
                                                         Uchwała Nr XXXVI/190/2010 
                                                         Rady Gminy RozdraŜew 
                                                         z dnia  15 lutego 2010r.  
 
 
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 2010r. : 
 
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 2009 . 
         
 

Przewodniczący Rady Gminy  
        mgr Renata Zych – Kordus  
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
       RozdraŜew Nr XXXVI/190/2010 

z dnia 15  lutego 2010r.  
 
        

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu 

za 2009 rok  
 
 Komisja Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu w okresie sprawozdawczym odbyła  
11 posiedzeń, w tym 8 wspólnie z Komisją Spraw Społecznych. Średnia frekwencja wyniosła  
91%. Obecność członków przedstawiała się następująco : 
        Obecny  Nieobecny   
1. Czajka Czesław            10         1 
2. Jarocki Mirosław            10         1 
3. Kaczmarek Aleksander           11         -  
4. Lis Grzegorz             10          1 
5. Ptak Andrzej             11         - 
6. Włodarczyk Henryk              9         2 
7. Zmyślony Lucjan                     9         2 
 
 
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 
Ponadto w poszczególnych posiedzeniach wzięli udział: Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych  
w RozdraŜewie Krzysztof Broda, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi  
GraŜyna Stachowiak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Alicja Banaszek, przedstawiciel 
Firmy NORDEX M. Głowacki, projektant studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego  Michał Dudziński, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie 
Wiesław Gałęski, Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w RozdraŜewie Krzysztof Bałoniak, 
Prezes Zarządu Kółka Rolniczego w RozdraŜewie Dominik Kobylarz, Dyrektor Biura Związku 
Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie Magdalena Minta, 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 2008 r. oraz 
    wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny wykonania budŜetu i udzielenia absolutorium  
    Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budŜetu gminy RozdraŜew na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia  
    komunalnego,  
3/ informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2009 r., 
4/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2010r. 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/ zmiany uchwały Nr XIV/76/2008 Rady Gminy RozdraŜew z dnia11 marca 2008r. w sprawie  
     określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich  
     wydzierŜawiania lub najmu na czas dłuŜszy niŜ trzy lata i na czas nieoznaczony, 
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 2/ nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w RozdraŜewie, 
 3/ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy RozdraŜew,  
 4/ przystąpienia Gminy RozdraŜew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu 
     Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Aktywna integracja w gminie RozdraŜew”, 
 5/ zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości RozdraŜewek zatwierdzonego uchwałą 
     Rady Gminy RozdraŜew Nr XX/109/2008 z dnia 25 września 2008r., 
 6/ zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Maciejew zatwierdzonego uchwałą 
     Rady Gminy RozdraŜew Nr XX/110/2008 z dnia 25 września 2008r., 
 7/ regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych szkołach i przedszkolach  
     prowadzonych przez Gminę RozdraŜew, 
 8/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania  
     nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli  
      prowadzonych przez gminę RozdraŜew,  
 9/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2008r., 
10/ przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, 
11/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy RozdraŜew, 
12/ ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych  
      Rady Gminy RozdraŜew, 
13/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia jej składu osobowego,  
14/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
      przestrzennego gminy RozdraŜew, 
15/ upowaŜnienia do podejmowania działań wobec dłuŜników alimentacyjnych, 
16/ wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (RozdraŜew ul. Dworcowa,  
      Trzemeszno), 
17/ wyraŜenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę  
      przepompowni ścieków w miejscowości Maciejew, 
18/ zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  
      przeciwdziałania narkomanii na obszarze Gminy RozdraŜew na 2009r., 
19/ wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy na rok 2010 środków  
      stanowiących fundusz sołecki,    
20/ wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę (14 działek 
       budowlanych w RozdraŜewie),  
21/ zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
      Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości    
       Maciejew,  
22/ zwiększenia środków funduszu sołeckiego w budŜecie roku 2010, 
23/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  
       ścieków, 
24/ określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  
      zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
      od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu   
      nieczystości ciekłych, 
25/ wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w Maciejewie, 
26/ zawarcia porozumienia  międzygminnego z Miastem i Gminą Krotoszyn w zakresie 
      lokalnego transportu zbiorowego, 
27/ określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości,  
      rolnego oraz leśnego,  
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28/ gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  
      przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na obszarze Gminy RozdraŜew  
      na 2010r.  
29/ zmian budŜetu gminy na 2009r. 
 
W okresie sprawozdawczym komisja :   
1/ przyjęła sprawozdania z :  
     - realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych  
       oraz przeciwdziałania narkomanii w 2008r., 
    - działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w RozdraŜewie, 
    - analizę kosztów utrzymania placówek oświatowych działających na terenie gminy  
      RozdraŜew za rok 2008, 
    - sprawozdanie z działalności Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, 
    - informację o udzielonych ulgach, umorzeniach i odroczeniach w podatkach 
      za I półrocze 2009r.  
2/ zapoznała się z załoŜeniami reformy programowej w szkolnictwie, 
3/ opracowała plan pracy komisji oraz sprawozdanie z działalności. 
 
Komisja wyraziła pozytywne opinie w sprawie :  
-  celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: 
   Nowa Wieś, RozdraŜew, Dzielice, Trzemeszno, przewidzianych do realizacji w 2010r.,  
- zwiększenia w 2010r. udziałów gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń  
   Kredytowych w Gostyniu,  
- przekazania dotacji na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie oraz zawarcia  
   porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, 
- dofinansowania z budŜetu gminy 2010r. zakupu samochodu dla Komisariatu Policji  
   w Koźminie Wlkp.  
 
Ponadto w okresie sprawozdawczym Komisja : 
1/ negatywnie zaopiniowała wnioski Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu oraz  
    Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu o zwolnienie z podatku od nieruchomości  
    w 2010r.,  
2/ odstąpiła od przyjęcia na terenie gminy programu usuwania wyrobów z azbestu do czasu  
    ukazania się przepisów regulujących dalsze funkcjonowanie gminnych funduszy ochrony  
    środowiska.  
 

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/ funkcjonowania przychodni „ROZMED” w RozdraŜewie w zakresie podstawowej opieki  
       medycznej,  
  4/ organizacji Dni Gminy RozdraŜew,  
  5/ gospodarki odpadami na terenie gminy,  
  6/ planowanego remontu Szkoły Filialnej w Dzielicach,  
  7/ funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz planowanego zakupu prasy,   
  8/ powstałych szkód i udzielonej pomocy poszkodowanym w wyniku wichury,  
  9/ realizowanych świadczeń przez GOPS,  
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10/ zaawansowania przygotowań w zakresie powstania Zakładu Zagospodarowania Odpadów  
      w Wałkowie,  
11/ budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w RozdraŜewie, 
12/ planowanej modernizacji sal wiejskich w RozdraŜewku i Maciejewie,  
13/ zabezpieczenia bazy lokalowej pod kątem  nowych załoŜeń reformy programowej  
      w szkolnictwie,  
14/ budowy kanalizacji sanitarnej w Maciejewie,  
15/ modernizacji drogi powiatowej przez wieś Grębów, 
16/ zawansowania przygotowań związanych z powstaniem elektrowni wiatrowych na terenie  
      gminy,  
17/ planowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiany sieci  
      wodociągowej na osiedlu w RozdraŜewie,  
18/ korzystania z boiska wielofunkcyjnego w RozdraŜewie,  
19/ ściągalności naleŜności za pobór wody,  
19/ modernizacji ul. Powstańców Wlkp. w RozdraŜewie ,  
20/ budowy boiska w Trzemesznie,  
21/ planowanej sprzedaŜy działek budowlanych na osiedlu w RozdraŜewie,  
22/ funkcjonowania kursów MZK oraz PKS na terenie gminy,   
23/ zamknięcia wysypiska śmieci oraz przeprowadzenia jego rekultywacji,  
24/ planowanej modernizacji Przychodni „ROZMED” w RozdraŜewie,  
25/ zbycia lokali mieszkalnych w budynku byłej szkoły w Maciejewie,  
26/ funkcjonowania oświetlenia ulicznego oraz jego konserwacji,  
27/ zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego  
      do produkcji rolnej, 
28/ składowania i odbioru wyrobów zawierających azbest, 
29/ zaopatrzenia gminy w wodę oraz planowanych odwiertów studni.  
 
 
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  XXXVI/190/2010 
                  `    z dnia     15 lutego 2010 r.  
 
 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Spraw Społecznych  

za 2009 rok  
 
 Komisja Spraw Społecznych w okresie sprawozdawczym odbyła 11 posiedzeń, w tym  
8 wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu. Średnia frekwencja wyniosła  
88%. Obecność członków przedstawiała się następująco : 
        Obecny  Nieobecny   
1. Durak Eugeniusz            11         - 
2. Filipiak Zdzisław            11         - 
3. Juskowiak Robert            10         1    
4. Marciniak Urszula              4          7 
5. Rzekiecki Roman             11         - 
6. Szymczak Maria             10         1 
7. Zych – Kordus Renata                   8         3 
8. Włodarczyk Zenon            11            - 
 
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 
Ponadto w poszczególnych posiedzeniach wzięli udział: Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych  
w RozdraŜewie Krzysztof Broda, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi  
GraŜyna Stachowiak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Alicja Banaszek, przedstawiciel 
Firmy NORDEX M. Głowacki, projektant studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego  Michał Dudziński, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie 
Wiesław Gałęski, Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w RozdraŜewie Krzysztof Bałoniak, 
Prezes Zarządu Kółka Rolniczego w RozdraŜewie Dominik Kobylarz, Dyrektor Biura Związku 
Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie Magdalena Minta, 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 2008 r. oraz 
    wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny wykonania budŜetu i udzielenia absolutorium  
    Wójtowi Gminy, 
2/ projektu budŜetu gminy RozdraŜew na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia  
    komunalnego,  
3/ informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2009 r., 
4/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2010r. 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/ zmiany uchwały Nr XIV/76/2008 Rady Gminy RozdraŜew z dnia11 marca 2008r. w sprawie  
     określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich  



     wydzierŜawiania lub najmu na czas dłuŜszy niŜ trzy lata i na czas nieoznaczony, 
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 2/ nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w RozdraŜewie, 
 3/ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy RozdraŜew,  
 4/ przystąpienia Gminy RozdraŜew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu 
     Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Aktywna integracja w gminie RozdraŜew”, 
 5/ zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości RozdraŜewek zatwierdzonego uchwałą 
     Rady Gminy RozdraŜew Nr XX/109/2008 z dnia 25 września 2008r., 
 6/ zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Maciejew zatwierdzonego uchwałą 
     Rady Gminy RozdraŜew Nr XX/110/2008 z dnia 25 września 2008r., 
 7/ regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych szkołach i przedszkolach  
     prowadzonych przez Gminę RozdraŜew, 
 8/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania  
     nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli  
      prowadzonych przez gminę RozdraŜew,  
 9/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2008r., 
10/ przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, 
11/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy RozdraŜew, 
12/ ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych  
      Rady Gminy RozdraŜew, 
13/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia jej składu osobowego,  
14/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
      przestrzennego gminy RozdraŜew, 
15/ upowaŜnienia do podejmowania działań wobec dłuŜników alimentacyjnych, 
16/ wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (RozdraŜew ul. Dworcowa,  
      Trzemeszno), 
17/ wyraŜenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę  
      przepompowni ścieków w miejscowości Maciejew, 
18/ zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  
      przeciwdziałania narkomanii na obszarze Gminy RozdraŜew na 2009r., 
19/ wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy na rok 2010 środków  
      stanowiących fundusz sołecki,    
20/ wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę (14 działek 
       budowlanych w RozdraŜewie),  
21/ zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
      Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości    
       Maciejew,  
22/ zwiększenia środków funduszu sołeckiego w budŜecie roku 2010, 
23/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  
       ścieków, 
24/ określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  
      zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
      od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu   
      nieczystości ciekłych, 
25/ wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w Maciejewie, 
26/ zawarcia porozumienia  międzygminnego z Miastem i Gminą Krotoszyn w zakresie 
      lokalnego transportu zbiorowego, 
27/ określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości,  
      rolnego oraz leśnego,  
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28/ gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  
      przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na obszarze Gminy RozdraŜew  
      na 2010r.  
29/ zmian budŜetu gminy na 2009r. 
 
W okresie sprawozdawczym komisja :   
1/ przyjęła sprawozdania z :  
     - realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych  
       oraz przeciwdziałania narkomanii w 2008r., 
    - działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w RozdraŜewie, 
    - analizę kosztów utrzymania placówek oświatowych działających na terenie gminy  
      RozdraŜew za rok 2008, 
    - sprawozdanie z działalności Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, 
    - informację o udzielonych ulgach, umorzeniach i odroczeniach w podatkach 
      za I półrocze 2009r.  
2/ zapoznała się z załoŜeniami reformy programowej w szkolnictwie, 
3/ opracowała plan pracy komisji oraz sprawozdanie z działalności. 
 
Komisja wyraziła pozytywne opinie w sprawie :  
- celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach 
   Nowa Wieś, RozdraŜew, Dzielice, Trzemeszno, przewidzianych do realizacji w 2010r.,  
- zwiększenia w 2010r. udziałów gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń  
   Kredytowych w Gostyniu,  
- przekazania dotacji na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie oraz zawarcia  
   porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, 
- dofinansowania z budŜetu gminy 2010r. zakupu samochodu dla Komisariatu Policji  
   w Koźminie Wlkp.  
 
Ponadto w okresie sprawozdawczym Komisja : 
1/negatywnie zaopiniowała wnioski Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu oraz  
   Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu o zwolnienie z podatku od nieruchomości  
   w 2010r.,  
2/ odstąpiła od przyjęcia na terenie gminy programu usuwania wyrobów z azbestu do czasu  
   ukazania się przepisów regulujących dalsze funkcjonowanie gminnych funduszy ochrony  
   środowiska.  
 

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/ funkcjonowania przychodni „ROZMED” w RozdraŜewie w zakresie podstawowej opieki  
       medycznej,  
  4/ organizacji Dni Gminy RozdraŜew,  
  5/ funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz planowanego zakupu prasy   
  6/ powstałych szkód i udzielonej pomocy poszkodowanym w wyniku wichury,  
  7/ realizowanych świadczeń przez GOPS,  
  8/ zaawansowania przygotowań w zakresie powstania Zakładu Zagospodarowania Odpadów  
      w Wałkowie,  



  9/ budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w RozdraŜewie, 
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10/ planowanej modernizacji sal wiejskich w RozdraŜewku i Maciejewie,  
11/ zabezpieczenia bazy lokalowej pod kątem  nowych załoŜeń reformy programowej  
      w szkolnictwie,  
12/ budowy kanalizacji sanitarnej w Maciejewie,  
13/ modernizacji drogi powiatowej przez wieś Grębów, 
14/ zawansowania przygotowań związanych z powstaniem elektrowni wiatrowych na terenie  
      gminy,  
15/ planowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiany sieci  
      wodociągowej na osiedlu w RozdraŜewie,  
16/ korzystania z boiska wielofunkcyjnego w RozdraŜewie,  
17/ ściągalności naleŜności za pobór wody,  
18/ modernizacji ul. Powstańców Wlkp. w RozdraŜewie ,  
19/ budowy boiska w Trzemesznie,  
20/ planowanej sprzedaŜy działek budowlanych na osiedlu w RozdraŜewie,  
21/ funkcjonowania kursów MZK na terenie gminy, 
22/ zamknięcia wysypiska śmieci oraz przeprowadzenia jego rekultywacji,  
23/ planowanej modernizacji Przychodni „ROZMED” w RozdraŜewie,  
24/ zbycia lokali mieszkalnych w budynku byłej szkoły w Maciejewie,  
25/ funkcjonowania oświetlenia ulicznego oraz jego konserwacji,  
26/ zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  
      do produkcji rolnej, 
27/ zaopatrzenia gminy w wodę oraz planowanych odwiertów studni.  
 
 
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  XXXVI/190/2010 

z dnia 15 lutego 2010 r.  
 
 
            

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy RozdraŜew 

                                                                 za 2009 rok  
 
    Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 5 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 2008 r. - wydanie opinii o wykonaniu budŜetu  

i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,  
- informacja o udzielonych ulgach, umorzeniach i odroczeniach w podatkach w 2008r.  
- wydatki z tytułu podróŜy słuŜbowych.  
 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna przygotowała sprawozdanie z działalności 
komisji za 2008r. oraz opracowała plan pracy na kolejny rok, które przedłoŜono Radzie Gminy.  

Zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym komisja 
zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy za 2008 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 12.151.216,10 zł, co stanowiło 101,3% planu, natomiast wydatki w kwocie  
12.248.543,78 zł tj. 93,4% 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  rzeczowych  w poszczególnych 
działach budŜetu wynikło z prowadzonej racjonalnej gospodarki środkami finansowymi . 
Pomimo zróŜnicowanego wydatkowania środków realizacja załoŜonych zadań rzeczowych 
przebiegała prawidłowo.  
W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wykorzystanie środków wyniosło 
23,9% planu poniewaŜ nie poniesiono wydatków na remont świetlic wiejskich 
w RozdraŜewku i Maciejewie. Pomimo wielokrotnie zapowiadanego w ciągu roku 2008 
uruchomienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa 
 i rozwój wsi” ostatecznie nie został on uruchomiony w 2008r., dlatego teŜ realizację tego 
zadania przesunięto na 2009r. 
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.: 
- wybudowano połączenie wodociągów RozdraŜew- RozdraŜewek, 
- zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębów, 
- zakończono budowę kolejnych odcinków dróg w Dzielicach i Dąbrowie, połoŜono nakładki  
  asfaltowe na odcinkach dróg w Trzemesznie, Nowej Wsi i RozdraŜewie, 
- zrealizowano I etap budowy chodnika przy ul. Powstańców Wlkp., 
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- wykonano projekt techniczny na przebudowę drogi gminnej relacji Dzielice-RozdraŜew-    
   Chwałki- RozdraŜewek, 
- sporządzono dokumentację na budowę dróg gminnych w Trzemesznie, Wykach i drogi  
   Wolenice-Dzielice-RozdraŜew, 
- dokonano częściowej modernizacji budynku ośrodka zdrowia, 
- wymieniono nawierzchnię parkingu przy w/w budynku,  
- wykupiono grunt pod przepompownię ścieków w Trzemesznie, 
- załoŜono monitoring w ZSP w RozdraŜewie,   
- opracowano projekt techniczny na budowę kanalizacji na osiedlu w RozdraŜewie, 
- wymieniono część okien w budynkach szkolnych w RozdraŜewie i Nowej Wsi oraz  
   wykonano remont korytarzy i klatek schodowych w Nowej Wsi, 
- zrealizowano zadania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Budy,  
   RozdraŜew, Maciejew, 
- na potrzeby Urzędu Gminy zakupiono sprzęt i program komputerowy w celu uruchomienia  
  elektronicznej obsługi interesanta.  
 

Wydatki majątkowe w 2008r. wyniosły kwotę 2.191.498,47 zł, co stanowiło 97,0% załoŜonego 
planu. NiŜsze wydatkowanie środków na inwestycje wynika z korzystniejszych niŜ zakładano 
cen zaoferowanych w trakcie postępowań o udzielenie zamówień  
przeprowadzonych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.  
 

Uchwalone nie wygasające wydatki  wyniosły kwotę  320.078,40 zł, które przeznaczone zostały 
na: opracowanie dokumentacji do ustanowienia terenu ochrony ujęć wody oraz dokumentacji 
sieci wodociągowej RozdraŜew - Dzielice, budowę magistrali wodociągowej RozdraŜew- 
RozdraŜewek (wykup gruntu), realizację programu „Uczenie się przez całe Ŝycie Comenius”, 
opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w RozdraŜewie - osiedle oraz budowę boiska 
sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w RozdraŜewie. 
 
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie wykorzystano w kwocie 2.203.659,14zł,  
natomiast dotacje na zadania własne w kwocie 155.772,21 zł. 
Przekazana część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2008 wynosiła 3.690.271 zł, którą 
zrealizowano w 100%. Część wyrównawczą subwencji  ogólnej na plan 2.083.476 zł wykonano 
w 100%.  
  
Na koniec 2008 r. gmina posiadała nie spłaconą poŜyczkę z WFOŚiGW zaciągniętą  
na budowę kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie w kwocie 235.000 zł i w Grębowie  
w kwocie 1.059.000 zł oraz poniosła wydatki na obsługę zadłuŜenia 32.559,35 zł.  
 

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budŜetu gminy za 2008 r. 
i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.  
 
   Zgodnie z planem pracy Komisja zapoznała się z informacją o udzielonych ulgach, 
umorzeniach i odroczeniach w podatkach w 2008r.  
W okresie sprawozdawczym do Wójta Gminy wpłynęło 7 wniosków o umorzenie zaległości 
podatkowych i 2 wnioski o umorzenie naleŜnych odsetek. Przed wydaniem decyzji organ 
podatkowy przeprowadził u podatników postępowanie  wyjaśniające potwierdzające 
okoliczności zawarte we wnioskach. 
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Uwzględniając szczególnie trudne sytuacje podatników Wójt Gminy dokonał umorzenia 
naleŜności głównej w łącznej  kwocie 2.129zł oraz odsetek w łącznej kwocie 1.119,50zł. 
W wyniku rozpatrzonych kolejnych wniosków organ podatkowy wydał podatnikom  
7 pozytywnych decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności rat podatku i łącznego 
zobowiązania pienięŜnego.   
W minionym okresie wpłynęło 9 wniosków o ulgę w podatku rolnym  z tytułu nabycia gruntów 
na powiększenie gospodarstw, na które wydano pozytywne decyzje.  
Ogółem w 2008r. odpisano 35.012 zł  ulg nowych i kontynuowanych z tytułu nabycia gruntów.  
Ponadto 7 podatników zwróciło się o ulgę w podatku rolnym z tytułu budowy i modernizacji  
budynków inwentarskich, na które Wójt Gminy wydał pozytywne decyzje.  
Ogółem w 2008r. odpisano ulg nowych i kontynuowanych tytułu budowy i modernizacji 
budynków inwentarskich w kwocie 141.993zł.  
 
Komisja Rewizyjna stwierdziła, Ŝe organ podatkowy wydał zgodnie z przepisami decyzje  
w sprawie umorzeń i odroczeń terminu płatności podatku i zobowiązań pienięŜnych. 
Nie zgłoszono zastrzeŜeń do decyzji w sprawie udzielonych ulg w podatku z tytułu nabycia  
gruntów rolnych oraz z tytułu budowy i modernizacji budynków inwentarskich, które wydano 
zgodnie z  przepisami ustawy o podatku rolnym. 
Stwierdzono, Ŝe na terenie gminy w 2008r. podatnicy sporadycznie i w wyjątkowo trudnych  
sytuacjach składali wnioski o umorzenie i odroczenie rat podatku.   
   
    W okresie sprawozdawczym komisja dokonała kontroli wydatków z tytułu podróŜy 
słuŜbowych. Zapoznała się z  wydatkami  budŜetu w dziale „Administracja publiczna” 
z tytułu wyjazdów słuŜbowych według stanu na dzień 31.08.2009r., które wyniosły: 
rozdz. 75011 - Urząd Wojewódzki  190,03 zł  -    4 podróŜe słuŜbowe, 
rozdz. 75022 - Rady Gmin               475,93 zł  -    3 wyjazdy słuŜbowe,  
rozdz. 75023 -  Urzędy Gmin      11.886,21zł  -  54 podróŜe słuŜbowe, w tym miesięczne 
ryczałty na przejazdy słuŜbowe 4.691,60 zł. Miesięczne ryczałty na jazdy lokalne własnym 
pojazdem na obszarze gminy posiadało 3 pracowników oraz Wójt Gminy. 
Komisja stwierdziła, Ŝe najbardziej oddalony wyjazd słuŜbowy w 2008r. odbyto  
do Warszawy w celu  podpisania umowy dofinansowania boiska a  w 2009r. do Zielonej Góry  
na szkolenie dla Kierowników USC.  
W oparciu o prowadzony rejestr pobranych delegacji słuŜbowych Komisja  potwierdziła,  
Ŝe dokonane polecenia wyjazdów  były uzasadnione.  
Nie zgłoszono zastrzeŜeń do rozliczonych delegacji i  poniesionych wydatków z tytułu  podróŜy 
słuŜbowych. 
 
  

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


