
          Uchwała Nr XIII/88/2016 
                                                         Rady Gminy Rozdrażew 
                                                         z dnia  26 lutego 2016r.  
 
 
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 
(tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 1515 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) uchwala się, co następuje :  
 
 
§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew  
       za 2015r. : 
 
      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 
     Artur Jakubek   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
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 2015. 
         
 
    
      
 Wójt Gminy  
 Mariusz Dymarski   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
   Rozdrażew  Nr XIII/88/2016 

z dnia  26 lutego 2016r.  
        

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

za 2015 rok  
 
 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w okresie sprawozdawczym odbyła                  
12 wspólnych posiedzeń z Komisją Spraw Społecznych. Średnia frekwencja wyniosła 96%. 
Obecność członków przedstawiała się następująco : 
                Obecny      Nieobecny   
 
1. Dawid Bała         11   1 
2. Eugeniusz Durak         12   - 
3. Mirosław Jarocki        12   -     
4. Mateusz Kolenda        10   2 
5. Jan Maciejewski       12   -  
6. Henryk Włodarczyk       11   1 
7. Zenon Włodarczyk       12   - 
8. Lucjan Zmyślony       12   - 
 
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 
Ponadto w poszczególnych posiedzeniach wzięli udział: Łukasz Dylik przedstawiciel Farmy 
Wiatrowej Rozdrazew, Wojciech Kowalewski projektant koncepcji budowy ścieżek pieszo - 
rowerowych na terenie powiatu krotoszyńskiego, Wojciech Gibasiewicz Z-ca Burmistrza 
Jarocina, przedstawiciele Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie, Dyrektor                    
ZSP w Rozdrażewie Krzysztof Broda i Z-ca Dyrektora Jan Antczak, Z-ca Prezesa Spółdzielni 
Kółek Rolniczych w Rozdrażewie Marek Bała, Prezes Zarządu Kółka Rolniczego                              
w Rozdrażewie Dominik Kobylarz, właściciel Przychodni ROZMED w Rozdrażewie  
Włodzimierz Hoffmann, 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 2014 r. wraz  
    z informacją o stanie mienia komunalnego  oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  
    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2015, 2016 rok,  
3/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i jej zmian,  
4/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r., o kształtowaniu 
     się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 
     Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,  
5/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2016r. tj. podatku od nieruchomości,   
    wysokości stawek  podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz wzorów 
    deklaracji i informacji  dla celów podatkowych. 
 

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,  ustalenia liczby punktów sprzedaży  
       napojów alkoholowych  oraz zasad usytuowania miejsc  sprzedaży na terenie gminy ,   
  2/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi, 
  



- 2- 
 

  3/ reprezentowania Gminy Rozdrażew w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, 
  4/ zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
      sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń, 
  5/ wyrażenia opinii o utworzeniu obszaru aglomeracji dla Gminy Rozdrażew, 
  6/ ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie  
      kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów  
      przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania  
      przedszkolnego,  prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, 
  7/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  
      na terenie Gminy Rozdrażew, 
  8/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,  
  9/ przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
      przestrzennego  zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Rozdrażew, 
10/ wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej SPZOZ w Krotoszynie,  
11/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  
       ścieków, 
12/ inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa, ustalenia  
       wysokości wynagrodzenia dla inkasentów oraz jego uchylenia,  
13/ powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na  ławników  
      z obszaru gminy Rozdrażew do Sądu Rejonowego w Krotoszynie i Sądu Rejonowego  
      w Ostrowie Wlkp. na kadencję 2016-2019, 
14/ przystąpienia Gminy Rozdrażew do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii  
       Odnawialnej, 
15/ wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rozdrażew w Stowarzyszeniu  
       „Wielkopolska z Wyobraźnią”  tworzącego LGD w okresie realizacji PROW 2014-2020, 
16/ zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach 
        na ławników,  
17/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia jej składu osobowego, 
18/ szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty  
       spłaty należności pieniężnych  mających charakter cywilnoprawny przypadających  
       Gminie Rozdrażew, 
19/ zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację budowy kanalizacji 
       sanitarnej i deszczowej  w miejscowości Rozdrażew – przedłużenie ul. Witosa, 
20/ zmiany Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2007-2015, 
21/ przeznaczenia umorzonej części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, 
22/ rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rozdrażew, 
23/ objęcia udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, 
24/ zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew, 
25/ zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru gminy Rozdrażew,     
26/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu  i Województwu  
       Wielkopolskiemu,   
27/ zmian budżetu gminy.  
 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmian 
wynikających z przeprowadzonego nowego postępowania przetargowego Komisja 
opiniowała projekty uchwał regulujące gospodarkę odpadami m. in. zmiany wysokości 
stawek za gospodarowanie odpadami. 
 

W okresie sprawozdawczym komisja :   
1/ przyjęła sprawozdania dotyczące:  
     - realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych   
        oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014r., 
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     - działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie, 
 2/ zapoznała się z informacją o:  
      - funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie, 
      - działalności przychodni ROZMED i stanie zdrowia na terenie gminy, 
 3/  opracowała plan pracy komisji. 
 

Pozytywnie zaopiniowała propozycje:  
1/  dofinansowania :  
     - utwardzenia pobocza drogi powiatowej Rozdrażewek - Różopole, 
     - kontynuacji budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą  
        w kierunku  Dzielic do ul. Przemysłowej w Rozdrażewie, 
     - budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wlkp.,    
2/ dokonania podziału i sporządzenia wyceny działki przeznaczonej do zbycia położonej  
    w miejscowości Wolenice.  
  
Komisja uczestniczyła w konsultacji społecznej dotyczącej koncepcji budowy ścieżek pieszo 
- rowerowych na terenie powiatu krotoszyńskiego z uwzględnieniem gminy Rozdrażew.  
 
W ramach odbytych posiedzeń wyjazdowych  komisja:  
-  zapoznała się z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie i miejscowej      
    oczyszczalni ścieków, 
-  zwiedziła  Zakład Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie  oraz  miejscowy obiekt  
    po byłej Masztalarni zaadaptowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich  
    w Rozdrażewie. 
 

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

  1/ remontu dróg powiatowych i gminnych, 
  2/ wycięcia krzewów oraz zbierania poboczy  przy w/w drogach, 
  3/ realizacji  zadań drogowych na terenie gminy,  
  4/ budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na przedłużeniu ul. Witosa w Rozdrażewie,  
  5/ kontynuacji modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Rozdrażewie, 
  6/ realizacji ścieżki pieszo-rowerowej w Henrykowie oraz kontynuacji odcinka  
      do Rozdrażewa, 
  7/ wynajmu sal wiejskich i ustalenia opłat za ich wynajem,  
  6/ planowanego zakupu ciągnika na potrzeby Urzędu Gminy, 
  7/ realizacji planowanej  budowy zespołu elektrowni wiatrowych na obszarze gminy, 
  8/ opieki na zwierzętami bezdomnymi, 
  9/ zaopatrzenia gminy w wodę oraz  powiadamiania mieszkańców w przypadku awarii  
      sieci wodociągowej, 
10/ opracowania dokumentacji na remont stawu w Trzemesznie, 
11/ wyboru ławników z obszaru gminy,  
12/ propozycji dofinansowania budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa  
      Medycznego w Ostrowie Wlkp.  
12/ funkcjonowania Przychodni „ROZMED” w Rozdrażewie i podjęcia działań w celu  
      usprawnienia przyjęć pacjentów,  
13/ gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz planowanej budowy Punktu  
      Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
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14/ planowanej przebudowy obiektu Przedszkola w Nowej Wsi oraz przewidywanej formy  
       dożywania, 
15/ zadań w zakresie oświetlenia ulicznego realizowanych przez Spółkę Oświetlenie Uliczne  
      i Drogowe w Kaliszu, 
16/ przeciwdziałania  alkoholizmowi i narkomanii wśród młodzieży, 
17/ likwidacji inkasa podatków przez sołtysów wsi.  
 
 
Na sesjach Rady Gminy przed każdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji  
przedkładał wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Przewodniczący Komisji 
       /-/ Zenon Włodarczyk    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
   Rozdrażew  Nr XIII/88/2016 

z dnia  26 lutego 2016r.  
 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Spraw Społecznych  

za 2015rok  
 
 Komisja Spraw Społecznych w okresie sprawozdawczym odbyła 12 wspólnych 
posiedzeń  z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Średnia frekwencja wyniosła  
88%. Obecność członków przedstawiała się następująco : 
               Obecny     Nieobecny   
 
 
1. Jolanta Adamiak        10   2 
2. Artur Jakubek       10   2 
3. Wiesław Jankowski       12   - 
4. Danuta Klinik        12   - 
5. Dariusz Kolenda           8   4 
6. Roman Przepiórkowski       11   1 
7. Roman Rzekiecki        11   1 
 
 
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 
Ponadto w poszczególnych posiedzeniach wzięli udział: Łukasz Dylik przedstawiciel Farmy 
Wiatrowej Rozdrazew, Wojciech Kowalewski projektant koncepcji budowy ścieżek pieszo - 
rowerowych na terenie powiatu krotoszyńskiego, Wojciech Gibasiewicz Z-ca Burmistrza 
Jarocina, przedstawiciele Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie, Dyrektor                    
ZSP w Rozdrażewie Krzysztof Broda i Z-ca Dyrektora Jan Antczak, Z-ca Prezesa Spółdzielni 
Kółek Rolniczych w Rozdrażewie Marek Bała, Prezes Zarządu Kółka Rolniczego                              
w Rozdrażewie Dominik Kobylarz, właściciel Przychodni ROZMED w Rozdrażewie  
Włodzimierz Hoffmann, 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 2014 r. wraz  
    z informacją o stanie mienia komunalnego  oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  
    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2015, 2016 rok,  
3/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i jej zmian,  
4/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r., o kształtowaniu 
     się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 
     Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,  
5/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2016r. tj. podatku od nieruchomości,   
    wysokości stawek  podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz wzorów 
    deklaracji i informacji  dla celów podatkowych. 
 

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,  ustalenia liczby punktów sprzedaży  
       napojów alkoholowych  oraz zasad usytuowania miejsc  sprzedaży na terenie gminy ,   
  2/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi, 
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  3/ reprezentowania Gminy Rozdrażew w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, 
  4/ zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
      sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń, 
  5/ wyrażenia opinii o utworzeniu obszaru aglomeracji dla Gminy Rozdrażew, 
  6/ ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie  
      kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów  
      przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania  
      przedszkolnego,  prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, 
  7/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  
      na terenie Gminy Rozdrażew, 
  8/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,  
  9/ przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
      przestrzennego  zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Rozdrażew, 
10/ wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej SPZOZ w Krotoszynie,  
11/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  
       ścieków, 
12/ inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa, ustalenia  
       wysokości wynagrodzenia dla inkasentów oraz jego uchylenia,  
13/ powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na  ławników  
      z obszaru gminy Rozdrażew do Sądu Rejonowego w Krotoszynie i Sądu Rejonowego  
      w Ostrowie Wlkp. na kadencję 2016-2019, 
14/ przystąpienia Gminy Rozdrażew do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii  
       Odnawialnej, 
15/ wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rozdrażew w Stowarzyszeniu  
       „Wielkopolska z Wyobraźnią”  tworzącego LGD w okresie realizacji PROW 2014-2020, 
16/ zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach 
        na ławników,  
17/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia jej składu osobowego, 
18/ szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty  
       spłaty należności pieniężnych  mających charakter cywilnoprawny przypadających  
       Gminie Rozdrażew, 
19/ zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację budowy kanalizacji 
       sanitarnej i deszczowej  w miejscowości Rozdrażew – przedłużenie ul. Witosa, 
20/ zmiany Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2007-2015, 
21/ przeznaczenia umorzonej części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, 
22/ rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rozdrażew, 
23/ objęcia udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, 
24/ zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew, 
25/ zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru gminy Rozdrażew,     
26/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu  i Województwu  
       Wielkopolskiemu,   
27/ zmian budżetu gminy.  
 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmian 
wynikających z przeprowadzonego nowego postępowania przetargowego Komisja 
opiniowała projekty uchwał regulujące gospodarkę odpadami m. in. zmiany wysokości 
stawek za gospodarowanie odpadami. 
 

W okresie sprawozdawczym komisja :   
1/ przyjęła sprawozdania dotyczące:  
     - realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych   
        oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014r., 
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     - działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie, 
 2/ zapoznała się z informacją o:  
      - funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie, 
      - działalności przychodni ROZMED i stanie zdrowia na terenie gminy, 
 3/  opracowała plan pracy komisji. 
 

Pozytywnie zaopiniowała propozycje:  
1/  dofinansowania :  
     - utwardzenia pobocza drogi powiatowej Rozdrażewek - Różopole, 
     - kontynuacji budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą  
        w kierunku  Dzielic do ul. Przemysłowej w Rozdrażewie, 
     - budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wlkp.,    
2/ dokonania podziału i sporządzenia wyceny działki przeznaczonej do zbycia położonej  
    w miejscowości Wolenice.  
  
Komisja uczestniczyła w konsultacji społecznej dotyczącej koncepcji budowy ścieżek pieszo 
- rowerowych na terenie powiatu krotoszyńskiego z uwzględnieniem gminy Rozdrażew.  
 
W ramach odbytych posiedzeń wyjazdowych  komisja:  
-  zapoznała się z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie i miejscowej      
    oczyszczalni ścieków, 
-  zwiedziła  Zakład Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie  oraz  miejscowy obiekt  
    po byłej Masztalarni zaadaptowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich  
    w Rozdrażewie. 
 

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

  1/ remontu dróg powiatowych i gminnych, 
  2/ wycięcia krzewów oraz zbierania poboczy  przy w/w drogach, 
  3/ realizacji  zadań drogowych na terenie gminy,  
  4/ budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na przedłużeniu ul. Witosa w Rozdrażewie,  
  5/ kontynuacji modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Rozdrażewie, 
  6/ realizacji ścieżki pieszo-rowerowej w Henrykowie oraz kontynuacji odcinka  
      do Rozdrażewa, 
  7/ wynajmu sal wiejskich i ustalenia opłat za ich wynajem,  
  6/ planowanego zakupu ciągnika na potrzeby Urzędu Gminy, 
  7/ realizacji planowanej  budowy zespołu elektrowni wiatrowych na obszarze gminy, 
  8/ opieki na zwierzętami bezdomnymi, 
  9/ zaopatrzenia gminy w wodę oraz  powiadamiania mieszkańców w przypadku awarii  
      sieci wodociągowej , 
10/ opracowania dokumentacji na remont stawu w Trzemesznie, 
11/ wyboru ławników z obszaru gminy,  
12/ propozycji dofinansowania budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa  
      Medycznego w Ostrowie Wlkp.  
12/ funkcjonowania Przychodni „ROZMED” w Rozdrażewie i podjęcia działań w celu  
      usprawnienia przyjęć pacjentów,  
13/ gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz planowanej budowy Punktu  
      Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
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14/ planowanej przebudowy obiektu Przedszkola w Nowej Wsi oraz przewidywanej formy  
       dożywania, 
15/ zadań w zakresie oświetlenia ulicznego realizowanych przez Spółkę Oświetlenie Uliczne  
      i Drogowe w Kaliszu, 
16/ przeciwdziałania  alkoholizmowi i narkomanii wśród młodzieży, 
17/ likwidacji inkasa podatków przez sołtysów wsi.  
 
 
Na sesjach Rady Gminy przed każdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji  
przedkładał wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 
 
 
 
 
 
       Przewodnicząca Komisji 
       /-/ Jolanta Adamiak 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
   Rozdrażew  Nr XIII/88/2016 

z dnia  26 lutego 2016r.  
 
 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozdrażew 

                                                                 za 2015 rok  
 
    Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 8 posiedzeń. Frekwencja członków 
w posiedzeniach wyniosła 96%. 
 

Tematami posiedzeń komisji były: 
- ukonstytuowanie  komisji i  opracowanie planu pracy, 
- kontrola działalności sołectwa Budy za 2014r., 
- przebudowa przepustu  komunikacyjnego na rowie melioracyjnym w ciągu drogi  
      w miejscowości Trzemeszno,   
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. - wydanie opinii o wykonaniu 

budżetu  i sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,  
- funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,  
- analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych działających na terenie gminy 

Rozdrażew za rok 2014., 
- rozpatrzenie skargi na bezczynność Wójta Gminy, 
- przebudowa ul. Łąkowej w Rozdrażewie.  
 
 

   Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonała wyboru Wiesława Jankowskiego 
na przewodniczącego i Henryka Włodarczyka na zastępcę przewodniczącego komisji oraz 
opracowała plan pracy.  
   Realizując plan pracy Komisja skontrolowała wydatki poniesione w ramach środków 
funduszu sołectwa wsi Budy za 2014r. Dokonana wyrywkowa kontrola rachunków na zakup 
materiałów potwierdziła wydatkowanie środków w kwocie 13.8743zł z przeznaczeniem                   
na: bieżące utrzymanie sali - 2.000 zł, wykonanie altanki rekreacyjnej - 1.800 zł, rozbudowę 
świetlicy - 10.074 zł. Realizacji zadań sołectwa dokonano przy wsparciu środków budżetu 
gminy, który wyniósł: altanka rekreacyjna - 1.600 zł, przebudowa świetlicy - 39.081 zł, zakup 
wyposażenia świetlicy – 12.560 zł, tym środki z PROW – 6.434 zł. 
Wydatkowanie środków funduszu sołectwa nastąpiło zgodnie z podjętą uchwałą zebrania 
wiejskiego. Prawidłowość dokonanych zakupów na realizację zadań potwierdzają sprawdzone 
wyrywkowo rachunki. Sołtys wsi w ustawowym terminie prawidłowo dokonywał czynności 
inkasa rat podatków oraz ich wpłat na konto Urzędu Gminy, co potwierdziły przedłożone 
kwitariusze przyjętych wpłaty oraz bankowe dowody wpłat. Dokonane czynności kontrolne 
potwierdziły prawidłowo prowadzoną gospodarkę finansową sołectwa. 
 

    W okresie sprawozdawczym komisja Rewizyjna Komisja skontrolowała wydatki                         
na przebudowę  przepustu komunikacyjnego na rowie melioracyjnym R-F w ciągu drogi 
gminnej nr 764593 w miejscowości Trzemeszno. Przedstawione komisji dokumenty 
potwierdziły prawidłowo przeprowadzone w dniu 10.02.2014r. postępowanie przetargowe,                     
w którym złożono 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę z ceną brutto 73.335,99 zł, przy 
kosztorysie inwestorskim na kwotę 109.187,63 zł, złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe Tomasz Oziębły z Namysłowa. Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy 
istniejącego przepustu betonowego wielootworowego na przepust jednootworowy poprzez 
rozebranie przepustu o długości 12m z rur betonowych oraz przyczółków, wykonanie ławy 
fundamentowej z kruszywa wraz z zagęszczeniem, montaż rur stalowych, wykonanie zasypki  
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rury, nasypu ziemnego, umocnienie dna i skarp wlotu przepustu, uporządkowanie terenu, 
wykonanie odcinkowej konserwacji rowu R-F. 

Zgłoszone uwagi mieszkańców wsi Trzemeszno, co do sposobu realizacji zadania i żądania 
podniesienia rzędnej poziomu przepustu spowodowały konieczność wykonania dodatkowych 
robót (podniesienie rzędnych ławy fundamentowej pod rurociąg przepustu, opracowanie 
aktualizacji  dokumentacji branży drogowej w zakresie ustalenia nowych rzędnych).  
Wartość zamówienia uległa zwiększeniu o 6.777,16 zł tj. z kwoty 73.335,99 zł do kwoty 
80.113,15 zł, co stanowi 9,24 % wartości początkowej.  
Zbadane dokumenty potwierdzają prawidłowe i terminowe wykonanie prac objętych umową. 
Faktura odpowiada wartości wynikającej z zawartej umowy oraz robót dodatkowych 
wskazanych w protokóle konieczności prac. Łączny koszt przebudowy przepustu wraz                       
z kosztami projektu technicznego, wznowienia znaków granicznych poniesionych w 2013r. 
wyniósł  93.370,15 zł.  
Komisja stwierdziła, że zadanie przebudowa przepustu komunikacyjnego na rowie 
melioracyjnym w miejscowości Trzemeszno zrealizowane zostało zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych i podjętymi uchwałami budżetowymi.  
 

    Zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym komisja  
zbadała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014r., towarzyszące mu 
sprawozdania finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego. W oparciu                                
o powyższe materiały oraz przeprowadzone czynności kontrolne dokonała analizy wykonania 
planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach budżetu. Dochody zrealizowano 
kwocie 14.566.698,50zł, co stanowi 98,68% planu, natomiast wydatki w kwocie 
14.899.713,92 zł tj. 92,2% planu.  
Komisja stwierdziła, że w 2014r. największe wydatki poniesione zostały na oświatę – 
6.143.410,74 zł, administrację publiczną - 1.962.581,95 zł i pomoc społeczną - 1.689.373 zł.  
 

Przyczyny odchyleń w realizacji planu dochodów i wydatków zostały uzasadnione                             
w sprawozdaniu Wójta Gminy, które komisja uznała za wyczerpujące. Pomimo 
zróżnicowanego wydatkowania środków realizacja założonych zadań rzeczowych przebiegała 
prawidłowo. W okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji zadania uporządkowania 
gospodarki wodno - ściekowej, budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzielice                     
w związku z przesuwanym terminem wdrożenia nowych programów unijnych. Realizacja 
zadania bowiem uzależniona  jest od możliwości pozyskania dofinansowania. Planowany 
wydatek majątkowy na zakup ciągnika został przesunięty na rok 2015.   
 

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.180.638,21 zł wykonano w wysokości 
2.631.149,07 zł, co stanowi 82,7% założonego planu. Niższe wydatkowanie środków 
na inwestycje - oprócz odstąpienia od realizacji w/w zadań - wynika z uzyskania w trakcie 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych cen korzystniejszych niż przewidywały 
kosztorysy inwestorskie. 
 

Zbadane wydatki majątkowe na zagospodarowanie terenu i montaż siłowni zewnętrznych               
w miejscowościach Dąbrowa, Nowa Wieś, Rozdrażew i Trzemeszno potwierdziły, 
że powyższe zadania zrealizowano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych                            
i podjętymi uchwałami budżetowymi. Pozytywnie oceniono starania gminy o  pozyskane 
dofinansowanie na powyższe zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 
100.512 zł. 
 

Kontrole wydatków rzeczowych poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi, realizację gminnego programu rozwiązywania problemów 
alkoholowych o przeciwdziałania narkomanii, zakup sprzętu  pożarniczego w ramach                                                                  
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udzielonych dotacji dla jednostek OSP potwierdziły prawidłową gospodarkę finansową 
gminy.  
 

Dokonana analiza informacji o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2014r. - 
31.12.2014r. oraz przeprowadzona wyrywkowa kontrola w zakresie gospodarki gruntami 
m.in. użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy oraz zbycia działek budowlanych 
potwierdziły, że gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegało prawidłowo, a Wójt 
Gminy nie przekroczył kompetencji w zakresie zarządu mieniem oraz upoważnień Rady 
Gminy. Dochody uzyskane z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży działek 
i składników mienia wyniosły łącznie 286.741,19 zł.  
 

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2014r.                       
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 funkcjonowaniem i działalnością Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie. Dokonała analizy  sprawozdania merytorycznego  oraz 
wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r. Jednostka zrealizowała dochody w kwocie 
90.820,44 zł tj. 49,86 % planu, natomiast wydatki w kwocie 79.385.67zł tj. 43,4% planu.  
 

Komisja Rewizyjna w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdziła, że Gminna 
Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie prowadzi działalność zgodnie ze statutem biblioteki. 
Pozytywie oceniono bogaty księgozbiór biblioteki oraz szeroki zakres organizowanych  
wystaw, prelekcji, przeglądów i innych  spotkań. 
Prawidłowość dokonanych zakupów książek potwierdzają sprawdzone wyrywkowo rachunki.  
Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości finansowych w realizacji wydatków za okres 
I półrocza 2015r.  
 

   W okresie sprawozdawczym Komisja zapoznała się z analizą utrzymania placówek 
oświatowych działających na terenie gminy Rozdrażew za rok 2014. 
Analiza wykazała następujący roczny  koszt utrzymania w przeliczeniu na jednego ucznia 
w  placówkach: 
- Zespół Szkół Publicznych Rozdrażew 8.470,28 zł, 352 uczniów, kwota subwencji 
   2.973.073,69zł  
- Zespół Szkół Publicznych Nowa Wieś 9.195,64 zł, 123 uczniów, kwota subwencji 
  1.080.029,51 zł  
- Szkoła Filialna Grębów 14.290,09 zł, 11 uczniów, kwota subwencji 92.183,11 zł  
   Oddział Przedszkolny 6.322,66 zł, 12 dzieci, dotacja z budżetu państwa 13.287,67 zł  
- Szkoła Filialna Dzielice 14.828,43 zł, 12 uczniów, kwota subwencji 100.754,37 zł   
   Oddział przedszkolny  4.219,07 zł, 22 dzieci, dotacja z budżetu państwa 26.575,34 zł   
- Szkoła Filialna Dąbrowa  19.660,38 zł, 10 uczniów, kwota subwencji 83.086,65 zł   
  Oddział Przedszkolny 6.176,58 zł, 14 dzieci, dotacja z budżetu państwa 16.911,58 zł  
- Przedszkole Rozdrażew 6.505,45 zł, 75 dzieci, dotacja z budżetu państwa 90.597,75 zł,  
   subwencja oświatowa z tyt. dziecka niepełnosprawnego 23.342 zł.   
- Przedszkole Nowa Wieś 8.482,11 zł, 26 dzieci, dotacja z budżetu państwa 30.199,25 zł.  
 

Ogólny roczny koszt utrzymania wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy  
w przeliczeniu na 1 dziecko wyniósł 8.548,70 zł. Subwencja oświatowa w 2014r. ogółem dla 
gminy Rozdrażew wyniosła 4.3252.463zł, tj. 8.567,84 zł średnio na ucznia rocznie, natomiast 
dotacja na dzieci przedszkolne 177.572 zł, tj. 1.207,97 zł rocznie na przedszkolaka. 
Gmina poniosła roczny koszt dowozu  uczniów do szkół 160.550,76 zł i przekazanych dotacji 
dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Rozdrażew w kwocie 22.861,72 zł.   
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Komisja Rewizyjna w oparciu o przedłożoną analizę stwierdziła, że placówki oświatowe                          
na terenie gminy funkcjonują prawidłowo. Gmina jako organ prowadzący realizuje zadania 
wynikające z ustawy o systemie oświaty. Organizuje i nadzoruje funkcjonowanie placówek 
na terenie gminy,  realizuje  obowiązek dowozu uczniów do szkoły.    
 

   Zgodnie z kompetencjami Komisja Rewizyjna zbadała skierowaną przez grupę 
mieszkańców gminy skargę do Rady Gminy na bezczynność Wójta Gminy w zakresie 
rozpatrzenia  i udzielenia odpowiedzi na złożone wnioski do zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Rozdrażew obejmującego obszar 
położony w rejonie wsi Grębów, Trzemeszno i Nowa Wieś. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania wyjaśniającego  komisja stwierdziła, że :     
- nie doszło do uchybień w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania  
  przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Rozdrażew,  
- zgodnie z obowiązującym prawem podane do publicznej wiadomości ogłoszenie, 
umożliwiło składanie wniosków do planu,  
- wnioski będą rozpatrywane po dokonaniu prawem przewidzianych uzgodnień,                                  
przy sporządzeniu projektu planu, 
- procedura planu jest aktywnie prowadzona, 
- do rozpatrywania wniosków, o których mowa w skardze nie stosuje się przepisów kodeksu 
postępowania administracyjnego, a wójt nie odpowiada na te wnioski ich autorom osobiście, 
ponieważ odnosi się do nich w sporządzanym projekcie planu.     
Wobec powyższego komisja  wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o podjęcie                             
w przedmiotowej sprawie uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną.     
 

 

   Realizując plan pracy Komisja zbadała poniesione w 2015r. wydatki na przebudowę                     
ul. Łąkowej w Rozdrażewie – droga gminna nr 764573. Udostępnione komisji dokumenty 
potwierdziły prawidłowo przeprowadzone postępowanie przetargowe na przebudowę dróg                     
na terenie gminy obejmujące ul. Łąkową w Rozdrażewie, w Grębowie i Nowej Wsi,                    
w którym złożono 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę z ceną ul. Łąkowej 204.211,88 zł brutto, 
przy kosztorysie inwestorskim na kwotę 370.019,29 zł, złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe 
„DROGBUD” z Ostrowa Wlkp. Realizacja zadania nastąpiła prawidłowo i terminowo 
zgodnie z zawartą umową, co potwierdza sporządzony w dniu 14.07.2015r. protokół odbioru 
końcowego zadań. Koszt przebudowy drogi wraz z kosztorysem inwestorskim i nadzorem 
wyniósł kwotę 211.591,88 zł, który sfinansowano dotacją z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego 65.000zł, środkami funduszu sołectwa wsi Rozdrażew 27.048,35 zł                      
i budżetu gminy  119.543,53 zł.  
 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zadanie przebudowa ul. Łąkowej w Rozdrażewie 
zrealizowano  zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz uchwałą Rady 
Gminy. Nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych. Komisja pozytywnie oceniła 
starania gminy o pozyskanie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego  na realizację 
powyższego zadania.  
 

  Wykonane zadania kontrolne przez Komisję Rewizyjną potwierdzają prawidłowość 
prowadzonej gospodarki finansowej przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.  
 
 
 
       Przewodniczący Komisji 
       /-/ Wiesław Jankowski  


