2021r. zatrudniono również jedną osobę 
w charakterze pomocy administracyjnej.  

Pragnąc ograniczać koszty działalności samorząd nie powoływał dotychczas zakładu 
budżetowego lub spółki komunalnej, stąd w strukturze Urzędu zatrudnionych jest również 
8  pracowników gospodarczych, zajmujących się na co dzień utrzymaniem porządku i  drobnymi 
remontami, a także zapewniających obsługę oczyszczalni ścieków, punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych  czy utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rozdrażewie, wchodzącej w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

Urząd Gminy jest otwarty dla osób pragnących zdobyć pierwsze doświadczenia w pracy 
biurowej w ramach staży lub praktyk uczniowskich lub staży studenckich. W roku 2021 z takiej 
możliwości skorzystała jedna stażystka i dwie uczennice technikum w ramach praktyk uczniowskich.  

2. Sprawy prowadzone przez Urząd Gminy 

Poniższe tabele wskazują ilość decyzji administracyjnych przygotowanych  przez poszczególne  
referaty Urzędu Gminy w 2021r. oraz innych ważniejszych czynności wykonywanych przez Urząd 
a niekończących się wydaniem decyzji.  W przypadku decyzji administracyjnych wyodrębniono również 
ilość wniesionych przez strony postępowania administracyjnego odwołań wraz ze wskazaniem 
zapadłych w tych sprawach rozstrzygnięć.  Użyty w tabeli skrót SKO oznacza Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, będące organem odwoławczym dla spraw rozpatrywanych przez gminę z zakresu zadań 
własnych, a WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny.  

Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności  

Rodzaje decyzji  i innych czynności administracyjnych Ilość  
w 2021r. 

Ilość odwołań  
od decyzji 

Decyzje o zmianie imienia i nazwiska  1 0 
Decyzje w sprawach meldunkowych 4 0 
Rejestracja urodzeń na terenie gminy  0 - 
Rejestracja małżeństw zawartych na terenie gminy 27 - 
Rejestracja zgonów  na terenie gminy 24 - 
Przyjęcie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego  26 - 
Transkrypcja aktów wydanych za granicą, w tym: 
- urodzeń 
- zgonów 
- małżeńskich 

5 
5 
0 
0 

- 

Wydane dowody osobiste  243 - 
Wydane odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu  302 - 
Zameldowania na pobyt stały  70 - 
Wymeldowania z pobytu stałego  75 - 
Przyjęcie oświadczeń dot. uznania dziecka poczętego 2 - 
Zameldowanie na pobyt czasowy 11 - 
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Sprawy z zakresu Referatu Finansowego  

Rodzaj decyzji  i innych czynności administracyjnych Ilość  
w 2021r. 

Ilość  odwołań   
od decyzji 

Decyzje wymiarowe oraz zmieniające wymiar zobowiązania 
podatkowego osób fizycznych                                    

1.641 0 

Decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych lub 
rozłożenia na raty 

0 0 

Decyzje dotyczące ulg  i zwolnień z podatku rolnego z tytułu: 
- nabycia gruntu  
- inwestycji  

 
8 

13 

 
0 
0 

Weryfikacja deklaracji na podatek rolny, leśny 
i od nieruchomości  składanych przez osoby prawne  

63 - 

Weryfikacja deklaracji na podatek od środków 
transportowych składanych przez osoby prawne 

48 - 

Decyzje określające wysokość podatku w związku z 
niezłożeniem deklaracji przez podatnika: 
- podatek  od środków transportowych  
- podatek od nieruchomości  

 
 

3 
3 

 
 

0 
0 

Wydanie zaświadczeń  o pomocy de minimis oraz o pomocy 
de minimis w rolnictwie   

17 - 

Wezwania do złożenia informacji lub deklaracji podatkowej 
w związku z niezłożeniem w ustawowym terminie 

58 - 

Postanowienia opiniujące rozłożenie na raty podatków  
od spadków i darowizn 

0 - 

Decyzje ustalające kwotę zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej  

764 0 

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 32 - 
Wydane na wniosek podatnika zaświadczenia o figurowaniu 
w ewidencji łącznego zobowiązania podatkowego 

30 - 

Wydane  na wniosek innych jednostek zaświadczenia 
o figurowaniu/niefigurowaniu  w ewidencji łącznego 
zobowiązania podatkowego 

20  - 

Egzekucja podatków i opłat 
- wystawione upomnienia w związku ze zwłoką w płatności  
- wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji 
- nowe wpisy zaległości na hipotekę   

 
454 
97 
0 

 
- 
- 
- 

Windykacja należności cywilnoprawnych 
- wezwania do zapłaty  
- wpis do krajowego rejestru długów 

 
54 
9 

 
- 
- 

Decyzje o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych: 
- w stałych miejscach sprzedaży  
- jednorazowe   

 
6 
3 

 
0 
0 
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Sprawy z zakresu Referatu Gospodarki Komunalnej 

Rodzaje decyzji  i innych czynności administracyjnych Ilość  
w 2021r. 

Ilość odwołań  
od decyzji 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  
na realizację przedsięwzięcia, w tym: 
- decyzje pozytywne 
- decyzje odmowne 
- umorzenia postępowania 

5 
 

3 
0 
2 

0 
 

0 
0 
0 

Decyzje o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego 1  
Decyzje o  warunkach zabudowy, w tym 
- decyzje pozytywne 1) 
- decyzje odmowne 
- umorzenia postępowania 

52  
48 
3 
1 

2 
1 
1 
0 

Wydane zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości 85 - 

Wycinka drzew i krzewów:   
- wydane decyzje dotyczące zezwające na wycinkę  
- wydane decyzje niezezwalające na usunięcie drzew 

14 
1 

0 
0 

- przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenia zamiaru usunięcia 
drzewa lub krzewów  przez osoby fizyczne 

27 - 

Decyzje dotyczące pasa dróg gminnych:   
- zezwalające na lokalizację zjazdu 10 0 

- zezwalające  na lokalizowanie obiektów budowlanych lub 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 

8 0 

zezwalające na zajęcia pasa drogowego na prowadzenie 
robót  

14 0 

- zezwalające na zajęcia pasa drogowego z związku  
z umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego  

7 0 

 
1) Pozytywne decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły: zabudowy mieszkaniowej (19), zabudowy 
zagrodowej (19), zabudowy usługowej (9), zmiany sposobu użytkowania obiektu (1). 

Sprawy z zakresu innych stanowisk 

Rodzaje decyzji  i innych czynności administracyjnych Ilość w 2021r. Ilość odwołań 
od decyzji 

Decyzje zatwierdzające podział nieruchomości 15 0 
Decyzje dotyczące rozgraniczenia nieruchomości 0 0 
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 9 - 
Decyzje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia 
młodocianych 

10 0 

Decyzje zezwalające na uprawę konopi 1 0 
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W trakcie roku podejmowano również inne, nałożone przepisami lub wywołane potrzebą 
zadania. Były to m.in.: 

- uruchomienie dowozu do punktu szczepień. 15 stycznia 2021r. uruchomiono w Urzędzie Gminy 
numer telefonu 666 359 575, za pośrednictwem którego można było zgłosić potrzebę transportu 
do punktu szczepienia. Osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień 
pomagali strażacy OSP.  

- przeprowadzenie na terenie gminy Narodowego Spisu Powszechnego ludności i Mieszkań 
‘2021. Gminne Biuro Spisowe zostało powołane 21 stycznia i zajmowało się przygotowaniem do spisu 
i jego przeprowadzeniem. W lutym przeprowadzono nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. 
Spis rozpoczął się 1 kwietnia i objął wszystkie osoby zamieszkałe w kraju stale lub czasowo w nim 
przebywające, a także osoby przebywające czasowo za granicą. Podstawową formą spisu był samospis 
czyli udzielanie odpowiedzi na pytania przez aplikację internetową. W Urzędzie Gminy zorganizowano 
dla mieszkańców punkt do samospisu, zapewniając w nim pomoc ze strony pracownika Urzędu. 
Dodatkowo zorganizowano dyżury rachmistrzów w świetlicach wiejskich oraz podczas festynu 
„Pożegnanie lata”.  

-  uruchomienie w oparciu o porozumienie podpisane 27 maja przez Wójta Gminy 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu punktu 
konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.  Punkt świadczył nieodpłatną pomoc 
przy przygotowaniu wniosku i rozliczaniu dofinansowania.  W ramach środków przeznaczonych 
na realizację programu „Czyste powietrze” Urząd Gminy prowadził również kampanie promocyjne 
programu, m.in. na wydanym w listopadzie kalendarzu na rok 2022. 

- od lipca rozpoczęto przyjmowanie od mieszkańców deklaracji dotyczących źródła ciepła 
i wpisywanie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

- w okresie wakacji – w porozumieniu z placówką ZUS w Krotoszynie – odbyły się w Urzędzie 
Gminy dyżury przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podczas których udzielano 
mieszkańcom pomocy w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych i poprawne wypełnienie 
elektronicznego wniosku o świadczenie w ramach programu „Dobry Start”.  

- w listopadzie 2021r. w Referacie Finansowym Urzędu Gminy rozpoczęto akcję aktualizacji 
podstaw opodatkowania w podatku rolnym i od nieruchomości w związku z zakończoną przez 
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie modernizacją ewidencji gruntów i budynków obejmującą 
aktualizację użytków gruntowych poprzez zmianę klasyfikacji gruntów oraz założenie ewidencji 
budynków i lokali. Do Urzędu Gminy zapraszano właścicieli nieruchomości z kolejnych miejscowości 
w celu złożenia nowych informacji podatkowych.  

- przez cały rok w Urzędzie Gminy prowadzony jest dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
(w każdy trzeci czwartek miesiąca). Rzecznik udziela mieszkańcom gminy bezpłatnych porad 
konsumenckich i informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów. 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

W sferze działania samorządy gminnego główną rolę pełnią cztery aspekty bezpieczeństwa 
publicznego: ochrona przeciwpożarowa, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i edukacja w zakresie 
bezpieczeństwa.  

I. 
Ochrona przeciwpożarowa opiera się na funkcjonowaniu 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 
z których jedna (OSP Rozdrażew) jest włączona do Krajowego Systemy Ratowniczo Gaśniczego. 
Dodatkowo w pięciu jednostkach działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Według raportów 
sporządzonych podczas zebrań sprawozdawczo wyborczych, które przeprowadzono w lutym i marcu 
2022 r. w jednostkach OSP jest zrzeszonych 276 członków zwyczajnych (w tym 21 kobiet), 149 członków 
wspierających i 11 członków honorowych. 57 z tych druhów może brać bezpośredni udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. W trakcie minionego roku strażacy z naszej gminy uczestniczyli 
w 42 zdarzeniach, w tym 8 pożarach.  

Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych poniesiono w 2021r. wydatki w wysokości 
846.322zł. Większość tych środków pochłonęła budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (remizy) 
w Rozdrażewie. Zrealizowano I etap czyli budowę zaplecza socjalnego remizy. Całkowity koszt 
realizacja zadania wyniósł ponad 690 tys. zł, które częściowo (ponad 200 tys. zł) pochodziły 
z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych. Zakres zadania obejmował branże budowlaną w pełnym 
zakresie wraz z pokryciem dachowym, elewacją zewnętrzną, stolarką okienną i drzwiową i podjazdem 
dla osób niepełnosprawnych; branżę elektryczną, w tym linie zasilające, złącza rozdzielcze, 
rozdzielnice, instalacje oświetleniowe oraz gniazd wtyczkowych, instalacje teleinformatyczne LAM, 
monitoringu, antenowe i  audiowizualne;  branżę sanitarną, w tym instalację ogrzewczą, 
wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną. Powstały obiekt mieści w sobie 2 pomieszczenia biurowe 
z archiwum, 2 toalety, w tym jedną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych a drugą 
z prysznicami dla druhów, pomieszczenie techniczne z piecem c.o. oraz salkę o powierzchni 57 m2 
z aneksem kuchennym. Aneks kuchenny wyposażono w meble i sprzęt. Utwardzono również 
nawierzchnię przy budynku remizy.  

Pozostałe środki wydatkowano na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania budynków 
i pojazdów, wyposażenie jednostek  oraz na wydatki osobowe. Dla jednostki OSP Rozdrażew zakupiono 
4 mundury bojowe (trzyczęściowe) PREDATOR, aparat powietrzny, wąż do HOLMATRO, postawiono 
słup na którym zamontowano syrenę alarmową. Dla OSP Nowa Wieś zakupiono po dwie pary butów 
specjalnych, i gumowych. Wymieniono akumulatory w samochodzie pożarniczym OSP Budy. 
W budynku remizy OSP Dzielice wykonano nową instalację elektryczną.  

W ramach budżetu gminy udzielono także dotacji celowych na zakup aparatu powietrznego 
i ściągacza linowego dla OSP Rozdrażew, 4 par butów i 2 szt. węży W-75 dla OSP Nowa oraz na remont 
remizy OSP Dzielice (wykonanie nowej posadzki oraz malowanie remizy, zakup szaf na ubrania).  

W 2021 r. jednostki OSP otrzymały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19   w wysokości 
5.000,00 zł - każda jednostka na zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków 
ratowników. 



Raport o stanie gminy Rozdrażew za rok 2021 
 

Zarząd Gminny ZOSP przywiązuje uwagę do propagowania wiedzy pożarniczej wśród 
najmłodszych. W minionym roku zadanie to realizowano poprzez organizację gminnego 
Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Do etapu powiatowego zakwalifikowano 
12 prac, z których 5 otrzymało wyróżnienia. Ze względu na ogłoszony stan epidemii w 2021 r. 
nie zorganizowano Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” i Powiatowego 
Halowego Turnieju Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP. Tradycyjnie już, samorząd 
gminy sfinansował druk kalendarzy ściennych, które druhowie rozprowadzają wśród mieszkańców.  

II. 

Na terenie gminy działa Formacja Obrony Cywilnej – Samodzielny Pluton Ratownictwa 
Ogólnego składający się z 27 osób. W skład plutonu wchodzą drużyny: ratownicza, medyczna, 
pożarnicza i porządkowo-ochronna. W 2021 r. utworzono w ramach  formacji obrony cywilnej  Punkty 
Alarmowania, które tworzy 18 osób.  Punkty utworzono w 9 sołectwach, w których działają Ochotnicze 
Straże Pożarne.  

III 

W ramach zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy funkcjonuje Gminne Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, składające się z dwóch sekcji. W trakcie 2021r. ze względu na obowiązujący 
stan epidemii nie odbyły się treningi SWO i SWA, w których corocznie uczestniczyli członkowie GCZK. 

Na potrzeby zarządzania kryzysowego w gminie Rozdrażew funkcjonuje system powiadamiania 
za pośrednictwem sms-ów. W ten sposób przekazywane są komunikaty  o zagrożeniach, nagłych 
zjawiskach atmosferycznych, przerwach w dostawie wody, a także  powiadomienia o najważniejszych 
wydarzeniach. Do systemu zalogowanych jest 686 mieszkańców. W 2021r. przesłano 
za pośrednictwem systemu 41 powiadomień.   

IV. 

Ograniczenia związane z pandemią oraz nauczanie zdalne spowodowały konieczność 
rezygnacji w 2021r. z cyklicznych spotkań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa  z przedszkolakami 
i najmłodszymi uczniami szkół podstawowych.  

 

KULTURA  i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Działalność gminy Rozdrażew w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  
realizowana  jest poprzez: 
- samodzielną organizację wydarzeń przez Urząd Gminy lub współorganizację z jednostkami 
organizacyjnymi gminy lub stowarzyszeniami, 
- działalność  Gminnej Biblioteki  Publicznej, 
- dofinansowanie zadań publicznych w zakresie kultury realizowanych przez stowarzyszenia w ramach 
gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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I.  

Pandemia koronawirusa i obowiązujące przez niemal cały rok ograniczenia w zakresie 
organizacji wydarzeń oraz wymóg zachowania tzw. dystansu społecznego spowodowały niemożność 
organizacji imprez kierowanych do masowego odbiorcy. Jedynym wyjątkiem był  festyn z okazji 
„Pożegnania lata” zorganizowany w dniach  28-29 sierpnia, w okresie czasowego zniesienia części 
ograniczeń.  Festyn rozpoczął się sobotnią zabawą taneczną przy Chacie na Rozdrożu. Podczas 
niedzielnego Pikniku Rodzinnego jednostka OSP Grębów zaprezentowała swą sikawkę konną, 
odrestaurowaną dzięki grantowi z LGD Wielkopolska z Wyobraźnią.  Następnie sikawka, wraz 
z pięcioma  innymi wzięła udział w biciu rekordu pompowania wody na najdalszą odległość, osiągając 
wynik ponad 250m.  Zorganizowano również wiele atrakcji dla dzieci, łącznie z przejazdem kolejką 
strażacką.  Przy okazji festynu mieszkańcy mieli możliwość dokonania spisu w uruchomionym 
Mobilnym Punkcie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz zaszczepienia się przeciwko COVID-
19 w Mobilnym Punkcie Szczepień, obsługiwanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Rodzinny” s.c. w Krotoszynie.  Uczestnicy mogli też skorzystać z poczęstunku serwowanego przez 
panie z KGW Grębów i Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Rozdrażew. 

We wrześniu we współpracy z Biblioteką Publiczną w Rozdrażewie zorganizowane zostało 
spotkanie naukowe „Rezydencja w Rozdrażewie - perspektywy badań”. Punktem wyjścia były ustalenia 
dokonane w oparciu o nieinwazyjne badania założeń terenu gródka w Rozdrażewie, przeprowadzone 
na zlecenie gminy jesienią 2020 roku przez grupę badawczą Fundacji Archeolodzy.org. Celem badań 
było rozpoznanie organizacji przestrzennej obiektu, lokalizacji zalegających pod powierzchnią struktur 
i stanu obiektu. Wyniki badań przedstawił kierującymi nimi archeolog Maksym Mackiewicz.  Referaty 
dotyczące prac archeologicznych nad innym grodem rodu Doliwów - w Nowym Mieście oraz okresu 
władania Rozdrażewem przez Doliwów wygłosili prof. dr hab. Ryszard Grygiel (wieloletni dyrektor 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi) oraz prof. dr hab. Tomasz Jurek - wybitny 
mediewista, kierownik Zakładu Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Instytucie 
Historii Polskiej Akademii Nauk.  

Ograniczenia związane z koronawirusem wymusiły rezygnację z tradycyjnej akademii z okazji 
obchodów Święta Niepodległości. Uroczystość ograniczona została do przemarszu pocztów 
sztandarowych i delegacji na cmentarz w celu złożenia wieńcy i kwiatów pod pomnikiem 
upamiętniającym poległych za wolność Ojczyzny w latach 1918-1920. Podobny wymiar miało 
obchodzony po raz pierwszy jako święto państwowe Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 

W IV kwartale 2021r. rozpoczęto współpracę z firmą Paucis Verbis z Wrocławia, obejmującą 
przygotowanie filmów promujących najciekawsze zabytki i miejsca godne odwiedzenia na terenie 
gminy. Pierwszy film ukazujący najstarszy z zabytków – kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie 
zamieszczony został na stronie internetowej gminy i jej profilu facebookowym w  grudniu.  

II. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie w oparciu o dotację przekazywaną z budżetu gminy 
oraz pozyskiwane środki z dotacji celowych realizuje zadania z zakresu czytelnictwa oraz działania 
w sferze kultury i zachowania dziedzictwa narodowego. Podstawową działalnością Biblioteki jest 
gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz czasopism, a także propagowanie 
czytelnictwa. Księgozbiór Biblioteki wraz z jej Filią działającą w Nowej Wsi na dzień 31.12.2021 r. liczył 
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25259 woluminów. W trakcie 2021 r. przybyło 731 woluminów. W 2021 r. Biblioteka zaprenumerowała 
i udostępniała mieszkańcom 24 tytułów czasopism. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie wraz z Filią w Nowej Wsi posiadała 474 aktywnie 
wypożyczających czytelników, którzy w 2021 r. wypożyczyli 5452 wol. W ramach propagowania 
czytelnictwa Biblioteka prowadziła lekcje biblioteczne, Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych 
i młodzieży, spotkania autorskie. Propagowała lokalną historię poprzez wystawy, wycieczki, artykuły 
zamieszczane w lokalnej prasie oraz organizację spotkania naukowego na temat "Rezydencje 
Rozdrażewskich w świetle badań archeologicznych". Biblioteka ponadto udzieliła informacji 
i materiałów historycznych: Starostwu Powiatowemu w Krotoszynie w celu opracowania tablic przy 
szlaku rowerowym Szlakiem Bany,  dr-owi Pawłowi Tomaszewskiemu, autorowi biografii o Janie 
Czochralskim oraz KGW w Trzemesznie do opracowania questu Śladami historii Trzemeszna. 

Na dzień 31.12.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione były 4 osoby w łącznym 
wymiarze 2,75 etatu. Roczna dotacja z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej 
wyniosła 239.396,- zł. 

III. 

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi przeznaczono 18.000 zł. W oparciu o ocenę ofert przez komisję 
konkursową, Wójt Gminy przyznał dotacje na wsparcie realizacji następujących projektów: 
realizowanych przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”:  „Kreatywne 
rękodzieło”,   „Legenda o Rogalu Świętomarcińskim” „Święta coraz bliżej”. Ze względu na epidemię 
koronawirusa  i związane z tym obostrzenia Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich zrezygnowało z realizacji 
zadania „Legenda o Rogalu Świętomarcińskim”, natomiast spektakl teatralny w ramach projektu 
„Święta coraz bliżej” transmitowany był na stronie facebookowej Stowarzyszenia. Jedynie w ramach 
projektu „Kreatywne rękodzieło” zgodnie z założeniami zrealizowano warsztaty filcowania, 
scrapbookingu i makramy.  

Działania mające na celu propagowanie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego przewidywał 
również  projekt „Senioriada”, na realizację którego udzielono dotacji w wysokości 6.000 zł Polskiemu 
Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie 
w ramach realizacji zadań w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego czasu osób 
w wieku emerytalnym. W ramach projektu przeprowadzono m.in.  zajęcia warsztatowe dla seniorów 
w zakresie rękodzieła, tańca, kuchni regionalnej, muzyczne i fotograficzne. Efekty realizacji projektów 
przez rozdrażewskie koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zostały zaprezentowane 
podczas podsumowania w dniu 29 października 2021r.  



Raport o stanie gminy Rozdrażew za rok 2021 
 

SPORT I REKREACJA 

Działalność gminy w zakresie  sportu i rekreacji biegnie trójtorowo i obejmuje: 
- wsparcie działalności klubów sportowych, 
- działania gminy w celu poszerzenia bazy rekreacyjnej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu, 
-  dofinansowanie zadań publicznych w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia w ramach gminnego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 
I. 

Przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie  działa  Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy 
„DOLIWA”. Klub prowadzi młodzieżową  sekcję piłki ręcznej  – drużyny uczniowskie rywalizujące 
w turniejach  międzyszkolnych oraz rozgrywkach o mistrzostwo  powiatu i województwa.  Do połowy 
2021r. klub posiadał również drużynę tenisa stołowego z powodzeniem rywalizującą w grupie 
południowej III ligi tenisa stołowego mężczyzn. Z uwagi na niemożność skompletowania składu Klub 
nie przystąpił do rywalizacji w sezonie 2021/2022.  

UKS „DOLIWA” korzysta nieodpłatnie z hali sportowej Szkoły Podstawowej wraz z zapleczem. 
Jego bieżąca działalność finansowana jest środkami przekazywanymi regularnie przez firmę MAX-POL 
oraz dotacją z budżetu gminy na prowadzenie sekcji, która w 2021r. wyniosła 6.000zł.   

W 2021r. powołany został  formalnie Klub Karate „BONSAI” Rozdrażew na bazie prowadzonej 
od kilku lat szkółki dla dzieci i młodzieży.  Szkolenie dzieci i młodzieży w karate wsparto z budżetu gminy 
dotacją w wysokości 1.000zł.  

II. 

W 2021r. w ramach rozwoju bazy rekreacyjnej kontynuowano projekt rozbudowy świetlicy 
wiejskiej w Wykach. W tym roku prace objęły wnętrze budynku poprzez adaptację dotychczasowego 
mieszkania na potrzeby świetlicy. Przebudowano ścianki działowe, wykonano nowy strop 
i podwieszany sufit, wykonano posadzki z płytek ceramicznych i paneli podłogowych, wymieniono 
stolarkę drzwiową i okienną, przewody instalacji elektrycznej oraz otynkowano i wymalowano ściany. 
Mieszkańcy wykonali pracę rozbiórkowe i docieplenie stropu. Prace były realizowane dzięki 
dofinansowaniu w wysokości 40.000zł, pozyskanemu z budżetu Województwa Wielkopolskiego 
w wyniku zgłoszenia projektu do XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.  Umowa 
dofinansowania została podpisana 20 lipca, a prace zakończono w październiku.  

Drugim planowanym do realizacji zadaniem była budowa placu zabaw w sąsiedztwie świetlicy 
wiejskiej w Maciejewie. W 2021r. wykonano dokumentację projektową obejmującą plac zabaw 
i siłownię zewnętrzną.  W ramach ogłoszonego przez LGD Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią 
naboru w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 w maju złożony został wniosek o dofinansowanie budowy placu zabaw kwotą 38.143zł. 
Rozpatrywanie wniosku przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu zakończyło się wiosną 2022r., 
w konsekwencji czego realizacja zadania nastąpi w 2022r.  

W ramach środków objętych funduszem sołeckim doposażono obiekty rekreacyjne 
w Henrykowie i Budach oraz zrealizowano drugi etap wymiany nawierzchni przy świetlicy wiejskiej 
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w Grębowie. Ponadto odnowiono trybuny boiska sportowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rozdrażewie.  

W 2021r. na terenie gminy funkcjonowało 12 placów zabaw dla dzieci zlokalizowanych 
w 10 miejscowościach  (po dwa w Rozdrażewie i Dzielicach, po jednym w Nowej Wsi, Dąbrowie, 
Grębowie, Wolenicach, Rozdrażewku, Trzemesznie, Budach i Henrykowie). Również 
w 10 miejscowościach zlokalizowane są siłownie zewnętrzne (dwie w Rozdrażewie, po jednej 
lokalizacji w Chwałkach, Dąbrowie,  Nowej Wsi, Rozdrażewku, Trzemesznie, Wolenicach, Dzielicach, 
Budach i Henrykowie). Aktywnemu spędzaniu wolnego czasu służą również boiska sportowe 
zlokalizowane w następujących miejscowościach: Budy, Grębów, Dąbrowa, Dzielice, Maciejew,  Nowa 
Wieś, Rozdrażew,  Rozdrażewek, Trzemeszno.   

III. 

W 2021r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia w ramach programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi przeznaczono 12.000 zł. W wyniku konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy 
dotacje przyznano na realizację trzech projektów: 
- Stowarzyszeniu „Sport Team” na realizację zadania pod nazwą „Mikołajkowy turniej tenisa 
ziemnego”. Turniej dla dzieci i młodzieży został zorganizowany 12 grudnia 2021r. 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania publicznego pod nazwą  
„W zdrowym ciele zdrowy duch”, w ramach którego Stowarzyszenie prowadziło zajęcia fitness 
dla kobiet oraz zorganizowało rajd rowerowy zakończony piknikiem.  

- Klubowi Karate „Bonsai” –na realizację zadania „Organizacja zawodów sportowych”. Środki stanowiły 
dofinansowanie turnieju „Bonsai Karate Cup” zorganizowanego w Rozdrażewie w dniu 20 listopada, 
w którym udział wzięły sekcje karate działające na terenie powiatu krotoszyńskiego.  

Zadania o charakterze sportowo-rekreacyjnym realizowane były również w ramach konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży. W ramach programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi przeznaczono na ten cel  5.000 zł. W oparciu o ocenę ofert przez komisję konkursową, 
Wójt Gminy przyznał dotację dwom organizacjom: 
- Hufcowi ZHP Koźmin Wielkopolski na dofinansowanie udziału 10 harcerzy z terenu gminy 
w wakacyjnym obozie w Bieszczadach ramach „Harcerskiej Akcji Letniej 2021”, 
- Klubowi Karate „Bonsai” w Rozdrażewie na dofinansowanie udziału zawodnika w „Obozie 
wypoczynkowo – sportowym w Sierakowie”. 



Raport o stanie gminy Rozdrażew za rok 2021 
 

CZĘŚĆ PIĄTA   
STAN FINANSÓW GMINY NA DZIEŃ 31.12.2021.    
 

Z dniem 31 grudnia 2021r. zakończona została realizacja budżetu na rok 2021, będącego  
rocznym planem dochodów i wydatków gminy, stanowiącym podstawę jej działalności. Dochody 
budżetu wykonane zostały w wysokości 30 146 656,59 zł, co stanowi 100,77% planu, natomiast wydatki 
wykonano w wysokości 31 745 307,39 zł, tj. 91,37 % planu. 

W trakcie roku 2021 dwukrotnie wzrosło zadłużenie gminy z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  Do wcześniej zaciągniętych pożyczek 
na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz budowę łącznika kanalizacji 
Rozdrażew – Dzielice doszły pożyczki uzyskane na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Dzielice w łącznej wysokości 1.395.107zł. Znaczący udział w tej kwocie (991.107zł) ma jednak pożyczka 
zaciągnięta dla zachowania płynności finansowej do momentu wypłaty dofinansowania uzyskanego 
dla tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina nie posiada innych zobowiązań, 
nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych. 

Gmina spełniła w 2021r. wskaźniki finansowe dotyczące relacji wydatków bieżących 
do dochodów bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz  relacji planowanej spłaty 
kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów ogółem (art. 243 ustawy o finansach publicznych).  

 
 

 
 

 


