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WPROWADZENIE: 
 

Niniejszy raport o stanie gminy jest drugim tego rodzaju dokumentem po wprowadzeniu 
instytucji raportu do ustawy o samorządzie gminnym w wyniku jej nowelizacji w roku 2018.  W myśl 
art. 28aa  ww. ustawy  wójt  gminy co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Zgodnie 
z powyższym przepisem raport ten obejmuje podsumowanie działalności wójta,  w  szczególności  
realizację: 
-  polityk, programów i strategii,  
- uchwał rady gminy, 
- budżetu obywatelskiego (o ile w gminie taki wydzielono).  
 

Raport o stanie gminy Rozdrażew za rok 2019 składa się z 5 części:  
- charakterystyka gminy, 
- realizacja polityk, programów i strategii, 
- realizacja uchwał Rady Gminy Rozdrażew, 
- realizacja zadań w głównym sferach działalności gminy, 
- stan finansów gminy na 31.12.2019r.   
 
 

    Mariusz Dymarski  
Wójt Gminy Rozdrażew 
 

 
Rozdrażew, 30.07.2020r.       
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CZĘŚĆ PIERWSZA   
 
CHARAKTERYSTYKA GMINY    
 
 
POŁOŻENIE  

 
Gmina Rozdrażew położona jest w południowo-wschodniej części województwa 

wielkopolskiego, w dorzeczu Baryczy. 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 5.200 osób.  Należy zaznaczyć, 

że liczba urodzeń regularnie przewyższa liczbę zgonów. Nie powoduje to jednak wzrostu liczby 
mieszkańców z uwagi na stały ujemny bilans migracji, charakterystyczny dla ośrodków położonych 
z dala od dużych aglomeracji miejskich.  
 
   
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 
 
 
ROLNICTWO 

Obszar gminy należy do terenów typowo rolniczych. W krajobrazie dominują pola uprawne 
i łąki, jedynie od wschodu gmina graniczy z dużym kompleksem leśnym zwanym Dąbrową 
Krotoszyńską. 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.  

Z uwagi na fakt, że ostatnie dane uzyskane w wyniku Powszechnego Spisu Rolnego pochodzą 
z 2010 trudno o jednoznaczną charakterystykę ilościową tej sfery gospodarki w gminie. Z danych, 
którymi dysponuje Urząd Gminy wynika, że w 2019r. w ewidencji podatkowej znajdowały się 604 
gospodarstwa rolne mające siedzibę na terenie gminy, natomiast o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wystąpiło 445 takich 
gospodarstw.  Przyczyną rozbieżności danych  jest fakt, że ewidencja podatkowa obejmuje również 
gospodarstwa, które wydzierżawiły grunty i nie prowadzą produkcji rolnej. Dokładniejsze dane dot. 
liczby i wielkości gospodarstw w naszej gminie przyniesie planowany na bieżący rok Powszechny Spis 
Rolny.  
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Komasacja gospodarstw rolnych  jest zjawiskiem obserwowanym od lat, także w naszej gminie. 
Dodatkowo dostrzegalny jest również systematyczny wzrost powierzchni gospodarstw poprzez 
nabywanie gruntów na terenie innych gmin.   

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 2019r. suma wypłaconych z tego tytułu świadczeń – w oparciu o decyzje wydane 
przez Wójta Gminy - wyniosła 893.925,53zł.   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 2019r. składka na działalność izb rolniczych uiszczona przez gminę Rozdrażew wyniosła 25.131zł.   

Uwzględniając zgłaszane przez rolników problemy z zagospodarowanie folii, będącej odpadem 
z działalności rolniczej, nie objętym gminnym systemem gospodarki odpadami w maju 2019r. 
Wójt Gminy przy pośrednictwie sołtysów i we współpracy z firmą JOPEK RECKLING zorganizował 
zbiórkę folii rolniczych. W związku z zapowiedzią uruchomienia w 2020r. programu wsparcia  przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wójt Gminy złożył 17.12.2019r. wniosek 
o dotację na zbiórkę folii i innych odpadów z działalności rolniczej. W efekcie przyznano na ten cel 
gminie dotację do wysokości 173.604zł  

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GMINIE  

Systematycznie rośnie liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.  Trend 
ten został utrzymany także w roku 2019.  Zmiany w ilość podmiotów gospodarczych najlepiej 
charakteryzują dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .  Poniższa tabela 
przedstawia dane 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 

Wg miejsca zamieszkania przedsiębiorcy  184 204 221 

Wg głównego miejsca wykonywania działalności 210 224 227 
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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, wykonywanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykonywanie sieci 
energetycznych. 

Gmina wymiernie wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez udziały w Samorządowym 
Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Gostyniu.  Jego podstawowym zadaniem 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.  Aktualnie gmina posiada 10 udziałów o łącznej wartości 100.000zł. Ostatnie 2 udziały nabyte 
zostały w 2018r. Liczba udziałów ma wpływ na dostępność wsparcia oferowanego przez Fundusz 
dla podmiotów działających na terenie gminy.  Do końca 2019r. Fundusz udzielił 14 poręczeń  
dla przedsiębiorców z terenu gminy o łącznej wartości  3.321.969zł. Obecna wartość zaangażowanych 
na ten cel środków Funduszu to 1.075.829zł, co stanowi ponad dziesięciokrotność zaangażowanych 
przez gminę środków.   

Urząd Gminy realizuje również zadanie polegające na  naliczeniu i wypłacie dofinansowań 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2019r. z dofinansowania skorzystało 
13 podmiotów w odniesieniu do 15 pracowników przygotowanych do zawodu, którzy zdali egzamin 
czeladniczy.  Wypłacone z tego tytułu środki w wysokości 102.359,33zł. pochodziły z państwowego 
Funduszu Pracy.   
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CZĘŚĆ DRUGA   
 
REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

I. 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.  

 

II. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ROZDRAŻEW 
NA LATA 2014 – 2020. 

Dokument planistyczny przyjęty uchwałą Rady Gminy Rozdrażew 29 września 2014r. 
uwzględniający programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i inne mające na celu integrację  osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Strategia ma na celu 
określenie instrumentów wsparcia osoby czy  rodziny w trakcie dotykającego ich kryzysu 
oraz  prowadzić do zatrzymania osoby w środowisku zamieszkania poprzez świadczenie różnorodnych 
usług socjalnych, stworzenie możliwości zarobkowania i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 
poprawę standardu życia osób i rodzin o niskich zasobach materialnych. 

Misja została w  Strategii określono następująco „Pomoc społeczna sprawnym i skutecznym 
elementem systemu wsparcia społecznego mieszkańców gminy Rozdrażew”. Strategia określiła cztery 
cele strategiczne. W ramach poszczególnych celów podejmowano w roku 2019 następujące działania: 

Cel 1.  Ograniczenie zjawiska bezrobocia 
1) Zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych. 
2) Współpraca i wspólne działania instytucji wspierających osoby bezrobotne (w szczególności 

współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Krotoszynie). 
3) Zatrudnianie przez Urząd Gminy bezrobotnych w ramach robót publicznych i staży. 
4) Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych prowadzone 

w ramach zajęć lekcyjnych w szkołach. 
5) Kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży o roli edukacji w życiu młodego obywatela 

(realizowane w ramach zajęć wskazanych wyżej). 
W 2019r. nie realizowano aktywizacji osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja 
i Integracja. Z uwagi na znaczne zmniejszenie poziomu bezrobocia brak było osób spełniających 
warunki do udziału w programie.  
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Cel 2. Integracja ze społecznością środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
1) Poprawa dostępności usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych  - w ramach 

projektu finansowanego ze środków WRPO pod nazwą „Kompleksowy program usług 
opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie 
Rozdrażew” objęto wsparciem 56 niesamodzielnych osób starszych i 37 ich opiekunów 
faktycznych. Realizowano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z teleopieką i usługami  
fizjoterapeutycznymi dla 6 osób i krótkookresowy pobyt w Klubie Seniora i usługi 
fizjoterapeutyczne dla 50 osób.  ` 

2) Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych – w ramach programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi finansowano projekty realizowane przez miejscowe koło 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i zakładające różne formy aktywnego 
spędzania wolnego czasu przez seniorów.  

3) Wsparcie rozwoju wolontariatu na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych  - współpraca 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Wolontariatem "Serdecznie dobry człowiek" 
działającym przy parafii rzymskokatolickiej w Rozdrażewie. 

4) Likwidacja barier architektonicznych, transportowych i funkcjonalnych - projektowanie 
i wykonywanie obniżonych przejść dla pieszych przy drogach gminnych.  

5) Świadczenie pracy socjalnej przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

6) Realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” 
7) Weryfikacja i kierowanie osób do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).  

8) Przyznawanie świadczeń finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
9) Przyznawanie świadczeń w naturze i pomocy usługowej przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 
10) Prowadzenie działań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i dorosłych w ramach 

realizacji programów profilaktycznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii. 
11) Rozwój wsparcia specjalistycznego – finansowanie z budżetu gminy funkcjonowania punktu 

konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.  
12) Działania skierowane do podmiotów pracujących w obszarze pomocy i integracji społecznej 

podwyższające wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień – szkolenia pracowników GOPS 
i członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

13) Przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży alkoholu. 
14) Wsparcie działań Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotowanie organizacji zajęć i dowozu 

mieszkańców gminy.  Gmina udzieliła również dotacji do zakupu nowego pojazdu na potrzeby 
dowozu uczestników.   

15) Zawarcie porozumienia 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. W celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej tych osób 
a także integracji społecznej ze środowiskiem w którym żyją . 

16) Zawarcie porozumienia z gminą Krotoszyn w celu zabezpieczenia miejsc noclegowych dla osób  
pozbawionych schronienia. 
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Cel 3. Wzmocnienie systemu działającego na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin 
1) Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
2) Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.  
3) Organizowanie spotkań mających na celu wymianę doświadczeń między pracownikami 

różnych instytucji wchodzących w skład lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

4) Wsparcie ofiar przemocy w rodzinie – działania realizowane przez Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Krotoszynie, dotowany z budżetu gminy. 

5) Zorganizowanie wsparcia w formie asystenta rodziny – w  ramach rządowego projektu  
„Asytent rodziny i koordynator  rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”  zatrudniono 
asystenta rodziny na ¼ etatu, który objął wsparciem rodziny przeżywające trudności 
opiekuńczo-wychowawcze.  

6) Promowanie rodziny wielodzietnej poprzez Kartę Dużej Rodziny i Wielkopolską Kartę Dużej 
Rodziny. Oprócz realizacji rządowego programu Karty Dużej Rodziny gmina – poprzez 
podpisane porozumienie - zaangażowała się w wydawanie Wielkopolskiej Karty Dużej Rodziny.  

7) Edukacja rodziców i dzieci w zakresie uzależnień -  działania podejmowane w ramach 
programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach. 

8) Upowszechnianie dobrych wzorców rodziny – promowanie wspólnego spędzania czasu przez 
rodziny poprzez m.in. wsparcie organizacji festynów w placówkach oświatowych. 
 

Cel 4. Usprawnienie systemu pomocy społecznej 
1) Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację 

pomocy społecznej.  
2) Spotkania pracowników działających w obszarze pomocy i  integracji społecznej. 
3) Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się pomocą i integracją społeczną. 

 

III. 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 do 2020 roku, 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 do roku 2020 o wartości 9,82% względem emisji prognozowanej na rok 2020, 
oraz 10,05% ograniczenia emisji w stosunku do roku bazowego 2014, 
- zmniejszenia zużycia energii finalnej do roku 2020 o wartości 7,55% względem konsumpcji 
planowanej na roku 2020, oraz o 7,74% ograniczenia zużycia w stosunku do roku bazowego 2014, 
- wzrostu udziału energii pochodzącej z OZE w produkcji energii finalnej z 0,77% w roku bazowym 2014 
do 1,56% w roku 2020. 

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 , 



9 | S t r o n a  
RAPORT O STANIE GMINY ROZDRAŻEW ZA ROK 2019 

- system oświetlenia ulicznego, 
- transport indywidualny.  

W 2019r. podejmowano następujące działania  zmierzające do realizacji założeń Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej: 

- realizacja programu dotacji celowych z budżetu gminy Rozdrażew na pokrycie kosztów wymiany 
systemów grzewczych na niskoemisyjne proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 
Rozdrażew służące ograniczeniu emisji z indywidualnych systemów grzewczych. W dniu 27 marca 
2019r. Rada Gminy na wniosek Wójta na nowo uregulowała zasady udzielania dotacji, m.in. 
zwiększając ich wysokość oraz wprowadzając możliwość uzyskania dotacji także na zastąpienie 
dotychczasowego systemu grzewczego pompą ciepła.  W ciągu roku skorzystano z dofinansowania 
w zakresie wymiany systemów grzewczych dla 8 nieruchomości. W 7 przypadkach montowano kocioł 
na ekogroszek, w jednym -  na pelet. Wartość pomocy wyniosła 24.500zł.  

- działania podejmowane w celu zapobiegania spalaniu odpadów w piecach: przypomnienia 
o obowiązywaniu bezwzględnego zakazu spalania śmieci  (Informator Samorządowy), propagowanie 
funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jako miejsca, gdzie można oddać 
odpady problemowe bez ponoszenia opłat,  kontrole częstotliwości oddawania przez właścicieli 
nieruchomości odpadów segregowanych (głównie opakowań z tworzyw sztucznych).  
- sygnalizowanie mieszkańcom problemów związanych z jakością powietrza poprzez funkcjonowanie 
dwóch sensorów (czujników jakości powietrza), zamontowanych w centrach dwóch największych 
miejscowości gminy. Czujniki poprzez aplikację internetową pokazują mieszkańcom następujące dane 
pomiarowe: temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie, stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz 
PM10.  
- współfinansowanie z powiatem budowy odcinka ścieżki pieszo-rowerowej Dzielice – Rozdrażew, 
który wraz z poprzednimi odcinkami umożliwia przejazd z Rozdrażewa do granicy z gminą Krotoszyn.  
- stosowanie kryterium dysponowania pojazdami spełniającymi normę emisji spalin min. EURO 5  jako 
kryterium oceny ofert w przetargach na dowóz uczniów do szkół oraz na odbiór i transport odpadów 
komunalnych. 
- zakup i nasadzenie 50 sztuk drzew miododajnych (lipa drobnolistna, klon pospolity, kasztanowiec). 
Nowe nasadzenia wykonano w Maciejewie, Dąbrowie, Dzielicach i Budach. Na zakup sadzonek 
pozyskano dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 8.167zł.  
- dokonanie nasadzeń krzewów na pasach rozgraniczających stanowiska parkingu przy 
ul. Krotoszyńskiej, 
- zachęcanie do zwiększania liczby nasadzeń na terenach prywatnych poprzez organizację konkursu 
„Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni” , 
- rozbudowa należącego do gminy oświetlenia ulicznego wyłącznie w oparciu o energooszczędne 
oprawy LED, 
- wymiana nieszczelnych okien w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, istotnie ograniczająca 
zużycie energii na ogrzanie obiektu, 
- akcja edukacji ekologicznej „Ratujmy planetę” skierowana do uczniów szkół podstawowych.    
 

Ponadto na redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10 z transportu samochodowego (emisja 
liniowa) wpłynęły: 
- poprawa stanu technicznego dróg gminnych poprzez przebudowę 4 odcinków drogowych, 
- oddanie z początkiem 2019r. do użytku wielostanowiskowego parkingu o powierzchni 1.290m2 w 
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centrum Rozdrażewa, co zlikwidowało konieczność długiego poszukiwania wolnych miejsc 
parkingowych,    
- utrzymywanie czystości nawierzchni  jezdni. 
 
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ROZDRAŻEW NA 
LATA 2014 – 2032. 

Program przygotowany wraz z inwentaryzacją  obiektów zawierających azbest  dzięki 
dofinansowaniu pozyskanemu przez gminę w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032”. Przyjęty uchwałą Rady Gminy Rozdrażew w dniu 29 września 2014r. 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 2019, podobnie jak w dwóch poprzednich, 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. Niestety, brak możliwości uzyskania w 2019r. dofinansowania 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, spowodował, że 
w minionym koszty odbioru i utylizacji pokrywane były wyłącznie ze środków samorządów 

  W efekcie w 2019r. usunięto z terenu gminy ponad 54,4 Mg (ton) wyrobów zawierających 
azbest z 22 posesji.   Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel 17.410zł.  
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CZĘŚĆ TRZECIA    
 
REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ROZDRAŻEW 

Ta część raportu przedstawia realizację uchwał Rady Gminy Rozdrażew.  Ponieważ w trakcie 
roku 2019 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 2019), 
wykaz realizowanych uchwał rozpoczyna odniesienie się do realizowanych w minionym roku uchwał 
podjętych w 2018r.  

 

 

W samym roku 2019 Rada Gminy przyjęła 79 uchwał.   Zdecydowana większość z tych uchwał 
została już zrealizowana.  Część jest w trakcie realizacji. W przypadku, gdy sposobem realizacji uchwały 
jest jednorazowa czynność, w tabeli podano datę jej dokonania.   W przypadku uchwał stanowiących 
akt prawa miejscowego podano  datę  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego wraz z terminem wejścia  uchwały w życie. 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 

III 
21.12.2018r 

III/14/2018 
 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Krotoszyńskiemu  w 2019r. 

 

zrealizowano Wójt Gminy zawarł  
w trakcie 2019r. 
porozumienia dotyczące 
wszystkich objętych 
pomocą zadań  

 III/15/2018 
 

uchwalenia Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na obszarze Gminy na 2019r. 

 

zrealizowano  Sprawozdanie z realizacji 
rozpatrzone przez Radę 
Gminy na sesji w dniu 
29.04.2020r.  

 III/16/2018 
 

uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii  na obszarze Gminy 
Rozdrażew na 2019r.  

 

zrealizowano  Sprawozdanie z realizacji 
rozpatrzone przez Radę 
Gminy na sesji w dniu 
29.04.2020r. 

 III/24/2018 
 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy  Rozdrażew na lata 2019-2025. 

 

zrealizowano  

 III/25/2018 
 

budżetu gminy Rozdrażew na rok 2019. 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 127  
z dnia 3.01.2019r. 
Sprawozdanie z realizacji 
przedłożone Radzie Gminy 
31.03.2020r. 
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji: 

Komentarz 

IV 
20.02.2019r 

IV/26/2019  

 

zmian budżetu gminy na 2019r. zrealizowano  

IV/27/2019 określenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew na 2019r. 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 2689 z 
dnia 11.03.2019r. 

IV/28/2019 

 

uchwalenia regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków:  motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy i niektórych innych składników 
wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
nauczycielom szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę  

zrealizowano  Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 2690  
z dnia 11.03.2019r.   
z terminem wejścia  
w  życie z dniem 1 marca 
2019r. 

 

IV/29/2019 

 

zmiany uchwały w sprawie określenia zasad 
nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz 
ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 
trzy lata i na czas nieokreślony 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 2691  
z  dnia 11.03.2019r.  

IV/30/2019 

 

wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Krotoszynie 

zrealizowano  Zgłoszono wybranego 
przedstawiciela do Rady 
Społecznej SPZOZ 

IV/31/2019 przyjęcia planów pracy na rok 2019. zrealizowano  

 IV/32/2019 wyrażenia zgody na obciążenie  służebnością  
przesyłu nieruchomości  stanowiących własność 
Gminy na rzecz INEA Spółka Akcyjna   z siedzibą 
w Poznaniu 

zrealizowana  
częściowo  

Zrealizowano w zakresie 
udostępnienia 
nieruchomości. Planowane 
kompleksowe podpisanie 
służebności na rzecz INEA.  

 IV/33/2019 projektu Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania   ścieków 

zrealizowano Przekazano do uzgodnienia 
26.02.2019r.  
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Numer 
 i data sesji 

 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji 

Komentarz 

V 
27.03.2019r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V/34/2019 zmian budżetu gminy na 2019r. 
 

zrealizowano 
 

 

V/35/2019 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn, a Gminą 
Rozdrażew dotyczącego udzielenia schronienia 
osobom bezdomnym  z terenu Gminy Rozdrażew 

zrealizowano 
 
 

Porozumienie podpisano 
31.12.2019r.  

V/36/2019 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  2019 i 2020. 

+ 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 4244  
z dnia 24.04.2019r.  
 

V/37/2019 zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał 
w ramach obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej 

- 
 
 

Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 3602  
z dnia 8.04.2019r.  
 

VI 
14.05.2019r. 

 

VI/38/2019 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  
na obszarze Gminy Rozdrażew na 2019r. 

 

zrealizowano   

VI/39/2019 zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew 
na 2019r. 

zrealizowano   

VI/40/2019 zmian budżetu gminy na 2019r. 
 

zrealizowano   

 
 
 
 

VI/41/2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
na lata 2019-2025 

zrealizowano   

 VI/42/2019 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy najmu powierzchni 
dachu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat 

 

zrealizowano  Umowa zawarta 
15.05.2019r. 

 
 

VI/43/2019 metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia  wysokości 
tej opłaty 

 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 5160 
 z dnia 22.05.2019r. 
z wejściem w życie  
z dniem 1 lipca 2019r.                               

 VI/44/2019 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami  komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości 
oraz warunków i trybu  składania deklaracji 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 5161  
z dnia 22.05.2019r.  
z wejściem w życie  
z dniem 1 lipca 2019r.                               

 VI/45/2019 projektu Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków 

zrealizowano Przekazano do 
uzgodnienia 20.05.2019r. 
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji 

Komentarz 

VII 
7.06.2019r. 

VII/46/2019 udzielenia Wójtowi Gminy Rozdrażew wotum 
zaufania 
 

           -  
 

 VII/47/2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 
 

           -  

 VII/48/2019 udzielenia Wójtowi w Gminy absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018r.  

 

            -  

 VII/49/2019 zmian budżetu gminy na 2019r. 
 

zrealizowano  

 VII/50/2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych, publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę  
Rozdrażew oraz granic ich obwodów  od dnia 1 
września 2019 r. 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 5961  
z  dnia 19.06.2019r.  
z wejściem w życie  
z dniem 1.09.2019r.   

 

 

VII/51/2019 wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 5983 
z dnia  19.06.2019r.  
  VII/52/2019 powołania Zespołu do przedstawienia opinii o 

zgłoszonych kandydatach na ławników z obszaru 
gminy  Rozdrażew  do Sądu Rejonowego w 
Krotoszynie i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. 
na kadencję 2020-2023 
 

zrealizowano   

VIII 

17.07.2019r. 

VIII/53/2019 zmian budżetu  gminy na 2019r. 
 

zrealizowano  

VIII/54/2019 uchylająca uchwałę nr XL/235/2018 Rady Gminy 
Rozdrażew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 
przejęcia od Powiatu Krotoszyńskiego zadania 
zarządzania częścią drogi powiatowej nr 4331P 
w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-
rowerowej 

zrealizowano   

 VIII/55/2019 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji informacji o kandydatach na ławników 
 
 

zrealizowano  

 VIII/56/2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym 
 

zrealizowano Zbycie aktem notarialnym 
nastąpiło 6.12.2019r. 

 VIII/57/2019 określenia trybu i sposobu powołania i odwołania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
działającego na  rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w Gminie Rozdrażew oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
 
 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 6873  
z dnia 24.07.2019r.  
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji 

Komentarz 

IX 

5.08.2019r. 

IX/58/2019 
 

zmian budżetu gminy na 2019r. 
 

zrealizowano   

IX/59/2019 
 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rozdrażew na lata 2019-2025 
 

zrealizowano   

IX/60/2019 
 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprze-
targowym umowy dzierżawy gruntu pod garaż z 
dotychczasowym dzierżawcą  na okres 3 lat 
 

zrealizowano  Umowa zawarta 
2.09.2019r. 

X 

27.09.2019r. 

X/61/2019 
 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Krotoszyńskiemu w 2019 roku 
 

zrealizowano Porozumienie zawarto  
18.10.2019r.  

 X/62/2019 
 

zmian budżetu gminy na 2019r. 
 

zrealizowano  

 X/63/2019 
 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rozdrażew na lata 2019-2025 
 

zrealizowano  

 X/64/2019 
 

o zmianie uchwały w sprawie  regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i 
niektórych innych składników wynagrodzenia oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez  
Gminę Rozdrażew 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp.  poz. 8215 z 
dnia 2.10.2019r.  
obowiązuje od 
1.09.2019r. 
 
 

 X/65/2019 
 

o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostki 
obsługującej i obsługiwanych jednostek 
oświatowych, prowadzonych przez Gminę 
Rozdrażew oraz zakresu obowiązków 
powierzonych jednostce obsługującej w ramach 
wspólnej obsługi 
 

zrealizowano  

 X/66/2019 
 

o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu 
Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli  

zrealizowano  

 X/67/2019 
 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków 

 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp.  poz. 8216 z  
dnia 2.10.2019r.  

 X/68/2019 
 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu  
rolnego z dotychczasowym dzierżawcą na okres 
do 3 lat 
 

zrealizowano Umowa zawarta 
10.10.2019r.  

 X/69/2019 
 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu  
rolnego z dotychczasowym dzierżawcą na okres 
do 3 lat 
 

zrealizowano Umowa zawarta 
10.10.2019r.  

 X/70/2019 
 

zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2013 - 2020” 

 

zrealizowano Zgłoszenia dokonano 
15.10.2019r. 

 X/71/2019 
 

wyboru ławników z obszaru Gminy Rozdrażew na 
kadencję 2020-2023 
 

zrealizowano  
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji 

Komentarz 

XI 
30.10.2019r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI/72/2019 
 

zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej i rzeczowej Powiatowi 
Krotoszyńskiemu w 2019r. 
 

zrealizowano Dokonano zmian kwot 
dofinansowań zgodnie  
z uchwałą  

XI/73/2019 
 

zmian budżetu gminy na 2019r., 
 

zrealizowano   
XI/74/2019 

 
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie  Gminy Rozdrażew 
 

Uchwała  
nie weszła  
w życie * 

Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp.  poz. 9115 z dnia 
5.11.2019r.  z terminem 
wejścia w życie 1.01.2020r.   

 
XI/75/2019 

 
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 
 

Uchwała 
 nie weszła  
w życie ** 

Opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp.  poz. 9154 z 
dnia 5.11.2019r.  
z terminem wejścia w życie 
z dniem 1.01.2020r.   

XI/76/2019 
 

uchylenia uchwały w sprawie powierzenia 
Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania 
Odpadów Sp. z o.o. zadania polegającego na 
zagospodarowaniu odpadów komunalnych 
odbieranych z nieruchomości zamieszkałych  z 
terenu Gminy  Rozdrażew 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp.  poz. 9116 z  
dnia 5.11.2019r.z terminem                   
wejścia w życie z dniem 
1.01.2020r.  

XI/77/2019 
 

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  
Rozdrażew 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp.  poz. 9117 z dnia 
5.11.2019r.  z terminem 
wejścia w życie z dniem 
1.01.2020r.  

 

 

XI/78/2019 
 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy najmu budynku 
przeznaczonego na działalność  
weterynaryjną w Rozdrażewie przy ul. Kompanii 
Rozdrażewskiej 4 z dotychczasowym najemcą na 
okres  3 lat                 
 

zrealizowano Umowa zawarta 
31.10.2019r.   

XI/79/2019 
 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
przeznaczonych pod zabudowę 
 

zrealizowano Zbycia działek dokonano 
w 2020r. w wyniku 
przeprowadzonego 
przetargu 

XI/80/2019 
 

zasad udzielania bonifikat od opłaty 
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe  w prawo 
własności 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp.  poz. 9118 z dnia  
5.11.2019r.  

 

XI/81/2019 
 

zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2013-2020” 
 

zrealizowano Zgłoszenia dokonano 
15.11.2019r.  



17 | S t r o n a  
RAPORT O STANIE GMINY ROZDRAŻEW ZA ROK 2019 

 

Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji 

Komentarz 

XII 
14.11.2019r 

XII/82/2019 zmian budżetu  gminy na 2019r. 
 

zrealizowano   

XII/83/2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
na lata 2019-2025 
 

zrealizowano  

XIII 
29.11.2019r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XIII/84/2019 zmian budżetu gminy na 2019r., zrealizowano  

XIII/85/2019 określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz.11364 
z dnia 30.12.2019r.  
z terminem wejścia w 
życie z dniem 1.01.2020r. 
 XIII/86/2019 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 2020 rok 
 

w trakcie 
realizacji  

 

XIII/87/2019 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rozdrażew 
 

zrealizowano Przystąpiono do 
sporządzania studium.  

XIII/88/2019 wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Rozdrażew na rzecz Energa Operator S.A. z 
siedzibą w Gdańsku 
 

w trakcie 
realizacji 

 

XIII/89/2019 upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rozdrażewie do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej     dotyczących zryczałtowanego 
dodatku energetycznego 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 11365  
z dnia 30.12.2019r.   
z terminem wejścia 
w życie z dnie 1.01.2020r.  
 

XIV 
23.12.2019r. 

 

XIV/90/2019 zmian budżetu gminy na 2019r. 
 

zrealizowano  

XIV/91/2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rozdrażew na lata 2019 - 2025 
 

zrealizowano   

XIV/92/2019 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na obszarze Gminy Rozdrażew na 2020r. 
 

w trakcie 
realizacji 

 

XIV/93/2019 uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy 
Rozdrażew na 2020r. 
 

w trakcie 
realizacji 

 

XIV/94/2019 przystąpienia Gminy Rozdrażew do realizacji 
programu Asystent osobisty osoby  
niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020 
realizowanego ze środków Solidarnościowego  
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   
 

zrealizowano Umowę zawarto 
18.12.2019r.  
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„ - ” oznacza, że uchwała nie zakładała podejmowania po jej przyjęciu działań w zakresie realizacji.   

*  Rada Gminy uchwałą nr XIV/101/2019 przesunęła termin wejścia w życie Uchwały nr  XI/74/2019 w sprawie 
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Rozdrażew na 1.05.2020r. Przed tym 
terminem uchwałą nr XV/111/2020 Rada przyjęła nowy regulamin, uchylając obie powyższe uchwały. 

** Rada Gminy uchwałą nr XIV/102/2019 przesunęła termin wejścia w życie Uchwały nr  XI/75/2019 w sprawie 
w sprawie 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 na 1.05.2020r. Przed tym terminem uchwałą 
nr XV/112/2020 Rada uchwaliła na sposób i zakres świadczenia usług, uchylając obie powyższe uchwały. 

Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji 

Komentarz 

c.d.   
XIV 

23.12.2019r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XIV/95/2019 zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą 
Dobrzyca, a Gminą Rozdrażew dotyczącego 
ustalenia zasad kierowania do Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Fabianowie dla  osób 
przewlekle psychicznie chorych, dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, dla osób 
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych, mieszkańców Gminy 
Rozdrażew  
 

zrealizowano Porozumienie zawarto 
3.01.2020r.  

XIV/96/2019 zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rozdrażewie 
 

zrealizowano  

XIV/97/2019 ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp.  poz. 221 z 
dnia  7.01.2020r. 
 

XIV/98/2019 zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru 
gminy Rozdrażew 
 

zrealizowano  

XIV/99/2019 przyznania Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew 
-St. Trawiński  
 

zrealizowano 
 

Odznaczenie wręczono 
27.01.2020r.  

XIV/100/ 
2019 

przyznania Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew 
– ks. Dopieralski  
 

zrealizowano Odznaczenie wręczono 
27.01.2020r. 

XIV/101/ 
2019 

zmiany uchwały nr XI/74/2019 Rady Gminy 
Rozdrażew w sprawie przyjęcia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Rozdrażew  
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp.  poz. 11366 z 
dnia  30.12.2019r. 
wchodzi w życie z dniem 
1.05.2020r.  
 

XIV/102/ 
2019 

zmiany uchwały nr XI/75/2019 Rady Gminy 
Rozdrażew  w sprawie 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 Opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp.  poz. 11367 z 
dnia 30.12.2019r.  
wchodzi w życie z dniem 
1.05.2020r.  
 

XIV/103/ 
2019 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025 
 

W trakcie 
realizacji 

 

XIV/104/   
2019 

budżetu na rok 2020 
 
 

W trakcie 
realizacji 

Opublikowano w Dz. Urz. 

Woj. Wlkp.  poz. 619 z 
dnia 15.01.2020r.  
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CZĘŚĆ CZWARTA    

PODSTAWOWE  SFERY  DZIAŁALNOŚCI  GMINY  W ROKU 2019.  
 
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 65,6km.  Zdecydowana większość z nich (52,7 km)  
ma nawierzchnię twardą: w większości bitumiczną (48,4km). Wśród dróg o nawierzchni twardej 
spotykane są jeszcze ulice wykonane z kostki brukowej (0,9km) oraz drogi brukowane i tłuczniowe 
ulepszone (3,4km).  Pozostałe 13,6km dróg gminnych to drogi gruntowe: naturalne bądź wzmacniane 
tłuczniem czy żużlem. 

W trakcie 2019r. przebudowano  4 odcinki dróg gminnych. Zakres tych inwestycji przedstawiał 
się następująco: 
- przebudowa  drogi w miejscowości Maciejew - na dł. 680,9m poszerzono podbudowę jezdni 
i wykonano dwuwarstwową nakładkę asfaltową na szerokości 4,5m.  Na powyższym odcinku  
odnowiono rowy o łącznej długości blisko 1,2km 
- przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa - na długości 352m wykonano korytowanie, pełną 
podbudowę oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o szerokości 4,5m oraz odnowiono rowy na 
długości 486m.  
- przebudowa drogi w miejscowości Wyki - na długości 315m wykonano podbudowę z kruszywa oraz 
ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o szerokości 3m.   
- przebudowa odcinka ul. 3-go Maja o długości 237m - w ramach zadania wykonano poszerzenie 
konstrukcji drogi oraz wykonano podbudowę na powierzchni 418 m2.  

Przebudowa powyższych 4 odcinków dróg pochłonęła łącznie 743.735, 38zł. Przebudowa drogi 
w Dąbrowie pozyskano dotację  z budżetu Województwa  Wielkopolskiego w wysokości 78.250,00 zł. 
Kolejne 63.040zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej trzech 
odcinków dróg planowanych do realizacji w kolejnych latach.  
 

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg gmina poniosła też znaczące nakłady 
na inwestycje w zakresie dróg powiatowych.  Wspólne finansowanie przez powiat i gminę pozwoliło 
na wymianę nawierzchni chodnika w Nowej Wsi, poszerzenie kolejnego odcinka drogi Rozdrażewek – 
Różopole oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej Dzielice – Rozdrażew. Tym ostatnim zadaniem 
zakończona została budowa ścieżki Rozdrażew – Krotoszyn w granicach naszej gminy. Łączna wartość 
dofinansowania trzech robót w 2019r. wyniosła 427.791zł.  

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  193 udziały o wartości 193.000zł. 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) 
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oraz pojedyncze punkty oświetleniowe w Dąbrowie i Dzielicach i Trzemesznie.  Koszt bieżącego 
utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie gminy wyniósł w 2019r.  -  258.345zł.    

 
Ubiegłoroczne inwestycje w gminną sieć oświetleniową obejmowały budowę nowej linii wraz 

tablicą pomiarową i 9 punktami świetlnymi w Dębowcu, rozbudowę linii w Budach o 4 punkty 
oświetleniowe, rozbudowę linii w Rozdrażewku o 3 punkty oświetleniowe. Łączne nakłady wyniosły 
98.290zł. zadania dotyczące rozbudowy oświetlenia w Budach i Rozdrażewku realizowano w trybie 
zaprojektuj i wybuduj, natomiast budowę linii w Dębowcu w oparciu o przygotowany wcześniej 
projekt. 

 
Jednocześnie poprzez wkład pieniężny w wys. 11.000zł wniesiony do Spółki Oświetlenie 

Uliczne i Drogowe rozbudowano linię oświetlenia w Chwałkach o 4 punkty oraz wymieniono 
na izolowaną linię oświetleniową przy ul. Przemysłowej, na której wcześniej notowano dużą liczbę 
awarii.  Z tytułu wkładów wniesionych na realizację powyższych zadań oraz wcześniejszego 
na uzupełnienie oświetlenia na ulicy Kompanii Rozdrażewskiej, gmina objęła  z dniem 3 grudnia 2019r.  
kolejne 16 udziałów w Spółce.  

2. Infrastruktura wodociągowa. 

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej zaopatrujących 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 90,18km i liczy 819 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 510 
przyłączy.  

Obecnie na terenie gminy dostęp do wody z sieci wodociągowej posiadają wszystkie 
nieruchomości stale zamieszkałe. Część wykazanych przyłączy dotyczy nieruchomości 
niezamieszkałych.   

W zakresie gminnej infrastruktury wodociągowej wybudowano w 2019r., kosztem 371.841zł 
zbiornik na wodę o pojemności 200m3 na ujęciu wodociągowym w Dzielicach. Potrzeba budowy 
wynikała z dużego skorodowania dotychczasowych zbiorników stalowych, powstałych w czasie 
budowy ujęcia.  

3. Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków 

Sieć kanalizacji sanitarnej liczy 37,25km i 779 przyłączy. Obejmuje ona obszary zwartej 
zabudowy w następujących miejscowościach:  Rozdrażew, Trzemeszno, Grębów, Maciejew, Nowa 
Wieś i Budy. W Rozdrażewie ścieki spływają grawitacyjnie, w pozostałych miejscowościach funkcjonują 
przepompownie ścieków, których jest łącznie 21.  Za oczyszczenie ścieków odpowiada oczyszczalnia 
mechaniczno-biologiczna w Rozdrażewie uruchomiona we wrześniu 1999r.  W 2019r. na oczyszczalnie 
ścieków poprzez system kanalizacyjny i dowóz dostarczonych zostało 97.489m3 ścieków. Bieżące 
funkcjonowanie oczyszczalni (bez wynagrodzeń z pochodnymi) kosztowało w minionym roku 
316.956zł, z czego 30.587zł stanowią nakłady na remonty samej oczyszczalni i przepompowni. Kosztem 
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7.380zł przygotowano koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków o zbiornik retencyjny o pojemności 
300m3 , umożliwiający równomierne dostarczanie  ścieków do oczyszczania, gwarantujące uzyskiwanie 
efektu ekologicznego.  

W 2019 roku nie realizowano nowych odcinków sieci kanalizacyjnej. Przygotowano natomiast 
wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Dzielicach połączonej z wymianą 
azbestowej sieci wodociągowej. Wniosek złożono w ramach naboru wniosków w ramach 
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W efekcie 1.07.2020r. Wójt 
Gminy podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę dofinansowania inwestycji 
na kwotę 2 mln. zł, stanowiącą maksymalną kwotę dofinansowania w tym naborze.   

W minionym roku  wydano warunki techniczne przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej  
dla 11 nieruchomości i warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla 8 nieruchomości.  

4. Gospodarka  odpadami. 

Od lipca 2013r. gminy odpowiadają za system gospodarki odpadami. W gminie Rozdrażew 
system ten obejmuje nieruchomości  zamieszkałe, których na koniec 2019r. było 1.142, z czego  
w 1.104 gospodarstwach domowych zbierano odpady w sposób selektywny. 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 z uwzględnieniem bioodpadów.  

W trakcie 2019 roku bezpośrednio od mieszkańców  odebranych zostało:  805 Mg (Megagram, 
potocznie ton) odpadów zmieszanych, 64,4 Mg odpadów ulegających biodegradacji, 82,3 Mg 
opakowań z tworzyw sztucznych, 88,1Mg opakowań ze szkła, 1,9 Mg opakowań z papieru i tektury. 
W 2019r. zorganizowana została też jednorazowa  zbiórka objazdowa, w trakcie której zebrano 34 Mg 
odpadów wielkogabarytowych  oraz 4,4 Mg zużytego  sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  Z uwagi 
na przesunięcie terminów składania sprawozdań rocznych Urząd Gminy w dniu przedłożenia 
niniejszego raportu nie dysponuje danymi o ilości odpadów zebranych z nieruchomości 
niezamieszkałych (m.in. przedsiębiorstwa, cmentarze) 

Gmina prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, uruchomiony 
w 2017r. i zlokalizowany na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie.  PSZOK 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, 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, odpady gipsowo-kartonowe, odzież i tekstylia.  
Ilość odpadów dostarczanych na PSZOK systematycznie rośnie i w 2019r. po raz pierwszy przekroczyła 
100Mg. Dominują różnego rodzaju odpady budowlane i rozbiórkowe (łącznie 43,7Mg) 
oraz wielkogabarytowe (32,3Mg).  
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Na terenie Gminy Rozdrażew nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.                    
Zgodnie z wymogiem ustawowym zmieszane odpady komunalne  zebrane na terenie gminy Rozdrażew 
przekazywane były  do  Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie 
Wielkopolskim. W związku z ograniczeniem ilości odpadów, jakie przyjąć może ten Zakład, część 
odpadów zbieranych selektywnie przekazywana była do instalacji Zakładu Gospodarki Odpadami 
w Jarocinie.   

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Rozdrażew w roku 2019 
stosowała system naliczania opłaty od gospodarstwa domowego, zróżnicowanej w zależności od liczby 
osób tworzących gospodarstwo.  Stawka  opłaty wzrasta z każdym dodatkowym mieszkańcem o coraz 
niższą wartość.  Znaczne wzrosty z początkiem i w trakcie 2019r.  opłat za zagospodarowanie odpadów 
pobieranych przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów oraz systematyczny wzrost ilości 
odpadów odbieranych od mieszkańców spowodowały,  że po analizie wpływów i wydatków 
poniesionych w I kwartale 2019r. Rada Gminy przychylając się do wniosku Wójta Gminy zdecydowała 
o podwyższeniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2019r.  

 
Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019r. wpłynęło 724.766zł. 

Natomiast koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami zamknęły się kwotą 
811.135,24zł. Na powyższe składały się wydatki poniesione na: 
- odbiór,  transport  i  zagospodarowanie  odpadów komunalnych - 600.754,02zł 
- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę PSZOK-u wraz z odsetkami - 87.671,83zł, 
- obsługa systemu  (koszty  administracyjne,  promocja segregacji odpadów) - 122.709,39zł. 
Wymóg pełnego finansowania systemu gospodarki odpadami  z opłat za gospodarowanie odpadów 
wnoszonych przez mieszkańców został osiągnięty wyłącznie dzięki wprowadzeniu do budżetu środków 
pozostałych po rozliczeniu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami z lat poprzednich  w kwocie  
88.550zł. 

Gmina posiada jeden udział w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych spółka z o.o. w Ostrowie Wlkp. o wartości 1.000zł.  

W minionym roku kontynuowano monitoring zrekultywowanego gminnego wysypiska 
odpadów. Wydatki na wymagane badania wyniosły 5.279zł.  

W ramach edukacji ekologicznej na przełomie września i października Urząd Gminy 
zorganizował akcję „Ratujmy planetę”. Jej celem było zwiększenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców gminy w zakresie segregowania odpadów komunalnych. Uczniowie szkół podstawowych 
uczestniczyli w ekologicznej pogadance podczas której zapoznani zostali z zasadami prawidłowej 
segregacji odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Zwrócono też uwagę na  problemy spalania śmieci w piecach domowych i wywozu 
nieczystości z posesji nie objętych siecią kanalizacyjną. Uczniowie otrzymali  komiksy pt. "Ratujmy 
planetę", wydane we współpracy  z Głosem Wielkopolskim,  w ramach akcji współfinansowanej przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu.  Następnie uczniowie 
zwiedzali Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mogli zobaczyć jak w praktyce  
funkcjonuje segregacja odpadów problemowych.  
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI  

1. Nabycie nieruchomości 

W 2019r. gmina nie nabyła nowych nieruchomości. Przed Wojewodą Wielkopolskim 
prowadzone są obecnie 2 postępowania mające na celu stwierdzenia nabycia nieruchomości: 
- działki nr 23/2 o pow. 0,3784ha w miejscowości Dąbrowa (część drogi w kierunku Rozdrażewka). 
Postępowanie wszczęte w oparciu o wniosek Wójta Gminy z dnia 3.01.2019r.  
- działki nr 211/2 o powierzchni 1,1ha położonej w Rozdrażewie (część Rynku) wszczęte w oparciu 
o wniosek Wójta Gminy z dnia 18.12.2017r.  Urząd Wojewódzki kilkakrotnie zwracał się o dodatkowe 
wyjaśnienia do Urzędu Gminy, Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg i innych instytucji, każdorazowo 
przedłużając termin rozpatrzenia wniosku.  

2. Zbycie nieruchomości 

W 2019r. sprzedano w drodze bezprzetargowej w oparciu o uchwałę Rady Gminy z 17 lipca 
2019r. nieruchomość położoną w miejscowości Grębów. Działka o powierzchni 101m2  zbyta została 
na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu uregulowania własności gruntu zajętego 
fragmentem budynku gospodarczego. Uzyskana cena to 4.928,46zł.  W trzecim kwartale 
przeprowadzono procedurę przygotowania do zbycia kolejnych działek budowlanych na terenie tzw. 
Nowego Osiedla w Rozdrażewie. Przetarg i podpisanie umów z nabywcami dwóch działek miały 
miejsce już w pierwszym kwartale 2020r.  

3. Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń 

W roku 2018 zawarto 27 umów dzierżawy działek, w zdecydowanej większości na cele rolnicze.  
Zawarto także: jedną umowę najmu mieszkania komunalnego, trzy umowy najmu budynków lub ich 
części oraz jedną umowę dzierżawy gruntu pod garaż.    Z tytułu dzierżaw gruntów  i najmu pomieszczeń 
osiągnięto w 2019r. wpływy w wysokości  161.111,58zł.  Kwotę 53.770zł przeznaczono na remonty 
mieszkań komunalnych, a kwotę 56.700zł na bieżące utrzymanie budynków, wyceny i przygotowania 
gruntów do zbycia i dzierżaw.  

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 22.544,40zł. 

30 października 2019r. Rada Gminy przyjęła uchwalę w sprawie zasad udzielania bonifikat 
od opłaty jednorazowej z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych  na cele mieszkaniowe w  prawo własności. Przyjęto bonifikaty analogiczne 
do stosowanych w odniesieniu do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów będących 
własnością Skarbu Państwa.  W  oparciu o uchwałę z możliwości wniesienia jednorazowej opłaty 
z tytułu przekształcenia skorzystali dotychczasowi użytkownicy wieczyści 4 działek o łącznej 
powierzchni 0,4147. Wpływ z tego tytułu wyniósł 4.304,87zł.  Powierzchnia gruntów gminnych 
pozostających w użytkowaniu wieczystym wynosi  6,3219ha.  

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

1. Struktura 

Oświata wraz z wychowaniem przedszkolnym jest jednym z głównych zadań gminy.  W ramach 
systemu oświatowego gminy  Rozdrażew funkcjonują dwie szkoły podstawowe  oraz dwa przedszkola. 
Z dniem 31 sierpnia 2019 roku, w wyniku reformy systemu oświaty z 2017 roku, klasy gimnazjalne 
funkcjonujące w szkołach podstawowych zostały zlikwidowane.  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 
2019 przedstawia poniższa tabela: 

Placówki oświatowe prowadzone  
przez  Gminę  Rozdrażew 

Liczba uczniów 
/przedszkolaków 

Liczba  
oddziałów 

rok szkolny 
2018/2019 

rok szkolny 
2019/2020 

rok szkolny 
2018/2019  

rok szkolny 
2019/2020  

Szkoła Podstawowa  w Rozdrażewie  
z szkołami filialnymi i świetlicą   
 

381 
/z kl. gimnazjum/ 

 
333 

22 
/z kl. gimnazjum/ 

 
20 

Szkoła Podstawowa  w Nowej Wsi  
z świetlicą   

105 
/z kl. gimnazjum/ 

 
100 

8 
/z kl. gimnazjum/ 

 
8 

Przedszkole  w Rozdrażewie 68 68 3 3 
Przedszkole   w Nowej Wsi 38 41 2 2 
Oddziały przedszkolne przy Szkole 
Podstawowej w Rozdrażewie   

 
87 

 
79 

 
5 

 
5 

RAZEM 679 621 40 38 
 
Kolejna tabela przedstawia  stan zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi  w wymiarze 
osobowym i etatowym na dzień 30 września 2019r.:  

Placówki oświatowe prowadzone  
przez  Gminę  Rozdrażew 

Liczba nauczycieli 
osoby / etaty 

Liczba pracowników obsługi 
osoby / etaty 

Szkoła Podstawowa  w Rozdrażewie z 
szkołami filialnymi i świetlicą  

38/35,80 10/8,50 

Szkoła Podstawowa   w Nowej Wsi z 
świetlicą 

 
20/13,85 

 
4/2,50 

Publiczne Przedszkole  w Rozdrażewie 8/5,47 6/4,25 
Publiczne Przedszkole   w Nowej Wsi 6/3,30 2/2 
Oddziały przedszkolne przy Szkole 
Podstawowej w Rozdrażewie  

5/5 1/0,5 

RAZEM 77*/63,42 23/17,75 
 
*Część nauczycieli  (11 osób) jest zatrudnionych w wymiarze części etatów w obu placówkach 
szkolnych lub w szkole  i przedszkolu.  
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W roku 2019 przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrektorskie trzech placówek 
oświatowych.  W ich efekcie Wójt Gminy powierzył z dniem 1 września stanowiska dyrektorów osobom 
pełniącym dotychczas te funkcje w Przedszkolu w Nowej Wsi i Szkole Podstawowej w Rozdrażewie –  
p. Barbarze Banaszek i p. Krzysztofowi Brodzie, a w przypadku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - 
dotychczasowemu nauczycielowi wychowania fizycznego w tej placówce – p. Waldemarowi 
Filipiakowi. Udział w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego był okazją do złożenia 
podziękowań p. Grażynie Stachowiak pełniącej funkcję dyrektora placówki przez ostatnie 20 lat. 

2. Efekty  kształcenia  

Szkoły prowadzone przez gminę Rozdrażew regularnie plasują się wśród szkół  o najlepszych 
w powiecie wynikach egzaminów kończących poszczególne szczeble edukacji. Rok 2019 był pod 
względem egzaminów rokiem specyficznym. Przeprowadzono bowiem  po raz ostatni egzamin 
w klasach trzecich gimnazjum (w dniach 10,11 i 12 kwietnia) oraz po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty  
(w dniach 15,16 i 17 kwietnia)  w zewnętrznych badaniach wyników nauczania przeprowadzonych 
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. 

Średnie wyniki uczniów opuszczających  klasy gimnazjalne oraz klasy ósme szkół 
podstawowych w odniesieniu do średnich wyników powiatu, województwa, okręgu i kraju 
przedstawiają poniższe tabele: 

Wyniki egzaminu klas gimnazjalnych w roku 2019. 

Część egzaminu 

Klasy 
gimnazjalne 

w SP 
Rozdrażew 

Klasy 
gimnazjalne 
w SP Nowa 

Wieś 

Gmina 
Rozdrażew 

Powiat 
Krotoszyn 

Woj. 
Wielko. Okręg Kraj 

Humanistyczna 
- historia, wos 60,73 58,43 60,44 54,92 58,03 57,28 59 

Humanistyczna 
- język polski 67,46 58,57 66,33 59,07 61,23 60,64 63 

Matemat.-przyr. 
- przyrodnicza 52,60 50,14 52,29 47,19 49,00 48,08 49 

Matemat.-przyr. 
- matematyka 41,54 33,00 40,45 38,80 41,33 40,15 43 

Język angielski 
-poz.podstawowy 67,57 48,80 64,21 59,88 66,36 66,37 68 

Język angielski 
- poz. rozszerzony 82,75 - 82,75 44,46 51,06 51,59 53 

Język niemiecki 
-poz.podstawowy 63,72 46,50 62,44 55,42 48,98 50,77 51 

Język niemiecki 
- poz. rozszerzony  36,28 16,50 34,81 33,41 36,70 38,10 43 
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2019. 
 

Część 
Klasa SP SP Gmina Powiat Woj. 

Okręg Kraj 
VIII a VIII b Rozdr. Nowa 

Wieś Rozdrażew Krot. Wlkp. 

 wyniki w % 

Język polski 62,18 63,60 62,86 74,67 65,48 57,94 61,04 60,50 63 

Matematyka 52,18 44,25 48,40 55,25 49,93 40,76 43,07 42,07 45 

Język 
niemiecki 45,35 41,07 43,51 48,00 44,51 38,32 37,37 39,49 42 

Język angielski  76,50 60,40 65,00 87,50 70,00 48,38 56,28 56,68 59 

 

Od kilku lat Wójt Gminy funduje pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe dla uczniów, 
którzy uzyskali najlepsze wyniki egzaminu. Są one wręczane podczas uroczystości zakończenia roku 
szkolnego.  

 

3. Podejmowane działania w zakresie oświaty i wychowania: 

 W 2019r. Wójt Gminy odpowiadając na zapotrzebowanie zgłaszane przez dyrektorów szkół 
oraz samych rodziców  przydzielił dodatkowe godziny w projektach organizacyjnych szkół na: 
- opiekę świetlicową w  Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – dodatkowe 5 godzin na prowadzenie 
uruchomionej w 2018r. świetlicy szkolnej zapewniającej opiekę po zakończeniu zajęciach, 
- zajęcia artystyczne z zespołami teatralnymi i chórem – łącznie 5 godzin tygodniowo, 
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 1 godzinę tygodniowo, 
- zajęcia logopedyczne – dodatkowe 3  godziny tygodniowo. 
 

W związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rodziców wprowadzono  możliwość 
skorzystania z opieki przedszkolnej w okresie wakacji letnich.  Opiekę zapewniły dwie placówki 
usytuowane w Rozdrażewie: w lipcu oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej, natomiast 
w sierpniu miejscowe  Przedszkole,  

Podobnie, jak w latach ubiegłych w placówkach szkolnych zorganizowane zostały półkolonie 
dla najmłodszych uczniów, w których wzięło udział 95 dzieci. Na w/w cel przeznaczono 15.952zł. 
Ponadto gmina przeznaczyła 5.000,00 zł na realizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży                    
w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do ogłoszonego przez Wójta 
konkursu zgłoszona została jedna oferta – Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”, które 
zrealizowało projekt „Lato z jajem” z zajęciami prowadzonymi dla 46 uczestników w „Masztalarnii”.  
Zostały przeprowadzone warsztaty kulinarne, zajęcia fitness, warsztaty rękodzieła, kurs gry w szachy, 
seans kina w plenerze. Uczestnicy brali też udział w wyjeździe do Poznania oraz Parku Linowego 
i Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach. 
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Także w okresie wakacji rozdrażewski oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii 
realizował sfinansowany przez gminę projekt pod nazwą „Niebo nad nami”. Przeprowadzono warsztaty 
astronomiczne, a po ich zakończeniu zorganizowano konkurs astronomiczny i wycieczkę 
do Planetarium w Zielonej Górze. W ramach konkursu ofert Towarzystwo otrzymało dotację z budżetu 
gminy w wysokości 3.000zł w ramach puli środków na realizację zadań w zakresie rozwijania edukacji 
pozaszkolnej – rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży  

 

We współpracy z placówkami oświatowymi corocznie przeprowadzane są gminne konkursy 
kierowane do uczniów i wychowanków przedszkoli, w których laureaci otrzymują nagrody fundowane 
przez Wójta Gminy.  W 2019r. placówki przygotowały następujące konkursy: 

- 3 marca w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie przeprowadzono Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”, mający na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie 
umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej. Turniej przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych: dla uczniów klas 
I-VI szkół podstawowych oraz klas VII -VIII szkół podstawowych i klasy gimnazjów. Laureaci otrzymali 
dyplomy i nagrody książkowe oraz prawo startu w turnieju powiatowym w dniu 28 marca. Tradycyjnie 
w organizację turnieju zaangażowany był Zarząd Gminny Zrzeszenia OSP w Rozdrażewie. 

- 28 maja w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie odbył się XVI Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, tym 
razem pod hasłem „Piosenki z bajek i filmów dla dzieci”. Brało w nim udział 22 dzieci reprezentujących 
przedszkola i początkowe klasy szkół podstawowych.  

- 5 kwietnia w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi odbył się VI Gminny Konkurs Ortograficzny. 
W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, którzy najpierw pisali dyktando, 
a potem uzupełniali luki ortograficzne w podanych zwrotach. Wszyscy uczestnicy otrzymali książki, 
a zdobywcy pierwszych miejsc pamiątkowe pióra i długopisy.   

Natomiast 25 kwietnia w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie odbył się etap rejonowy XXIII 
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy. W konkursie udział 
wzięło 82 uczniów z ponad 30 szkół południowej Wielkopolski. Naszą szkołę reprezentowało troje 
laureatów etapu powiatowego.  

 
Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie po raz kolejny zaangażowała się w realizację projektu 

w ramach Polsko- Rosyjskiej Wymiany Młodzieży, tym razem pod hasłem „To coś więcej niż hobby, 
to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację?”. Koszt realizacji operacji zamknął 
się w kwocie 69.400,00 zł, z czego wkład gminy wyniósł  5.000,00zł, a pozostałe środki pochodziły 
z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Podsumowaniem realizacji projektu był koncert 
„Wieczór przy samowarze” w dniu 11 lipca, podczas którego wystąpiły: Chór Petersburskiej Dziecięcej 
Szkoły Artystycznej im. Dymitra Bortniańskiego,  lokalny zespół „Ale Babki!”, działający 
przy Stowarzyszeniu „Odnowa”. 

W trakcie 2019r. poczyniono nakłady na zakup pomocy dydaktycznych do placówek 
oświatowych, w szczególności zakupiono radiomagnetofony, projektor, tablice, książki do bibliotek 
oraz zakupiono 4  komputery dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Szkoły Filialne Dzielice i Grębów 
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zostały zgłoszone do rządowego programu „Aktywa tablica” uzyskując na zakup monitorów 
interaktywnych po 7.000,00 zł każda. Wkład własny gminy wyniósł łącznie 3.500,00zł. 

W obu Szkołach Podstawowych zamontowano wirtualne gazetki szkolne, umożliwiające 
wyświetlanie na monitorach umieszczonych na szkolnych korytarzach nie tylko komunikatów 
szkolnych, ale również ciekawostek z różnych dziedzin. Koszt montażu i konfiguracji w trzech 
budynkach szkolnych wyniósł 9.700zł.  

  
Spośród prac remontowych, zrealizowanych w placówkach oświatowych wymienić należy: 

- wymianę 13  okien z parapetami na obu poziomach korytarzy w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,  
- prace malarskie, montaż ścianki z wewnętrznymi drzwiami wejściowymi do budynku Szkoły 
Podstawowej w Rozdrażewie,  
- remont instalacji elektrycznej, remont pieca kaflowego i prace malarskie w Szkole Filialnej 
w Grębowie,        
- montaż kwaso- i żaroodpornego wkładu kominowego oraz malowanie kotłowni w Szkole Filialnej  
w Dąbrowie,                                                                                                      
- zakup markiz przeciwsłonecznych dla Przedszkola w Rozdrażewie (przy udziale Rady Rodziców).  
 
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 2019 obrazują poniższe tabele stanowiące 
zestawienie osiąganych dochodów i ponoszonych wydatków na zadania oświatowe.   

Rodzaje wydatków wg przeznaczenia Kwota w zł 
Szkoły podstawowe  4.666.636,00 
Oddziały gimnazjum 344.837,00 
Świetlice szkolne  165.860,00 
Przedszkola 1.080.388,00 
Oddziały przedszkolne 445.511,00 
Obsługa administracyjna szkół 312.094,00 
Dowóz uczniów  255.011,00 
Pozostałe wydatki oświatowe  /zakup podręczników w ramach dotacji, dokształcanie 
nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów/  

83.093,00 

RAZEM 7.353.430,00 
 

Rodzaje wpływów wg źródła Kwota  w zł 
Subwencja oświatowa na uczniów   - 468 uczniów 4.407.831,00 
Subwencja oświatowa na dzieci sześcioletnie  objęte opieką przedszkolną – 58 dzieci 296.757,00 
Dotacja z b.p. do wychowania przedszkolnego  / dzieci do lat 5/  - 135 dzieci 189.405,00 
Wpłaty rodziców z tytułu opieki przedszkolnej powyżej 5 godzin i wyżywienia dzieci 98.925,00 
Dotacje na projekty  realizowane przez szkoły  115.462,00 
Dochody różne   /wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych,  darowizny i wpłaty Rad 
Rodziców, odsetki z rachunków bankowych/ 

83.772,00 

RAZEM  5.192.152,00 



29 | S t r o n a  
RAPORT O STANIE GMINY ROZDRAŻEW ZA ROK 2019 

Różnica pomiędzy kosztami funkcjonowania oświaty a przychodami przeznaczonymi na ten cel 
w roku 2019 wyniosła  2.161.278,00 zł (rok wcześniej wyniosła niespełna 2 mln zł).  Niedobór ten 
w całości pokrywany jest środkami własnymi gminy.    

Obsługę administracyjno-finansową  szkół i przedszkoli, dla których organem założycielskim 
jest gmina prowadzi Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli. W ramach wspólnej obsługi realizuje                              
on zadania: 
 - z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości,  
- obsługę finansową, w tym prowadzenie rachunku bankowego oraz dokonywanie rozliczeń 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,  
- obsługę administracyjną prowadzonych remontów i inwestycji,  
- organizację i rozliczanie dowozu uczniów do szkół i placówek oświatowych. 
W strukturze  Zespołu zatrudnionych jest sześć 6 osób (pięć  w pełnym wymiarze etatowym, jedna 
w wymiarze ½  etatu),  z czego 1,5 etatu wypełniają  opiekunowie dzieci w czasie dowozu). 

W roku 2019  wykonano generalny remont biura Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli 
obejmujący wymianę wykładziny podłogowej i malowanie pomieszczeń oraz wykonanie biurek i szafy 
przesuwnej.                                                                                                                            

 

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, 
- 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. 
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Liczbę osób korzystających z poszczególnych świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rozdrażewie w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 zawiera poniższa tabela:    

Nazwa świadczenia  
 

Liczba korzystających 
Rok 2018 Rok 2019 

Pomoc społeczna   
Zasiłek stały 2 1 
Zasiłek okresowy 5 5 
Zasiłek celowy 33 26 
Posiłek 4 0 
Schronienie 1 0 
Zasiłki celowe - zdarzenie losowe 0 1 
Zasiłki celowe - klęska żywiołowa 0 0 
Wyłącznie praca socjalna 16 20 
Mieszkańcy DPS 3 2 
Rodziny pod opieką asystenta rodziny 4 2 
Osoby objęte usługami opiekuńczymi  
w miejscu zamieszkania 

8 0 

Świadczenia rodzinne   
Zasiłek rodzinny;  rodziny/dzieci 286/544 255/483 
Zasiłek pielęgnacyjny 113 122 
Świadczenie pielęgnacyjne 23 21 
Specjalny zasiłek opiekuńczy 7 6 
Zasiłek dla opiekuna 2 2 
Świadczenie rodzicielskie 18 14 
Fundusz alimentacyjny rodziny/dzieci 7/14 5/11 
Świadczenia wychowawcze   
Świadczenia wychowawcze rodziny/dzieci 411/653 640/1088 
Program "Dobry start" rodziny/dzieci 474/743 482/749 
Pozostałe formy pomocy    
Świadczenie w ramach programu „Za życiem” 0 0 
Wydanie Karty Dużej Rodziny 99 461 
Stypendia szkolne  - rodziny/dzieci 3/4 0 

 

W porównaniu z latami ubiegłymi zauważalne jest systematyczne zmniejszanie liczby 
udzielanych świadczeń uzależnionych od dochodów wnioskodawców (np. świadczenia rodzinne,  
stypendia szkolne), co wiązać należy z utrzymaniem wartości  kryterium dochodowego przy 
jednoczesnym wzroście poziomu wynagrodzeń i znaczącym ograniczeniu bezrobocia. Z kolei zmiana 
przepisów zwiększającą krąg osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń wychowawczych 
oraz Kart Dużej Rodziny spowodowała znaczący wzrost tego typu świadczeń.  
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Wartość finansową świadczeń udzielanych w 2019r. 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 41 395 18 447 

Posiłek 0 0 

Schronienie, pobyt w DPS 64 352 0 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 
sprawowania opieki przyznane przez sąd 

 
4 800 

 
4 800 

Świadczenia rodzinne wraz z opłacanymi 
składkami ubezpieczeniowymi 

1 598 636 1 598 636 

Świadczenia wychowawcze 5 117 954 5 117 954 

Świadczenie „Dobry Start” 224 700 224 700 

Stypendia szkolne 0 0 

RAZEM 7 051 837 6 964 537 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pełni też ważną rolę w realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, a także w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza poprzez działający 
przy nim Zespół Interdyscyplinarny. W 2019r. prowadził on osiem spraw w ramach tzw. „Niebieskiej 
karty". Podejmował też inne działania zmierzające do ograniczenia zjawiska przemocy oraz prowadził 
działalność informacyjną o  możliwościach uzyskania pomocy przez ofiary przemocy. Zespół 
Interdyscyplinarny w obecnym składzie osobowym powołany został przez Wójta Gminy 27 sierpnia 
2019r.  

 
Na dzień 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 6 osób w łącznym 

wymiarze 5,62 etatu. Zatrudnienie to obejmuje: kierownika, księgową jednostki, pracowników 
socjalnych, asystenta rodziny, pracowników do obsługi spraw kadrowych, świadczeń rodzinnych, 
świadczeń wychowawczych, świadczenia Dobry Start, prowadzenia Karty Dużej Rodziny 
oraz Wielkopolskiej Karty Rodziny. 

 
Z  kolei Urząd Gminy  z zakresu  polityki społecznej realizuje zadania dotyczące  przyznawania 

i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz  dodatków energetycznych przysługujących 
gospodarstwom domowym spełniającym kryteria określone przepisami ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych.  W roku 2019 z tej formy pomocy skorzystało 9 rodzin.  Wartość wypłaconych 
świadczeń wyniosła:  w przypadku dodatków mieszkaniowych – 9.985zł, a w przypadku dodatków 
energetycznych nieco ponad  515zł.  Środki na dodatki energetyczne pochodzą z dotacji celowej 
z budżetu państwa, natomiast dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków własnych gminy.  
Z dniem 1 .01.2020r. realizacja spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi  
przekazana została do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
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W trakcie 2019r. gmina Rozdrażew w partnerstwie z Centrum Kompetencji - Grupą 
Szkoleniowo-Doradcza z Poznania realizowała projekt pod nazwą "Kompleksowy program usług 
opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew". 
Projekt finansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 - oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 7.2.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe objął wsparciem 56 niesamodzielnych osób starszych 
i 37 ich opiekunów faktycznych. Realizowano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z teleopieką 
i usługami  fizjoterapeutycznymi dla 6 osób i krótkookresowy pobyt w Klubie Seniora i usługi 
fizjoterapeutyczne dla 50 osób.  

 

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 2019r.  zajmowały się osoby 
zatrudnione na 22 stanowiskach kierowniczych i urzędniczych.  Wśród kadry urzędniczej 
systematycznie rośnie udział  osób z wyższym wykształceniem – o ile w 2008r. wykształcenie takie 
posiadał zaledwie co czwarty pracownik na stanowisku urzędniczym, dziś posiada je już 3/4 
urzędników.  

W trakcie 2019r. w wyniku przeprowadzonego naboru zatrudniono osobę na stanowisko d.s. 
ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych 
przez osobę dotychczas realizującą te obowiązki.  Zatrudniono również jedną osobę w oparciu 
o umowę na zastępstwo osoby korzystającej z urlopu macierzyńskiego.  

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, ale 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  Rozdrażew angażuje się  w aktywizację zawodową osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie,  zatrudniając pracowników w ramach 
robót publicznych (jedna osoba) oraz przyjmując osoby bezrobotne do odbycia stażu  (jedna osoba). 
Z uwagi na niski poziom bezrobocia w powiecie krotoszyńskim i ograniczenie tych form wsparcia, liczba 
osób zatrudniony w ramach robót publicznych była znacząco niższa niż w latach poprzednich.  
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 Urząd Gminy jest również otwarty dla osób pragnących zdobyć pierwsze doświadczenia 
w pracy biurowej w ramach praktyk uczniowskich lub staży studenckich. W roku 2019 skorzystały z nich 
3 osoby.   

W pierwszym kwartale 2019r. w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie  uruchomione zostało 
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta. Pozwala ono interesantom sprawdzać zobowiązania 
i dokonywać płatności  przez Internet bez konieczności wizyty w urzędzie. Dzięki EBOI mieszkaniec 
może uzyskać informacje o aktualnych zobowiązaniach na rzecz Urzędu Gminy w Rozdrażewie 
w zakresie: podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami. System EBOI dostępny jest 
pod adresem: https://eboi.rozdrazew.pl/eboi   Daje on interesantom Urzędu możliwość dokonania 
płatności w związku z opłatami i podatkami obsługiwanymi przez systemy informatyczne Urzędu 
Gminy w Rozdrażewie. Aby rozpocząć korzystanie z usług EBOI konieczne jest założenie profilu 
zaufanego, który jest narzędziem do potwierdzania tożsamości przy wypełnianiu elektronicznych 
wniosków czy korespondencji z urzędem.    Uruchomienie EBOI stanowiło realizację modułu „e-usługi 
dla mieszkańców Gminy Rozdrażew”, w ramach  projektu  partnerskiego  „Wdrożenie  wysokiej  jakości  
e-usług administracyjnych”.  Dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej  2  „Społeczeństwo  Informacyjne”,  
Działanie  2.1  „Rozwój  elektronicznych  usług publicznych”,  Poddziałanie  2.1.1.  „Rozwój  
elektronicznych  usług  publicznych”.   

Z kolei w grudniu 2019r.  nakładem Urzędu Gminy wydane zostały ścienne kalendarze 
trójdzielne na rok 2020 nawiązujące do jubileuszu 750-lecia pierwszej wzmianki historycznej 
o Rozdrażewie.  Kalendarz otrzymali właściciele posesji na terenie gminy, nie mający zaległości 
w opłacaniu należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.  

2. Sprawy prowadzone przez Urząd Gminy 

Poniższe tabele wskazują ilość decyzji administracyjnych przygotowanych  przez poszczególne  
referaty Urzędu Gminy w 2019r. 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.  

Sprawy z zakresu Referatu Finansowego  

Rodzaj decyzji  i innych czynności administracyjnych Ilość  
w 2019r. 

Ilość  odwołań   
od decyzji 

Decyzje wymiarowe oraz zmieniające wymiar zobowiązania 
podatkowego osób fizycznych                                    

1.639 1 – decyzja  Wójta 
utrzymana w mocy 
przez SKO i sąd adm.  

Decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych lub 
rozłożenia na raty 

2 0 

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

 
10 
2 

 
0 
0 
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Weryfikacja deklaracji na podatek rolny, leśny 
i od nieruchomości  składanych przez osoby prawne  

52 - 

Weryfikacja informacji i deklaracji na podatek od środków 
transportowych składanych przez osoby prawne 

46 - 

Decyzje określające wysokość podatku od środków 
transportowych (wydawane w związku z niezłożeniem 
informacji lub deklaracji)  

4 0 

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

20 - 

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

65 - 

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  

824 0 

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 65 - 
Wydane na wniosek podatnika zaświadczenia o figurowaniu 
w ewidencji łącznego zobowiązania podatkowego 

65 - 

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

26 - 

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

 
616 
228 

6 

 
- 
- 
- 

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

 
72 
9 

 
- 
- 

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

 
0 
7 

 
0 
0 
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Sprawy z zakresu Referatu Gospodarki Komunalnej 

Rodzaje decyzji  i innych czynności administracyjnych Ilość  
w 2019r. 

Ilość odwołań  
od decyzji 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  
na realizację przedsięwzięcia  

2 0 

Decyzje o:    
- ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego 5 1, decyzja Wójta 

utrzymana w mocy 
przez SKO  

-  warunkach zabudowy 
/ w tym:  budynki mieszkalnych – 17, gospodarcze, 
inwentarskie, garaż zbiorniki i płyty obornikowe -  18, 
przebudowy, zmiany sposobu użytkowania  budynków – 10/ 

45 
 

0 
 

Wydane zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości 65 - 

Wycinka drzew i krzewów:   
- wydane decyzje zezwalające na wycinkę  12 0 
- przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenia zamiaru usunięcia 
drzewa lub krzewów  przez osoby fizyczne 

33 - 

Decyzje dotyczące pasa dróg gminnych:   
- zezwalające  na lokalizowanie obiektów budowlanych lub 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 

9 0 

zezwalające na zajęcia pasa drogowego na prowadzenie 
robót  

4 0 

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

2 0 

Decyzje w sprawie:   
- dodatku mieszkaniowego  9 0 
- dodatku energetycznego 8 0 

 

Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności  

Rodzaje decyzji  i innych czynności administracyjnych Ilość  
w 2019r. 

Ilość odwołań od 
decyzji 

Decyzje o zmianie imienia i nazwiska  0 0 
Decyzje w sprawach meldunkowych 0 0 
Rejestracja urodzeń na terenie gminy  0 - 
Rejestracja małżeństw zawartych na terenie gminy 29 - 
Rejestracja zgonów  na terenie gminy 14 - 
Przyjęcie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego  23 - 
Wydane dowody osobiste  316 - 
Wydane odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu  226 - 
Zameldowania na pobyt stały  42 - 
Wymeldowania z pobytu stałego  60 - 
Przyjęcie oświadczeń dot. uznania dziecka poczętego  5 - 
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Sprawy z zakresu innych stanowisk 

Rodzaje decyzji  i innych czynności administracyjnych Ilość w 2019r. Ilość odwołań 
od decyzji 

Decyzje zatwierdzające podział nieruchomości 8 0 
Decyzje dotyczące rozgraniczenia nieruchomości 0 0 
Decyzja dotycząca usunięcia odpadów z miejsca do tego 
nieprzeznaczonego  

1 0 

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 11 - 
Decyzje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia 
młodocianych 

13 0 

Dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli 25 - 
 
 

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 opierają się w naszej gminie na funkcjonowaniu 9 jednostek 
ochotniczych straży pożarnych,  z których jedna – OSP Rozdrażew jest włączona do Krajowego Systemy 
Ratowniczo Gaśniczego.  W roku 2019 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszały 466 
członków, w tym 450 mężczyzn i 16 kobiet. Dodatkowo w sześciu jednostkach działają Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze skupiające 54 chłopców i 25 dziewcząt.   

Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych poniesiono w 2019r. wydatki w wysokości 
86.047,29 zł.  Większość tych środków pochłonęło bieżące utrzymanie budynków i pojazdów, którymi 
dysponują jednostki oraz wydatki osobowe. Dla jednostek zakupiono 10 szt. węży W52 i 4 szt. węży 
W75, które rozdysponowano wśród jednostek wg zgłaszanych potrzeb. Dla OSP Nowa Wieś zakupiono 
przyczepkę do przewożenia agregatu  oraz 10 szt. pasów dla MDP, zaś dla OSP Grębów - 7 kompletów  
ubrań koszarowych.  W OSP Rozdrażew pokryto koszty naprawy dachu spinalni, zakupu farb 
do odnowienia wnętrza, a pojazdy doposażono m.in. w skrzynie do narządzi i koło ratunkowe z linką.  
W ramach budżetu gminy udzielono także dotacji celowych na zakup wyposażenia osobistego dla OSP 
Dzielice  (obuwie gumowe i rękawice specjalne) oraz sprzętu dla OSP Nowa Wieś (agregat 
prądotwórczy i 2 radiotelefony przenośne).  W 2019 r. Gmina Rozdrażew przekazała na stan jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej środki trwałe o wartości 617.223 zł, stanowiące sprzęt i wyposażenie 
zakupione ze środków gminy w poprzednich latach. W 2019 r. jednostki OSP z terenu gminy pozyskały 
dotacje w wysokości  71.340,00 zł, m.in. rządowego programu  „Dofinansowanie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”.   

Druhowie OSP brali udział w finansowanych przez gminę  szkoleniach podstawowych 
strażaków, szkleniach UKF, dowódców oraz w kursie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  
Zapewnieniu sprawności bojowej służą również zawody sportowo-pożarnicze, które w gminie 
Rozdrażew odbywają się w cyklu dwuletnim.  Rozgrywane 22 czerwca 2019 zawody zgromadziły 
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na starcie zgromadziły 19 drużyn.  W minionym roku Urząd Gminy wraz z Zarządem Gminnym 
Zrzeszenia OSP byli także współorganizatorami XI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, 
które odbyły na boisku  rozdrażewskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 8 września. W zawodach 
wystartowało 26 drużyn reprezentujących gminy powiatu krotoszyńskiego OSP Rozdrażew zajęło 
pierwsze miejsce w grupie mężczyzn, kobiety i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewcząt, 
natomiast w grupie MDP chłopców zwyciężyły OSP Łagiewniki.  Tradycyjnie już, Zarząd Gminny ZOSP 
przywiązuje do propagowania wiedzy pożarniczej wśród najmłodszych. Po raz kolejny – przy wsparciu 
Wójta Gminy i nauczycieli – zorganizował etap gminny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył się 6 marca 2019r. w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie, 
gdzie 28 uczniów rywalizowało o nagrody książkowe  i prawo udziału w etapie powiatowym.  Jeden 
z laureatów etapu gminnego zdobył 2 miejsce w etapie powiatowym.      Tradycyjnie, samorząd gminy 
sfinansował druk kalendarzy ściennych (1.050 szt.), które druhowie rozprowadzają wśród 
mieszkańców.    

Wójt Gminy bierze udział w corocznych odprawach w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Krotoszynie, na których podsumowywana jest  działalność roczna PSP, jak i udział 
w akcjach jednostek OSP. 31 stycznia 2019r. odbyła się odprawa podsumowująca działalność 
pożarniczą w 2018r.  z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – 
brygadiera Andrzeja Bartkowiaka (obecnie Komendanta Głównego PSP). Odprawę zakończono 
wprowadzeniem do podziału bojowego nowy pojazd pożarniczy GCBA 9,5/60 na podwoziu MAN TGS , 
do zakupu którego swą cegiełkę dołożyły samorządy powiatu krotoszyńskiego.   Natomiast 23 stycznia 
2020r. odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność PSP i OSP w roku 2019r. W trakcie 
minionego roku strażacy z naszej gminy uczestniczyli w 42 zdarzeniach, w tym 15 pożarach.  

II. 

Zarządzeniem z 6 sierpnia 2019r.  Wójt Gminy powołał na nowo formację obrony cywilnej. 
Natomiast 6 listopada 2019r. w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbyło się szkolenie z tematyki obrony 
cywilnej pt. „Wiedzieć więcej o obronie cywilnej – ratowanie to nasze zadanie” , w którym uczestniczyli  
członkowie powołanej formacji obrony cywilnej a także dyrektorzy szkół podstawowych i sołtysi. 
Szkolenie prowadziła pani Bożena Szczawik-Musiał z Kościana, instruktor obrony cywilnej. 

III. 

W ramach zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy funkcjonuje Gminne Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, składające się z dwóch sekcji. W trakcie 2019r. Centrum  uczestniczyło 
w 2 treningach. W zakresie zarządzania kryzysowego poniesiono w 2019r. wydatki na: przystosowanie 
budynku Urzędu Gminy do podłączenia agregatu prądotwórczego,  zakup akumulatora 
do radiotelefonu i środków ochrony osobistej. Pokryto także koszty analizy laboratoryjnej porzuconych 
odpadów.  

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 693 mieszkańców. W 2019r. przesłano 
za pośrednictwem systemu 28 powiadomień.   
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IV. 

Samorząd gminy dużą wagę przywiązuje do edukacji najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa. 
Corocznie organizowane są w tym zakresie spotkania z przedszkolakami i najmłodszymi uczniami szkół 
podstawowych. W minionym roku podczas takich spotkań przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji 
w Krotoszynie uczył dzieci, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i nie reagować na zaczepki nieznajomych 
i  jakich telefonów alarmowych używać w razie niebezpieczeństwa.   Dzieciom wręczone zostały opaski 
odblaskowe zakupione ze środków gminy. 

 

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. 

I. 
Pierwszym ważnym wydarzeniem roku 2019 były obchody jubileuszu 100-lecia Powstania 

Wielkopolskiego, które zorganizowane zostały 3 lutego dla upamiętnienia ofiarnego udziału 
mieszkańców w bitwie o Zduny. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w intencji Powstańców z terenu 
gminy, następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych Powstańców Wielkopolskich. 
Uroczystości rocznicowe uświetniło widowisko „Poszli, gdy zagrzmiał złoty róg… Wielkopolan 
zwycięska droga do Niepodległości  1918-1919” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 
w Rozdrażewie, wystawione w miejscowej sali wiejskej. Obchodom towarzyszyło rozstrzygnięcie 
dwóch gminnych konkursów: plastycznego i historycznego o tematyce Powstania Wielkopolskiego.  
Uczestnicy uroczystości rocznicowej mieli okazję zapoznać się z wystawą prac konkursowych 
przygotowaną przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie oraz zorganizowaną przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną  ekspozycją historyczną Muzeum Regionalnego w Krotoszynie, upamiętniającą wydarzenia 
przełomu lat 1918-1919. Uroczystą akademię zakończył multimedialny pokaz laserowy nawiązujący do 
historii Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Rozdrażewskiej w wykonaniu Agencji Artystycznej FLOW 
z Kobierna. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją Urząd Gminy zorganizował występ kabaretowy z okazji Dnia 
Kobiet. 10 marca 2019r. na scenie rozdrażewskiej sali wystąpił popularny żeński duet kabaretowy  
„Słoiczek po cukrze” z Zielonej Góry. Artystki z dużą dawką humoru ukazały kobiecą codzienność.   

Sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Urząd Gminy są tradycyjnie Dni Gminy 
Rozdrażew. W roku 2019 odbyły się one w dniach 29-30 czerwca.  Głównymi punktami imprezy były: 
występ zespołu „Ale Babki” z Rozdrażewa, spektakl „Master of time” w wykonaniu Teatru Ognia 
INFERNAL z Krotoszyna oraz koncert Filipa Lato z zespołem.  Przeprowadzony został konkurs pojazdów 
bezsilnikowych, którego mottem przewodnim było hasło „Na straży bezpieczeństwa”. Pięcioosobowe 
reprezentacje rywalizowały w konkurencjach Turnieju Sportowo-Rekreacyjnego Sołectw o Puchar 
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Wójta Gminy. Sporą dawkę muzycznych i tanecznych wrażeń zapewniły występy dzieci i młodzieży 
Przedszkoli z Rozdrażewa i Nowej Wsi oraz Szkół Filialnych z Grębowa i Dzielic. Atrakcje 
dla najmłodszych przygotowało również Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich,  iluzjonista ERATRO 
oraz Klub Karate, który dał pokaz umiejętności uczestników zajęć prowadzonych w Rozdrażewie.  

Tradycyjnie, okres wakacji zakończony został przygotowaną przez Urząd Gminy imprezą 
plenerową pod hasłem „Pożegnanie lata” (31 sierpnia).  

Urząd Gminy przygotował także obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 
11 listopada. Obchody rozpoczęła  uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i złożenie wiązanek kwiatów 
i wieńcy pod pomnikiem poległych za wolność Ojczyzny w latach 1918-1920. Dalsza część obchodów 
miała miejsce w sali wiejskiej w Rozdrażewie, gdzie wystawiony został spektakl  
pt. ”Koncert dla Niepodległej” przygotowany przez grupę nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie. Spektakl  
był przypomnieniem historii Ojczyzny i związany z polskim symbolami. Obchodom towarzyszyło 
rozstrzygnięcie konkursu na „Rogala Marcińskiego” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich w Rozdrażewie oraz wspólna degustacja konkursowych rogali.  

Ponadto Urząd Gminy brał udział  w przygotowaniu innych wydarzeń. Były to m.in.:  
- Dożynki Gminne w Grębowie przygotowane wspólnie z Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, 
Kółkiem Rolniczym oraz Ochotniczą Strażą Pożarną odbyły  się 1 września. Część obrzędową dożynek 
poprowadził Zespół „Ale Babki!” z Rozdrażewa, a uroczystość uświetnił również występ dzieci  
z miejscowej szkoły filialnej. 

- 10-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, które odbyło się 
28 września w „Chacie na Rozdrożu”. W spotkaniu uczestniczyli krwiodawcy i zaproszeni goście, którzy 
przez dekadę wspomagali działalność Klubu. Osobom, które oddały największą ilość krwi wręczono 
Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. 

Wójt Gminy wsparł również organizację Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych 
w Nowej Wsi,  którego gospodarzem był miejscowy zespół „Kalina”.  W przeglądzie uczestniczyło sześć 
zespołów działających  przy KGW na terenie powiatu oraz cztery solistki. Puchar Starosty 
Krotoszyńskiego otrzymał zespół „Lutogniewiacy”.  

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 31.12.2019r. liczył 24739 wolumeny. W trakcie 2019r. przybyło 718 pozycji. 
Biblioteka prenumeruje również 29 tytułów czasopism udostępnianych mieszkańcom. Gminna 
Biblioteka Publiczna wraz z filią posiada 576 aktywnie wypożyczających czytelników, którzy w 2019r. 
wypożyczyli 7.363 wolumeny. W ramach propagowania czytelnictwa Biblioteka prowadziła lekcje 
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biblioteczne, Dyskusyjny Klub Książki, organizowała wykłady i spotkania autorskie. Na dzień 
31.12.2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione były 4 osoby w łącznym wymiarze  
2,75 etatu.  

W roku 2019r. dotacja z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 
233.183zł. Oprócz bieżącej działalności dotacja obejmowała również koszt wydania książki  
„Rozdrażewscy i Rozdrażew. Możni Panowie i ich gniazdo”, będącej podsumowaniem konferencji 
naukowej pod tym samym tytułem.  

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 16.000zł.  W oparciu o ocenę ofert przez komisję 
konkursową, Wójt Gminy przekazał dotacje na wsparcie realizacji następujących projektów: 

- „Pyrobranie” – projekt Stowarzyszenia „Odnowa”, w ramach którego odbył się pokaz wykopków, 
konkurs na potrawę z ziemniaków, konkurs na najlepiej przebraną drużynę, animacje dla dzieci, 
występy zespołów ludowych, a wydarzenie zakończyła wspólna biesiada przy muzyce zespołów Kapela 
z Klina i Ale Babki!.   Projekt ten otrzymał jedną z nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
podczas gali XX konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju 
województwa wielkopolskiego”, mającej miejsce w Poznaniu w dniu 6.11.2019r.  

- „Wielkanoc nadchodzi” – projekt ,Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”, w ramach którego 
przeprowadzono konkursy na jajko wielkanocne i mazurek wielkanocny. Konkursy zostały 
rozstrzygnięte podczas spotkania integracyjnego dla mieszkańców, na którym zostały również 
zaprezentowane tradycje potrawy wielkanocne. 

- „Culturowo” – projekt „Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” - w ramach którego odbył się 
spektakl baletowy „Dziadek do orzechów” dla dzieci  w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego 
w Poznaniu. 

- „Święta coraz bliżej” – projekt Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”, w ramach którego 
zostały przeprowadzone konkursy na kalendarz adwentowy i  rogale, a także warsztaty teatralne 
dla zespołu „Helka”, zakończone wystawieniem przedstawienia.   

„Aktywni” – projekt realizowany przez Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Projekt obejmował warsztaty muzyczne dla członków 
zespołu śpiewaczego „Aktywni”, działającego przy rozdrażewskim kole Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. 

Działania mające na celu propagowanie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego 
przewidywał również  projekt „Senioriada”, na realizację którego udzielono dotacji w wysokości 5.000zł 
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 
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dla seniorów w zakresie rękodzieła, tańca i kuchni regionalnej. Efekty realizacji projektów 
przez rozdrażewskie koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zostały zaprezentowane 
podczas spotkania integracyjnego. 

SPORT I REKREACJA 

Działalność gminy w zakresie  sportu i rekreacji w roku 2019 biegła  trójtorowo i objęła: 
- wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie, 
- 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. 

Na terenie gminy, a ściślej przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie  działa  Stowarzyszenie 
Uczniowski Klub Sportowy „DOLIWA”. Klub prowadzi dwie sekcje: 
- tenisa stołowego – drużyna z powodzeniem rywalizuje w grupie południowej III ligi tenisa stołowego 
mężczyzn, 
- piłki ręcznej – drużyny uczniowskie rywalizujące w turniejach  międzyszkolnych oraz rozgrywkach 
o mistrzostwo  powiatu i województwa.  

Klub korzysta nieodpłatnie z hali sportowej 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 2019r. wyniosła 6.000zł.   

II. 

W 2019r. kontynuowano  działania inwestycyjne  związane z rozwojem bazy rekreacyjnej 
w poszczególnych miejscowościach. Dzięki dotacji pozyskanej przez gminę z unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER”  zrealizowano zadanie pn.: „Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej 
w Budach”. Umowa Wójta Gminy z Zarządem Województwa podpisana została 10 czerwca 2019r.  
Koszt realizacji wyniósł 54.635zł, z czego 31.815zł pochodzi z dotacji.   

Z kolei nakładem 55.298zł zrealizowano projekt „Dzielicorelaksownia – zagospodarowanie 
terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach”, w ramach którego urządzono plac zabaw i siłownię 
zewnętrzną.  W tym przypadku wykorzystano dotację w wysokości 29.420zł uzyskaną w ramach 
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Przekazanie dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego 
nastąpiło w oparciu o umowę podpisaną 22 lipca 2019r.  W powstanie obu placów zabaw udział wnieśli 
również mieszkańcy sołectw.  

Przygotowano także dokumentację dotyczącą zagospodarowania terenu rekreacyjnego 
w Henrykowie umożliwiającą zgłoszenie projektu „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie” 
do kolejnego naboru wniosków w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie 
uzyskano w roku 2020, obecnie dobiega końca jego realizacja.  

Na koniec roku 2019 na terenie gminy funkcjonowało 11 placów zabaw dla dzieci 
zlokalizowanych w 9 miejscowościach  (po dwa w Rozdrażewie i Dzielicach, po jednym w Nowej Wsi, 
Dąbrowie, Grębowie, Wolenicach, Rozdrażewku, Trzemesznie, Budach). Również w 9 miejscowościach 
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zlokalizowane są siłownie zewnętrzne (dwie w Rozdrażewie, po jednej lokalizacji w Chwałkach, 
Dąbrowie,  Nowej Wsi, Rozdrażewku, Trzemesznie, Wolenicach, Dzielicach i Budach). Aktywnemu 
spędzaniu wolnego czasu służą również boiska sportowe zlokalizowane w następujących 
miejscowościach: Budy, Grębów, Dąbrowa, Dzielice, Maciejew,  Nowa Wieś, Rozdrażew,  Rozdrażewek, 
Trzemeszno.   

 

III. 

W 2019r. 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 12.000zł. W wyniku konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy 
dotacje przekazano na realizację następujących projektów: 
- organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w ramach którego Uczniowski Klub 
Sportowy „Doliwa” zorganizował: 

– Mistrzostwa Gminy Rozdrażew w Badmintonie w trzech kategoriach wiekowych, w których 
wzięło udział 45 uczestników 

– -Mistrzostwa Gminy Rozdrażew w Piłce Nożnej Halowej, w których uczestniczyło 67 
zawodników, reprezentujących 8 zespołów. 

– Mistrzostwa Gminy Rozdrażew w Szachach i Warcabach Klasycznych w trzech kategoriach 
wiekowych, w których wzięło udział 57 uczestników. 

 - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich 
„Rozdrażew” obejmujący majówkowy rajd rowerowy, zajęcia gimnastyki fitness dla kobiet 
oraz warsztaty samoobrony dla kobiet i dziewcząt. 

- „Szkółka tenisa ziemnego” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Sport Team”. ramach którego 
odbyły się w dniach 12-23 sierpnia 2019 r. zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Rozdrażew. Na zakończenie szkółki w dniu 25.08.2019 r. odbył się miniturniej tenisa ziemnego. 

- „Gwiazdkowy turniej tenisa ziemnego” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Sport Team”. W dniu 
7 grudnia 2019 r. został  zorganizowany turniej dla dzieci młodzieży z gminy Rozdrażew w hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie.    

 

Ponadto Wójt Gminy wsparł organizację  VI Biegu Ulicznego „Z sercem i pasją po zdrowie” 
zorganizowanego przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi  1 czerwca 2019r., fundując 
nagrody rzeczowe dla najlepszych biegaczy w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
W 14 kategoriach rywalizowało łącznie 77 biegaczy. 
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CZĘŚĆ PIĄTA   
 
STAN FINANSÓW GMINY NA DZIEŃ 31.12.2019.    
 

Z dniem 31 grudnia 2019r. zakończona została realizacja budżetu na rok 2019, będącego  
rocznym planem dochodów i wydatków gminy, a jednocześnie podstawą jej działalności w danym roku.  
Dochody budżetu wykonane zostały w wysokości 24.379.181,16 zł co stanowiło 99,3% planu, 
natomiast wydatki wykonano w wysokości 22.822.534,97 zł tj. 91,7 % planu.  

W trakcie roku 2019 Gmina  Rozdrażew nie zaciągała zobowiązań finansowych.  Jednocześnie 
dokonano spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na  budowę kanalizacji i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
w łącznej wysokości 488.640zł. Spłacono m.in. ostatnie raty pożyczki zaciągniętej na wkład własny 
w budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy, którą z wykorzystaniem 
środków unijnych z PROW realizowano w latach 2012- 2013.  

 
Do spłaty w kolejnych latach pozostały pożyczki w łącznej kwocie  627.362,09 zaciągnięte na: 

- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - Osiedle 54.475zł, 
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew osiedle - 53.887,09zł, 
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 539.000zł. 
Ponieważ powyższe pożyczki dotyczyły zadań realizowanych za własne środki, gmina będzie mogła 
ubiegać się o umorzenie końcowych rat w wysokościach od 10 do 25% zaciągniętych zobowiązań.   
Są to jedyne zobowiązania Gminy Rozdrażew.  Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji 
oraz nie emitowała papierów wartościowych. 

Gmina spełniła 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).  
 
 

 


