
UCHWAŁA NR XXXVI/275/2022 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2021 r. 
poz.1372 ze zm.) oraz § 71 Statutu Gminy Rozdrażew z dnia  20 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 73, poz. 1420; z 2011r. Nr 124, poz. 2028, 2017r. poz. 6278, 2018r. poz. 8147)  uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew w roku 2021: 

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. 

4/ Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w brzmieniu załącznika nr 4 do uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  

   Rozdrażew  Nr  XXXVI/275/2022 

z dnia 26 styczna 2022r.  

        

                   Sprawozdanie 

z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

za 2021 rok  
 

 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w okresie sprawozdawczym odbyła                  

11 posiedzeń wspólnych z Komisją Spraw Społecznych, z  czego w 5 posiedzeniach uczestniczyli 

wszyscy członkowie, w  pięciu uczestniczyło 7 członków komisji, a  w jednym  5 członków.   
 

W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 

Ponadto w poszczególnych posiedzeniach udział wzięli: Jan Pawlik członek Rady Seniorów                         

w Krotoszynie zaangażowany w realizację projektu „Geriatria w Powiecie Krotoszyńskim”, 

przedstawiciel Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Stasic Doradca Społecznego 

Budownictwa Czynszowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Donata . 

Krzyżosiak, Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli Henryk Jankowski, kierownicy, 

inspektorzy i podinspektorzy Referatów Urzędu Gminy, którzy referowali tematy i udzielali 

wyjaśnień dotyczących omawianych zagadnień. 
 

Komisja na swych posiedzeniach analizowała i opiniowała materiały sesyjne dotyczące:  

1/ sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego za 2020r. wraz  

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

    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

2/ raportu o stanie gminy za 2020r. oraz  udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy,   

3/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2022 rok,  

4/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i jej zmian,  

5/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., o kształtowaniu 

    się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 

    Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie, 

6/ stawek podatków od nieruchomości,  środków transportowych oraz  opłaty targowej na rok 2022. 

 

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

  1/ uchwalenia gminnych programów profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych             

      i przeciwdziałania narkomanii oraz ich zmian,    

  2/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi, 

  3/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

      na terenie Gminy, 

  4/ zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania 

      w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, 

  5/ przystąpienia do sporządzenia  miejscowych planów  zagospodarowania   przestrzennego  dla  

       wskazanych  terenów  położonych na obszarze gminy oraz  i ich zmian, 

  6/ uchwalenia  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy,  

  7/ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2021-2025, 

  8/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,  

  9/ wskazania przedstawiciela do Komisji Mieszkaniowej,  

10/ określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rozdrażew, w roku szkolnym 2021/2022, 

11/ rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie szczepień  COVID-19, 

12/ rozpatrzenia petycji pn. „W obronie prawdy, godności i wolności  człowieka”, 

13/ zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

     w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa  

     sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice”,  
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14/ rozpatrzenia petycji - listu otwartego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO pn. „Alarm! Stop  

       zabójczemu GMO-Stop  niebezpiecznej szczepionce”,  

15/ zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy, 

16/ regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na pokrycie kosztów zmiany systemów 

      grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy, 

17/ rozpatrzenia petycji „o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego” oraz o „poparcie 

      Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”, 

18/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, 

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

      komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  

      uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

20/ ustalenia dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Spółdzielnię  

      Kółek Rolniczych w Rozdrażewie,  

21/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na najem lokali i dzierżawę  

      gruntów z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami, 

22/ zamiany nieruchomości  położonych w miejscowości Grębów,   

23/ wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w trybie  bezprzetargowym  

      i udzielenia bonifikaty, 

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

      opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami  

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

      trybu ich pobierania,  

25/ przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2021-2026, 

26/ przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie zmiany rodzaju  

      miejscowości Wygoda,  

27/ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej   

      kwoty dofinansowania opłat w 2022r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

       i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, 

28/ rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy,   

29/  przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   

       i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  

30/ ustalenia wynagrodzenia Wójta  Gminy,  

31/ zmiany ustalenia  wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, 

32/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu, 

33/ zmian budżetu gminy.  

 

W okresie sprawozdawczym komisja przyjęła:   

1/ sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  

    awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Rozdrażew w roku  

    2020, 

2/ sprawozdania z realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów  

    alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020r.,  

3/ sprawozdanie z współpracy Gminy Rozdrażew z  organizacjami pozarządowymi za 2020r., 

4/ opracowała sprawozdanie z działalności i plan pracy komisji. 

 

Komisja w  okresie sprawozdawczym:  

-  pozytywnie rozpatrzyła wniosek o  udzielenie pomocy finansowej  na zakup pojazdu dla Komendy 

   Powiatowej Policji  w Krotoszynie,  

-  poparła inicjatywę  przyjęcia  apelu Rady Gminy dot. zmian uregulowań w zakresie  

   budownictwa mieszkaniowego zawartych w ustawie o inwestycjach  w zakresie elektrowni  

   wiatrowych,   
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- zapoznała się z założeniami  projektu „Geriatria w Powiecie Krotoszyńskim” oraz poparła  

   inicjatywę powstania i rozwoju  mobilnej i stacjonarnej geriatrii na terenie gmin w Powiecie  

   Krotoszyńskim, 

- pozytywnie zaopiniowała przyjęcie stanowiska Rady Gminy popierającego inicjatywę uczczenia 

   zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem  

   państwowym,  

- zaakceptowała zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w zakresie wydzielenia 

  popiołu jako odrębnego odpadu  oraz  wprowadzenia pojemników na bioodpady, 

- pozytywnie wypowiedziała się za przystąpieniem do przebudowy wraz z rozbudową budynku 

  mieszkalno-administracyjnego GOPS przy ul. Rynek 1, w celu wynajmu wolnego lokalu mieszalnego. 

 

Komisja negatywnie zaopiniowała :  

- inicjatywę przystąpienia gminy do Programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, 

- zbycie lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalno-administracyjnym przy                          

ul. Rynek 1 z uwagi na podwójną funkcję budynku użyteczności publicznej oraz konieczność  

zachowania jednego właściciela,  

-sprzedaż działki nr 74/10 położonej w Nowej Wsi z uwagi na lokalizację studni. Zainteresowanemu 

wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierżawy części działki na okres 10 lat. Drugiemu 

zainteresowanemu również zaproponowano 10-letni okres dzierżawy pozostałej części działki,                    

z której zrezygnował. 

 

Ponadto Komisja: 

- postanowiła zasięgnąć opinii zebrania wiejskiego w kwestii zbycia zainteresowanym części działki 

nr 297 po byłym torowisku w Nowej Wsi,  

- wycofała z porządku obrad sesji projekt uchwały dot. zawarcia w trybie bezprzetargowym umowy 

najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rozdrażewie z dotychczasowym najemcą  na okres do 3 lat. Do czasu podjęcia 

uchwały Rady wyrażono zgodę na bezumowne użyczenie pomieszczeń na dotychczasowych 

warunkach,  

- postanowiła zaprosić na sesję przedstawicieli powiatu celem złożenia informacji o funkcjonowaniu 

Szpitala Powiatowego w Krotoszynie oraz działalności Zarządu Powiatu w zakresie zamierzeń 

inwestycyjno - remontowych  na obszarze gminy.   
 

W ramach wolnych głosów i wniosków omawiano - z inicjatywy członków Komisji oraz Wójta 

Gminy zagadnienia dotyczące m. in.:  

 

  1/ remontu dróg powiatowych i gminnych, 

  2/ usuwania awarii oświetlenia ulicznego na terenie gminy,  

  3/ planowanej budowy zaplecza sanitarnego  remizy OSP w Rozdrażewie oraz pozyskania 

      dofinansowania zadania,  

  4/ realizacji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości  

      Dzielice oraz  pozyskania dofinansowania PROW, 

  5/ planowanej budowy sali sportowej w Nowej Wsi, 

  6/ wznowienia działalności Przychodni „ROZMED” oraz podjęcia starań o pozyskanie nowego  

      lekarza,  

  7/ realizacji dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy,    

  8/ zaopatrzenia gminy w wodę i planowanych odwiertów studni,  

  9/ kontynuowanej budowy ścieżki  pieszo - rowerowej Brzoza - Krotoszyn, 

10/ planowanej przebudowy przepustu na rzece Orli w Grębowie, 

11/ gospodarki lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, 

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

      usuwania wyrobów zawierających azbest,  
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13/ przebudowy świetlicy w miejscowości Wyki, 

14/ dofinansowania zmiany systemów grzewczych  na proekologiczne w budynkach  

       mieszkalnych na terenie gminy,  

15/ realizacji przebudowy ul. Dworcowej oraz dróg gminnych na terenie gminy,     

16/ zaawansowania  procesu  komunalizacji części Rynku.  

17/ organizacji szczepień na terenie gminy przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,   

18/ funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  

19/ ograniczenia wzrostu kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy 

      poprzez wyodrębnienie popiołu  z odpadów zmieszanych oraz wprowadzenie pojemników 

      na bioodpady, 

20/ udziału  Firmy DINO Polska S.A w inwestycji  przebudowy ul. Dworcowej w Rozdrażewie,  

21/ zaawansowania  procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

      eliminującego tereny przewidziane pod elektrownie wiatrowe,  

22/ dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Spółdzielnię Kółek 

      Rolniczych w Rozdrażewie,  

23/ organizacji dowozu uczniów do szkół na terenie gminy,  

24/ powierzenia gminie Rawicz realizacji zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt,  

25/ realizacji nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do filii szkoły i świetlicy  

       wiejskiej w Dzielicach,  

26/ wznowienia  na terenie gminy usług rehabilitacyjnych dla osób w wieku emerytalnym, 

27/ wyboru nowego wykonawcy zadania  w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie  

      gminy na rok 2022. 

 

Na sesjach Rady Gminy przed każdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji 

przedkładał wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 

       

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

       /-/   Dawid Bała      
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             Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  

   Rozdrażew  Nr   XXXVI/275/2022 

z dnia  26 stycznia  2022r.  

 

Sprawozdanie 

z działalności Komisji Spraw Społecznych  

za 2021 rok  

 

 Komisja Spraw Społecznych w okresie sprawozdawczym odbyła 11 posiedzeń wspólnych     

z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, z czego w 8 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy 

członkowie, a w trzech  uczestniczyło 6 członków komisji. 
 

W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 

Ponadto w poszczególnych posiedzeniach udział wzięli: Jan Pawlik członek Rady Seniorów                         

w Krotoszynie zaangażowany w realizację projektu „Geriatria w Powiecie Krotoszyńskim”, 

przedstawiciel Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Stasic Doradca Społecznego 

Budownictwa Czynszowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Donata . 

Krzyżosiak, Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli Henryk Jankowski, kierownicy, 

inspektorzy i podinspektorzy Referatów Urzędu Gminy, którzy referowali tematy i udzielali 

wyjaśnień dotyczących omawianych zagadnień. 
 

Komisja na swych posiedzeniach analizowała i opiniowała materiały sesyjne dotyczące:  

1/ sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego za 2020r. wraz  

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

    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

2/ raportu o stanie gminy za 2020r. oraz  udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy,   

3/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2022 rok,  

4/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i jej zmian,  

5/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., o kształtowaniu 

    się wieloletniej prognozy finansowej  oraz wykonania planu finansowego Gminnej 

    Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie, 

6/ stawek podatków od nieruchomości,  środków transportowych oraz  opłaty targowej na rok 2022. 

 

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

  1/ uchwalenia gminnych programów profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych             

      i przeciwdziałania narkomanii oraz ich zmian,    

  2/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi, 

  3/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

      na terenie Gminy, 

  4/ zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania 

      w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, 

  5/ przystąpienia do sporządzenia  miejscowych planów  zagospodarowania   przestrzennego  dla  

       wskazanych  terenów  położonych na obszarze gminy oraz  i ich zmian, 

  6/ uchwalenia  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy,  

  7/ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2021-2025, 

  8/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,  

  9/ wskazania przedstawiciela do Komisji Mieszkaniowej,  

10/ określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rozdrażew, w roku szkolnym 2021/2022, 

11/ rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie szczepień  COVID-19, 

12/ rozpatrzenia petycji pn. „W obronie prawdy, godności i wolności  człowieka”, 

13/ zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

     w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa  

     sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice”,  
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14/ rozpatrzenia petycji - listu otwartego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO pn. „Alarm! Stop  

       zabójczemu GMO-Stop  niebezpiecznej szczepionce”,  

15/ zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy, 

16/ regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na pokrycie kosztów zmiany systemów 

      grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy, 

17/ rozpatrzenia petycji „o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego” oraz o „poparcie 

      Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”, 

18/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, 

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

      komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  

      uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

20/ ustalenia dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Spółdzielnię  

      Kółek Rolniczych w Rozdrażewie,  

21/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na najem lokali i dzierżawę  

      gruntów z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami, 

22/ zamiany nieruchomości  położonych w miejscowości Grębów,   

23/ wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w trybie  bezprzetargowym  

      i udzielenia bonifikaty, 

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

      opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami  

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

      trybu ich pobierania,  

25/ przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2021-2026, 

26/ przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie zmiany rodzaju  

      miejscowości Wygoda,  

27/ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej   

      kwoty dofinansowania opłat w 2022r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

       i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, 

28/ rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy,   

29/  przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   

       i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  

30/ ustalenia wynagrodzenia Wójta  Gminy,  

31/ zmiany ustalenia  wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, 

32/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu, 

33/ zmian budżetu gminy.  

 

W okresie sprawozdawczym komisja przyjęła:   

1/ sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  

    awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Rozdrażew w roku  

    2020, 

2/ sprawozdania z realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów  

    alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020r.,  

3/ sprawozdanie z współpracy Gminy Rozdrażew z  organizacjami pozarządowymi za 2020r., 

4/ opracowała sprawozdanie z działalności i plan pracy komisji. 

 

Komisja w  okresie sprawozdawczym:  

-  pozytywnie rozpatrzyła wniosek o  udzielenie pomocy finansowej  na zakup pojazdu dla Komendy 

   Powiatowej Policji  w Krotoszynie,  

-  poparła inicjatywę  przyjęcia  apelu Rady Gminy dot. zmian uregulowań w zakresie  

   budownictwa mieszkaniowego zawartych w ustawie o inwestycjach  w zakresie elektrowni  

   wiatrowych,   
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- zapoznała się z założeniami  projektu „Geriatria w Powiecie Krotoszyńskim” oraz poparła  

   inicjatywę powstania i rozwoju  mobilnej i stacjonarnej geriatrii na terenie gmin w Powiecie  

   Krotoszyńskim, 

- pozytywnie zaopiniowała przyjęcie stanowiska Rady Gminy popierającego inicjatywę uczczenia 

   zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem  

   państwowym,  

- zaakceptowała zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w zakresie wydzielenia 

  popiołu jako odrębnego odpadu  oraz  wprowadzenia pojemników na bioodpady, 

- pozytywnie wypowiedziała się za przystąpieniem do przebudowy wraz z rozbudową budynku 

  mieszkalno-administracyjnego GOPS przy ul. Rynek 1, w celu wynajmu wolnego lokalu mieszalnego. 

 

Komisja negatywnie zaopiniowała :  

- inicjatywę przystąpienia gminy do Programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, 

- zbycie lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalno-administracyjnym przy                          

ul. Rynek 1 z uwagi na podwójną funkcję budynku użyteczności publicznej oraz konieczność  

zachowania jednego właściciela,  

-sprzedaż działki nr 74/10 położonej w Nowej Wsi z uwagi na lokalizację studni. Zainteresowanemu 

wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierżawy części działki na okres 10 lat. Drugiemu 

zainteresowanemu również zaproponowano 10-letni okres dzierżawy pozostałej części działki,                    

z której zrezygnował. 

 

Ponadto Komisja: 

- postanowiła zasięgnąć opinii zebrania wiejskiego w kwestii zbycia zainteresowanym części działki 

nr 297 po byłym torowisku w Nowej Wsi,  

- wycofała z porządku obrad sesji projekt uchwały dot. zawarcia w trybie bezprzetargowym umowy 

najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rozdrażewie z dotychczasowym najemcą  na okres do 3 lat. Do czasu podjęcia 

uchwały Rady wyrażono zgodę na bezumowne użyczenie pomieszczeń na dotychczasowych 

warunkach,  

- postanowiła zaprosić na sesję przedstawicieli powiatu celem złożenia informacji o funkcjonowaniu 

Szpitala Powiatowego w Krotoszynie oraz działalności Zarządu Powiatu w zakresie zamierzeń 

inwestycyjno - remontowych  na obszarze gminy.   
 

W ramach wolnych głosów i wniosków omawiano - z inicjatywy członków Komisji oraz Wójta 

Gminy zagadnienia dotyczące m. in.:  

 

  1/ remontu dróg powiatowych i gminnych, 

  2/ usuwania awarii oświetlenia ulicznego na terenie gminy,  

  3/ planowanej budowy zaplecza sanitarnego  remizy OSP w Rozdrażewie oraz pozyskania 

      dofinansowania zadania,  

  4/ realizacji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości  

      Dzielice oraz  pozyskania dofinansowania PROW, 

  5/ planowanej budowy sali sportowej w Nowej Wsi, 

  6/ wznowienia działalności Przychodni „ROZMED” oraz podjęcia starań o pozyskanie nowego  

      lekarza,  

  7/ realizacji dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy,    

  8/ zaopatrzenia gminy w wodę i planowanych odwiertów studni,  

  9/ kontynuowanej budowy ścieżki  pieszo - rowerowej Brzoza - Krotoszyn, 

10/ planowanej przebudowy przepustu na rzece Orli w Grębowie, 

11/ gospodarki lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, 

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

      usuwania wyrobów zawierających azbest,  
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13/ przebudowy świetlicy w miejscowości Wyki, 

14/ dofinansowania zmiany systemów grzewczych  na proekologiczne w budynkach  

       mieszkalnych na terenie gminy,  

15/ realizacji przebudowy ul. Dworcowej oraz dróg gminnych na terenie gminy,     

16/ zaawansowania  procesu  komunalizacji części Rynku.  

17/ organizacji szczepień na terenie gminy przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,   

18/ funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  

19/ ograniczenia wzrostu kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy 

      poprzez wyodrębnienie popiołu  z odpadów zmieszanych oraz wprowadzenie pojemników 

      na bioodpady, 

20/ udziału  Firmy DINO Polska S.A w inwestycji  przebudowy ul. Dworcowej w Rozdrażewie,  

21/ zaawansowania  procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

      eliminującego tereny przewidziane pod elektrownie wiatrowe,  

22/ dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Spółdzielnię Kółek 

      Rolniczych w Rozdrażewie,  

23/ organizacji dowozu uczniów do szkół na terenie gminy,  

24/ powierzenia gminie Rawicz realizacji zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt,  

25/ realizacji nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do filii szkoły i świetlicy  

       wiejskiej w Dzielicach,  

26/ wznowienia  na terenie gminy usług rehabilitacyjnych dla osób w wieku emerytalnym, 

27/ wyboru nowego wykonawcy zadania  w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie  

      gminy na rok 2022. 

 

Na sesjach Rady Gminy przed każdorazowym podjęciem uchwał przewodniczący komisji 

przedkładał wnioski i opinie komisji dotyczące materiałów sesyjnych. 

       

 

 

 

 

         

Przewodnicząca Komisji 

       

                /-/ Jolanta Adamiak              
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             Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  

   Rozdrażew  Nr XXXVI/275/ 2022 

z dnia  26 stycznia  2022r.  

. 

Sprawozdanie 

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozdrażew 

                                                                 za 2021 rok  
 

    Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 9 posiedzeń, z czego w 8 posiedzeniach 

uczestniczyli wszyscy członkowie, a w jednym  uczestniczyło 4 członków komisji. 

 

Tematami posiedzeń komisji były: 

- Opracowanie sprawozdania i  rocznego planu pracy,      

- Realizacja  przystanku rekreacyjnego w Henrykowie, 

- Koszty adaptacji stołówki w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie,  

- Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2020r. - opinia o wykonaniu budżetu gminy  

   i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

-  Funkcjonowanie  przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi za 2020r., 

-  Informacja o przeprowadzonych w Urzędzie Gminy  kontrolach zewnętrznych za okres  

   od początku kadencji Rady Gminy, 

- Funkcjonowanie  sołectwa Wolenice.  

 

Komisja Rewizyjna  opracowała sprawozdanie z działalności  oraz plan pracy na 2021r.  

 

Realizując plan pracy Komisja Rewizyjna dokonała kontroli przeprowadzonego przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie”. Zbadane 

dokumenty potwierdziły prawidłowo ogłoszone  i przeprowadzone postępowanie. Spośród 

złożonych czterech ofert najkorzystniejszą zaoferowała firma NOVUM Sp. z o.o. ze Szczytna z ceną 

168.048,95 zł. Zmawiający dokonał korekty ceny, z uwagi na pomyłkę oferenta w ilości kalkulacji  

nasadzenia drzew, co spowodowało wzrost ceny zadania do kwoty 168.722,64 zł. Zakres zadania 

obejmował  wykonanie  wiaty rekreacyjnej o wymiarach 4,50m x 7m, montaż czterech urządzeń 

placu zabaw, czterech urządzeń siłowni plenerowej oraz zamontowanie: trzech ławek parkowych, 

dwóch koszy na śmieci. Teren placu zabaw został wydzielony ogrodzeniem panelowym, 

podświetlony 20 lampami solarnymi i obsadzony iglakami.  Zawarta  umowa z wykonawcą 

przewidywała termin realizacji prac do 31 lipca 2020r. Z uwagi na opóźnienia dostawy urządzeń 

zabawowych i siłowni wynikające z ograniczeń produkcji związanej z pandemią COVID-19,  

zgodnie  z przepisami tzw. „tarczy antykryzysowej”, na wniosek wykonawcy podpisano aneks 

do umowy z terminem  realizacji do 31 sierpnia 2020r.  

Sporządzony protokół odbioru końcowego zadania potwierdził  terminowo i prawidłowo 

zrealizowane zadanie, na które udzielony został 72 miesięczny okres gwarancji. Rozliczony 

kosztorysem powykonawczym koszt realizacji zadania wyniósł 167.283,19zł, w tym 94.625,66zł 

stanowiła dotacja uzyskana w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity 

koszt inwestycji wyniósł 175.798,19 zł, w tym: roboty budowlane jako koszt kwalifikowany 

167.283,19 zł oraz koszty niekwalifikowane do dofinasowania: mapy 1.100 zł, projekt i kosztorysy 

5.500 zł, tablica unijna 70 zł, nadzór inwestorski 1.845 zł. Zadanie zostało przeprowadzone zgodnie 

z ustawą prawo zamówień publicznych  oraz uchwałą budżetową. Komisja pozytywnie oceniła 

starania gminy o pozyskanie dofinansowania zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.   

 

    W okresie sprawozdawczym   Komisja Rewizyjna zbadała realizację zadania adaptacji stołówki 

w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie  w ramach rządowego  programu „Posiłek w szkole                               

i w domu”. Wprowadzony ustawą Prawo oświatowe obowiązek zapewnienia uczniom w szkole 

gorącego posiłku zrealizowano poprzez uruchomienie stołówki szkolnej w ramach adaptacji 

istniejących pomieszczeń świetlicy szkolnej, kuchni i części korytarza. W przeprowadzonym 

postępowaniu w trybie zapytania ofertowego jako jedyną ofertę z ceną 121.250,88 zł, przy 

kosztorysie inwestorskim na kwotę 124.961,57 zł brutto, na realizację prac 
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remontowo-adaptacyjnych złożyła firma Dekarstwo Murarstwo Inne Usługi Budowlane Roman 

Hejdysz z Wyszek. Przedmiot zamówienia obejmował: częściowe zburzenie starych i wzniesienie 

nowych ścianek  działowych, zamontowanie drzwi, dwóch okien, założenie płytek ściennych 

i podłogowych w kuchni, wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, montaż 

systemu wentylacji mechanicznej,  modernizację instalacji grzewczej oraz malowanie pomieszczeń. 

Natomiast spośród trzech złożonych ofert na dostawę i montaż wyposażenia najkorzystniejszą  

złożyła  firma System Serwis sp. z o.o. z Poznania za kwotę 67.800,59zł. Wyposażenie stołówki 

obejmowało m.in.: piec konwekcyjno-parowy, patelnię elektryczną, kuchnię elektryczną, szafę 

chłodniczą, zmywarko-wyparzarkę, obieraczkę do ziemniaków, separator obierzyn, zmiękczacz 

wody. Projekt prac remontowo-adaptacyjnych stołówki wykonało Biuro Projektowe arch. Jadwiga 

K. Pińczewska z Jarocina.   

Realizacja zadania nastąpiła prawidłowo, terminowo i zgodnie z zawartymi umowami,                                

co potwierdzają sporządzone protokóły odbioru końcowego zadania. 

 

Całkowity koszt adaptacji pomieszczeń na stołówkę szkolną zamknął się kwotę 203.921,47zł, w tym 

prace remontowe 121.250,88zł, zakup i montaż wyposażenia 67.800,59 zł oraz pozostałe koszty 

związane z realizacją zadania wg kosztorysu powykonawczego (dokumentacja projektowo-

kosztorysowa, nadzór inwestorski, inwentaryzacja geodezyjna, opinia kominiarska) łącznie 

14.870zł.  Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach programu ”Posiłek w szkole i w domu” 

na kwotę 79.984,55 zł.  

Komisja podczas wizji lokalnej pozytywnie oceniła wyposażenie kuchni w nowoczesny sprzęt 

i urządzenia. Pozytywnie oceniła starania o pozyskanie dofinansowania zadania w ramach programu 

”Posiłek w szkole i w domu”.  

 

   Zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym Komisja  zbadała 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020r., towarzyszące mu sprawozdania 

finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego. W oparciu o przeprowadzone czynności 

kontrolne dokonała analizy wykonania planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach 

budżetu. Dochody zrealizowano kwocie 27.459.167,89 zł, co stanowiło 99,66% natomiast wydatki 

w kwocie 25.795.926,03 zł, tj. 88,59% planu. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 

2.005.624,39 zł wykonano w wysokości 1.717.546,22 zł, co stanowiło 85,64% założonego planu.  

Niższe wydatkowanie środków na inwestycje wynikło głównie z przesunięcia terminu realizacji 

odwiertu studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa na rok 2021 oraz uzyskania 

w trakcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych cen korzystniejszych niż przewidywały 

kosztorysy inwestorskie.   

W ramach oceny budżetu poddano kontroli  m. in. wydatki na przebudowę dróg gminnych. Zbadane 

dokumenty potwierdziły prawidłowo przeprowadzone postępowanie przetargowe na  przebudowę 

dróg: Grębów - Orla (dł. 400 mb), Nowa Wieś (dł. 612 mb), Trzemeszno (dł. 220 mb). 

Spośród 7 ofert najkorzystniejszą z ceną brutto 514.434,02 zł, w tym: Grębów - Orla 280.905,54 zł, 

Nowa Wieś 109.728,10 zł, Trzemeszno 123.800,37 zł złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Drogowego S.A w Kaliszu. Realizacja zadań nastąpiła prawidłowo, terminowo i zgodnie z zawartą  

umową. Całkowity koszt przebudowy dróg gminnych wyniósł 530.424,01zł, w tym roboty 

budowlane 514.434,02 zł, aktualizacja  kosztorysów 1.230 zł, nadzór inwestorski  14.760 zł.  

Gmina uzyskała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi 

w Grębowie  i Trzemesznie w łącznej kwocie 139.500 zł. Zadanie zostało przeprowadzone  zgodnie 

z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz uchwałą budżetową .  

 

Skontrolowano poniesione w okresie sprawozdawczym  m. in. wydatki w rozdz. Drogi publiczne  

gminne w zakresie zebrania poboczy dróg. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Drogowego S.A. z Kalisza (za cenę netto 3,50zł/m²) wzdłuż dróg w miejscowościach: Trzemeszno 

na dł. 370m oraz Dzielice na łącznej długości 1.670m. Całkowity koszt zadania wyniósł 13.087,20zł.  
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Komisja poddała wyrywkowej kontroli wydatki związane z przeciwdziałaniem i  zwalczaniem 

COVID- 19. W ramach projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

Gmina uzyskała w 2020r. dwukrotnie grant na łączną kwotę 114.800 zł. Zakupiła 49 laptopów, które 

przekazano SP Rozdrażew i Nowa Wieś. W ramach Rządowego wsparcia nauczycieli w postaci 

dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego do prowadzenia nauki zdalnej  zwiększona została 

kwota części oświatowej subwencji ogólnej. Gmina otrzymała kwotę 25.500 zł, z czego 24.435,58 zł 

przekazano nauczycielom w ramach zwrotu kosztów zakupu sprzętu komputerowego, a 1.064,42 zł 

przeznaczono na zakup środków dydaktycznych. Gmina poniosła wydatki bieżące związane                          

z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w wysokości 64.014,82zł w tym: Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej - 1.223,88zł; Szkoła Podstawowa Rozdrażew, Filie Dąbrowa, Dzielice, Grębów 

- 4.564,28zł; Szkoła Podstawowa Nowa Wieś - 1.375,88 zł; Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie - 

1.903,89zł; Publiczne Przedszkole w Nowej Wsi - 531,62zł; Urząd Gminy - 54.415,27 zł (w tym 

12.245,93zł przeznaczono na maseczki ochronne dla mieszkańców gminy oraz tkaninę na szyte 

maseczki).   

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki związane  z przeciwdziałaniem  i zwalczaniem 

COVID-19  łącznie w kwocie 204.330,82 zł, które uznano za celowe w związku ze stanem 

zagrożenia epidemiologicznego. 

Gmina Rozdrażew otrzymała kwotę 500.000zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, wspierającego gminy, powiaty i miasta, których wpływy zostały uszczuplone przez 

pandemię. Środki te zostały przeznaczone na realizację inwestycji w 2021r. tj. budowę łącznika 

Rozdrażew-Dzielice (250.000zł), budowę remizy OSP Rozdrażew (200.000zł) oraz przebudowę  

drogi w miejscowości Nowa Wieś (50.000 zł).   

 
 

Prawidłową gospodarkę finansową gminy w 2020r.  potwierdziły dokonane pozostałe kontrole m.in.: 

w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, udzielonych ulg, zwolnień                    

i umorzeń w podatku rolnym i  od nieruchomości od osób fizycznych, poniesionych wydatków na: 

opracowanie dokumentacji dotyczącej aglomeracji gminy, realizację programów rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, związanych z przygotowaniem  

nieruchomości do sspprrzzeeddaażżyy..  Szczegółowe wyniki tych kontroli zawarte zostały we wniosku 

Komisji  Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. 

Przeprowadzona przy tej okazji analiza informacji o stanie mienia komunalnego za okres 

1.01.2020r. - 31.12.2020r. potwierdza, że gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegało 

prawidłowo i zgodnie z uchwałą Rady Gminy określającą zasady i formy nabycia, zbycia 

i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 

3 lata i na czas nieoznaczony. 

 

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2020r 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  oraz  kosztami utrzymania 

Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie oraz w Nowej Wsi. Na podstawie zbadanych dokumentów 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że koszt funkcjonowania przedszkola w Rozdrażewie za 2020r. 

wyniósł kwotę 708.725,79 zł, w tym 18.529,56zł koszty ogrzewania. Dochód w kwocie 42.915 zł 

stanowiły wpływy z tytułu opłat za wyżywienie oraz za rozpoczętą  godzinę pobytu dziecka poza 

czas podstawy programowej. Z kolei roczne wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola 

w Nowej Wsi wyniosły 445.204.14 zł, w tym 14.317,45zł koszty ogrzewania. Dochód w kwocie 

31.638,30 zł  stanowiły wpływy z tytułu opłat za wyżywienie, za rozpoczętą  godzinę pobytu 

dziecka poza czas podstawy programowej oraz czynsz za mieszkanie.  Komisja pozytywnie oceniała 

wykonane nieodpłatnie malowanie pomieszczeń przedszkola przez wykonawcę rozbudowy                        

w ramach  udzielonej 5-letniej gwarancji. Przeprowadzone wizytacje  potwierdziły, że obiekty 

przedszkoli i obejścia są zadbane i  utrzymane w czystości. 
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Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedszkoli. Wydatki 

poniesiono zgodnie z uchwałą budżetową do wysokości występujących potrzeb.  

 

Zgodnie z planem  Komisja Rewizyjna  poddała analizie przeprowadzone w Urzędzie Gminy 

kontrole zewnętrzne za okres od początku kadencji Rady Gminy. Komisja zapoznała się z zakresem 

przeprowadzonych kontroli, wnioskami, zaleceniami i ich realizacją. Członkom Komisji 

umożliwiono wgląd do protokołów z przeprowadzonych kontroli. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w okresie od grudnia 2018r. do momentu złożenia sprawozdania 

kontrole przeprowadziły wymienione niżej  instytucje, których przedmiot obejmował:  

1/ Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu - prowadzenie i aktualizacja rejestru 

wyborców, zgodności danych rejestru wyborców z danymi  ewidencji; ludności  i aktami stanu 

cywilnego oraz sporządzenie spisu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. 

2/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie - stan sanitarno-techniczny                      

i bieżący stan sanitarny boiska sportowego i kompleksu sportowego  w Rozdrażewie.  

3/ Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - przestrzeganie przepisów 

przeciwpożarowych, możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki 

ochrony przeciwpożarowej. 

Komisja stwierdziła, że zalecenia w zakresie wydzielenia pożarowego pomieszczeń kotłowni, składu 

opału i poddasza oraz zamontowanie wyłącznika przeciwpożarowego na budynku urzędu  zostały 

zrealizowane.  

4/ Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  - przestrzeganie przepisów ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie za okres 1.01.2013r. - 30.06.2019r. w zakresie   

organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy. 

Komisja stwierdziła, że nałożona  kara za nieosiągnięcie w 2014r. wymaganego poziomu masy 

odpadów ulegających biodegradacji na wniosek Wójta została umorzona decyzją z listopada 2020r. 

W 2020r.  WIOŚ nałożył z kolei karę grzywny za nieosiągnięcie w 2018r. wymaganego poziomu 

masy recyklingu frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła. Na wniosek Wójta kara 

grzywny została zawieszona do końca 2021r. Po tym terminie gmina podejmie starania o jej 

umorzenie. 

5/ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu -  kontrola kompleksowa gospodarki finansowej 

Gminy Rozdrażew za okres od 1.01. - 31.12.2019r. (z rozszerzeniem na inne lata).  

Złożone wyjaśnienia Wójta Gminy w odniesieniu do wniosków pokontrolnych zawartych                        

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 lipca 2020r.  Komisja uznała za uzasadnione i wyczerpujące.  

6/ Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu – kontrola  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy                 

w zakresie podejmowanych działań  przez zakłady pracy w celu zapewnienia odpowiedniego 

poziomu bezpieczeństwa  pracownikom w czasie epidemii. Wydano ustne zalecenia dotyczące 

oznakowania barwami ostrzegawczymi progów przy wejściu  na korytarz budynku Urzędu Gminy  

przy ul Rynek 1 oraz opisania wdrożonych już procedur zapewnienia przez Urząd Gminy 

w Rozdrażewie interesantom i zatrudnionym pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas epidemii. 

7/ Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Kaliszu  – kontrola 

gospodarki odpadami w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków 

za okres 1.01.2018r. - 30.09. 2020r. Stwierdzono, że w powiadomieniu do Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska omyłkowo nie wykazano jednej z pięciu działek, na które 

przekazano odpady. Z wyjaśnień Wójta Gminy wynikało, że zastosowano pouczenie wobec 

odpowiedzialnego pracownika Urzędu Gminy.  

8/ Archiwum Państwowe w Kaliszu -  kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy                        

w Rozdrażewie i w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rozdrażewie - postępowanie z materiałami 

archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją 

niearchiwalną.  

9/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie – kontrola stanu sanitarno-

technicznego i bieżącego stanu sanitarnego kompleksu obiektu sportowego 2021r.   
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W wyniku dokonanej analizy zakresu, wyników i zaleceń przeprowadzonych w Urzędzie Gminy 

kontroli zewnętrznych, Komisja  Rewizyjna nie stwierdziła  istotnych  uchybień  i naruszeń                          

w funkcjonowaniu Urzędu Gminy i działalności  finansowo - gospodarczej gminy. Pozytywnie 

oceniała wykonane terminowo zalecenia pokontrolne. Komisja uznała, że na wykazane zastrzeżenia 

w zakresie nieosiągnięcia wymaganego poziomu masy odpadów ulegających biodegradacji, czy też 

recyklingu frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła gmina nie miała bezpośredniego 

wpływu.  

 

     Komisja zapoznała się z wykorzystaniem środków  funduszu sołeckiego wsi  Wolenice w 2021r.  

Stwierdziła, że sołectwo w ramach funduszu sołeckiego posiadało do dyspozycji środki w kwocie 

19.637,10 zł. Wg stanu na dzień 10.12.2021r. środki zostały wydatkowane w kwocie 18.395,24 zł                              

z przeznaczeniem  na : 

- zakup energii elektrycznej - 859,57 zł, 

- bieżące utrzymanie świetlicy - 923,50 zł, 

- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - 4.712,17 zł (sporządzenie mapy 65,70 zł, zakup wiaty  

   garażowej  4.300zł, zakup farb i pędzli 71,65 zł, zakup rynien 274,82 zł), 

- ustawienie wiaty i utwardzenie terenu pod wiatę - 5.200 zł, 

- dostawa kamienia tłuczniowego na remonty dróg - 5.500 zł, 

- koszenie boiska -1.200 zł. 

Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do wykorzystania środków funduszu sołeckiego wsi Wolenice. 

Prawidłowość wydatkowania środków potwierdzają przedłożone faktury. Uznała, że sołectwo 

prowadzi prawidłowo gospodarkę finansową zgodnie z uchwałą budżetową oraz uchwałą sołectwa 

wsi.  

 

 

Wykonane zadania kontrolne przez Komisję Rewizyjną potwierdzają prawidłowość 

prowadzonej gospodarki finansowej przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.  

 

 

 

 

       Przewodniczący Komisji 

       /-/ Jan Maciejewski  
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy  

   Rozdrażew  Nr XXXVI/275/ 2022 

z dnia 26 stycznia 2022r.  

 

Sprawozdanie 

z działalności Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozdrażew 

                                                                 za 2021 rok   

 

    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w okresie sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia.  

Frekwencja członków  podczas wszystkich posiedzeń wyniosła 100%. 

 

Tematami posiedzeń komisji były: 

1. Rozpatrzenie petycji Arkadiusza Rakoczego w interesie publicznym w zakresie szczepień  

    COVID-19  wywołaną przez wirus SARS-Co2”, 

2. Rozpatrzenie petycji  Piotra Sterkowskiego w interesie publicznym w zakresie sczepień  

     COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-Co2, 

3. Rozpatrzenie petycji Teresy Garland  pn. „W obronie prawdy, godności i wolności  człowieka”,  

4. Rozpatrzenie petycji - listu otwartego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO pn. „Alarm! Stop  

    zabójczemu GMO-Stop  niebezpiecznej szczepionce”,   

5. Rozpatrzenie  petycji Teresy Garland - zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego  

    Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego:  

   - o opinię Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO, 

   - o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu   

      Konstytucyjnego,  

6. Rozpatrzenie skargi Andrzeja Szymankiewicza dot. braku dostępu do załączników uchwały 

    nr XXXII/235/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 października 2021r. w sprawie  

   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

    w rejonie wsi Dzielice, Nowa Wieś i Budy, 

7. Rozpatrzenie skarg Włodzimierza Hoffmanna Przychodnia  „Na Parcelkach”  w Krotoszynie 

     na działalność Wójta Gminy. 

 

W trakcie odbytych posiedzeń  Komisja Skarg , Wniosków i Petycji  rozpatrzyła złożone do Rady 

Gminy petycje oraz skargi.  

 

    Autorzy dwóch pierwszych  petycji domagali się podjęcia uchwały sprzeciwiającej się dyskryminacji 

mieszkańców Gminy, rozumianej jako wprowadzanie regulacji prawnych, a także wywierania 

medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne 

społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji 

mieszkańców gminy Rozdrażew, w związku z planowanymi przez Rząd RP masowymi 

szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odrzuciła 

petycje jako bezzasadne, ponieważ na terenie gminy nie jest stosowana segregacja i dyskryminacja 

mieszkańców z powodów rasowych, religijnych, medycznych, czy sanitarnych. Planowane 

szczepienia przeciwko koronawirusowi są dobrowolne, wobec czego każdy mieszkaniec może  

swobodnie decydować, czy podda się szczepieniu. Komisja tym samym nie rekomendowała 

podejmowania przez Radę Gminy uchwały  o treści proponowanej w petycjach.  

 

   Komisja rozpatrzyła petycję zatytułowaną „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”, 

w której wnioskodawca domagał się podjęcia uchwały znoszącej na terenie gminy wszelkie 

wprowadzone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa i  wprowadzającej możliwość 

zawieszenia działalności instytucji i podmiotów w przypadku nieprzestrzegania tej uchwały. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała podjęcie uchwały o treści proponowanej w petycji jako 

niedopuszczalnej, niezgodnej z obowiązującym prawem i wykraczającej poza kompetencje rady 

gminy. W tym stanie rzeczy Komisja  wniosła o  odrzucenie petycji.  
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   W trakcie posiedzeń Komisja rozpatrzyła  petycję - list otwarty do Prezydenta RP, Członków  

Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu 

GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”. Wnioskodawca petycji domagał się poparcia 

postulatów Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO kierowanych wobec rządzących w Polsce, 

a polegających na żądaniu: zaprzestania eksperymentu szczepień na obywatelach;  odwołania 

wszystkich wprowadzonych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa;  dopuszczenia 

do mediów publicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują  na możliwe powikłania  

poszczepienne; złożenia deklaracji dot. poniesienia  konsekwencji prawnych i finansowych wobec 

osób, które są lub będą ofiarami masowych szczepień.   

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że szczepienia przeciwko   COVID-19 są dobrowolne,                        

a opinie zarówno o bezpiecznych jak i niebezpiecznych  szczepieniach  dostępne  są na serwisach 

i portalach publicznych. Uznała podjęcie uchwały o treści proponowanej w petycji jako 

niedopuszczalne, niezgodne z obowiązującym prawem i wykraczające poza kompetencje Rady 

Gminy. W tym stanie rzeczy Komisja wniosła o  odrzucenie petycji. 

 

   Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła złożone do Rady Gminy dwie petycje.  

Wnioskodawca pierwszej petycji domagał się podjęcia uchwały, której treścią byłoby wyrażenie 

opinii na temat „przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego”  w celu dokonania 

przez obywateli polskich akceptacji: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju 

Prezydencko-Ludowego dla Polski. Druga z nich dotyczyła „poparcia Rządu Tymczasowej Rady 

Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, który miałby zostać powołany 

przypadku braku rządu i Prezydenta.  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wniosła o odrzucenie  petycji. Uznała podjęcie uchwał o treści 

proponowanej  w petycjach jako niedopuszczalnych, niezgodnych z obowiązującym prawem 

i wykraczających  poza kompetencje rady gminy. 

     Komisja podkreśla, że w/w petycje kierowane były do Rad Gmin i Miast na terenie kraju. Zostały 

odrzucone ponieważ ich autorzy domagali się działań niezgodnych z obowiązującymi 

kompetencjami  samorządu.     

 

    Ponadto w roku 2021 Komisja  rozpatrzyła złożone do Rady Gminy skargi na działalność Wójta 

Gminy.  

    Przedmiotem pierwszej skargi złożonej przez mieszkańca Jastarni był rzekomy brak dostępu                   

do załączników uchwały Nr XXXII/235/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 października 

2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie wsi Dzielice, Nowa Wieś i Budy. W wyniku analizy skargi stwierdzono, 

że skarżący miał dostęp do zawiadomienia oraz treści uchwały wraz z załącznikami graficznymi 

w formie skanów map, natomiast do wnioskowanego przez niego udostępnienia map w formie tzw. 

danych przestrzennych, gmina - zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

- jest zobowiązana dopiero po zakończeniu procedury planistycznej, czyli po uchwaleniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a nie na etapie jej rozpoczęcia.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła stanowisko, że Wójt Gminy Rozdrażew nie dopuścił się 

naruszenia prawa, a skarga jest bezzasadna. W tym stanie rzeczy rekomendowała do Rady Gminy                          

o podjęcie uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną.      

 

Z kolei przedmiotem dwóch skarg Włodzimierza Hoffmanna, skierowanych do Rady Gminy 

Rozdrażew było zachowanie Wójta Gminy, które miało polegać na nie zawarciu umowy najmu 

pomieszczeń ośrodka zdrowia w Rozdrażewie na warunkach zaproponowanych przez skarżącego 

(pismem z 22 grudnia 2020 r.), brak odpowiedzi Wójta na cytowane pismo, niezasadne naliczenie 

opłat za centralne ogrzewanie zajmowanych pomieszczeń oraz bezpodstawne wezwanie do wydania 

pomieszczeń i zbyt krótki termin na opróżnienie (5 dni roboczych), a także działanie na szkodę 

społeczności Gminy przez doprowadzenie do likwidacji punktu szczepień. Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień Wójta Gminy  
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ustaliła stan faktyczny. Ustalono, że Skarżący złożył 22 grudnia 2020r. wniosek dotyczący 

przedłużenia wynajmu pomieszczeń w Rozdrażewie przy ul. Krotoszyńskiej 9, pod gabinety POZ, 

z zaznaczeniem, że „płatność za wynajem miałaby obowiązywać najemcę od dnia, kiedy przywróci  

działalność filii ROZMED (po ustaniu pandemii)”. Wniosek był przedmiotem dyskusji 

na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy, jako organu uprawnionego do wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy najmu. Odpowiedź Wójta Gminy została doręczona Skarżącemu 

(za pisemnym potwierdzeniem) w dniu 18 stycznia 2021r. Komisja za racjonalne i zgodne z wolą 

Rady uznała niepodejmowanie zobowiązania w postaci zawarcia długoterminowej umowy najmu, 

wobec deklaracji Skarżącego o uruchomieniu przyjęć w budynku ośrodka zdrowia w Rozdrażewie 

po bliżej nieokreślonym „czasie pandemii”. Jednocześnie korzystając z instytucji bezumownego 

korzystania udostępniono pomieszczenia w celu realizacji szczepień oraz umożliwienia szybkiego 

wznowienia działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, co jednak nie nastąpiło przez 

20 miesięcy.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozdrażew uznała za słuszne egzekwowanie przez 

Wójta Gminy zapłaty należności z tytułu ogrzewania pomieszczeń z uwagi na fakt, iż należności 

te służą pokryciu ponoszonych przez Gminę nakładów. Podkreślono, że zasady pokrywania kosztów 

centralnego ogrzewania nie zmieniły się od początku najmu pomieszczeń przez Skarżącego 

(co miesiąc 1/12 opłaty rocznej) i obowiązują wszystkich użytkowników pomieszczeń w budynku. 

Komisja ustaliła, że zarzut dotyczący krótkiego czasu na opróżnienie pomieszczeń 

oraz bezpodstawności żądania opróżnienia pomieszczeń przez Wójta Gminy Rozdrażew nie znalazł 

oparcia w faktach i postanowieniach ostatniej umowy, na którą powołuje się Skarżący. W dniu 

19 listopada 2021r. Skarżący odebrał (za pisemnym potwierdzeniem) pismo Wójta Gminy 

informujące o tym, że w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności lekarskiej w Ośrodku 

Zdrowia w Rozdrażewie w dniu 30 listopada 2021r. przeprowadzony zostanie odbiór lokalu. 

Wskazuje to jednocześnie, że Skarżący na opróżnienie lokalu otrzymał 11 dni, w tym 9 dni 

roboczych, a nie 5,  jak podnosi w swej skardze. Wbrew twierdzeniom Skarżącego ostatnia umowa 

łączącą strony dawała Gminie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji zaprzestania prowadzenia podstawowej opieki 

zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ. W opinii Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji nie ulega 

wątpliwości, że od marca 2020r. w udostępnionych pomieszczeniach w Rozdrażewie działalność 

taka nie była prowadzona. 

Komisja przyjęła wyjaśnienia Wójta, że opróżnienie pomieszczeń było konieczne, by umożliwić ich 

adaptację i wyposażenie przez lekarza zainteresowanego uruchomieniem przyjęć.  

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego uniemożliwienia mieszkańcom Gminy Rozdrażew przyjęcia 

drugiej lub trzeciej dawki szczepionki Komisja podkreśliła, że od 1 lipca 2021r. drugą (a obecnie 

także trzecią) dawką szczepionki można zaszczepić się w dowolnym punkcie szczepień, nie ma więc 

obowiązku przyjęcia kolejnej dawki w punkcie szczepień, w którym przyjęło się pierwszą dawkę.  

Jednocześnie wskazano na sygnały zgłaszane przez mieszkańców w trakcie realizacji akcji 

szczepień, wskazujące na niemożność telefonicznego połączenia z Przychodnią „Na Parcelkach”              

w celu zgłoszenia chęci szczepienia i w konsekwencji konieczność korzystania z niego w innych 

miejscowościach. Sam Skarżący w swym piśmie wskazuje, że w drugim półroczu 2021r. punkt 

szczepień był czynny tylko siedmiokrotnie.  

Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła stanowisko w którym uznała skargi za bezzasadne. 

Podkreślono, że Skarżący nie wyraził zainteresowania uruchomieniem przyjęć w miejscowym 

Ośrodku Zdrowia w 2022 roku. W tym stanie rzeczy Komisja wystąpiła  do Rady  Gminy o uznanie 

skarg za bezzasadne. 

 

 

       Przewodniczący Komisji 

       /-/Roman Rzekiecki   
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Uzasadnienie 

 

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

Wnoszę o przyjęcie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy w roku 2021. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Wiesław Jankowski 
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