
UCHWAŁA NR XXVI/197/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz § 71 Statutu Gminy Rozdrażew z dnia  20 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
Nr 73, poz. 1420; z 2011r. Nr 124, poz. 2028, 2017r. poz. 6278, 2018r. poz. 8147)  uchwala się, co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew         w roku 2020:       
1/ Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały,       2/ Komisji Spraw 
Społecznych w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały,       3/ Komisji Rewizyjnej w brzmieniu załącznika nr 
3 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym         stałych 
Komisji Rady Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/197/2021 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

Sprawozdanie 

z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

za 2020 rok  

 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w okresie sprawozdawczym odbyła  11 posiedzeń 
wspólnych z Komisją Spraw Społecznych. Średnia frekwencja wyniosła 91%. Obecność członków 
przedstawiała się następująco : 

Obecny          Nieobecny 

1. Dawid Bała            10                      1 

2. Mirosław Jarocki     9                       2 

3. Jerzy Juskowiak      9                       2 

4. Robert Juskowiak  10                       1 

5. Jan Maciejewski     11                       - 

6. Paweł Pawlak         10                       1 

7. Andrzej Ptak          11                        - 

8. Mirosław Udzik     10                        1 

W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. Ponadto 
w poszczególnych posiedzeniach udział wzięli: przedstawiciel Biura Projektowego w Jarocinie 
J. Pieńczewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi W. Filipiak oraz Rada Rodziców i rady 
klasowe szkoły, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej D. Krzyżosiak, Kierownik Gminnego 
Zespołu Szkół i Przedszkoli H. Jankowski, kierownicy, inspektorzy i podinspektorzy Referatów Urzędu 
Gminy, którzy referowali tematy i udzielali wyjaśnień dotyczących omawianych zagadnień. 

Komisja na swych posiedzeniach analizowała i opiniowała materiały sesyjne dotyczące: 

1/ sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego za 2019r. wraz 

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

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

2/ raportu o stanie gminy za 2019r. oraz  udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy, 

3/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2021 rok, 

4/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i jej zmian, 

5/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r., o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie. 

6/ utrzymania obowiązujących w 2020r. stawek podatków na  rok 2021. 

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

1/ uchwalenia gminnych programów profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii oraz ich zmian, 

2/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi, 

3/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
 terenie Gminy, 
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4/ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
 kwoty dofinansowania opłat w 2020 r, 2021r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, 

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

6/ określenia minimalnych wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych, 

7/ 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, 

obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych  przez 

Gminę Rozdrażew, 

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

9/ zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” sołectwa Maciejew, 

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

11/ 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, 

12/ przystąpienia Gminy 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 wraz z promocją zrównoważonego 

transportu w Powiecie Krotoszyńskim", w ramach WRPO na lata 2014-2020; 

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

14/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, 

15/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew  jego zmian, 

16/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty (wraz z sporządzoną kalkulacją tej opłaty), 

17/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

18/ powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania „Zorganizowanie i nadzór nad 

funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin  objętych Porozumieniem w zakresie 

zagospodarowania odpadów komunalnych”  oraz  przystąpienia do spółki  ZGO w Jarocinie – 

Wielkopolskie  Centrum Recyklingu, 

19/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu, 

20/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na najem lokali i dzierżawę
 gruntów z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami, 

21/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, lokalu mieszkalnego w drodze przetargu 

nieograniczonego, 
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22/ ustalenia wysokości  ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP na terenie gminy, 

23/ aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozdrażew 

na lata 2020-2032, 

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

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania, 

25/ odwołania i  powołania Skarbnika Gminy, 

26/ zmian budżetu gminy. 

W okresie sprawozdawczym komisja przyjęła: 

1/ sprawozdania z realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
 alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019r., 

2/ sprawozdanie z współpracy Gminy Rozdrażew z  organizacjami pozarządowymi za 2019r., 

3/ informację o realizacji zadań oświatowych w gminie Rozdrażew za rok szkolny 2019/2020, w tym 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

4/ opracowała sprawozdanie z działalności i plany pracy komisji. 

Komisja zapoznała się z: 

- założeniami  projektu „Geriatria w Powiecie Krotoszyńskim” przekazanego  przez Stowarzyszenie 
„Krotoszyn Na Nowo”, 

- petycją Koalicji „Polska Wolna od 5 G”- „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”. 

W trakcie posiedzeń Komisja rozpatrzyła wniosek radnego powiatu w sprawie partycypowania Gminy 
Rozdrażew w kosztach zakupu radarowego systemu pomiaru prędkości rzeczywistej. Wskazaną 
lokalizację urządzenia przy  ul. Krotoszyńskiej uznała za uzasadnioną. Z uwagi na brak środków 
w budżecie komisja wstrzymała się z podjęciem decyzji o dofinansowaniu zakupu  urządzenia. 

Podczas odbytych posiedzeń wyjazdowych komisja: 

- dokonała wizytacji hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych, 

- uczestniczyła w zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi spotkaniu z udziałem 

architekta, dyrekcji, rady rodziców i rad klasowych szkoły w celu wypracowania koncepcji budowy 

hali sportowej. 

W ramach wolnych głosów i wniosków omawiano - z inicjatywy członków Komisji oraz Wójta Gminy 
zagadnienia dotyczące m. in.: 

1/ remontu dróg powiatowych i gminnych, 

2/ usuwania awarii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, 

3/ obchodów  jubileuszu 750-lecia powstania Rozdrażewa,  

4/ planowanych inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych na terenie gminy, 

5/ budowy remizy OSP w Rozdrażewie oraz pozyskania  dofinansowania zadania,  

6/ przesunięcia realizacji przebudowy ul. Dworcowej na rok 2021, 

7/ zaopatrzenia gminy w wodę i planowanych odwiertów studni,  

8/ sytuacji demograficznej w gminie, 

9/ rozliczenia nagrody w konkursie za działania prokulturowe za projekt „Teatr łączy pokolenia”, 

10/ gospodarki lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, 

11/ uruchomienia zbiornika do wody w  stacji wodociągowej w Dzielicach, 
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12/ nowych uregulowań w zakresie naliczania opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

13/ udzielanej pomocy finansowej właścicielom nieruchomości na terenie gminy w zakresie 

usuwania wyrobów zawierających azbest, 

14/ planowanej budowy sali sportowej w Nowej Wsi, 

15/ funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych na terenie gminy oraz usuwania awarii, 

16/ zaawansowania  procesu  komunalizacji części Rynku. 

17/ zniesienia regionalizacji instalacji i podjęcia współpracy z Zakładem Zagospodarowania 

Odpadów w Jarocinie, 

18/ realizacji budowy łącznika Rozdrażew- Dzielice oraz planowanej budowy sieci kanalizacyjnej 

wraz  z wymianą linii wodociągowej w Dzielicach, 

19/ funkcjonowania spółek wodnych na terenie gminy, 

20/ realizacji światłowodu na terenie gminy, 

21/ uruchomionej stołówki  w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie, 

22/ funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

23/ zastosowanych ograniczeń i zasad bezpieczeństwa w  zakresie funkcjonowania samorządu 

gminy  w związku z pandemią COVID-19, 

24/ wprowadzonego systemu zdalnej nauki w szkołach , 

25/ funkcjonowania Przychodni Zdrowia w Rozdrażewie oraz podjęcia starań o pozyskanie nowego 

lekarza, 

26/ zwolnionego mieszkania socjalnego przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach, 

27/ pozyskanego  przez gminę sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+”, 

28/ kontynuacji  budowy ścieżki  pieszo- rowerowej Nowy Folwark – Bożacin – Brzoza wraz 

z montażem wiat rowerowych w miejscowościach Henryków, Dzielice, 

29/ pozyskania dofinansowania PROW na realizację budowy sieci kanalizacyjnej i wymianę sieci 

wodociągowej w Dzielicach. 

Na sesjach Rady Gminy przed każdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji przedkładał 
wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 

       

Przewodniczący Komisji 

       /-/   Dawid Bała
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/197/2021 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

Sprawozdanie 

z działalności Komisji Spraw Społecznych  

za 2020 rok  

 Komisja Spraw Społecznych w okresie sprawozdawczym odbyła 11 posiedzeń wspólnych z Komisją 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Średnia frekwencja wyniosła 91%. 

Obecność członków przedstawiała się następująco: 

Obecny          Nieobecny 

1. Jolanta Adamiak             9                   2 

2. Stanisław Janicki           11                   - 

3. Wiesław Jankowski       11                   - 

4. Zofia Marcisz                10                   1 

5. Roman Przepiórkowski 11                   - 

6. Roman Rzekiecki          10                   1 

7. Joanna Wojciechowska   8                   3 

W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. Ponadto 
w poszczególnych posiedzeniach udział wzięli: przedstawiciel Biura Projektowego w Jarocinie 
J. Pieńczewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi W. Filipiak oraz Rada Rodziców i rady 
klasowe szkoły, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej D. Krzyżosiak, Kierownik Gminnego 
Zespołu Szkół i Przedszkoli H. Jankowski, kierownicy, inspektorzy i podinspektorzy Referatów Urzędu 
Gminy, którzy referowali tematy i udzielali wyjaśnień dotyczących omawianych zagadnień. 

Komisja na swych posiedzeniach analizowała i opiniowała materiały sesyjne dotyczące: 

1/ sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego za 2019r. wraz 

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

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

2/ raportu o stanie gminy za 2019r. oraz  udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy, 

3/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2021 rok, 

4/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i jej zmian, 

5/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r., o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie. 

6/ utrzymania obowiązujących w 2020r. stawek podatków na  rok 2021. 

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

 1/ uchwalenia gminnych programów profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii oraz ich zmian, 

2/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi, 

 3/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
 terenie Gminy, 

4/ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 
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kwoty dofinansowania opłat w 2020 r, 2021r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, 

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

6/ określenia minimalnych wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych, 

7/ 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, 

obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych  przez Gminę 

Rozdrażew, 

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

9/ zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” sołectwa Maciejew, 

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

11/ 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, 

12/ przystąpienia Gminy 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 wraz z promocją zrównoważonego 

transportu w Powiecie Krotoszyńskim", w ramach WRPO na lata 2014-2020; 

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

14/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, 

15/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew  jego zmian, 

16/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty (wraz z sporządzoną kalkulacją tej opłaty), 

17/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

18/ powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania „Zorganizowanie i nadzór nad 

funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin  objętych Porozumieniem w zakresie 

zagospodarowania odpadów komunalnych”  oraz  przystąpienia do spółki  ZGO w Jarocinie – 

Wielkopolskie  Centrum Recyklingu, 

19/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu, 

20/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na najem lokali i dzierżawę
 gruntów z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami, 

21/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, lokalu mieszkalnego w drodze przetargu 

nieograniczonego, 
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22/ ustalenia wysokości  ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP na terenie gminy, 

23/ aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozdrażew 

na lata 2020-2032, 

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

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania, 

25/ odwołania i  powołania Skarbnika Gminy, 

26/ zmian budżetu gminy. 

W okresie sprawozdawczym komisja przyjęła: 

1/ sprawozdania z realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
 alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019r., 

2/ sprawozdanie z współpracy Gminy Rozdrażew z  organizacjami pozarządowymi za 2019r., 

3/ informację o realizacji zadań oświatowych w gminie Rozdrażew za rok szkolny 2019/2020, w tym 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

4/ opracowała sprawozdanie z działalności i plany pracy komisji. 

Komisja zapoznała się z: 

- założeniami  projektu „Geriatria w Powiecie Krotoszyńskim” przekazanego  przez Stowarzyszenie 
„Krotoszyn Na Nowo”, 

- petycją Koalicji „Polska Wolna od 5 G”- „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”. 

W trakcie posiedzeń Komisja rozpatrzyła wniosek radnego powiatu w sprawie partycypowania Gminy 
Rozdrażew w kosztach zakupu radarowego systemu pomiaru prędkości rzeczywistej. Wskazaną 
lokalizację urządzenia przy  ul. Krotoszyńskiej uznała za uzasadnioną. Z uwagi na brak środków 
w budżecie komisja wstrzymała się z podjęciem decyzji o dofinansowaniu zakupu  urządzenia. 

Podczas odbytych posiedzeń wyjazdowych komisja: 

- dokonała wizytacji hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych, 

- uczestniczyła w zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi spotkaniu z udziałem 

architekta, dyrekcji, rady rodziców i rad klasowych szkoły w celu wypracowania koncepcji budowy 

hali sportowej. 

W ramach wolnych głosów i wniosków omawiano - z inicjatywy członków Komisji oraz Wójta Gminy 
zagadnienia dotyczące m. in.: 

1/ remontu dróg powiatowych i gminnych, 

2/ usuwania awarii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, 

3/ obchodów  jubileuszu 750-lecia powstania Rozdrażewa,  

4/ planowanych inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych na terenie gminy, 

5/ budowy remizy OSP w Rozdrażewie oraz pozyskania  dofinansowania zadania,  

6/ przesunięcia realizacji przebudowy ul. Dworcowej na rok 2021, 

7/ zaopatrzenia gminy w wodę i planowanych odwiertów studni,  

8/ sytuacji demograficznej w gminie, 

9/ rozliczenia nagrody w konkursie za działania prokulturowe za projekt „Teatr łączy pokolenia”, 

10/ gospodarki lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, 

11/ uruchomienia zbiornika do wody w  stacji wodociągowej w Dzielicach, 
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12/ nowych uregulowań w zakresie naliczania opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

13/ udzielanej pomocy finansowej właścicielom nieruchomości na terenie gminy w zakresie 

usuwania wyrobów zawierających azbest, 

14/ planowanej budowy sali sportowej w Nowej Wsi, 

15/ funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych na terenie gminy oraz usuwania awarii, 

16/ zaawansowania  procesu  komunalizacji części Rynku. 

17/ zniesienia regionalizacji instalacji i podjęcia współpracy z Zakładem Zagospodarowania 

Odpadów w Jarocinie, 

18/ realizacji budowy łącznika Rozdrażew- Dzielice oraz planowanej budowy sieci kanalizacyjnej 

wraz  z wymianą linii wodociągowej w Dzielicach, 

19/ funkcjonowania spółek wodnych na terenie gminy, 

20/ realizacji światłowodu na terenie gminy, 

21/ uruchomionej stołówki  w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie, 

22/ funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

23/ zastosowanych ograniczeń i zasad bezpieczeństwa w  zakresie funkcjonowania samorządu 

gminy  w związku z pandemią COVID-19, 

24/ wprowadzonego systemu zdalnej nauki w szkołach , 

25/ funkcjonowania Przychodni Zdrowia w Rozdrażewie oraz podjęcia starań o pozyskanie nowego 

lekarza, 

26/ zwolnionego mieszkania socjalnego przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach, 

27/ pozyskanego  przez gminę sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+”, 

28/ kontynuacji  budowy ścieżki  pieszo- rowerowej Nowy Folwark – Bożacin – Brzoza wraz 

z montażem wiat rowerowych w miejscowościach Henryków, Dzielice, 

29/ pozyskania dofinansowania PROW na realizację budowy sieci kanalizacyjnej i wymianę sieci 

wodociągowej w Dzielicach. 

Na sesjach Rady Gminy przed każdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji przedkładał 
wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 

       

         

Przewodnicząca Komisji 

       

       /-/ Jolanta Adamiak  
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/197/2021 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Rozdrażew za 2020 rok 

    Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń. Frekwencja członków 
w posiedzeniach wyniosła 97%. 

Tematami posiedzeń komisji były: 

- Opracowanie sprawozdania i  rocznego planu pracy, 

- Budowa zbiornika do wody na terenie Stacji  Uzdatniania Wody Dzielice, 

- Funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy, 

- Rozliczenie nagrody w konkursie działania proekologiczne i prokulturowe za projekt „Teatr łączy 

pokolenia”, 

- Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2019r. - opinia o wykonaniu budżetu gminy 

i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

- Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków za 2019r., 

- Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Komisja Rewizyjna  opracowała sprawozdanie z działalności  oraz plan pracy na 2020r. 

     Realizując plan pracy Komisja Rewizyjna dokonała kontroli  przeprowadzonego postępowania 
przetargowego pn. Budowa zbiornika do wody na terenie Stacji  Uzdatniania Wody Dzielice. 

Zbadane dokumenty potwierdziły prawidłowo ogłoszone i przeprowadzone w dniu                       
30.07.2019r. postępowanie. Spośród 3 ofert najkorzystniejszą z ceną 353.625 zł złożyła firma „HMB” 
z Witaszyczek. Przedmiot zamówienia obejmował budowę naziemnego zbiornika cylindrycznego 
V=200m3 na wodę o konstrukcji żelbetowej, przyłączenie zbiornika do SUW, wykonanie sterowania 
pomp oraz instalacja sond w zbiorniku. 

Realizacja zadania nastąpiła prawidłowo, terminowo i zgodnie  z zawartą umową, co potwierdza 
sporządzony protokół odbioru końcowego zadania, na które udzielony został  72-miesięczny okres 
gwarancji. Koszt zadania wyniósł 353.625 zł. Nadzór inwestorski pełnili: P. Wizner ze Sulmierzyc oraz   
P. Flege ze Zdun za łączną kwotę  9.840 zł. 

Komisja dokonała  wizytacji wybudowanego i zamontowanego zbiornika w Stacji Uzdatniania Wody 
Dzielice. Stwierdziła, że zadanie zrealizowano prawidłowo i zgodnie z ustawą prawo zamówień  
publicznych oraz  uchwałą Rady Gminy. 

Na kolejnym posiedzeniu komisja zapoznała się z: protokółem z kontroli Sanepidu, dokumentami 
Państwowej Straży Pożarnej informującymi, że nie podejmą czynności kontrolnych oraz decyzją Nadzoru 
Budowlanego Starostwa w Krotoszynie o pozwoleniu na oddanie zbiornika                                 do 
użytkowania. 

W okresie sprawozdawczym Komisja dokonała  analizy wydatków w rozdz. Ochotnicze straże 
pożarne. Przeprowadzone czynności kontrolne potwierdziły poniesione wydatki na bieżące  utrzymanie  
jednostek i obiektów OSP w kwocie 86.047,29 zł. Poszczególne paragrafy obejmowały: 

§ 2820. - dotacje celowe z budżetu  dla OSP Nowa Wieś i OSP Dzielice -   łącznie  2.370 zł, 

§ 3020. - środki ochrony osobistej w ramach BHP -  35 zł, 

§ 3030. - wypłata ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach  ratowniczo- gaśniczych 

i szkoleniach - 5.455 zł, 
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§ 4110. - opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia Komendanta Gminnego i konserwatora 

OSP Nowa Wieś - 2.021,22 zł, 

§ 4170. - wynagrodzenie bezosobowe dla   w/w osób - 13.080 zł, 

§ 4190. - zakup nagród za udział w konkursach i zawodach pożarniczych - 2.357,79 zł, 

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP - 23.181,65 zł, 

§ 4260. - zakup energii i wody - 11.750,96 zł, 

§ 4300. - bieżąca naprawa, konserwacja samochodów i urządzeń, szkolenia, badania 

strażaków  -      16.610,22 zł, 

§ 4360. - koszty abonamentu telefonii komórkowej i powiadomień strażaków o wjazdach 

na akcje - 827,27 zł, 

§ 4430. - ubezpieczenie samochodów, strażaków, uczestników zawodów,  opłaty ewidencyjne, 

zezwolenia na kierowanie  pojazdami – 6.968,18 zł. 

§ 6230. - dotacja majątkowa dla OSP Nowa Wieś na zakup agregatu prądotwórczego - 1.390zł 

(uzyskane dofinansowanie MSWiA -10.710zł ). 

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek na terenie gminy. 
Wydatki poniesiono zgodnie z uchwałą budżetową do wysokości występujących potrzeb, które komisja 
uznała za celowe. Pozytywne oceniła podjęte starania o pozyskanie dotacji z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (35.000zł), z Funduszu Ubezpieczeń (1.000zł) oraz z Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego (6.030zł). 

Zgodnie z planem pracy Komisja zbadała  rozliczenie przyznanej gminie w 2017r.,  nagrody w konkursie  
Urzędu Marszałkowskiego działania ekologiczne i prokulturowe  za projekt „Teatr łączy pokolenia”. 
W 2016r. zakończony został projekt „Teatr łączy pokolenia”, realizowany trzy lata wspólnie przez Teatr 
Seniorów „Gracja” i Teatrzyk „Iskierki”. W związku z rezygnacją  Stowarzyszenia Emerytów i Seniorów 
z dalszej realizacji projektu jego kontynuację podjęto w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie. Przyznana  
nagroda w kwocie 7.000zł została przekazana na rzecz szkoły z przeznaczeniem na dalsze funkcjonowanie 
teatru i przygotowanie  kolejnego spektaklu. Udostępnione komisji faktury potwierdziły wydatkowanie 
nagrody w kwocie 6.614,34zł z przeznaczeniem na zakup: 

- dwóch zestawów mikrofonów bezprzewodowych na głowę z oświetleniem i okablowaniem 

- 4.990,34 zł, 

- materiałów do przygotowania kolejnego przedstawienia  (lizaków,  artykułów do dekoracji, koszty 

nagrywania spektaklu,  koszulki) - 803,06zł, 

- upominków dla dzieci i seniorów  - 820,94zł. 

Pozostała kwota 385,66 zł pokryła częściowo wydatki poniesione na przejazdy grupy na trzy spektakle 
do Krotoszyna, Orli i Kobierna. 

Komisja Rewizyjna potwierdziła prawidłowe rozliczenie nagrody w konkursie działania 
proekologiczne i prokulturowe za projekt  „Teatr łączy pokolenia”. Nie zgłosiła zastrzeżeń . 

Zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym Komisja  zbadała 
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019r., towarzyszące mu sprawozdania finansowe 
oraz informację o stanie mienia komunalnego. W oparciu o przeprowadzone czynności kontrolne 
dokonała analizy wykonania planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach budżetu. Dochody 
zrealizowano kwocie 24.379.181,16 zł, co stanowi 99,3% planu, natomiast wydatki w kwocie  
22.822.534,97 zł, tj. 91,7% planu. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.358.499,43 zł wykonano 
w wysokości 1.675.820,40 zł, co stanowi 71,1% założonego planu. Niższe wydatkowanie środków 
na inwestycje wynikło głównie z przesunięcia terminu rozbudowy oczyszczalni ścieków, niższego 
dofinansowania budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew, z uwagi na 
pokrycie części kosztów dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych oraz uzyskania w trakcie postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych cen korzystniejszych niż przewidywały kosztorysy inwestorskie. 
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W ramach oceny budżetu poddano kontroli wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości 
Wyki. Zbadane dokumenty potwierdziły prawidłowo przeprowadzone postępowanie na przebudowę dróg 
gminnych. Spośród 5 ofert najkorzystniejszą z ceną brutto 687.671,93zł (w tym droga                       
w Wykach 102.977,52zł) złożyła firma DROGBUD  SZABLEWSKI z  Nowych  Skalmierzyc, 
z terminem realizacji do 30.09.2019r. 

Z uwagi na nieprawidłowe naliczenie potrąceń w robotach budowlanych przez oferenta  Zamawiający 
dokonał korekty ceny w złożonej ofercie, co skutkowało zmniejszeniem kosztów zadania w Wykach 
do kwoty 94.742,03zł. Realizacja zadania nastąpiła prawidłowo, terminowo  i zgodnie z zawartą umową. 

Całkowity koszt realizacji przebudowy drogi w Wykach wyniósł kwotę 105.935,03 zł, w tym projekt 
budowlany z mapami 8.118zł, roboty budowlane zgodnie z kosztorysem powykonawczym 93.512,03zł 
oraz nadzór inwestorski 4.305zł. Zadanie zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych oraz uchwałą budżetową. 

Skontrolowano poniesione w okresie sprawozdawczym  m.in. wydatki na dokumentację projektową 
przebudowy ul. Dworcowej w Rozdrażewie. Zamawiający zawarł umowę z  firmą „Piotr Sasin 
Projektowanie Drogowe i Nadzór” z Krotoszyna na wykonanie projektu technicznego przebudowy 
ul. Dworcowej wraz z odejściem kanalizacji deszczowej na kwotę 18.696zł. W trakcie realizacji zadania 
uległ zwiększeniu zakres prac projektowych z uwagi na konieczność wybudowania kablowej linii 
oświetleniowej oraz zmiany klasoużytku  „Ti” na „dr. W aneksie do umowy termin realizacji zadnia 
wyznaczono do 29.11.2019r. W dniu 30.12.2019r. wykonawca dostarczył zamawiającemu 
zaakceptowane przez Starostwo zgłoszenie. W związku z  późnieniem wykonawcy naliczono kary 
umowne w kwocie 1.159,15 zł. 

Poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej                             
z budową linii oświetleniowej wyniosły kwotę 19.311zł (wraz z usługą geodezyjną dot. zmiany 
klasoużytku). 

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła  nieprawidłowości  w realizacji dokumentacji projektowej w/w 
zadania drogowego. Podjęte czynności w zakresie naliczonych kar umownych wykonawcy uznała 
za prawidłowe. 

W dalszych podjętych czynnościach Komisja zbadała wydatki  majątkowe w zakresie rozbudowy 
oświetlenia ulicznego Wolenice - Dębowiec. Zawarto  umowę z firmą „Usługi Projektowe Andrzej 
Kopejkin z Koźmina Wlkp.” na wykonanie projektu technicznego linii oświetlenia ulicznego  
w miejscowości Dębowiec, z ceną 6.765zł. Zakres zadania obejmował budowę 9 punktów świetlnych 
i linii oświetleniowej o długości 1.094m z terminem realizacji do 15.10.2019r.                         Na wniosek 
projektanta podpisano aneks do umowy  wyznaczając termin dokonania uzgodnień i zgłoszenia 
w Starostwie do 29.11.2019r. Ze względu na opóźnienie - dostarczenie dokumentacji w dniu 4.12.2019r. - 
wykonawcy  naliczono kary umowne w wysokości 67,65zł. 

Na rozbudowę oświetlenia w miejscowości Dębowiec spośród 3  złożonych ofert najkorzystniejszą 
z ceną brutto 60.024zł wybrano firmę Chmielarz Janusz „JANBUD” Zakład Elektryczny z Rozdrażewa. 
Realizacja zadania nastąpiła prawidłowo, terminowo i zgodnie   z zawartą umową. 

Przeprowadzone kontrole potwierdziły poniesione wydatki : 

- w dz. 750 rozdz. Urzędy Gmin §4700  na szkolenia wraz z kosztami dojazdu -  30.031,77zł, 

- w zakresie promocji i publikacji ogłoszeń ( na koniec listopada 2019r.) - 32.306,84zł. 

Przedłożone faktury potwierdziły prawidłowo dokonane zakupy i opublikowane w prasie 

ogłoszenia. 

Prawidłową gospodarkę finansową gminy w 2019r.  potwierdziły dokonane pozostałe kontrole m.in.: 
w zakresie udzielonych ulg w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, poniesionych wydatków na: 
oświetlenie ulic, placów i dróg, rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach   Budy 
i Rozdrażewek oraz  udzielonych przez gminę dotacji na realizację zadań o charakterze pożytku 
publicznego. Szczegółowe wyniki tych kontroli zawarte zostały we wniosku Komisji  Rewizyjnej 
o udzielenie absolutorium. 

Przeprowadzona przy tej okazji analiza informacji o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2019r. - 
31.12.2019r. potwierdza, że  gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegało prawidłowo i zgodnie 
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z uchwałą Rady Gminy określającą zasady i formy nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony. 

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2019r i wystąpiła 
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 
pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek. 

Realizując plan pracy komisja zapoznała się z kosztami funkcjonowania oczyszczalni ścieków 
za 2019r. Całkowity koszt funkcjonowania oczyszczalni wyniósł 264.106,81zł,  w tym: 

- zakup materiałów- 29.021,67 zł 

- zakup energii - 121.196,28 zł 

- usługi remontowe - 5.400,00 zł 

- zakup usług (ochrona obiektu, pakiet transmisyjny kart SIM, usługa kominiarska, nadzór 

technologiczny, konserwacja wciągnika, badania laboratoryjne ścieków i osadu, 

zagospodarowanie osadu, ciśnieniowe mycie kanalizacji i biobloku, naprawy oczyszczalni 

i przepompowni, usuwanie awarii sieci wodociągowej) - 95.288,41 zł 

- zakup usług telekomunikacyjnych - 301,32 zł 

- opłata za umieszczenie w pasie drogi rur kanalizacyjnych - 6.540,88 zł 

- wydatki nie zależne do wynagrodzenia BHP - 974,58 zł 

- różne opłaty  (koszty ubezpieczenia, opłata ekologiczna) - 5.383,67 zł. 

Osiągnięte wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków wyniosły 421.432,76 zł . Stan zaległości z tytułu 
opłaty na koniec 2019 r. wyniósł 14.508,23 zł, a na dzień kontroli (13.08.2020r.) kwotę 6.565,40 zł, 
co stanowi 1,57 % przypisu za rok 2019. W stosunku do osób zalegających wystawionych zostało 
60 wezwań do zapłaty  oraz  dokonano 7 wpisów do Krajowego Rejestru Długów. 

Poniesione wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni Komisja uznała za celowe 
i uzasadnione. Pozytywnie oceniła podejmowane przez gminę czynności w celu zapewnienia prawidłowej  
ściągalności opłaty za zrzut ścieków. Zapoznała się z funkcjonowaniem oczyszczalni podczas wizji 
lokalnej. 

   W roku 2020 Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rozdrażewie. Udzielone za okres trzech kwartałów 2020r. świadczenia z zakresu pomocy  społecznej 
obejmowały: 

- dodatki mieszkaniowe/energetyczne - 1.753,08 zł 

- zasiłek stały  - 4.620,56 zł 

- składki zdrowotne dla osoby pobierającej zasiłek stały  -261,96 zł 

- zasiłki okresowe i celowe  - 14.648,50 zł 

- posiłek w szkole i w domu -  5.000 zł 

- pobyt w DPS  - 54.725,57 zł 

- koszt dowozu do ŚDS  -  357,96 zł. 

Realizowane w ramach zadań zleconych świadczenia z budżetu państwa obejmowały: 

- świadczenia wychowawcze (program „Rodzina 500+”, „Dobry Start”) - 4.771.592,50 zł, 

- świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, „Za życiem”, zasiłek opiekuńczy, fundusz 

alimentacyjny) - 1.211.632,86zł, 

- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  od podopiecznych - 53.845,98 zł, 

- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki - 3.600 zł. 

W okresie sprawozdawczym GPS wypłacił świadczenia na łączą kwotę 6.122.038,97 zł, w tym 
6.058.856,03 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. Wydał 75 Kart Dużej Rodziny. 
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Przeprowadzone czynności kontrolne potwierdziły prawidłowo realizowane  przez ośrodek pomocy 
społecznej zadania statutowe, w tym zadania własne oraz zadania zlecone w ramach programów 
rządowych. Pozytywnie oceniono wdrażane nowe programy m.in. „Wspieraj seniora” i „Czyste 
Powietrze”. 

Wykonane zadania kontrolne przez Komisję Rewizyjną potwierdzają prawidłowość prowadzonej 
gospodarki finansowej przez Urząd Gminy w Rozdrażewie. 

       Przewodniczący Komisji 

       /-/ Jan Maciejewski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Rozdrażew
komisje przedkładają Radzie Gminy sprawozdania z działalności.

Wnoszę o przyjęcie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy w roku 2020.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji nie odbyła posiedzeń w okresie sprawozdawczym.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Jankowski
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