
                                                         Uchwała Nr XXV/138/2009  
                                                         Rady Gminy RozdraŜew 
                                                         z dnia 27 lutego 2009 r.  
 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy RozdraŜew 
 
 
 
               Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm. / oraz § 71 Statutu Gminy RozdraŜew  
z dnia 20 marca 2003 r. / Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 73, poz. 1420 / uchwala się,  
co następuje :  
 
 

§ 1  
 
Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy RozdraŜew  
za 2008 r. : 
 
1/ Komisji Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu 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 Przewodniczącej Rady Gminy i Przewodniczącym stałych 
Komisji Rady Gminy RozdraŜew.  
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
       
 Przewodniczący Rady Gminy  
 mgr Renata Zych - Kordus 
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Uzasadnienie :  
 
     Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy 
RozdraŜew komisje przedkładają Radzie Gminy sprawozdania z działalności. 
     Wnoszę o przyjęcie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy w roku 2007 . 
  

 
 

 Przewodniczący Rady Gminy  
 mgr Renata Zych - Kordus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
       RozdraŜew Nr XXV/138/2009  

z dnia 27 lutego 2009 r.  
 
        

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu 

za 2008 rok  
 
 Komisja Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu w okresie sprawozdawczym odbyła  
12 posiedzeń, w tym 8 wspólnie z Komisją Spraw Społecznych. Średnia frekwencja wyniosła  
94,5 %. Obecność członków przedstawiała się następująco : 
        Obecny  Nieobecny   
1. Czajka Czesław            11         1 
2. Jarocki Mirosław            11         1 
3. Kaczmarek Aleksander           11         1    
4. Lis Grzegorz             10          2 
5. Ptak Andrzej             12         - 
6. Włodarczyk Henryk            12         - 
7. Zmyślony Lucjan                   12         - 
 
 

W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik 
Gminy. Ponadto w poszczególnych posiedzeniach brali udział: Dyrektor Publicznego 
Przedszkola w RozdraŜewie p. Danuta Bała oraz Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi  
p. Małgorzata Kraszkiewicz, projektant planu zagospodarowania przestrzennego p. Michał 
Dudziński, Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w RozdraŜewie p. Krzysztof Bałoniak, 
Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie p. Paweł Kaczmarek,  
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 budŜetu gminy i zadań rzeczowych w gminie za 2007 r. oraz 
    wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny wykonania budŜetu i udzielenia absolutorium  
   Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budŜetu gminy RozdraŜew na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia  
    komunalnego,  
3/ informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008 r., 
4/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2009r. tj. ceny Ŝyta stanowiącej  
    podstawę obliczenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości, opłaty  
    targowej oraz wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 
Ponadto omawiano i opiniowano projekty uchwał przedkładane na sesje Rady w sprawach : 
1/ wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości gruntowych, 
2/ określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich  
     wydzierŜawiania lub najmu na czas dłuŜszy niŜ trzy lata i na czas nieokreślony, 
3/ procedury uchwalania budŜetu Gminy RozdraŜew oraz rodzajów i szczegółowości materiałów  
    informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu gminy, 
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  4/ wyraŜenia zgody na wykup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod przepompownie  
       w miejscowości Trzemeszno,           
  5/ ustalenia opłaty adiacenckiej,   
  6/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu (częściowe sfinansowanie  
      remontu drogi powiatowej relacji Krotoszyn - RozdraŜew, przykrycia rowu w Nowej Wsi  
      oraz remontu chodnika przy ul. Rynek),  
  7 przystąpienia Gminy RozdraŜew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu  
      Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Aktywna integracja w gminie RozdraŜew”, 
  8/ zmiany uchwały Nr V/22/99 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie  
       utworzenia gimnazjów publicznych, ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz 
       granic ich obwodów na obszarze Gminy RozdraŜew, 
  9/ utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi, 
10/ ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę RozdraŜew i granic  
       ich obwodów, 
11/ wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej połoŜonej w Budach, 
12/ uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
       oraz przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy RozdraŜew oraz jego zmiany, 
13/ ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy RozdraŜew, 
14/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w RozdraŜewie, 
15/ regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  
      zamieszkujących na terenie Gminy RozdraŜew, 
16/ wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości połoŜonej w miejscowości RozdraŜew, 
17/ zmiany uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie 
      zasad udzielania rozmiaru zniŜek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  
      w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego  
      obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
      i wychowawczych, 
18/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  
      ścieków, a takŜe przedłuŜenia ich obowiązywania, 
19/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości RozdraŜewek i Maciejew, 
20/ regulaminu wynagradzania w 2009 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach   
      i przedszkolach prowadzonych przez Gminę RozdraŜew,  
21/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania   
       nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli  
       prowadzonych przez gminę RozdraŜew w 2009 roku, 
22/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy RozdraŜew, 
23/ przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, 
24/ ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach  
      organizacyjnych Gminy RozdraŜew oraz akceptacji wartości punktów proponowanych przez  
      te jednostki, 
25/ ustalenia wydatków w budŜecie gminy RozdraŜew, które nie wygasają z upływem roku  
      budŜetowego 2008, 
26/ zmiany uchwały Nr XI/57/2007 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie  
      ustalenia opłat za niektóre świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
      Gminę RozdraŜew, 
27/ zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn dotyczącego doskonalenia     
      zawodowego nauczycieli, 
28/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, 
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29/ uchylenia uchwały Nr XXIII/119/2008r. Rady Gminy RozdraŜew z dnia 20 listopada 2008r. 
      w sprawie zabezpieczenia w budŜecie Gminy RozdraŜew środków finansowych na realizację  
      w roku 2009 projektu PN.: „Przebudowa dróg gminnych relacji Wolenice- Dzielice-  
      RozdraŜew” ubiegającej się o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu  
      Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. 
30/ zmian budŜetu gminy. 
 
W okresie sprawozdawczym komisja :   
1/ przyjęła sprawozdania z :  
     - realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych  
        oraz przeciwdziałania narkomanii w 2007r., 
     - informację o pracy Urzędu Stanu Cywilnego,  
     - informację o ewidencji podmiotów gospodarczych na terenie gminy RozdraŜew za 2007r. ,  
     - analizę kosztów utrzymania placówek oświatowych.  
2/ dokonała wizji lokalnej:  
     - funkcjonowania i stanu obiektów przedszkoli na terenie gminy, w wyniku której poparto 
       propozycję utworzenia odrębnego przejścia dla dzieci uczęszczających do przedszkola 
       w RozdraŜewie oraz modernizacji parkingu przy Ośrodku Zdrowia, 
     - stanu obiektów oraz wyposaŜenia jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na terenie 
       gminy.   
3/  opracowała plan pracy komisji oraz sprawozdanie z działalności. 
 
Komisja wyraziła pozytywne opinie w sprawie :  
- utworzenia gimnazjum w Nowej Wsi oraz zorganizowania zebrania rodziców klas  
   gimnazjalnych w Nowej Wsi celem przedstawienia stanowiska Rady Gminy,  
- celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości RozdraŜew,  
  Chwałki i Wyki, przewidzianych do realizacji w 2009r.,  
- objęcia przez gminę udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych,  
- udzielenia jednorazowego dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  
   w Krotoszynie.  
Komisja wskazała pod lokalizację elektrowni wiatrowych na obszarze gminy teren w obrębie 
miejscowości Trzemeszno - Grębów - Nowa Wieś. 
 

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 wysokich traw przy w/w drogach, 
  3/ gospodarki odpadami na terenie gminy oraz wyników kontroli posiadania pojemników 
      na odpady, 
  4/ funkcjonowania przychodni „ROZMED” w RozdraŜewie w zakresie podstawowej opieki  
       medycznej,  
  5/ utworzenia Gimnazjum w Nowej Wsi,  
  6/ funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz opracowania projektu sieci kanalizacyjnej  
      sanitarnej na osiedlu w RozdraŜewie, 
  7/ przykrycia rowu przy drodze powiatowej w Nowej Wsi, 
  8/ remontu chodnika przy ul. Rynek  oraz  ulicy Powstańców Wlkp. w RozdraŜewie 
      z wyniesieniem przejścia dla pieszych przy szkole, 
  9/ dofinansowania zadania w zakresie wykonania nawierzchni drogi powiatowej na odcinku 
      RozdraŜew- Dzielice,  
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10/ remontu parkingu przy Ośrodku Zdrowia oraz wydzielenia odrębnego przejścia  
      do Przedszkola w RozdraŜewie,  
11/ planowanego remontu placu targowego przy Rynku, 
12/ funkcjonowania i remontów szkół oraz zainstalowania monitoringu, 
13/ organizacji dowozu dzieci do szkół na terenie gminy, 
14/ funkcjonowania oświetlenia ulicznego oraz planowanych zadań w zakresie jego wymiany,  
15/ obowiązku wymiany dowodów osobistych,  
16/ organizacji „Dni Gminy RozdraŜew”, 
17/ wizyty delegacji z Litwy,  
18/ organizacji półkolonii dla najmłodszych dzieci,  
19/ planowanej sprzedaŜy działek budowlanych,  
20/ budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy,  
21/ odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,  
22/ zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego  
      do produkcji rolnej, 
23/ zaawansowania prac przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół  
      Publicznych w RozdraŜewie, 
24/ planowanej modernizacji sal wiejskich w Maciejewie i RozdraŜewku,  
25/ podjęcia starań o uwzględnienie przez Powiat modernizacji drogi powiatowej przez wieś  
      Grębów,  
26/ wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów,  
27/ form pomocy rolnikom dotkniętym klęską suszy.  
 
 
 
Na sesjach Rady Gminy przed kaŜdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji  
przedkładał wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 
 
 
 
 
 
       Przewodniczący Komisji 
  
       /-/   Czesław Czajka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
       RozdraŜew Nr XXV/138/2009  
   `    z dnia 27 lutego 2009 r.  
 
 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Spraw Społecznych  

za 2008 rok  
 
 Komisja Spraw Społecznych w okresie sprawozdawczym odbyła 12 posiedzeń, w tym  
8 wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu Spraw Społecznych. Średnia 
frekwencja wyniosła   98%. Obecność członków przedstawiała się następująco : 
        Obecny  Nieobecny   
1. Durak Eugeniusz            12         - 
2. Filipiak Zdzisław            12         - 
3. Juskowiak Robert            12         -    
4. Marciniak Urszula            11          1 
5. Rzekiecki Roman             12         - 
6. Szymczak Maria             11         1 
7. Zych – Kordus Renata                 12         - 
8. Włodarczyk Zenon            12            - 
 

W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik 
Gminy. Ponadto w poszczególnych posiedzeniach brali udział: Dyrektor Publicznego 
Przedszkola w RozdraŜewie p. Danuta Bała oraz Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi  
p. Małgorzata Kraszkiewicz, lek. Włodzimierz Hoffmann prowadzący działalność w Przychodni 
„ROZMED” w RozdraŜewie, projektant planu zagospodarowania przestrzennego p. Michał 
Dudziński, Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w RozdraŜewie p. Krzysztof Bałoniak, 
Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie p. Paweł Kaczmarek,  
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 budŜetu gminy i zadań rzeczowych w gminie za 2007 r. oraz 
    wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny wykonania budŜetu i udzielenia absolutorium  
    Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budŜetu gminy RozdraŜew na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia  
    komunalnego,  
3/ informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008 r., 
4/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2009r. tj. ceny Ŝyta stanowiącej  
    podstawę obliczenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości, opłaty  
    targowej oraz wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 
Ponadto omawiano i opiniowano projekty uchwał przedkładane na sesje Rady w sprawach : 
1/ wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości gruntowych, 
2/ określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich  
     wydzierŜawiania lub najmu na czas dłuŜszy niŜ trzy lata i na czas nieokreślony, 
3/ procedury uchwalania budŜetu Gminy RozdraŜew oraz rodzajów i szczegółowości materiałów  
    informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu gminy, 
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  4/ wyraŜenia zgody na wykup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod przepompownie  
       w miejscowości Trzemeszno,           
  5/ ustalenia opłaty adiacenckiej,   
  6/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu (częściowe sfinansowanie  
      remontu drogi powiatowej relacji Krotoszyn - RozdraŜew, przykrycia rowu w Nowej Wsi  
      oraz remontu chodnika przy ul. Rynek),  
  7 przystąpienia Gminy RozdraŜew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu  
      Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Aktywna integracja w gminie RozdraŜew”, 
  8/ zmiany uchwały Nr V/22/99 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie  
       utworzenia gimnazjów publicznych, ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz 
       granic ich obwodów na obszarze Gminy RozdraŜew, 
  9/ utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi, 
10/ ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę RozdraŜew i granic  
       ich obwodów, 
11/ wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej połoŜonej w Budach, 
12/ uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
       oraz przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy RozdraŜew oraz jego zmiany, 
13/ ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy RozdraŜew, 
14/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w RozdraŜewie, 
15/ regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  
      zamieszkujących na terenie Gminy RozdraŜew, 
16/ wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości połoŜonej w miejscowości RozdraŜew, 
17/ zmiany uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie 
      zasad udzielania rozmiaru zniŜek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  
      w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego  
      obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
      i wychowawczych, 
18/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  
      ścieków, a takŜe przedłuŜenia ich obowiązywania, 
19/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości RozdraŜewek i Maciejew, 
20/ regulaminu wynagradzania w 2009 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach   
      i przedszkolach prowadzonych przez Gminę RozdraŜew,  
21/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania   
       nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli  
       prowadzonych przez gminę RozdraŜew w 2009 roku, 
22/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy RozdraŜew, 
23/ przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, 
24/ ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach  
      organizacyjnych Gminy RozdraŜew oraz akceptacji wartości punktów proponowanych przez  
      te jednostki, 
25/ ustalenia wydatków w budŜecie gminy RozdraŜew, które nie wygasają z upływem roku  
      budŜetowego 2008, 
26/ zmiany uchwały Nr XI/57/2007 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie  
      ustalenia opłat za niektóre świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
      Gminę RozdraŜew, 
27/ zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn dotyczącego doskonalenia     
      zawodowego nauczycieli, 
28/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, 
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29/ uchylenia uchwały Nr XXIII/119/2008r. Rady Gminy RozdraŜew z dnia 20 listopada 2008r. 
      w sprawie zabezpieczenia w budŜecie Gminy RozdraŜew środków finansowych na realizację  
      w roku 2009 projektu PN.: „Przebudowa dróg gminnych relacji Wolenice- Dzielice-  
      RozdraŜew” ubiegającej się o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu  
      Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. 
30/ zmian budŜetu gminy. 
 
W okresie sprawozdawczym komisja :   
1/ przyjęła sprawozdania z :  
     - realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych  
        oraz przeciwdziałania narkomanii w 2007r., 
     - informację o pracy Urzędu Stanu Cywilnego,  
     - informację o ewidencji podmiotów gospodarczych na terenie gminy RozdraŜew za 2007r. ,  
     - analizę kosztów utrzymania placówek oświatowych, 
     - informację o funkcjonowaniu Przychodni „ROZMED” w RozdraŜewie.  
2/ dokonała wizji lokalnej:  
     - funkcjonowania i stanu obiektów przedszkoli na terenie gminy, w wyniku której zgłoszono 
       wniosek o wymianę okien w sanitariatach dzieci w Przedszkolu w RozdraŜewie, poparto  
       propozycję utworzenia odrębnego przejścia dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz 
        modernizacji parkingu przy Ośrodku Zdrowia, 
     - stanu obiektów oraz wyposaŜenia jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na terenie 
       gminy.   
3/  opracowała plan pracy komisji oraz sprawozdanie z działalności. 
 

Komisja wyraziła pozytywne opinie w sprawie :  
- utworzenia gimnazjum w Nowej Wsi oraz zorganizowania zebrania rodziców klas  
   gimnazjalnych w Nowej Wsi celem przedstawienia stanowiska Rady Gminy,  
- celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości RozdraŜew,  
  Chwałki i Wyki, przewidzianych do realizacji w 2009r.,  
- objęcia przez gminę udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych,  
- udzielenia jednorazowego dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  
   w Krotoszynie.  
Komisja wskazała pod lokalizację elektrowni wiatrowych na obszarze gminy teren w obrębie 
miejscowości Trzemeszno - Grębów - Nowa Wieś. 
 

W ramach wolnych głosów i wniosków - z inicjatywy członków Komisji oraz Wójta Gminy 
poruszano zagadnienia dotyczące m.in. :  
  1/ remontu dróg powiatowych i gminnych, 
  2/ wycięcia krzewów oraz wysokich traw przy w/w drogach, 
  3/ gospodarki odpadami na terenie gminy oraz wyników kontroli posiadania pojemników 
      na odpady, 
  4/ funkcjonowania przychodni „ROZMED” w RozdraŜewie w zakresie podstawowej opieki  
       medycznej,  
  5/ utworzenia Gimnazjum w Nowej Wsi,  
  6/ funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz opracowania projektu sieci kanalizacyjnej  
      sanitarnej na osiedlu w RozdraŜewie, 
  7/ przykrycia rowu przy drodze powiatowej w Nowej Wsi, 
  8/ remontu chodnika przy ul. Rynek oraz  ulicy Powstańców Wlkp. w RozdraŜewie 
      z wyniesieniem przejścia dla pieszych przy szkole, 
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  9/ dofinansowania zadania w zakresie wykonania nawierzchni drogi powiatowej na odcinku 
      RozdraŜew- Dzielice,  
10/ remontu parkingu przy Ośrodku Zdrowia oraz wydzielenia odrębnego przejścia  
      do Przedszkola w RozdraŜewie,  
11/ planowanego remontu placu targowego przy Rynku, 
12/ funkcjonowania i remontów szkół oraz zainstalowania monitoringu, 
13/ organizacji dowozu dzieci do szkół na terenie gminy, 
14/ funkcjonowania oświetlenia ulicznego oraz planowanych zadań w zakresie jego wymiany,  
15/ obowiązku wymiany dowodów osobistych,  
16/ organizacji „Dni Gminy RozdraŜew”, 
17/ wizyty delegacji z Litwy,  
18/ organizacji półkolonii dla najmłodszych dzieci,  
19/ przeprowadzenia konkursu na nabór pracownika do księgowości, 
20/ osiąganych wpływów z wynajmu hali sportowej, 
21/ planowanej sprzedaŜy działek budowlanych,  
22/ budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy,  
23/ odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,  
24/ zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego  
      do produkcji rolnej, 
25/ zaawansowania prac przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół  
      Publicznych w RozdraŜewie, 
25/ planowanej modernizacji sal wiejskich w Maciejewie i RozdraŜewku,  
26/ podjęcia starań o uwzględnienie przez Powiat modernizacji drogi powiatowej przez wieś  
      Grębów,  
27/ wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów,  
28/ form pomocy rolnikom dotkniętym klęską suszy.  
 
 
 
Na sesjach Rady Gminy przed kaŜdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji  
przedkładał wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 
 
 
 
 
       Przewodniczący Komisji  
 
       /-/   Zenon Włodarczyk  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
       RozdraŜew Nr XXV/138/2009  

z dnia 27 lutego 2009 r.  
 
         

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy RozdraŜew 

                                                                 za 2008 rok  
 
    Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń. Frekwencja członków  
w posiedzeniach wyniosła 100%. 
 

Tematami posiedzeń komisji były: 
- opracowanie planu pracy i sprawozdania z działalności komisji, 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2007 r. - wydanie opinii o wykonaniu budŜetu 
      i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,  
- wydatki i zasady przyznawania refundacji do form doskonalenia zawodowego nauczycieli       
      zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę RozdraŜew, 
- informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008 r., 
- funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w RozdraŜewie, 
- działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w RozdraŜewie. 
 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna przygotowała sprawozdanie z działalności 
komisji za 2007r. oraz opracowała plan pracy na kolejny rok, które przedłoŜono Radzie Gminy. 
Dokonała wizji lokalnej obiektu Ośrodka Zdrowia w RozdraŜewie, w którym zakończono prace 
malarskie, a najemca podjął prace związane  z wyposaŜeniem obiektu w meble i sprzęt 
niezbędny do świadczenia usług zdrowotnych. 

 

Zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym komisja 
zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy za 2007 r. W oparciu  
o powyŜsze materiały oraz sporządzone sprawozdania finansowe dokonała analizy wykonania 
planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach budŜetu. Dochody zrealizowano  
w kwocie 9.825.250,78 zł, co stanowiło 100,% planu, natomiast wydatki w kwocie  
9.725.852,90 zł tj. 91,8% planu.  
Przyczyny odchyleń w realizacji planu dochodów i wydatków zostały uzasadnione  
w sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budŜetu gminy. Nie stwierdzono przekroczenia 
planowanych kwot wydatków. NiŜsze wykonanie wydatków wynikło z prowadzonej przez 
Wójta Gminy oszczędnej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi oraz niŜszymi 
oferowanymi cenami w przeprowadzonych przetargach. BudŜet został wykonany zgodnie 
z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami.  
 

Komisja Rewizyjna potwierdziła celowość poniesionych wydatków na realizację zadań 
rzeczowych na terenie gminy. Szczególnie podkreśliła dobrą realizację zadań inwestycyjnych 
w ramach których m.in.: 
- zakończono I etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębów, 
- wybudowano drogi w miejscowościach Wolenice – Dębowiec i Dąbrowa, 
- utwardzono plac przy Szkole Podstawowej w RozdraŜewie, 
- zakupiono zagęszczarkę do gruntu, 
- opracowano projekt techniczny na magistralę wodociągową RozdraŜew- RozdraŜewek, 
- zakupiono pompy oraz wciągnik na oczyszczalnię ścieków, 
- dla potrzeb Urzędu Gminy w RozdraŜewie zakupiono centralę telefoniczną, 
- zakupiono zmywarko – wyparzarkę dla Przedszkola, 
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- dokonano zakupu wiaty autobusowej dla wsi Budy, 
- dofinansowano inwestycję „Termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP”. 
Ponadto zrealizowano szereg zaplanowanych zadań remontowych w placówkach oświatowych 
i zadań obejmujących wykonanie nowych nakładek asfaltowych na drogach gminnych. 
 

Wydatki majątkowe w 2007r. wyniosły kwotę 1.257.378,04 zł tj. 80,1% załoŜonego planu. 
NiŜsze wydatkowanie środków na inwestycje wynika z korzystniejszych niŜ zakładano cen 
zaoferowanych w przeprowadzonych przetargach. 
Uchwalone nie wygasające wydatki wyniosły kwotę 253.485zł. Dotacje celowe na realizację 
zadań zleconych gminie wykorzystano w kwocie 1.741.027,12 zł, natomiast dotacje na zadania 
własne w kwocie 214.122,96zł. Przekazana część oświatowa subwencji ogólnej  
w roku 2007 wynosiła 3.317.137 zł, którą zrealizowano w 100%.  
Na koniec 2007 r. gmina posiadała nie spłaconą poŜyczkę z WFOŚiGW zaciągniętą  
na budowę kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie w kwocie 343.000 zł i w Grębowie  
w kwocie 500.000 zł oraz poniosła wydatki na obsługę zadłuŜenia 12.417,92 zł.  
 

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budŜetu gminy za 2007 r. 
i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.  
 
    W okresie sprawozdawczym komisja dokonała kontroli wydatków i zasad przyznawania 
refundacji do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę RozdraŜew. Dofinansowanie obejmowało m.in. 
refundację kosztów studiów, szkoleń, seminariów, konferencji dla nauczycieli, szkoleń rad 
pedagogicznych. Zgodnie z regulaminem w pierwszym terminie, tj. do 15 lutego 2008r. 
wpłynęły 22 wnioski. Przyznana przez Wójta kwota refundacji wyniosła ogółem 4.786 zł. 
Indywidualne kwoty dofinansowania opiewały w granicach od 15 zł do 1.000 zł. 
Dofinansowane formy zostały ujęte w planach doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół. 
 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, Ŝe w I półroczu 2008r. wydatki na refundację form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zostały poniesione zgodnie z obowiązującym regulaminem.  
Nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków funduszu wspierania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, który zgodnie z Kartą Nauczyciela stanowi 1% planowanych rocznych 
wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie złoŜone wnioski.  
 
    Komisja dokonała analizy wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008r. Uwzględniając 
wprowadzone zmiany do uchwalonego budŜetu dochody wykonano w kwocie  
6.000.429,15 zł, co stanowi 55,1% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 
5.734.146,60 zł tj. 48,3% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtowało 
się od 3,2% w dz. Transport i łączność do 100% w dz. Rolnictwo i łowiectwo. Realizacja 
wydatków przedstawiała się od 0% w dziale 758 RóŜne rozliczenia do 76,6%  
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Występujące odstępstwa  
od realizacji zostały uzasadnione w przedłoŜonej przez Wójta Gminy informacji.  
Stwierdzono niskie wykonanie zadań inwestycyjnych, poniewaŜ ich realizacja oraz zakupy 
inwestycyjne nastąpią w II półroczu.  
Stan zaległości za I półrocze wynosił 108.572,24 zł, które w stosunku do analogicznego okresu 
roku 2007 wzrosły o kwotę 6.213,72 zł. W celu zapewnienia prawidłowej ściągalności wysłano 
223 upomnienia oraz 32 tytuły wykonawcze. 
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Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie wykorzystano w kwocie 907.145,68 zł. 
Przekazana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 2.261.632,00 zł tj. 61,5%. 
Na dzień 30 czerwca 2008r. Gmina posiadała zaciągnięte poŜyczki z WFOŚiG na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie w kwocie 289.000 zł i w Grębowie w kwocie  
500.000 zł. Nie posiadała wymagalnych zobowiązań. 
 

Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej analizy stwierdziła, Ŝe realizacja budŜetu gminy 
za I półrocze 2008r. przebiegała prawidłowo i zgodnie z podjętymi przez Radę uchwałami. 
Występujące odstępstwa po stronie dochodów i wydatków zostały w pełni uzasadnione 
w przedłoŜonej informacji. Wykonany plan po stronie dochodów i wydatków wskazuje 
na realne wykonanie zaplanowanych do końca roku zadań. Realizacja kilku zadań uzaleŜniona 
jest od uruchomienia środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskania 
przez gminę dofinansowania. 
 
    Zgodnie z planem pracy komisja zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu oczyszczalni 
ścieków w RozdraŜewie. Do oczyszczalni funkcjonującej od 1999r. podłączone są wsie: 
RozdraŜew, Trzemeszno i Grębów, w tym osiedle w RozdraŜewie z kanalizacją ogólnospławną. 
Kanalizacja sanitarna obejmuje: kolektory Ø 300 - 957 mb, Ø 250 - 923 mb, 
Ø 200 - 12.609 mb, kolektor ciśnieniowy- 4.132 mb, 383 przyłącza o długości 4.833,21 mb, 
4 przepompownie i 1 indywidualną.  
Na terenie gminy występuje 435 dostawców, z którymi zawarto umowy na zrzut ścieków. 
Oczyszczalnia w 2007r. przerobiła 71 tys. m³ ścieków (2006r. -67 tys. m³, 2005r. -61 tys. m³). 
Średnio na dobę oczyszcza 190 - 210 m³. Powstały osad wyniósł 107 ton.  
Oczyszczalnia posiada dobre wyniki, które nie przekraczają dopuszczalnych parametrów.  
W 2007r. koszty eksploatacji oczyszczalni łącznie z kosztami inwestycyjnymi wyniosły 
137.366,67zł. Wpływy z wystawionych faktur w 2007r. wyniosły 67.831,11 zł, natomiast 
wg stanu na 30.09.2008r. - 67.987,97 zł. 
 

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji 
i rozliczeniach za odbiór ścieków. Pozytywnie oceniła realizowane kolejne etapy zadania 
w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Poparła propozycję zakupu prasy do 
oczyszczalni, która umoŜliwiłaby sprawniejsze jej funkcjonowanie. 
 
    W okresie sprawozdawczym Komisja zapoznała się z działalnością Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w RozdraŜewie. W 2007r. środki finansowe na zadania zlecone (zasiłek 
stały) wyniosły  2.904 zł. W ramach zadań własnych Ośrodek przeznaczył na: zasiłki celowe  
- 12.498 zł (51 rodzin), zasiłki okresowe 4.654zł, w tym dotacja z budŜetu państwa 4.278zł  
(11 rodzin), doŜywianie dzieci w szkole - 29.467zł, w tym dotacja z budŜetu państwa 10.000zł 
(62 dzieci), doposaŜenie punktu wydawania posiłków (dotacja z budŜetu państwa - 10.000zł), 
opłata za pobyt w domu pomocy społecznej - 9.689 zł. Na świadczenia rodzinne wydano kwotę 
1.398.763zł dla 430 rodzin, na zaliczkę alimentacyjną 4.250zł oraz na składki na ubezpieczenia 
społeczne od podopiecznych 12.334zł. 
Realizując w 2007r. program pn. „Uczeń na wsi” gmina otrzymała na ten cel środki w kwocie 
24.789,54zł dla 12 niepełnosprawnych uczniów. W br. gmina przystąpiła do realizacji projektu 
systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską Działanie 7.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji. BudŜet projektu wynosi 41.409,39 zł, w tym wkład 
własny 4.347,99zł. 
Na zorganizowane „Świąteczne spotkanie z gwiazdorem”, w którym uczestniczyło 96 dzieci, 
pozyskano środki finansowe od sponsorów w wysokości 2.700 zł.   
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Komisja Rewizyjna stwierdziła, Ŝe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w RozdraŜewie 
prowadzi działalność zgodnie ze statutem. Pozytywnie oceniła realizowane i wdraŜane przez 
Ośrodek programy m. in.: „Uczeń na wsi”, Kapitał Ludzki pt. „Aktywna integracja w gminie  
RozdraŜew” oraz „Dostarczanie Ŝywności dla najuboŜszej ludności Unii Europejskiej - PED” 
z Wielkopolskiego Banku śywności.  
 
  

Wykonane zadania kontrolne przez Komisję Rewizyjną potwierdzają prawidłowość 
prowadzonej gospodarki finansowej przez Urząd Gminy w RozdraŜewie.  
 
 
 
 
 
       Przewodnicząca Komisji : 
 
       /-/ Maria Szymczak  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


