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WPROWADZENIE: 
 

Niniejszy raport o stanie gminy jest trzecim 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 2020 - podobnie jak poprzednie - 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.   
 
Mimo podobnego układu w swej treści raport za rok 2020 odbiega od poprzednich. Przyczyną jest fakt, 
że przez większą część minionego roku nasz kraj objęty był stanem zagrożenia epidemiologicznego. 
Wprowadzone ograniczenia spowodowały konieczność rezygnacji z wielu zamierzeń, zwłaszcza 
w zakresie organizacji imprez i wydarzeń. Z drugiej strony szereg działań nakierowanych było 
na przeciwdziałanie rozpowszechnianiu wirusa COVID-19 i na zapewnieniu funkcjonowania gminy 
w tym wyjątkowym czasie.     
 
 

    Mariusz Dymarski  
Wójt Gminy Rozdrażew 
 

 
Rozdrażew, 31.05.2021r.       
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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 

2020 5144    / 2591     / 2553 57 55 - 63 
 
Liczebność poszczególnych grup wiekowych stałych mieszkańców: 
 

Wiek  Liczba mieszkańców 
0-18 lat 1176 
19-65 lat 3140 
66 lat i więcej 828 
Razem 5144 

 
 
ROLNICTWO 

Obszar gminy należy do terenów typowo rolniczych, Dominacja gleb wysokich klas 
bonitacyjnych i kształtowana od pokoleń wysoka kultura rolna powodują, że rolnictwo  w gminie 
Rozdrażew należy do najlepiej rozwiniętych w regionie i osiąga wysoką wydajność. Wg danych 
z przeprowadzonego w 2020r. Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy funkcjonowało 575 
gospodarstw rolnych.  
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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 2020r. suma wypłaconych z tego tytułu świadczeń – w oparciu o decyzje wydane 
przez Wójta Gminy - wyniosła 927.655zł. Z tej formy wsparcia skorzystało 446 gospodarstw rolnych.   
Środki na ten cel przekazywane są dotacją celową z budżetu państwa.  

 
Podkreślić również należy, że gminy finansują działalność izb rolniczych będących formą 

samorządu rolniczego, odprowadzając na ten cel 2% wszystkich wpływów z tytułu podatku rolnego.  
W 2020r. składka na działalność izb rolniczych uiszczona przez gminę Rozdrażew wyniosła 26.836zł.    

Uwzględniając zgłaszane przez rolników problemy z zagospodarowanie folii, będącej odpadem 
z działalności rolniczej, nie objętym gminnym systemem gospodarki odpadami  Urząd Gminy podjął się  
organizacji zbiórki tych odpadów. W oparciu o złożony przez Wójta Gminy w grudniu 2019r. wniosek, 
gmina wzięła udział w finansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie  programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej.  Przedsięwzięcie pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki 
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag” zrealizowano w gminie 
Rozdrażew w lipcu 2020r. Odbioru odpadów  dokonała firma JOPEK Recykling wyłoniona w przetargu 
nieograniczonym. Zgodnie z wymogiem programu odbiór odpadów nastąpił z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie 237 rolników dostarczyło w sumie  blisko  297,6 Mg (megagram, 
potocznie ton)  odpadów pochodzących z działalności rolniczej, które następnie poddane zostały 
recyklingowi. Koszt realizacji odbioru pokryty dotacją wyniósł 148.815,05zł. Koszty niekwalifikowane 
związane z organizacją i rozliczeniem przedsięwzięcia pokrył Urząd Gminy.  

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GMINIE  

Od kilku lat systematycznie rośnie liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie 
gminy.  Rok 2020 przyniósł 20 -procentowy przyrost liczby podmiotów gospodarczych.  Poniższa tabela 
przedstawia dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczące ilości 
zarejestrowanych podmiotów zarówno według kryterium miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jak 
i według położonego na terenie gminy głównego miejsca wykonywania działalności.  

Ilość podmiotów gospodarczych  
w gminie Rozdrażew  w CEIDG 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Wg miejsca zamieszkania  
przedsiębiorcy  

184 204 221 264 

Wg głównego miejsca  
wykonywania działalności 

210 224 227 250 

 

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. 
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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. Liczba udziałów 
ma wpływ na dostępność wsparcia oferowanego przez Fundusz dla podmiotów działających na terenie 
gminy.  W roku 2020 Fundusz udzielił 3 poręczeń dla firm z terenu gminy Rozdrażew na łączną kwotę 
892.500zł.  Wartość udzielonych poręczeń od momentu przystąpienia gminy do Funduszu przekroczyła 
już 4,2 mln zł.  

Urząd Gminy realizuje również zadanie polegające na  naliczeniu i wypłacie dofinansowań 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2020r. z dofinansowania skorzystało 
12 podmiotów w odniesieniu do 12 pracowników przygotowanych do zawodu, którzy zdali egzamin 
czeladniczy.  Wypłacone z tego tytułu środki w wysokości 96.972zł 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.  

I. 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”. Rok 2020 jest ostatnim 
rokiem realizacji strategii. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych na lata 2021 - 2026. Dotychczasowa strategia określała cztery cele 
strategiczne. W ramach poszczególnych celów podejmowano w roku 2020 następujące działania: 

Cel 1.  Ograniczenie zjawiska bezrobocia 

1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Krotoszynie; w 2020r. 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. 

2. Z uwagi na niski poziom bezrobocia w powiecie krotoszyńskim obecnie nie występuje zjawisko 
dziedziczenia bezrobocia w rodzinach objętych pomocą społeczną. 

3. Zatrudnianie przez Urząd Gminy bezrobotnych w ramach robót publicznych. 
4. Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzone w ramach zajęć 

szkolnych. 
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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 
programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" finansowanego z Funduszu 
Solidarnościowego objęto  wsparciem w formie asystenta osoby niepełnosprawnej 7 osób 
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

2) W obowiązującym stanie epidemii realizowano Program "Wspieraj Seniora na 2020rok" który 
zakłada dostarczanie niezbędnych produktów do osób powyżej 70 roku życia. 

3) W trybie zamówień publicznych zlecono Spółdzielni Socjalnej "VIVO" z Koźmina Wlkp., 
realizację usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na 2021rok. 

4) Do końca lutego 2020r. realizowano  projekt „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla 
niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew”. 
Zaplanowane działania mające stanowić kontynuację projektu zostały zawieszone ze względu 
po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.  

5) Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych – w ramach programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi finansowano projekty realizowane przez miejscowe koło 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zakładające różne formy aktywnego spędzania 
wolnego czasu przez seniorów. W 2020 roku projekty ”Seniorada” i „Aktywni” 

6) 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. 

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

8) Realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. 
W ramach programu objęto wsparciem osoby i rodziny w formie posiłków lub świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz  utworzono stołówkę przy szkole podstawowej 
w Rozdrażewie. 

9) Weryfikacja i kierowanie osób do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).  

10) Przyznawanie świadczeń finansowych, w naturze i pomocy usługowej przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

11) Realizacja programów profilaktycznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii. Kontynuowano 
realizację programu profilaktycznego ”Przyjaciele Zippiego” rozpoczęto również program 
profilaktyki uniwersalnej UNPLUGGED. 

12) Rozpowszechnianie ulotek informacyjnych o ośrodkach lecznictwa odwykowego oraz 
placówkach zajmujących się udzielaniem porad i wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem 
oraz ich najbliższych. 

13) Rozwój wsparcia specjalistycznego – z uwagi na brak chętnych do uczestnictwa w spotkaniach 
zawieszono finansowanie funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich 
rodzin. Wprowadzono możliwość korzystania z porad prawnych w Urzędzie Gminy Rozdrażew 
dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. 

14) Działania skierowane do podmiotów pracujących w obszarze pomocy i integracji społecznej 
podwyższające wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień – szkolenia nowych członków Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

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

mieszkańców gminy.  
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17) Porozumienie z gminą Dobrzyca, które umożliwia kierowanie do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Fabianowie osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością 
intelektualną,  osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

18) Porozumienie z gminą Krotoszyn w celu zabezpieczenia miejsca w noclegowni prowadzonej 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie, gdzie gmina Rozdrażew pokrywa koszty 
utrzymania jednego miejsca noclegowego. 

19) Zapewnienie miejsca schronienia, w schronisku dla bezdomnych mężczyzn prowadzonym 
przez stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Pleszewie. 

 

Cel 3. Wzmocnienie systemu działającego na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin 

1. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
2. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.  
3. Wsparcie ofiar przemocy w rodzinie – działania realizowane przez Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Krotoszynie, dotowany z budżetu gminy. 
4. Zorganizowanie wsparcia w formie asystenta rodziny – zatrudniono asystenta rodziny na ¼ 

etatu, który objął wsparciem rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze. 
W ramach rządowego projektu  „Asytent rodziny i koordynator  rodzinnej pieczy zastępczej na 
rok 2020” jednorazowe dofinansowanie. 

5. 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.  
 

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 przy 
wykorzystaniu transmisji audio-wideo za pośrednictwem internetu. 
W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 w roku 2020 
nastąpiły ograniczenia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacji 
niektórych działań. 
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II. 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 , 
- system oświetlenia ulicznego, 
- transport indywidualny.  

W 2020r. 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 ciągu roku 
skorzystano z dofinansowania w zakresie wymiany systemów grzewczych dla 14 nieruchomości. 
W trzynastu przypadkach montowano kocioł na ekogroszek, w jednym -  na pelet. Wartość pomocy 
wyniosła 42.500zł.  

- zastosowanie oświetlenia solarnego wokół wykonanego „Przystanku rekreacyjnego” w Henrykowie 
i dokonanie nasadzeń drzew wokół obiektu,  

- 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.  
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- podjęcie współpracy z samorządem Powiatu Krotoszyńskiego oraz Miasta i Gminy Krotoszyn w celu 
kontynuowania budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Rozdrażew i Krotoszyn. Połączenie obu 
miejscowości zwiększy liczbę osób korzystających z rowerów przy przemieszczaniu się pomiędzy 
miejscowościami, 
 
- 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. 

- zachęcanie do zwiększania liczby nasadzeń na terenach prywatnych poprzez organizację konkursu 
„Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni” , 

Ponadto na redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10 z transportu samochodowego (emisja 
liniowa) wpłynęła poprawa stanu technicznego dróg gminnych poprzez przebudowę 3 odcinków dróg 
gminnych (w szczególności mających wcześniej nawierzchnię tłuczniową) oraz odcinka drogi 
powiatowej (partycypacja w kosztach).  
 

 
III. 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 został uchwałą Rady Gminy Rozdrażew w dniu 29 września 2014r.   

W 2020r. – w oparciu o kolejną pozyskaną z Ministerstwa Rozwoju dotację w kwocie 11.200zł 
dokonano aktualizacji programu na lata 2020-2032 wraz z aktualizacją ewidencji nieruchomości 
zawierających azbest.  Znowelizowany program przyjęty został przez Radę Gminy 29.12.2020r.  

 
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 2020, podobnie jak w trzech  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.  

W oparciu o zawarte porozumienie na realizację programu pozyskano dotację 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na terenie gminy 
Rozdrażew usunięto z 30 zgłoszonych posesji 89.158 kg płyt eternitowych.  Środki te pokryte zostały 
niemal po połowie z dotacji WFOŚiGW w Poznaniu (16.349zł) i budżetu gminy (16.669zł).  
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CZĘŚĆ TRZECIA    
 
REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ROZDRAŻEW 

Ta część raportu przedstawia realizację uchwał Rady Gminy Rozdrażew.  Ponieważ w trakcie 
roku 2020 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 2020), 
wykaz realizowanych uchwał rozpoczyna odniesienie się do realizowanych w minionym roku uchwał 
podjętych w 2019r.  

 

Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji 

Komentarz 

XI 
30.10.2019r.  

 

XI/79/2019 
 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
przeznaczonych pod zabudowę 
 

zrealizowano Zbycia działek dokonano 
15.04.2020r. po przeprowa-
dzonym przetargu 

XIII 
29.11.2019r. 

 

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 
 

zrealizowano   

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

zrealizowano Przygotowane zmiany 
studium przyjęto uchwałą 
Rady Gminy 28 maja 2021r. 

XIV 
23.12.2019r 

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

zrealizowano  

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

zrealizowano  

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

zrealizowano Wprowadzono od 
1.01.2020r. 

 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/103/ 
2019 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025 
 

zrealizowano  

 XIV/104/   
2019 

budżetu na rok 2020 
 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 

Woj. Wlkp.  poz. 619 z dnia 
15.01.2020r.  
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W samym roku 2020 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 

XV 
19.02.2020r. 
 
 
 

XV/105/2020 
 

zmian budżetu gminy na 2020. zrealizowano  

XV/106/2020 
 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy na lata 2020-2025  

zrealizowano  

XV/107/2020 udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2020 r. 

zrealizowano Zawarto umowy dofinansowania 

XV/108/2020 
 

określenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Rozdrażew na 2020 r. 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 1880 z dnia 
26.02.2020r. 

XV/109/2020 

 

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

zrealizowano  Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 1881 z dnia 
26.02.2020r. 

XV/110/2020 określenia średniej ceny jednostek 
paliwa w Gminie Rozdrażew, w roku 
szkolnym 2019/2020 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 1882 z  dnia 
26.02.2020r.  

XV/111/2020 
 

przyjęcia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Rozdrażew 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 2944 z  dnia 
30.03.2020r. wchodzi w życie 
z dniem 1.05.2020r.  

 XV/112/2020 

 

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

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 2038 z  dnia 
2.03.2020r. wchodzi w życie 
z dniem 1.05.2020r. 

 XV/113/2020 przyjęcia  sprawozdań z działalności 
stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew 

-  

 XV/114/2020 przyjęcia planów pracy na 2020 r. zrealizowano  ( część tematów – związanych 
z zaproszeniem gości -  z uwagi 
na obostrzenia wynikające z 
pandemii przesunięto na 2021r.) 
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Numer 
 i data sesji 

 

Nr uchwały W sprawie Stan realizacji Komentarz 

XVI 
5.03.2020r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

XVI/115/2020 zmiany Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Rozdrażew 

zrealizowano 
 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 2644 z dn.  17.03.2020r.  
wchodzi w życie 1.05.2020r.    

XVI/116/2020 zmiany uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług  w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 2600 z dn.  17.03.2020r.  
wchodzi w życie z dniem 
1.05.2020r. 

XVI/117/2020 zmiany uchwały w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego  nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat  w 2020 r. za 
kształcenie nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 

zrealizowano  

XVI/118/2020 zmiany uchwały w sprawie opłat za 
świadczenia w prowadzonych przez 
Gminę Rozdrażew przedszkolach 
publicznych,   oddziałach 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych formach 
wychowania przedszkolnego 
 

zrealizowano 
 
 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 2588 z dnia 
17.03.2020r.  
 
 

XVII 
29.04.2020r. 

 

XVII/119/2020 udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2020 r. 

zrealizowano  Umowę dofinansowania zakupu 
respiratora zawarto 1.06.2020r. 

XVII/120/2020 zmian budżetu gminy na 2020 r. zrealizowano   

XVII/121/2020 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy na lata 2020-2025 

zrealizowano   

 
 
 
 
 
 

XVII/122/2020 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy najmu 
lokalu użytkowego (pomieszczenia 
gospodarczego) z dotychczasowym 
najemcą na okres 3 lat 

zrealizowano  Umowę zawarto  1.07.2020r. 

 XVII/123/2020 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy najmu 
lokalu użytkowego (pomieszczenia 
gospodarczego) z dotychczasowym 
najemcą na okres 3 lat 

zrealizowano  Umowę zawarto  1.07.2020r. 

 XVII/124/2020 
 
 
 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy na 
dzierżawę ogrodu z dotychczasowym 
dzierżawcą na okres 3 lat 

zrealizowano Umowę zawarto  30.04.2020r. 
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji 

Komentarz 

XVII 
29.04.2020r. 

 

XVII/125/2020 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy na dzierżawę 
ogrodu z dotychczasowym dzierżawcą 
na okres 3 lat 

zrealizowano Umowę zawarto  30.04.2020r. 

 XVII/126/2020 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy najmu garażu 
z dotychczasowym najemcą na okres 
3 lat 

zrealizowano  Umowę zawarto 1.07.2020r. 

 XVII/127/2020 zasad udzielania dotacji celowej 
spółkom wodnym, trybu postępowania 
w sprawie udzielania dotacji i sposobu 
jej rozliczania 
 

-  Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 3872 z dnia 
5.05.2020r. Rozstrzygnięcie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o stwierdzeniu nieważności z 
dnia 27.05.2020r. 

XVIII 
3.06.2020r. 

 

XVIII/128/2020 zmiany uchwały o udzieleniu pomocy 
finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu 
w 2020 roku 
 

zrealizowano  

XVIII/129/2020 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na obszarze Gminy 
Rozdrażew na 2020 r. 

zrealizowano   

 XVIII/130/2020 zmiany  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 
obszarze Gminy Rozdrażew na 2020 r. 
 

zrealizowano  

 XVIII/131/2020 zmian budżetu gminy na 2020 r.  
 

zrealizowano  

 XVIII/132/2020 wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 4806 z dnia 
10.06.2020r. 
obowiązuje od 1 lipca 2020r.  
 

 XVIII/133/2020 określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnym składanej przez właścicieli 
nieruchomości oraz warunków i trybu 
składania  deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 4807 z dnia 
10.06.2020r. 
obowiązuje od 1 lipca 2020r.  
 

 XVIII/134/2020 wyrażenia zgody na zbycie lokalu 
mieszkalnego w drodze przetargu 
nieograniczonego 
 

zrealizowano Pierwsze dwa przetargi nie 
doszły do skutku z braku 
zainteresowania. W wyniku 
trzeciego lokal zbyto aktem 
notarialnym w dniu 31.05.2021r. 
1r. 
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji 

Komentarz 

XIX 
15.07.2020r. 

 

XIX/135/2020 
 

zmiany uchwały o udzieleniu pomocy 
finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu                 
w 2020 roku 

zrealizowano   

XIX/136/2020 
 

zmian budżetu gminy na 2020 r. 
 

zrealizowano  

XIX/137/2020 
 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy na lata 2020-2025 

zrealizowano  

XIX/138/2020 
 

zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania 
i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz 
określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych pedagoga 
szkolnego, psychologa, logopedy, doradców 
zawodowych oraz nauczycieli terapii 
pedagogicznej i socjoterapii,     
obowiązujących w przedszkolach, szkołach                 
i placówkach oświatowych prowadzonych  
przez Gminę Rozdrażew 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 5957  
z dnia 20.07.2020r. 
obowiązuje od 1.09.2020r.   
 

XIX/139/2020 
 

określenia średniej ceny jednostek paliwa               
w Gminie Rozdrażew, w roku szkolnym 
2020/2021 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 5958  
z dnia 20.07.2020r., stawka 
stosowana od 1 września 
2020r. 
 XIX/140/2020 

 
zasad udzielania dotacji celowej spółkom 
wodnym, trybu postępowania  w sprawie 
udzielania dotacji  i sposobu jej rozliczania  

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 5959  
z dnia 20.07.2020r. 
 XIX/141/2020 

 
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiących 
własność Gminy na rzecz Farma Wiatrowa 
Rozdrażew spółka z o.o. z siedzibą                            
w Warszawie 

zrealizowano  Notarialne potwierdzenie 
służebności w dniu 
8.12.2020r. 

 XIX/142/2020 
 
 
 
 
 
 

określenia minimalnych wysokości  stawek 
czynszu za dzierżawę gruntów  
komunalnych na terenie gminy  Rozdrażew 

 

 

- Nieważność uchwały 
stwierdzona rozstrzygnięciem 
nadzorczym RIO 14.08.2020r. 
z powodu przekroczenia 
kompetencji przez Radę. 
Stawki przyjęto zarządzeniem 
Wójta. 
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji 

Komentarz 

XX 
28.08.2020r. 

 
 

XX/143/2020 
 

udzielenia Wójtowi Gminy Rozdrażew 
wotum zaufania  

-  

XX/144/2020 
 

zatwierdzenia      sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania                              

-  

XX/145/2020 
 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2019  rok  
 

- 

 

 

XX/146/2020 
 

zmian budżetu  gminy na 2020 r. 
 

zrealizowano  

XX/147/2020 
 

przystąpienia Gminy Rozdrażew do 
realizacji projektu partnerskiego pn. 
"Zwiększenie dostępności transportu                                                   
publicznego dla mieszkańców gmin 
Krotoszyn i Rozdrażew poprzez budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy 
Folwark -Bożacin-Brzoza w ciągu drogi                                                    
4331P, wraz z promocją zrównoważonego 
transportu w Powiecie Krotoszyńskim", 
w ramach WRPO na lata 2014-2020; Oś 
Priorytetowa 3 Energia Działanie 3.3  
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1 
Inwestycje w obszarze transportu 
miejskiego   

zrealizowano Porozumienie podpisane 
zostało 10.09.2020r. 

 

XX/148/2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025  

zrealizowano  

XX/149/2020 
 

zgłoszenia do Programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013-2020” 
 

zrealizowano  

 XX/150/2020 
 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy najmu lokalu 
użytkowego(pomieszczenia gospodarczego) 
z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat   

zrealizowano Umowę zawarto  4.09.2020r. 

 XX/151/2020 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy najmu 
nieruchomości z dotychczasowym najemcą 
na okres do 3 lat  

zrealizowano Umowę zawarto 8.09.2020r.  

 XX/152/2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości   
 
 
 

zrealizowano W wyniku przetargu działkę 
zbyto aktem notarialnym  
w dniu 16.03.2021r. 
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji 

Komentarz 

XXI  
 

XXI/153/2020 zmian budżetu  gminy na 2020 r  zrealizowano  
30.09.2020r. XXI/154/2020 zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 
2020-2025  

zrealizowano  

 XXI/155/2020 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierżawy 
gruntu rolnego z dotychczasowym 
dzierżawcą na okres do 3 lat  

zrealizowano  Umowę zawarto 8.10.2020r. 

 XXI/156/2020 zmiany uchwały w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych 
udostępnionych dla operatorów 
i przewoźników, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina  
Rozdrażew, warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów oraz 
ustalenia stawek opłat za korzystanie                    
z nich 
 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz.7481 z dnia 
5.10.2020r.  
 

 XXI/157/2020 powierzenia gminie Jarocin przygoto-
wania i wykonania zadania publicznego 
p.n. „Zorganizowanie i  nadzór nad 
funkcjonowaniem systemu gospodarki 
odpadami dla gmin objętych 
Porozumieniem w zakresie zagospoda-
rowania         odpadów komunalnych” 
oraz zawarcia porozumienia 

zrealizowano  Porozumienie zawarto 
29.10.2020r.  

XXII 
12.11.2020r. 

 

XXII/158/2020 zmian budżetu gminy na 2020 r. zrealizowano  

XXII/159/2020 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 
2020-2025 
 

zrealizowano   

 XXII/160/2020 wyrażenia zgody na zawarcie 
Porozumienia międzygminnego z Gminą 
Jarocin 
 

zrealizowano Porozumienie podpisano 
27.11.2020r. 

 XXII/161/2020 zmiany Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Rozdrażew 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 8786 z dn. 
20.11.2020r.  
Obowiązuje od 1 stycznia 2021r.  
  XXII/162/2020 zmiany uchwały 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  Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 8787 z dnia 
20.11.2020r.  
Obowiązuje od 1 stycznia 2021r.  
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Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji 

Komentarz 

XXII 
12.11.2020r. 

 

XXII/163/2020 ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków Ochotniczych 
Straży  Pożarnych z terenu Gminy 
Rozdrażew 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 8788 z dnia 
20.11.2020r.  
Obowiązuje od 1 stycznia 2021r.  

 XXII/164/2020 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierżawy 
gruntu rolnego z dotychczasowym 
dzierżawcą na okres 3 lat 
 

zrealizowano Umowę zawarto 30.12.2020r. 

 XXII/165/2020 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierżawy 
gruntu pod garaż z dotychczasowym 
dzierżawcą na okres 3 lat 
 

zrealizowano  Umowę zawarto 13.11.2020r. 

XXIII 
3.12.2020r. 

 

XXIII/166/2020 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 
realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Dzielice – 
budowa łącznika Rozdrażew-Dzielice” 
 

zrealizowano Umowę zawarto 23 grudnia 
2020r.  

XXIII/167/2020 zmian budżetu gminy na 2020r. zrealizowano   
XXIII/168/2020 rocznego programu współpracy Gminy 

Rozdrażew z organizacjami pozarządo-
wymi oraz  podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na 
2021 rok 
 

W trakcie 
realizacji 

 

 XXIII/169/2020 wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Rozdrażew 
 

zrealizowano Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 9717 z dnia 
14.12.2020r.  

XXIV 
29.12.2020r 

XXIV/170/2020 

 

przystąpienia Gminy Rozdrażew do 
spółki  ZGO Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Jarocinie – 
Wielkopolskie Centrum Recyklingu 

zrealizowano 

 

Objęcia udziałów dokonano 
w 2021r. 

 

 
 XXIV/171/2020 zmian budżetu  gminy na 2020r. 

 
zrealizowano  

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

W trakcie 
realizacji    

 

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

W trakcie 
realizacji  

 

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

W trakcie 
realizacji 

 

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

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

Numer  
i data sesji 

Nr uchwały W sprawie Stan 
realizacji 

Komentarz 

XXIV 
29.12.2020r. 

 
 
 

XXIV/176/2020 przyjęcia aktualizacji Programu 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy  Rozdrażew 
pn. „Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 
Rozdrażew na lata 2020-2032” 

W trakcie 
realizacji  

 

XXIV/177/2020 wyrażenia zgody na zawarcie w 
trybie bezprzetargowym umowy 
najmu lokalu użytkowego (gabinet 
pielęgniarki środowiskowo-
rodzinnej) z dotychczasowym 
najemcą  na okres 3 lat 
 

zrealizowano  Umowę zawarto 31.12.2020r. 

XXIV/178/2020 wyrażenia zgody na zawarcie w 
trybie bezprzetargowym umowy 
najmu lokalu użytkowego -magazyn 
w piwnicy w budynku Ośrodka 
Zdrowia z dotychczasowym  najemcą 
na okres 3 lat 
 

zrealizowano Umowę zawarto 31.12.2020r. 

XXIV/179/2020 zmiany szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze  i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych         usług 
opiekuńczych dla osób                                             
z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych           warunków 
częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania 

zrealizowano  Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 10314 z dn. 
31.12.2020r.  
obowiązuje z dniem 1.01.2021r. 
W wyniku rozstrzygnięcia 
nadzorczego zmieniona uchwałą 
28.01.2021r. - obowiązującą  z 
dniem 1 lutego  2021r.   
  
 

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

W trakcie 
realizacji 

 

XXIV/181/2020 budżetu  na rok 2021  W trakcie 
realizacji  

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 685 z dn. 21.01.2021r.  
 

XXIV/182/2020 odwołania Skarbnika Gminy  zrealizowano   

XXIV/183/2020 powołania Skarbnika Gminy  zrealizowano  
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CZĘŚĆ CZWARTA    

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

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

nadano status drogi publicznej) oraz drogi wewnętrzne (z reguły mające charakter dróg dojazdowych).  
Drogi gminne tworzą sieć dróg o łącznej długości 65,6km.  Zdecydowana większość z nich (53,3km) 
ma nawierzchnię twardą: w większości bitumiczną (49,0km). Wśród dróg o nawierzchni twardej 
spotykane są jeszcze ulice wykonane z kostki brukowej (0,9km) oraz drogi brukowane i tłuczniowe 
ulepszone (3,4km).  Pozostałe 12,3km dróg gminnych to drogi gruntowe: naturalne bądź wzmacniane 
tłuczniem czy żużlem. 

W trakcie 2020r. przebudowano  3 odcinki dróg gminnych. Zakres tych inwestycji przedstawiał 
się następująco: 
- przebudowa  drogi w miejscowości Grębów - na dł. 400m wykonano korytowanie, pełną podbudowę 
oraz warstwę wiążącą i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o szerokości 4,5m, 
- przebudowa  drogi w miejscowości Trzemeszno - na dł. 220m wykonano korytowanie, pełną 
podbudowę oraz warstwę wiążącą i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o szerokości 4,0m, 
- przebudowa  drogi w miejscowości Nowa Wieś - na dł. 612m wykonano plantowanie poboczy, 
skropienie nawierzchni asfaltem oraz warstwę wiążącą i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 
o szerokości 3,0m. 

Przetarg na przebudowę powyższych trzech odcinków ogłoszony został 20 kwietnia 2020r. 
Wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. 
z Kalisza. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 8.05.2020r., natomiast umowa na realizację podpisana 
została 25.05.2020r., kiedy przekazano również plac budowy. Realizację zadania zakończono  odbiorem 
technicznym w dniu 4.08.2020r. Przebudowa powyższych 3 odcinków dróg pochłonęła łącznie 
z kosztami nadzoru inwestorskiego 530.424,01 zł.  

Na przebudowę dróg w Grębowie i Trzemesznie – w konsekwencji złożonego w 2019 roku 
wniosku o dofinansowanie i w oparciu o umowę podpisaną przez Wójta Gminy w dniu 13 sierpnia 
2020r. -  pozyskano dotację  z budżetu Województwa  Wielkopolskiego w wysokości 139.500,00 zł.  

W zakresie dróg gminnych wykonano także: 
- powierzchniowe utrwalenie dróg w Dzielicach i Wolenicach (na łącznej długości ponad 1,4km).  
W oparciu o umowę podpisaną w dniu 22.07.2020r. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe z Ociąża 
zrealizowało zadanie na kwotę 49.132zł, 
- zebranie pobocza przy drogach w Dzielicach (2.670m)  i w Trzemesznie (370m)  zlecone 
Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza za kwotę 13.087zł. 

 
U schyłku roku 2020 ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Dworcowej realizowaną 

w bieżącym roku.  
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W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg gmina poniosła też znaczące nakłady 
na inwestycje w zakresie dróg powiatowych.  Wspólne finansowanie przez powiat i gminę – w oparciu 
o porozumienia podpisane przez Wójta Gminy i Zarząd Powiatu - pozwoliło na położenie nowej 
nakładki asfaltowej na 749 metrowym odcinku drogi na remont drogi Rozdrażewek – Różopole oraz 
wymianę chodnika wzdłuż odcinka ul. Krotoszyńskiej. Łączna wartość dofinansowania tych dwóch 
zadań  w 2020r. wyniosła 157.416,43 zł.   

Ponadto w lutym 2020r. zakończono kompleksową wymianę krawężników i chodników przy 
drodze powiatowej w miejscowości Nowa Wieś. Dotacja gminy do realizacji tego zadania została 
przekazana powiatowi w ramach budżetu roku 2019.  Całkowity koszt zadania wyniósł 267.185,81zł, 
a udział gminy 112.500zł.  

Natomiast 10 września 2020r. W Starostwie Powiatowym w Krotoszynie miało miejsce 
podpisanie porozumienia partnerskiego pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim, Miastem i Gminą 
Krotoszyn oraz Gminą Rozdrażew. Porozumienie umożliwiło Powiatowi starania o dofinansowanie 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizacji ostatniego etapu budowy ścieżki 
pieszo-rowerowej z Rozdrażewa do Krotoszyna oraz ustawienie przy przystankach autobusowych wiat 
rowerowych umożliwiających pozostawienie rowerów i skorzystanie z komunikacji miejskiej. 

Z infrastrukturą drogową związana jest sieć oświetlenia ulicznego  i drogowego. Większość 
sieci oświetleniowej na terenie gminy stanowi majątek Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą 
w Kaliszu, z racji czego gmina posiada obecnie w Spółce  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) 
oraz pojedyncze punkty oświetleniowe w Dąbrowie i Dzielicach i Trzemesznie.  Koszt bieżącego 
utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie gminy wyniósł w 2020r.  -  246.751,37 zł.   Nie poczyniono 
natomiast w minionym roku nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę oświetleniową.  

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 829 przyłączy. Niekorzystne warunki, w jakich pracują studnie na ujęciu 
wody w Dąbrowie (niewielka grubość warstwy wodonośnej - 6 - 7 m, szybkie zużycie wskutek wysokiej 
zawartości żelaza powodującej chemiczną kolmatację tzn. "zapychanie”  filtrów) rodzi konieczność 
odwiertu w najbliższym czasie studni awaryjnych, które docelową przejmą rolę  obecnych studni.  

 
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 516 
przyłączy.  

Obecnie na terenie gminy dostęp do wody z sieci wodociągowej posiadają wszystkie 
nieruchomości stale zamieszkałe. Część wykazanych przyłączy dotyczy nieruchomości 
niezamieszkałych.    
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W 2020r. wydano warunki techniczne przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej  dla 16 
nieruchomości. 

 

3. Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków 

Sieć kanalizacji sanitarnej liczy 40km i 787 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 2020r. na oczyszczalni 
ścieków poprzez system kanalizacyjny i dowóz dostarczonych zostało 97.808m3 ścieków. Bieżące 
funkcjonowanie oczyszczalni (bez wynagrodzeń z pochodnymi) kosztowało  
w minionym roku 372.558,15zł. W koszcie tym uwzględniono przeprowadzone remonty 
przepompowni i samej oczyszczalni.  

Zgodnie z zapisami dyrektywy Rady 91/271/EWG w 2020r. wykonano przegląd aglomeracji 
na terenie gminy Rozdrażew. Natomiast w listopadzie 2020 – po uzyskani u pozytywnej opinii 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -  wyznaczono na nowo granice aglomeracji 
Rozdrażew z określeniem równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji (RLM), która wynosi 2.962 
RLM i aktualizowano mapy granic aglomeracji.  

W dniu 1.07.2020r. Wójt Gminy podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę 
dofinansowania inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w Dzielicach połączonej 
z wymianą azbestowej sieci wodociągowej.  Umowa jest efektem złożonego wniosku o dofinansowanie 
inwestycji w czasie ostatniego naboru przeprowadzonego w 2019r. ramach unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.  

Realizację tej inwestycji poprzedziła budowa łącznika kanalizacji sanitarnej Rozdrażew – 
Dzielice, realizowana dwuetapowo. Jej pierwszy etap - od ul. Przemysłowej do końca ul. Kompanii 
Rozdrażewskiej - zrealizowano w końcu 2020r. Wybudowano rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej na 
odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Kompanii Rozdrażewskiej na dł. 2.116m, kanalizację grawitacyjną 
na ul. Kompanii Rozdrażewskiej na dł. 624m oraz  wykonano 7 nowych przyłączy i przepompownię 
ścieków. Budowę łącznika wykonało konsorcjum firm HYDROHAND  Andrzej Guździoł z Czekanowa 
oraz Juskowiak Maciej Ślusarstwo, Mechanika  Maszyn, Roboty  Budowlano Instalacyjne z Rozdrażewa, 
a koszt realizacji I etapu wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 743.281zł.  Drugi etap łącznika 
zakończono w kwietniu 2021r.   

To samo konsorcjum wygrało przeprowadzony w IV kwartale 2020r. przetarg nieograniczony 
na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice. Oferta 
konsorcjum opiewała na 2.702 080,49zł. Zakończenie prac planowane jest na listopad 2021r. 

W minionym roku  wydano warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 
dla 9 nieruchomości.  
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4. Gospodarka  odpadami. 

Od lipca 2013r. gminy odpowiadają za system gospodarki odpadami. W gminie Rozdrażew 
system ten obejmuje nieruchomości  zamieszkałe. Wg stanu na koniec a koniec 2020r. systemem 
objętych było 1.184  gospodarstw domowych. 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 2020 roku bezpośrednio od mieszkańców  odebranych zostało:  997,44 Mg 
(Megagram, potocznie ton) odpadów zmieszanych, 106,26 Mg odpadów ulegających biodegradacji, 
92,34 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 98,3156 Mg opakowań ze szkła, 3,78 Mg opakowań  
z papieru i tektury. W 2020r. zorganizowana została też jednorazowa  zbiórka objazdowa, w trakcie 
której zebrano 23,56 Mg odpadów wielkogabarytowych  oraz 3,5 Mg zużytego  sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.   

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, rowerów i motocykli)  
żarówki, świetlówki, szkło okienne, okna, twardy plastik, pojemniki i puszki po farbach i lakierach, 
pojemniki po aerozolach, małe opakowania po środkach owadobójczych i chwastobójczych używanych 
w przydomowych ogrodach, styropian opakowaniowy, odpady gipsowo-kartonowe.   
Ilość odpadów dostarczanych na PSZOK systematycznie rośnie i w 2020r. przekroczyła  122 Mg. ( wzrost 
o 20 % w stosunku do roku 2020).  Dominują różnego rodzaju odpady budowlane i rozbiórkowe (łącznie 
47,62Mg) oraz wielkogabarytowe (45,76 Mg).  

Na terenie Gminy Rozdrażew nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.                    
Zgodnie z wymogiem ustawowym zarówno zmieszane odpady komunalne  jak i odpady ulegające 
biodegradacji odebrane z terenu Gminy Rozdrażew w 2020 r. przekazywane były  do Regionalnego 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 
Ostrów Wlkp. W związku z ograniczeniem w 2020 r. mocy przerobowych Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wlkp. część odpadów została przekazana do Zakładu 
Gospodarki Odpadami w Jarocinie.  

Nowelizacja ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o odpadach likwidująca 
regionalizację w zakresie zagospodarowania odpadów umożliwiła doprowadzenie do pozytywnego 
skutku podejmowanych od kilku lat działań mających na celu przekazywanie odpadów 
do jarocińskiego Zakładu Gospodarki Odpadami. W efekcie tych działań Wójt Gminy w dniu 
29 października 2020r. podpisał Porozumienie Międzygminne  z Gminą Jarocin w sprawie 
zorganizowania i nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Na mocy 
porozumienia od 1 listopada wszystkie odpady z terenu gminy Rozdrażew trafiały do ZGO Jarocin. 
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W dniu 31 grudnia 2020r. podpisano umowę na zagospodarowanie odpadów w tej instalacji w roku 
2021.  

W celu zacieśnienia współpracy oraz uzyskania korzystnych cen za zagospodarowanie 
odpadów zadeklarowano objęcie udziałów w ZGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu z siedzibą w Witaszyczkach, na co Rada Gminy 
udzieliła zgodę uchwałą z 29.12.2020r. Formalnie udziałowcem gmina została w roku 2021, 
obejmując 108 udziałów w ZGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie 
Centrum Recyklingu z siedzibą w Witaszyczkach o wartości 54.000,00zł.  

Realizacją odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy zajmowała się przez 
cały rok 2020 Firma Usługowa KOSZ z Ostrowa Wlkp. która ponownie wygrała przetarg na obsługę 
gminy rozstrzygnięty w kwietniu 2020r. Podpisanie umowy na realizację usługi do 31.12.2020r. miało 
miejsce 30.04.2020r.  Natomiast w grudniu 2020r. przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg 
na odbiór i transport odpadów komunalnych na rok 2021.  

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Rozdrażew 
do 30 czerwca 2020r. stosowała system naliczania opłaty od gospodarstwa domowego, 
zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców tworzących gospodarstwo. Stawka opłaty 
wzrastała z każdym dodatkowym mieszkańcem o coraz niższą wartość. W związku z tendencją 
w orzecznictwie sądów administracyjnych kwestionującą możliwość różnicowania stawki przy 
wyborze metody „od gospodarstwa” od 1 lipca 2020r. wprowadzona została nowa metoda ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami - jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty. Jednocześnie wprowadzono możliwość skorzystania ze 
zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami przez właścicieli nieruchomości we własnym 
zakresie kompostujących bioodpady.  

Wraz ze zmianą metody zmieniono również stawkę opłaty. Konieczność takiej decyzji 
wynikała z mocno ujemnego bilansu wpływów z opłaty oraz ponoszonych kosztów za I kwartał 2020r.  
Na taki wynik wpłynęły przede wszystkim: duży wzrost kosztów zagospodarowania odpadów 
na instalacji i ich recyklingu a także wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców. Opłaty 
wnoszone wg nowej stawki pozwoliły na zbilansowanie wpływów  i  wydatków  w  trakcie  drugiego  
półrocza,  natomiast  nie  pokryły  ujemnego  salda pierwszego półrocza. W ciągu całego 2020r. 
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły  
1.181.615zł, natomiast poniesione koszty 1.322.883,38zł. Dodatkowo koszty zagospodarowania 
odpadów dostarczonych w grudniu w wysokości 57.773,09 zł zostały pokryte po dostarczeniu faktury 
już w roku 2021.   

Gmina utrzymuje jeden udział w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych spółka z o.o. w Ostrowie Wlkp. o wartości 1.000zł. W wyniku działań podjętych w 2020r. 
obecnie posiada także 108 udziałów w ZGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – 
Wielkopolskie Centrum Recyklingu z siedzibą w Witaszyczkach o wartości 54.000zł. 

Zmiana instalacji, do której trafiają odpady komunalne spowodowała konieczność 
zaktualizowania zasad segregacji odpadów. Nowe zasady zostały szczegółowo opisane na odwrocie 
harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych dla Gminy Rozdrażew na rok 2021, 
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jaki z końcem 2020r. trafił do każdego gospodarstwa domowego. Zasady segregacji dostępne są także 
na stronie internetowej gminy.  

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI  

1. Nabycie nieruchomości 

W 2020r. gmina nabyła  na mocy  decyzji  Wojewody  Wielkopolskiego  
nr SN-VI.7532.1.9.2019.10 z dnia 25 września 2020r. nieruchomość, oznaczoną  w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 23/2 w miejscowości Dąbrowa, stanowiąca część drogi gminnej. Wpisu  
własności w księgach wieczystych dokonano w lutym 2021r. Wobec czego nieruchomość zostanie 
wykazana w informacji o stanie mienia komunalnego za 2021r.   

Przed Wojewodą Wielkopolskim prowadzone jest obecnie jedno postępowania mające na celu 
stwierdzenia nabycia 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. Ostatnim pismem z 29 marca 
2021r. Urząd Gminy  został poinformowany  o kompletności zebranych  materiałów dowodowych 
oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami. Wskazany w piśmie Urzędu 
Wojewódzkiego termin zakończenia postępowania - do 30 września 2021r. 

 
2. Zbycie nieruchomości 

W 2020r. gmina zbyła 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne położone w miejscowości Rozdrażew. Procedura sprzedaży została zapoczątkowana  
w 2019r.  Przedmiotem  sprzedaży  w  wyniku ustnego przetargu nieograniczonego były działki 
położone w miejscowości Rozdrażew  : 806/23, o pow. 0,0895 ha, 806/24 o pow. 0,0896 ha. Wpływy 
z tego tytułu wyniosły 111.965zł netto. Podpisanie aktów notarialnych zbycia nieruchomości miało 
miejsce 15.04.2020r.  

W trzecim kwartale 2020r. przeprowadzono procedurę  przygotowania do zbycia lokalu 
mieszkalnego w miejscowości Wolenice oraz nieruchomości położonej  w Nowej Wsi oznaczonej   
w ewidencji gruntów jako  działka 32/2. Nieruchomość w Nowej Wsi została zbyta w pierwszym 
przetargu, natomiast w przypadku lokalu w Wolenicach nabywcę wyłoniono dopiero w trzecim 
przetargu. Przeniesienie własności obu nieruchomości nastąpiło już w 2021r.   

3. Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń, ustanowienia służebności. 

W roku 2020 zawarto 24 umowy dzierżawy działek, w zdecydowanej większości na cele 
rolnicze.  Zawarto także 18 umów najmu na nieruchomości stanowiące własność gminy w tym: najem 
garaży , pomieszczeń gospodarczych, gabinetów stomatologicznego i pielęgniarek środowiskowych, 
magazynu, gruntu pod garaż oraz ogródków. Zawarto również dwie umowy na najem lokali 
mieszkalnych położonych w Rozdrażewie.  Z tytułu dzierżaw gruntów  i najmu pomieszczeń osiągnięto 
w 2020r. wpływy w wysokości  169 502,75 zł. Kwotę 19 594zł przeznaczono na remonty mieszkań 
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komunalnych, a kwotę 41 202,33zł na bieżące utrzymanie nieruchomości,  wyceny i przygotowania 
gruntów do zbycia i dzierżaw.  

W oparciu o uchwały Rady Gminy aktami notarialnymi ustanowiono dwie służebności przesyłu: 
- na rzecz spółki ENERGA-OPERATOR S.A. dla potrzeb posadowienia i eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych w postaci przyłącza kablowego nN – 0,4kV na działce w Wolenicach, 
- na rzecz spółki FARMA WIATROWA ROZDRAZEW sp. z o.o.  dla potrzeb posadowienia i eksploatacji 
sieci kablowej składającej się z kabli energetycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych na trzech 
działkach położonych w Nowej Wsi i Grębowie. 

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. 

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

OŚWIATA  I WYCHOWANIE  

1. Struktura 

Oświata wraz z wychowaniem przedszkolnym jest jednym z głównych zadań gminy.  W ramach 
systemu oświatowego gminy  Rozdrażew funkcjonują dwie szkoły podstawowe  oraz dwa przedszkola. 
Dodatkowo Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie posiada dwa oddziały przedszkolne w Rozdrażewie 
i  trzy placówki filialne w innych miejscowościach, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, 
a w dwóch z nich także klasy 1-3.  

Liczbę oddziałów w poszczególnych placówkach oraz uczniów i wychowanków w trakcie roku 2020 
przedstawia poniższa tabela:  

Placówki oświatowe prowadzone  przez  
Gminę  Rozdrażew  

Liczba uczniów 
/przedszkolaków 

Liczba  oddziałów 

rok szkolny 
2019/2020 

rok szkolny 
2020/2021 

rok szkolny 
2019/2020 

rok szkolny 
2020/2021 

Szkoła Podstawowa  w Rozdrażewie  z 
szkołami filialnymi i świetlicą    

333 
 

354 20 
 

231 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi  
z  świetlicą   

100 
 

94 8 
 

7 

Przedszkole  w Rozdrażewie  68 66 3 3 

Przedszkole  w Nowej Wsi  41 48 2 2 

Oddziały przedszkolne przy Szkole 
Podstawowej w Rozdrażewie    

79 83 5 5 

RAZEM  621 645 38 40 
1 liczba oddziałów wg SIO (stan na dzień 30.09.2020 r.) w rzeczywistości szkoła filialna w Grębowie posiada klasy łączone 

II z III, I z oddziałem przedszkolnym, szkoła filialna w Dzielicach posiada klasy łączone: II z III, samodzielną klasę I i jeden 
oddział przedszkolny. 
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Na terenie gminy działalność prowadzi ponadto niepubliczne przedszkole „Montessori” 
prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja w Krotoszynie z liczbą 22 przedszkolaków  
(według stanu na dzień 30.09.2020r. w Systemie Informacji Oświatowej – zwanym dalej SIO). 
 

Kolejna tabela przedstawia  stan zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi  w wymiarze 
osobowym i etatowym na dzień 30 września 2020 r.:   

Placówki oświatowe prowadzone  
przez  Gminę  Rozdrażew  

Liczba nauczycieli osoby 
/ etaty  

Liczba pracowników obsługi 
osoby / etaty  

Szkoła Podstawowa  w Rozdrażewie  
z szkołami filialnymi i świetlicą   

38/36,25 10/8,50 

Szkoła Podstawowa   w Nowej Wsi  
z świetlicą  

19/14 4/2,50 

Publiczne Przedszkole  w Rozdrażewie  7/4,47 6/4,75 

Publiczne Przedszkole   w Nowej Wsi  6/3,30 2/2 

Oddziały przedszkolne przy Szkole 
Podstawowej w Rozdrażewie   

6/6 1/0,5 

RAZEM  762/64,02 23/18,25  
2 część nauczycieli  (11 osób) jest zatrudnionych w wymiarze części etatów w obu placówkach szkolnych lub w szkole  

i  przedszkolu.   
 
2. Efekty  kształcenia 
   

Szkoły prowadzone przez gminę Rozdrażew regularnie plasują się wśród szkół  o najlepszych 
w powiecie wynikach egzaminów kończących poszczególne szczeble edukacji. W 2020 roku 
przeprowadzono po raz drugi egzamin ósmoklasisty (w dniach 16, 17 i 18 czerwca) w zewnętrznych 
badaniach wyników nauczania przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
w Poznaniu.  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2020.  Średnie wyniki uczniów opuszczających ósme klasy szkół 
podstawowych w odniesieniu do średnich wyników powiatu, województwa, okręgu i kraju przedstawia 
poniższa tabela:  

Część  
SP 

Rozdrażew 
SP 

Nowa Wieś 
Gmina 

Rozdrażew 
Powiat 

Krotoszyński 
Woj. Wlkp. Okręg Kraj 

Wyniki % 
Język polski 64,38 60,00 63,07 53,99 56,90 56,40 59 

Matematyka 45,86 35,56 42,73 40,17 44,06 43,34 46 
Język niemiecki 48,95 44,57 47,86 40,71 39,61 41,64 45 
Język angielski - 24,00 24,00 44,63 51,52 51,86 59 

 

Od kilku lat Wójt Gminy funduje pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy 
uzyskali najlepsze wyniki egzaminu. Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas sesji Rady Gminy 
w dniu 28 sierpnia 2020r.   
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3. Podejmowane działania w zakresie oświaty i wychowania:  

28 kwietnia 2020r. złożony został wniosek o dofinansowanie przygotowania pomieszczeń 
i wyposażenia kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie w ramach 3. modułu 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole”.  W wyniku przyznania wnioskowanej kwoty  
79.984,55zł w ramach w ramach zapytań ofertowych prowadzonych przez Dyrektora SP Rozdrażew 
wyłoniono wykonawcę prac remontowych oraz dostawcę wyposażenia. Ostateczny koszt prac 
adaptacyjnych i montażu systemu wentylacji wyniósł 121.250,88zł, a zakupu wyposażenia 67.800,59zł.  
Pozostałe koszty związane z realizacją zadania (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, opinia 
kominiarska, nadzór inwestorski, inwentaryzacja geodezyjna przyłącza) wyniosły łącznie 14.870zł. 
Obiekt oddano do użytku 2 października. Dzięki realizacji projektu dzieci z oddziałów przedszkolnych 
i uczniowie mogą korzystać z ciepłego posiłku, przygotowanego na miejscu.   

Głównym problemem w zakresie infrastruktury oświatowej jest potrzeba budowy sali sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.  W dniach 30 września  oraz 23 grudnia 2020r. Wójt Gminy 
dwukrotnie składał wnioski o dofinansowanie budowy sali w dwóch edycjach naboru wniosków 
do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niestety, w obu edycjach budowa sali nie znalazła się 
na liście projektów objętych dofinansowaniem. 

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w szkołach samorząd dwukrotnie 
występował o dotację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.  W oparciu o pierwszą umowę 
dotacji podpisaną przez Wójta Gminy 20.02.2020r. o wartości 59.800zł zakupione zostało 26 laptopów, 
które 4 maja 2020r. przekazane zostały szkołom w celu udostępnienia uczniom mającym ze względu 
na braki sprzętowe trudności z udziałem w lekcjach zdalnych. Kolejne 23 laptopy trafiły do szkół 
5 czerwca 2020r. Wartość drugiego grantu za zakup sprzętu przekazanego w oparciu o umowę 
podpisaną 29 maja 2020r. wyniosła 55.000zł.  

 
W grudniu 2020r. gmina uczestniczyła w realizacji rządowego wsparcia dla nauczycieli 

w postaci dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia lekcji 
zdalnych. Gmina otrzymała kwotę 25.500zł jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. 
Kwotę 24.435,58zł przekazano nauczycielom w ramach częściowego zwrotu wydatków na zakupiony 
sprzęt komputerowy, a pozostałe środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych 
w placówkach.  

 
W trakcie roku 2020 Wójt Gminy wyasygnował dodatkowe środki w łącznej wysokości 18.500zł 

na zainicjowane przez Rady Rodziców zakupy: traktora-kosiarki dla SP Nowa Wieś, dodatkowych 
komputerów dla SP Rozdrażew oraz interaktywnych pomocy dydaktycznych – tzw. magicznych 
dywanów dla Przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi.  

 
W roku 2020 nie przeprowadzano konkursów na stanowiska dyrektorskie w placówkach 

oświatowych. Przeprowadzony został natomiast jeden  egzamin dla nauczyciela kontraktowego  
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Egzamin miał miejsce 12 sierpnia 
2020r. 
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W związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rodziców wprowadzono  możliwość 
skorzystania z opieki przedszkolnej w okresie wakacji letnich.  Opiekę zapewniły dwie placówki 
usytuowane w Rozdrażewie. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego zrezygnowano natomiast 
z organizacji w okresie wakacyjnym półkolonii w placówkach szkolnych.  

 
3. 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 2020 obrazują poniższe tabele stanowiące 
zestawienie osiąganych dochodów i ponoszonych wydatków na zadania oświatowe.   

Rodzaje wpływów wg źródła  Kwota w zł 

Subwencja oświatowa na uczniów - 433 uczniów  4.546.523,13  

Subwencja oświatowa na dzieci sześcioletnie objęte opieką przedszkolną – 50 dzieci  274.771,98  

Dotacja z b.p. do wychowania przedszkolnego  / dzieci do lat 5/  - 138 dzieci  197.972,04  

Wpłaty rodziców z tytułu opieki przedszkolnej powyżej 5 godzin i wyżywienia dzieci  68.970,10  

Dotacje na projekty realizowane przez szkoły: 
 „Posiłek w szkole i w domu”                      79.984,55 
 podręczniki                                                  51.864,04 
 Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+    25.500,00 

157.348,59  

Programy realizowane przez GZSziP: 
 Zdalna Szkoła                                               59.800,00 
 Zdalna Szkoła+                                             55.016,00 

114.816,00 

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

82.404,33  

Dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zadania 
pozaszkolne 

30.760,00 

RAZEM   5.473.566,17  

Rodzaje wydatków wg przeznaczenia  Kwota w zł 

Szkoły podstawowe   5.347.248,93 

Stołówka 221.097,38 

Świetlice szkolne   140.005,08 

Przedszkola  1.151.059,43  

Oddziały przedszkolne  468.368,04  

Obsługa administracyjna szkół  310.822,46  

Dowóz uczniów   156.849,95  

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

100.137,54  

Niepubliczne przedszkole Montessori 147.975,76 

RAZEM  8.043.564,57 
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 Różnica pomiędzy kosztami funkcjonowania oświaty a przychodami przeznaczonymi na ten cel w roku 
2020 wyniosła 2.569.998,40 zł (rok wcześniej wynosiła 2.161.278zł).  Niedobór ten w całości 
pokrywany jest środkami własnymi gminy.     
 

5. Obsługa administracyjno-finansowa oświaty 

Obsługę administracyjno-finansową  szkół i przedszkoli, dla których organem założycielskim jest gmina 
prowadzi Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli. Spełnia on rolę centrum usług wspólnych dla jednostek 
oświatowych i realizuje zadania z zakresu: 
- rachunkowości i sprawozdawczości,   
- obsługi finansowej, w tym prowadzenia rachunku bankowego oraz dokonywania rozliczeń 

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,   
- obsługi administracyjnej prowadzonych remontów i inwestycji,   
- organizacji i rozliczania dowozu uczniów do szkół i placówek oświatowych.  
W strukturze Zespołu zatrudnionych jest 6 osób (cztery w pełnym wymiarze etatowym, oraz  dwie 
w wymiarze ½  etatu, które pełnią rolę opiekunów dzieci w czasie dowozu.  

 

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. 



31 | S t r o n a  
RAPORT O STANIE GMINY ROZDRAŻEW ZA ROK 2020 
 

Od 1 stycznia 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przejął również prowadzenie spraw 
związanych z wydawaniem decyzji w sprawie dodatków: mieszkaniowego i energetycznego, 
a od 6 października 2020r. wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
na jednego członka gospodarstwa domowego do programu „Czyste powietrze”.  

 

Liczbę osób korzystających z poszczególnych świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rozdrażewie w roku 2020 w porównaniu do poprzednich lat obrazuje poniższa 
tabela:    

Nazwa świadczenia  
 

Liczba korzystających 
Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Pomoc społeczna    
Zasiłek stały 2 1 2 
Zasiłek okresowy 5 5 6 
Zasiłek celowy 33 26 26 
Posiłek 4 0 2 
Schronienie 1 0 1 
Zasiłki celowe - zdarzenie losowe 0 1 0 
Zasiłki celowe - klęska żywiołowa 0 0 0 
Wyłącznie praca socjalna 16 20 5 
Mieszkańcy DPS 3 2 3 
Rodziny pod opieką asystenta rodziny 4 2 2 
Osoby objęte usługami opiekuńczymi  
w miejscu zamieszkania 

8 0 0 

Świadczenia rodzinne    
Zasiłek rodzinny;  rodziny/dzieci 286/544 255/483 224/431 
Zasiłek pielęgnacyjny 113 122 124 
Świadczenie pielęgnacyjne 23 21 21 
Specjalny zasiłek opiekuńczy 7 6 5 
Zasiłek dla opiekuna 2 2 1 
Świadczenie rodzicielskie 18 14 14 
Fundusz alimentacyjny rodziny/dzieci 7/14 5/11 7/13 
Świadczenia wychowawcze    
Świadczenia wychowawcze rodziny/dzieci 411/653 640/1088 634/1111 
Program "Dobry start" rodziny/dzieci 474/743 482/749 471/724 
Pozostałe formy pomocy     
Świadczenie w ramach programu „Za życiem” 0 0 1 
Wydanie Karty Dużej Rodziny 99 461 95 
Stypendia szkolne  - rodziny/dzieci 3/4 0 0 
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne    
Dodatki mieszkaniowe – wydane decyzje   - - 3 
Dodatki energetyczne – wydane decyzje  - - 3 
Zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”    
Liczba wydanych zaświadczeń o wysokości 
przeciętnego dochodu  

- - 1 
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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.  

Wartość finansową świadczeń udzielanych w 2020r. 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 28 291 19 440 

Posiłek 5 051 3 000 

Schronienie, pobyt w DPS 79 096 0 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 
sprawowania opieki przyznane przez sąd 

 
4 800 

 
4 800 

Świadczenia rodzinne wraz z opłacanymi 
składkami ubezpieczeniowymi 

 
1 685 135 

 
1 685 135 

Świadczenia wychowawcze 6 343 387 6 343 387 

Świadczenie „Dobry Start” 216 900 216 900 

Stypendia szkolne 0 0 

Dodatki mieszkaniowe 3.327 0 

 185 185 

RAZEM: 8 366 172 8 272 847 
 

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 2020r. prowadził on cztery sprawy 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 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 6 osób w łącznym 

wymiarze 5,3 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 oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych. 

 

W pierwszych miesiącach 2020r. kontynuowano realizację partnerskiego projektu gminy 
Rozdrażew z Centrum Kompetencji - Grupą Szkoleniowo-Doradcza z Poznania pod nazwą 
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"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. Realizacja projektu zakończyła się w lutym 
2020r. Planowane działania, mające stanowić jego kontynuację zawieszono z uwagi na stan zagrożenia 
epidemiologicznego.  

OCHRONA ZDROWIA 

Gmina Rozdrażew dysponuje zmodernizowanym budynkiem Ośrodka Zdrowia, w którym 
udostępnia pomieszczenia podmiotom prowadzącym działalność w zakresie ochrony zdrowia. 
W oparciu o ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego z uwagi na pandemię COVID-19 podmiot 
prowadzący działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w praktyce zawiesił działalność 
prowadzonej w Rozdrażewie filii Przychodni, stosując teleporady, a przyjęcia ograniczając wyłącznie 
do Przychodni w Krotoszynie, co zarówno władze samorządowe, jak i mieszkańcy uważają 
za niewystarczające. Niestety, dotychczasowe działania zarówno Wójta Gminy, jak i części Radnych 
zmierzające do  znalezienia innego podmiotu zainteresowanego świadczeniem usług w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej nie przyniosły pozytywnego skutku.  

W oparciu o obowiązujące umowy najmu w obiekcie Ośrodka Zdrowia funkcjonują gabinet 
stomatologiczny, gabinet pielęgniarek środowiskowych i położnej. Umowę użyczenia posiada również 
gabinet fizjoterapii uruchomiony w trakcie realizacji projektu  "Kompleksowy program usług 
opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew".            

 

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 2020r.  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.  
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W trakcie 2020r. w wyniku przeprowadzonego naboru zatrudniono osoby na stanowiska: 
- Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, nabór rozstrzygnięty 15.07.2020r., 
- ds. księgowości budżetowej – nabór rozstrzygnięty 26.08.2020r. 
- ds. księgowości podatkowej – rozstrzygnięty 28.09.2020r., 
Zatrudniono również jedną osobę w oparciu o umowę na zastępstwo osoby korzystającej z urlopu 
macierzyńskiego oraz dwie osoby na umowy terminowe w charakterze pomocy administracyjnej.   

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

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego w 2020r. nie realizowano staży dla osób 
bezrobotnych a także nie zgłoszono zainteresowania stażami studenckimi i praktykami uczniowskimi.  

W roku 2020 dokonano przebudowy internetowego  Biuletynu Informacji Publicznej gminy.  
Informacje udostępniane w Biuletynie zostały uporządkowane i pogrupowane w nowe działy w ramach 
menu podmiotowego i przedmiotowego. Biuletyn uzyskał funkcjonalny, bardziej przejrzysty schemat.   

W drugiej połowie 2020r. Urząd Gminy brał udział w przeprowadzeniu   Powszechnego Spisu 
Rolnego w 2020.  Zarządzeniem Wójta z dnia 8 czerwca 2020r. powołane zostało trzyosobowe Gminne 
Biuro Spisowe z koordynatorem gminnym na czele. Następnie przeprowadzono nabór kandydatów 
na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. Podstawową formą spisu miał 
być samospis dokonany przez rolnika poprzez aplikację internetową. W  celu ułatwienia realizacji 
obowiązku spisowego uruchomiono w Urzędzie Gminy stanowisko komputerowe udostępniane 
zainteresowanym mieszkańców wraz ze wsparciem ze strony urzędnika. Gminne Biuro Spisowe 
rozwiązane zostało zarządzeniem Wójta 31.12.2020r. Spisem objętych zostały 575 gospodarstw 
na terenie gminy: 146 gospodarzy dokonało samospisu, 83 gospodarstwa spisano poprzez infolinię, 
a pozostałe 346 gospodarstw zostało spisanych przez rachmistrzów spisowych. 

Poważnym wyzwaniem w funkcjonowaniu Urzędu Gminy stała się pandemia wirusa COVID -
19.  Już 12 marca (w dniu zawieszenia zajęć szkolnych) do mieszkańców wystosowany został apel Wójta 
o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami urzędu do spraw pilnych lub których 
załatwienie wymaga osobistego stawiennictwa. Jednocześnie zwrócono się z prośbą, by pozostałe 
sprawy załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, natomiast płatności dokonywać 
przede wszystkim za pośrednictwem przelewów bankowych poprzez korzystanie z bankowości 
elektronicznej. Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie naszego powiatu oraz 
troskę o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, 17 marca podjęta została decyzja o ograniczeniu 
dostępu do Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mieszkańcy kontaktowali się z pracownikami Urzędu 
telefonicznie lub mailowo.  W przedsionku głównego budynku Urzędu wystawiono skrzynkę 
do składania wniosków i pism. W pilnych sprawach (związanych np. z koniecznością wystawienia np. 
aktu zgonu) zainteresowane osoby wpuszczano pojedynczo do Urzędu. Jednocześnie podjęto starania 
o wyposażenie Urzędu w środki ochronne zarówno dla pracowników, jak i mieszkańców. Z uwagi 
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na niemożność załatwiania wszystkich spraw w trybie zdalnym stopniowo wyposażono kolejne 
pomieszczenia (Urząd Stanu Cywilnego, kasa Urzędu, podatki, referat gospodarki komunalnej)  
w specjalne przeszklenia i udostępniano dla załatwiających sprawy.  

Wysoka zachorowalność na COVID-19 w powiecie krotoszyńskim przyczyniła się do podjęcia 
decyzji o udziale gminy – wraz z innymi samorządami - w zakupie respiratora dla Szpitala Powiatowego 
w Krotoszynie. Udział finansowy gminy wyniósł 5.000zł  

Sprawy prowadzone przez Urząd Gminy 

Poniższe tabele wskazują ilość decyzji administracyjnych przygotowanych  przez poszczególne  
referaty Urzędu Gminy w 2020r. oraz innych ważniejszych czynności wykonywanych przez Urząd 
a niekończących się wydaniem decyzji.  W przypadku decyzji administracyjnych wyodrębniono również 
ilość wniesionych przez strony postępowania administracyjnego odwołań wraz ze wskazaniem 
zapadłych w tych sprawach rozstrzygnięć.  Użyty w tabeli skrót SKO oznacza Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, będące organem odwoławczym dla spraw rozpatrywanych przez gminę z zakresu zadań 
własnych, a WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny.  

Sprawy z zakresu Referatu Finansowego  

Rodzaj decyzji  i innych czynności administracyjnych Ilość  
w 2020r. 

Ilość  odwołań   
od decyzji 

Decyzje wymiarowe oraz zmieniające wymiar zobowiązania 
podatkowego osób fizycznych                                    

1.603 1 
– sprawa do ponownego 
rozpatrzenia  

Decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych lub 
rozłożenia na raty 

2 0 

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

 
7 
8 

 
0 
0 

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

53  - 

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

59 - 

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

5 0 

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

17 - 

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

50 - 

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  

792 0 

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 35 - 
Wydane na wniosek podatnika zaświadczenia o figurowaniu 
w ewidencji łącznego zobowiązania podatkowego 

38 - 
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Wydane  na wniosek innych jednostek zaświadczenia 
o figurowaniu/niefigurowaniu  w ewidencji łącznego 
zobowiązania podatkowego 

22 - 

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

 
527 
169 

8 

 
- 
- 
- 

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

 
74 
10 

 
- 
- 

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

 
0 
0 

 
0 
0 

 

Sprawy z zakresu Referatu Gospodarki Komunalnej 

Rodzaje decyzji  i innych czynności administracyjnych Ilość  
w 2020r. 

Ilość odwołań  
od decyzji 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  
na realizację przedsięwzięcia  

2 0 

Decyzje o:   
- ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego 2 1  

decyzja Wójta utrzymana 
w mocy przez SKO, 

sprawa w WSA. 
-  warunkach zabudowy 
/ w tym:  budynki mieszkalnych – 15, gospodarcze, 
inwentarskie, garaż zbiorniki i płyty obornikowe -  17, 
przebudowy, zmiany sposobu użytkowania  budynków – 8/ 

40 2 
– sprawa rozpatrzona 
ponownie,  
– decyzja uchylona, 
sprawa skierowana do 
WSA przez wnioskodawcę 

Wydane zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości 57 - 

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

6 
1 

0 
0 

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

20 - 

Decyzje dotyczące pasa dróg gminnych:   
- zezwalające na lokalizację zjazdu 3  

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

10 1 
decyzja Wójta utrzymana 

w mocy przez SKO 

zezwalające na zajęcia pasa drogowego na prowadzenie 
robót  

20 0 

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

13 0 

Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie w związku 
ze zbiórką folii rolniczych oraz korekty zaświadczeń  

258  
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Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności  

Rodzaje decyzji  i innych czynności administracyjnych Ilość  
w 2020r. 

Ilość odwołań od 
decyzji 

Decyzje o zmianie imienia i nazwiska  1 0 
Decyzje w sprawach meldunkowych 5 0 
Rejestracja urodzeń na terenie gminy  4 transkrypcje 

aktów 
- 

Rejestracja małżeństw zawartych na terenie gminy 18 - 
Rejestracja zgonów  na terenie gminy 29 - 
Przyjęcie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego  19 - 
Wydane dowody osobiste  187 - 
Wydane odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu  205 - 
Zameldowania na pobyt stały  76 - 
Wymeldowania z pobytu stałego  91 - 
Przyjęcie oświadczeń dot. uznania dziecka poczętego 5 - 
Zameldowanie na pobyt czasowy 30 - 

 

Sprawy z zakresu innych stanowisk 

Rodzaje decyzji  i innych czynności administracyjnych Ilość w 2020r. Ilość odwołań 
od decyzji 

Decyzje zatwierdzające podział nieruchomości 23 0 
Decyzje dotyczące rozgraniczenia nieruchomości 1 0 
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 13 - 
Decyzje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia 
młodocianych 

14 0 

Dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli 3 - 
Decyzje zezwalające na uprawę konopii 1 0 

 
 

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. Dodatkowo w sześciu jednostkach działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 
Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w roku 
2020 trudno jest podać aktualny stan osobowy naszych jednostek. W roku 2019 jednostki OSP 466 
członków (w tym 16 kobiet), a Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze skupiały 54 chłopców i 25 dziewcząt. 

Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych poniesiono w 2020r. wydatki w wysokości 
95.312,90 zł.  Większość tych środków pochłonęło bieżące utrzymanie budynków i pojazdów, którymi 
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dysponują jednostki oraz wydatki osobowe.  Ponadto dla jednostki OSP Rozdrażew zakupiono 6 szt. 
węży W52 i 1 wąż W75 oraz detektor wielogazowy, dla OSP Nowa Wieś zakupiono 2 pary butów 
specjalnych. Zakupiono również środki do dezynfekcji oraz rękawice i maski ochronne. Pokryto koszty 
zakupu farb do odnowienia wnętrza remizy OSP Rozdrażew oraz wykonano obróbki blacharskie na 
dachu remizy OSP Budy.  

W ramach budżetu gminy udzielono także dotacji celowych na zakup wyposażenia osobistego 
dla OSP Nowa Wieś (6 par rękawic specjalnych i 2 szt. ubrań specjalnych) oraz na remont remizy OSP 
Rozdrażewek (ocieplenie bramy, wymiana okien i malowanie remizy). Jednostka OSP Rozdrażew 
wykonała wymianę pokrycia dachowego na dotychczasowym budynku remizy.  Na w/w zadania 
jednostki OSP pozyskały dotacje w wysokości 39.600zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji.    W 2020r. jednostki OSP otrzymały z Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie pożyczki 
bezzwrotne   w wysokości 5.000,00 zł każda jednostka na pokrycie kosztów prowadzenia działalności 
statutowej. 

W oparciu o podpisaną 19.08.2020r. umowę firma STUDIO BUDOWA Tomasza Kubiaka 
z Pleszewa wykonała w IV kwartale 2020r. koncepcję oraz projekt budowlany budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozdrażewie za kwotę 22.775zł. 23 grudnia 2020r. ogłoszony został 
przetarg nieograniczony na budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (remizy) w Rozdrażewie wraz 
z infrastrukturą techniczną. Zakres realizowanego obecnie zadania obejmuje I etap – budowę zaplecza 
socjalnego remizy. 

W celu zapewnienia sprawności bojowej druhowie OSP brali udział w finansowanych przez 
gminę szkoleniach podstawowych strażaków. Zarząd Gminny ZOSP przywiązuje uwagę 
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 11 marca 2020r. w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie, gdzie 
31 uczniów rywalizowało o nagrody książkowe i prawo udziału w etapie powiatowym. Niestety ze 
względu na ogłoszony stan pandemii etap powiatowy turnieju się nie dobył.  
Natomiast 29 lutego w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie odbył się XVIII Powiatowy 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP powiatu krotoszyńskiego. 
W zawodach uczestniczyło 5 drużyn reprezentujących Zarządy Miejskie i Gminne ZOSP z powiatu 
krotoszyńskiego. Tradycyjnie, samorząd gminy sfinansował druk kalendarzy ściennych (1.200 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. 23 stycznia 2020r. odbyła się odprawa podsumowująca działalność 
pożarniczą w 2019r. 

W trakcie minionego roku strażacy z naszej gminy uczestniczyli w 22 zdarzeniach, w tym 3 pożarach.  

II. 

Na terenie gminy działa Formacja Obrony Cywilnej – Samodzielny Pluton Ratownictwa 
Ogólnego składający się z 27 osób. W skład plutonu wchodzą drużyny: ratownicza, medyczna, 
pożarnicza i porządkowo-ochronna. 
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III 

W ramach zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy funkcjonuje Gminne Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, składające się z dwóch sekcji. W trakcie 2020r. ze względu na obowiązujący 
stan epidemii nie odbyły się treningi SWO i SWA, w których corocznie uczestniczyli członkowie GCZK. 

W ramach zarządzania kryzysowego podjęto działania związana z pandemią koronawirusa:  
zakupiono płyny do dezynfekcji miejsc publicznych i maseczki ochronne dla mieszkańców gminy 
(9.225,00 zł). Z uwagi na czasowe trudności w nabyciu maseczek ochronnych zakupiono również 
tkaninę na maseczki, uszyciem których zajęły się Panie z Kół  Gospodyń Wiejskich w Rozdrażewie. 
Natomiast druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych dostarczyli maseczki do każdej posesji na terenie 
gminy.  

Pokryto także koszty energii elektrycznej zużytej dla celów monitorowania terenu byłej 
mieszalni farb przy ul. Koźmińskiej.  W minionym roku nie zakończyło się prowadzone przez Komornika 
postępowanie umożliwiające przejęcie terenu i usunięcie 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 679 mieszkańców. 
W 2020r. przesłano za pośrednictwem systemu 41 powiadomień.   

IV. 

Samorząd gminy dużą wagę przywiązuje do edukacji najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa. 
Niestety, ograniczenia związane z pandemią oraz nauczanie zdalne spowodowały konieczność 
rezygnacji w 2020r. z cyklicznych spotkań z przedszkolakami i najmłodszymi uczniami szkół 
podstawowych. 

 

KULTURA  i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

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

I.  
17 stycznia 2020r. delegacja samorządu gminnego wzięła udział w uroczystości podsumowującej 

obchody 100-lecia Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Krotoszyńskim. Uroczystość odbyła się 
w Zdunach i poprzedzona została złożeniem wieńców na tamtejszej mogile powstańców. Podczas 
uroczystości zaprezentowano wydarzenia związane z jubileuszem zorganizowane w każdej z gmin 
powiatu.  
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Natomiast 26 stycznia 2020r. w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbyła się inauguracja obchodów 
jubileuszu 750-lecia Rozdrażewa. Inaugurację uświetnił koncert w wykonaniu wrocławskiej harfistki 
i wokalistki Jadwigi Tomczyńskiej wraz z zespołem.  Uroczystość była też okazją do wręczenia Odznak 
Honorowych Gminy Rozdrażew  ks. Kanonikowi Marianowi Dopieralskiemu (za zasługi dla rozwoju 
społeczno-kulturalnego gminy) oraz panu Stanisławowi Trawińskiemu (za zasługi dla rozwoju 
gospodarczego gminy). Uroczystość zakończyła prezentacja publikacji "Rozdrażewscy i Rozdrażew. 
Możni panowie i ich gniazdo" wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną. 

 
Kolejne zaplanowane wydarzenia – począwszy od marcowego spektaklu kabaretowego z okazji 

Dnia Kobiet zostały odwołane z racji wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego i związanych 
z tym zakazów i limitów dotyczących  udziału osób w wydarzeniach. Natomiast obchody Święta 
Niepodległości ograniczono w 2020r. do udziału delegacji samorządu w Mszy świętej w intencji 
ojczyzny oraz złożenia w imieniu całej społeczności wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym 
poległych w latach 1918-1921.  

 
W dniu 13 października 2020r. w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbyła się konferencja pod nazwą  

„750 lat Rozdrażewa, 30 lat samorządu –  doświadczenia i wyzwania w rozwoju obszarów wiejskich” 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią we współpracy z Urzędem Gminy. 
Konferencja planowana jako główny punkt obchodów jubileuszu samorządu gminnego z uwagi na stan 
epidemii przeprowadzona została w formie transmisji internetowej. 

 
Wobec niemożności organizacji zaplanowanych uroczystości jubileuszu 750-lecia Rozdrażewa 

postanowiono zlecić przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych w obrębie reliktów 
gródka w Rozdrażewie. Badania przeprowadziła Fundacja Archeolodzy.org z Wrocławia. Natomiast 
we współpracy ze Szkołą Podstawową w Rozdrażewie zorganizowano konkurs plastyczny „Rozdrażew 
widziany oczami dziecka”. Konkurs rozstrzygnięto 5 listopada 2020r.  

 

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 31.12.2020 r. liczył 24528 woluminów. W trakcie 2020 r. przybyło 967 
woluminów. W 2020 r. Biblioteka zaprenumerowała i udostępniała mieszkańcom 30 tytułów 
czasopism.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie wraz z Filią w Nowej Wsi posiadała 486 aktywnie 
wypożyczających czytelników, którzy w 2020 r. wypożyczyli 5299 wol. W ramach propagowania 
czytelnictwa Biblioteka prowadziła lekcje biblioteczne, Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych 
i młodzieży, spotkania autorskie. Propagowała lokalną historię poprzez wystawy i przygotowanie 
dwudziestu biogramów Powstańców Wielkopolskich z Gminy Rozdrażew do „Słownika Biograficznego 
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uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Powiecie krotoszyńskim, koźmińskim 
i w Sulmierzycach”, wydanego przez Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej.  

Na dzień 31.12.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione były 4 osoby w łącznym 
wymiarze 2,75 etatu. W roku 2020 r. dotacja z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki 
Publicznej wyniosła 234.334,- zł.  

III. 

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz upowszechniania 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi przeznaczono 18.500 zł. W oparciu o ocenę ofert przez komisję 
konkursową, Wójt Gminy przyznał dotacje na wsparcie realizacji następujących projektów: 
- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarządowi Oddziału Rejonowego 
w Krotoszynie 2.800 zł   na realizację zadania „Aktywni”, 
- Stowarzyszeniu „Odnowa” 2.450 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Z kulturą za pan brat 
przez 750 lat” oraz  5.550 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pyrobranie”, 
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”  -  3.000 zł na realizację zadania publicznego 
pod nazwą  „Cullturowo”,   1.900 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Wielkanoc 
nadchodzi” oraz   2.800 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Święta coraz bliżej”. 
 

Ze względu na epidemię koronawirusa i związane z tym obostrzenia organizacje zrezygnowały 
z realizacji większości zadań. Zrealizowany został  projekt „Aktywni” 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, warsztaty fotograficzne oraz wystawę 
fotograficzną. 

Działania mające na celu propagowanie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego 
przewidywał również  projekt „Senioriada”, na realizację którego udzielono dotacji w wysokości 5.500 
zł Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarządowi Oddziału Rejonowego 
w Krotoszynie w ramach realizacji zadań w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego 
czasu osób w wieku emerytalnym. W ramach projektu przeprowadzono m.in.  zajęcia warsztatowe 
dla seniorów w zakresie rękodzieła, tańca i kuchni regionalnej. Efekty realizacji projektów 
przez rozdrażewskie koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zostały zaprezentowane 
podczas podsumowania w dniu 27 sierpnia 2020r.  
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SPORT I REKREACJA 

Działalność gminy w zakresie  sportu i rekreacji w roku 2020 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 Szkoły Podstawowej wraz z zapleczem. Jego bieżąca 
działalność finansowana jest środkami przekazywanymi regularnie przez firmę MAX-POL oraz dotacją 
z budżetu gminy na prowadzenie sekcji, która w 2020r. wyniosła 6.000zł.   
 

II. 

W 2020r. kontynuowano  działania inwestycyjne  związane z rozwojem bazy rekreacyjnej 
w poszczególnych miejscowościach.  

Dzięki dotacji pozyskanej przez gminę z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zrealizowano zadanie pn.: „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie”.  Umowa Wójta Gminy z Zarządem 
Województwa przewidująca dofinansowanie zadania podpisana została 18 lutego 2020r.  Z początkiem 
kwietnia rozstrzygnięty został przetarg na wybór wykonawcy, którym została firma NOVUM spółka 
z o.o. spółka komandytowa ze Szczytna. Zakres zadania obejmował: wykonanie  altanki rekreacyjnej  
o wymiarach 4,50m x 7m, montaż czterech urządzeń placu zabaw oraz czterech urządzeń siłowni 
plenerowej (wioślarz, wyciąg z góry, narciarz, twister), montaż ławek parkowych, koszy na śmieci  
Teren placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią piaskową został wydzielony ogrodzeniem panelowym, 
a cały obszar oświetlony lampami solarnymi. Koszt realizacji projektu wyniósł 167.283,19zł, a oddanie 
do użytkowania obiektu miało miejsce 5 września.  

25 lutego 2020 do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” zgłoszone zostały dwa projekty 
przygotowane we współpracy z grupami odnowy wsi: „Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana 
nawierzchni przy świetlicy wiejskiej  czyli miejsce nie tylko na wybryki w miejscowości Wyki” 
oraz  „Babską Rade mamy i serce wsi odnawiamy”, dotyczący remontu, doposażenia świetlicy wiejskiej 
i odnowienia parku wiejskiego w Wolenicach. Oba projekty uzyskały pozytywne oceny, czego efektem 
było podpisanie umów dofinansowania z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 24 lipca.    

W ramach pierwszego projektu do budynku świetlicy wiejskiej w Wykach dobudowano taras 
rekreacyjny o  powierzchni  46  m²,  utwardzony grafitową  kostką brukową z zadaszeniem o konstrukcji 
drewnianej  pokrytym blachodachówką.  Na  placu  przez  świetlicą  wymieniono krawężniki i  ułożono 
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nową nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni  159  m² oraz zamontowano dwie ławki parkowe 
i kosz na śmieci. Koszt realizacji wyniósł 72.137,76zł, z czego 22.748zł stanowiła dotacja z budżetu 
Województwa Wielkopolskiego. Udział mieszkańców wsi w pracach obejmował  rozbiórkę i wywóz 
spękanej nawierzchni betonowej, izolację pionową odsłoniętych ścian fundamentowych budynku 
świetlicy oraz plantowanie terenu zielonego.   

Z kolei w Wolenicach kosztem 45.886zł wykonano remont korytarza i pomieszczenia świetlicy 
(wykonanie wylewek wyrównujących, ułożenie płytek podłogowych i ściennych, malowanie ścian), 
zamontowano aneks kuchenny z niezbędnymi przyłączami, rozbudowano  instalację elektryczną. 
Kwota dotacji wyniosła 24.450zł. Istotną częścią projektu było odnowienie parku wiejskiego 
przyległego do świetlicy przez mieszkańców wsi, dzięki czemu przywrócono temu obszarowi charakter 
rekreacyjny.   

W 2020r.  kontynuowano realizację  zadania „Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej 
w Budach”. Zamontowano dodatkowe urządzenie na placu zabaw, a jego teren ogrodzono.  

Na koniec roku 2020 na terenie gminy funkcjonowało 12 placów zabaw dla dzieci 
zlokalizowanych w 10 miejscowościach  (po dwa w Rozdrażewie i Dzielicach, po jednym w Nowej Wsi, 
Dąbrowie, Grębowie, Wolenicach, Rozdrażewku, Trzemesznie, Budach i Henrykowie). Również 
w 10 miejscowościach zlokalizowane są siłownie zewnętrzne (dwie w Rozdrażewie, po jednej 
lokalizacji w Chwałkach, Dąbrowie,  Nowej Wsi, Rozdrażewku, Trzemesznie, Wolenicach, Dzielicach, 
Budach i Henrykowie). Aktywnemu spędzaniu wolnego czasu służą również boiska sportowe 
zlokalizowane w następujących miejscowościach: Budy, Grębów, Dąbrowa, Dzielice, Maciejew,  Nowa 
Wieś, Rozdrażew,  Rozdrażewek, Trzemeszno.   

III.  

W 2020r. 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 10.000 zł. W oparciu o ocenę ofert przez komisję konkursową Wójt 
Gminy przyznał dotacje: 
- Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” w wysokości 5.150 zł na wsparcie realizacji 
zadania publicznego pod nazwą „Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym 
(badminton, piłka nożna halowa, piłka ręczna), 
- Stowarzyszeniu „Inspiracje” w kwocie 2.500 zł na realizację zadania „III Bieg Rozdrażewskich - 750–
lecie Rozdrażewa”, 
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”  w wysokości 1.700 zł na realizację zadania publicznego 
pod nazwą  „W zdrowym ciele zdrowy duch”, 
- Stowarzyszeniu „Sport Team” w kwocie 650 zł na realizację zadania pod nazwą – „Mikołajkowy turniej 
tenisa ziemnego”. 

Ze względu na pandemię koronawirusa i związane z tym obostrzenia część organizacji 
zrezygnowała z realizacji zadań. Zostały zrealizowane dwa projekty: „Organizacja imprez o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym (badminton, piłka nożna halowa, piłka ręczna)” oraz „W zdrowym ciele zdrowy 
duch”. W ramach projektu „Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, Uczniowski Klub 
Sportowy „Doliwa” zorganizował: 
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– Mistrzostwa Gminy Rozdrażew w Badmintonie w trzech kategoriach wiekowych, w których 
wzięło udział 52 uczestników 

– -Mistrzostwa Gminy Rozdrażew w Piłce Nożnej Halowej, w których uczestniczyło 50 
zawodników, 

– Turniej Piłki Ręcznej z okazji 750-lecia powstania Rozdrażewa, w których wzięło udział 25 
uczestników. 

Natomiast w ramach zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch” Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich 
„Rozdrażew”  przeprowadziło zajęcia fitness dla kobiet.  

 

 

 

CZĘŚĆ PIĄTA   
 
STAN FINANSÓW GMINY NA DZIEŃ 31.12.2020.    
 

Z dniem 31 grudnia 2020r. zakończona została realizacja budżetu na rok 2020, będącego  
rocznym planem dochodów i wydatków gminy, a jednocześnie podstawą jej działalności w danym roku.  
Dochody budżetu wykonane zostały w wysokości 27.459.167,89zł, co  stanowiło 99,66%  planu, 
natomiast wydatki wykonano w wysokości 25.795.926,03 zł, tj.  88,59  % planu.  

W trakcie roku 2020 Gmina  Rozdrażew zaciągała pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę łącznika kanalizacji sanitarnej Rozdrażew – Dzielice 
w wysokości 848.872zł, z czego transza na rok 2020 wyniosła 580.226zł. Jednocześnie dokonano spłaty 
rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na  budowę kanalizacji na terenie nowego Osiedla w Rozdrażewie oraz  Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych  w łącznej wysokości 108.640zł.  

 
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).  

 
 
 

      Mariusz Dymarski  
Wójt Gminy Rozdrażew 

 


