
UCHWAŁA NR XV/113/2020 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 19 lutego 2020 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 2019 r. 
poz. 506 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 
2018/2019r.:   

1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały, 

2) Komisji Spraw Społecznych w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały, 

3) Komisji Rewizyjnej w brzmieniu załącznika nr 3 do uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Sprawozdanie
z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

za 2018/2019 rok

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w okresie sprawozdawczym odbyła 13 posiedzeń, w
tym 11 wspólnych z Komisją Spraw Społecznych. Średnia frekwencja wyniosła 97%. We wszystkich
posiedzeniach uczestniczyło sześciu członków. Jeden z członków nie uczestniczył w dwóch posiedzeniach,
a jedno posiedzenie opuścił jeden radny.

W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Skarbnik oraz Sekretarz Gminy. Ponadto w
poszczególnych posiedzeniach udział wzięli: przedstawiciele Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii
z Łodzi A. Gołąbek oraz J. Mrówczyński, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej D.
Krzyżosiak, Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli H. Jankowski, kierownicy, inspektorzy
i podinspektorzy Referatów Urzędu Gminy, którzy referowali tematy i udzielali wyjaśnień dotyczących
omawianych zagadnień.

Komisja na swych posiedzeniach analizowała i opiniowała materiały sesyjne dotyczące:
1/ sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego za 2018r. wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

2/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2019 i 2020 rok,
3/ raportu o stanie gminy za 2018r.,
3/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i jej zmian,
4/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r., o kształtowaniu

się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,

5/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2019r., 2020r., tj. podatku rolnego,
podatku od nieruchomości.

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/ opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Rozdrażew przedszkolach

publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych
formach wychowania przedszkolnego,

5/ reprezentowania Gminy Rozdrażew w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów,
6/ regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i jego zmian,
7/ przyjęcia programu osłonowego Gminy Rozdrażew „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania
wsparcia w ramach tego programu,

8/ wyboru członków Komisji Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew oraz przyznania
Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew,

9/ regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
i innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez gminę,

10/ zmiany zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieokreślony,

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/113/2020

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 19 lutego 2020 r.

Id: BA859600-3C49-4CA8-8404-54B79DEA8AA0. Podpisany Strona 1



11/ wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej SP ZOZ w Krotoszynie,
12/ zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy

na rzecz INEA S.A. w Poznaniu oraz Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku,

13/ zawarcia porozumienia pomiędzy MiG Krotoszyn, a Gminą Rozdrażew dotyczącego
udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy,

14/ regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na pokrycie kosztów zmiany
systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy,

15/ zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej,

16/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew i jego zmian,
17/ regulacji w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy,
18/ ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Rozdrażew oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.,

19/ wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
20/ wyboru ławników na kadencję 2020-2023 i innych uchwał związanych z tym wyborem,
21/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
22/ określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania,

23/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę,
24/ zasad udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności,

25/ zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” sołectw Wolenice
i Wyki,

26/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy gruntów
rolnych z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat,

27/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew,

28/ zmiany uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych
jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Rozdrażew oraz zakresu
obowiązków powierzonych jednostce obsługującej,

29/ przystąpienia Gminy do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
– edycja 2019-2020,

30/ zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Dobrzyca, a Gminą Rozdrażew dotyczącego
ustalenia zasad kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie,

31/ zmiany Statutów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Szkół
i Przedszkoli w Rozdrażewie,

32/ ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
33/ zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru gminy Rozdrażew,
34/ zmian budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym komisja przyjęła sprawozdania z realizacji:
- gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w 2018r.,

- programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi za 2018r.
- opracowała sprawozdanie z działalności i plany pracy komisji.

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja zapoznała się z:
1/ projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Rozdrażew na lata 2018-2033,

2/ informacją o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zgromadzonych
odpadów na nieruchomości przy ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie.
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Komisja Rady Gminy zajęła pozytywne stanowiska w sprawie:
- przystąpienia do budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym Rozdrażewie,
- zbycia wnioskodawcy części działki nr 32 położonej w Nowej Wsi po zasięgnięciu opinii
zebrania wiejskiego,

-  pozytywnie rozpatrzyła protest mieszkańców ul. Przemysłowej i ul. Kompanii
Rozdrażewskiej dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play”
Sp. z o. o. proponując jej nową lokalizację.

W okresie sprawozdawczym Komisja negatywnie rozpatrzyła wnioski:
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie o dofinansowanie zakupu
sprzętu specjalistycznego,

- Agnieszki Poczta - Litwin w Rozdrażewie dot. wykupu przez gminę działki nr 645/11
stanowiącej pas przydrożny przy ul. Przemysłowej w Rozdrażewie,

- Klubu Radnych PiS Rady Powiatu Krotoszyńskiego dot. poparcia zapisów Karty Praw
Rodziny.

W ramach posiedzeń wyjazdowych komisja dokonała wizytacji:
- Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w zakresie kontynuacji wymiany okien w budynku
szkoły,

- remizy OSP Rozdrażew, Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie,
- hal sportowych w Borku Wlkp., Miliczu, Łąkocinach i Borzęcicach pod kątem
wypracowania koncepcji budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

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/ realizacji przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Dąbrowa, Maciejew, Wyki,
ul. Dworcowej i ul. 3 Maja w Rozdrażewie,

4/ koncepcji budowy zbiornika na wodę w stacji wodociągowej Dzielice,
5/ wprowadzonych ograniczeń nośności na mostach na terenie gminy oraz wniosków dot.
poprawy bezpieczeństwa na drogach,

6/ kontynuacji poszerzenia oraz wykonania powierzchniowego utrwalenia drogi
powiatowej Rozdrażewek-Różopole,

7/ utrzymania rzek i cieków wodnych na terenie gminy przez Zarząd Gospodarki Wodnej
Wody Polskie w Lesznie,

8/ udzielanej pomocy finansowej z budżetu gminy na pokrycie kosztów zmiany systemów
grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy,

9/ oddania do użytku zmodernizowanego budynku ośrodka zdrowia w Rozdrażewie oraz
funkcjonowania Przychodni „ROZMED”,

10/ realizowanej budowy światłowodu na obszarze gminy,
11/ funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
12/ koncepcji budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
13/ kontynuacji budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Dzielice- Henryków,
14/ planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków,
15/ możliwości realizacji parkingu przy Sz. P. w Nowej Wsi ,
16/ dalszego funkcjonowania szkół filialnych na terenie gminy oraz oddziałów

przedszkolnych w Sz. P. w Rozdrażewie,
17/ rozważenia zakupu kontenera socjalnego do remizy OSP Rozdrażew,
18/ planowanej budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym w Rozdrażewie,
19/ dofinansowania zakupu pojazdu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie,
20/ wdrożonej reformy oświatowej w zakresie przekształcenia Zespołów Szkół

Publicznych w ośmioletnie Szkoły Podstawowe,
21/ pozyskania dofinansowania na budowę remizy dla jednostki OSP Rozdrażew,
22/ nowych uregulowań w zakresie segregacji i częstotliwości odbioru odpadów

komunalnych na obszarze gminy,
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23/ planowanego zakupu kosiarko-ciągnika,
24/ realizacji projektów w ramach programu współpracy Gminy z organizacjami

pozarządowymi,
25/ funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych na terenie gminy,
26/ planowanych inwestycji w zakresie budowy elektrowni wiatrowych na obszarze gminy.
27/ obchodów jubileuszu 750 - lecia Rozdrażewa.

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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Sprawozdanie
z działalności Komisji Spraw Społecznych

za 2018/2019 rok

Komisja Spraw Społecznych w okresie sprawozdawczym odbyła 13 posiedzeń w tym, 11
wspólnych z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Średnia frekwencja wyniosła 97,8%.
We wszystkich posiedzeniach uczestniczyło pięciu członków, a dwóch radnych opuściło jedno posiedzenie.
W posiedzeniach systematycznie uczestniczyli: Wójt Gminy, Skarbnik oraz Sekretarz Gminy. Ponadto w
poszczególnych posiedzeniach udział wzięli: przedstawiciele Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii
z Łodzi A. Gołąbek oraz J. Mrówczyński, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej D.
Krzyżosiak, Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli H. Jankowski, kierownicy, inspektorzy
i podinspektorzy Referatów Urzędu Gminy, którzy referowali tematy i udzielali wyjaśnień dotyczących
omawianych zagadnień.

Komisja na swych posiedzeniach analizowała i opiniowała materiały sesyjne dotyczące:
1/ sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego za 2018r. wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

2/ projektu budżetu gminy Rozdrażew na 2019 i 2020 rok,
3/ raportu o stanie gminy za 2018r.,
3/ projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i jej zmian,
4/ informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r., o kształtowaniu

się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,

5/ propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2019r., 2020r., tj. podatku rolnego,
podatku od nieruchomości.

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/ opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Rozdrażew przedszkolach

publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych
formach wychowania przedszkolnego,

5/ reprezentowania Gminy Rozdrażew w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów,
6/ regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i jego zmian,
7/ przyjęcia programu osłonowego Gminy Rozdrażew „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania
wsparcia w ramach tego programu,

8/ wyboru członków Komisji Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew oraz przyznania
Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew,

9/ regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
i innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez gminę,

10/ zmiany zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieokreślony,

11/ wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej SP ZOZ w Krotoszynie,
12/ zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/113/2020

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 19 lutego 2020 r.
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na rzecz INEA S.A. w Poznaniu oraz Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku,

13/ zawarcia porozumienia pomiędzy MiG Krotoszyn, a Gminą Rozdrażew dotyczącego
udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy,

14/ regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na pokrycie kosztów zmiany
systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy,

15/ zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej,

16/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew i jego zmian,
17/ regulacji w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy,
18/ ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Rozdrażew oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.,

19/ wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
20/ wyboru ławników na kadencję 2020-2023 i innych uchwał związanych z tym wyborem,
21/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
22/ określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania,

23/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę,
24/ zasad udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności,

25/ zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” sołectw Wolenice
i Wyki,

26/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy gruntów
rolnych z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat,

27/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew,

28/ zmiany uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych
jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Rozdrażew oraz zakresu
obowiązków powierzonych jednostce obsługującej,

29/ przystąpienia Gminy do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
– edycja 2019-2020,

30/ zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Dobrzyca, a Gminą Rozdrażew dotyczącego
ustalenia zasad kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie,

31/ zmiany Statutów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Szkół
i Przedszkoli w Rozdrażewie,

32/ ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
33/ zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru gminy Rozdrażew,
34/ zmian budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym komisja przyjęła sprawozdania z realizacji:
- gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w 2018r.,

- programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi za 2018r.
- opracowała sprawozdanie z działalności i plany pracy komisji.

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja zapoznała się z:
1/ projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Rozdrażew na lata 2018-2033,

2/ informacją o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zgromadzonych
odpadów na nieruchomości przy ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie.

Komisja Rady Gminy zajęła pozytywne stanowiska w sprawie:
- przystąpienia do budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym Rozdrażewie,
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- zbycia wnioskodawcy części działki nr 32 położonej w Nowej Wsi po zasięgnięciu opinii
zebrania wiejskiego,

-  pozytywnie rozpatrzyła protest mieszkańców ul. Przemysłowej i ul. Kompanii
Rozdrażewskiej dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play”
Sp. z o. o. proponując jej nową lokalizację.

W okresie sprawozdawczym Komisja negatywnie rozpatrzyła wnioski:
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie o dofinansowanie zakupu
sprzętu specjalistycznego,

- Agnieszki Poczta - Litwin w Rozdrażewie dot. wykupu przez gminę działki nr 645/11
stanowiącej pas przydrożny przy ul. Przemysłowej w Rozdrażewie,

- Klubu Radnych PiS Rady Powiatu Krotoszyńskiego dot. poparcia zapisów Karty Praw
Rodziny.

W ramach posiedzeń wyjazdowych komisja dokonała wizytacji:
- remizy OSP Rozdrażew, Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie,
- hal sportowych w Borku Wlkp., Miliczu, Łąkocinach i Borzęcicach pod kątem
wypracowania koncepcji budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

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/ realizacji przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Dąbrowa, Maciejew, Wyki,
ul. Dworcowej i ul. 3 Maja w Rozdrażewie,

4/ koncepcji budowy zbiornika na wodę w stacji wodociągowej Dzielice,
5/ wprowadzonych ograniczeń nośności na mostach na terenie gminy oraz wniosków dot.
poprawy bezpieczeństwa na drogach,

6/ kontynuacji poszerzenia oraz wykonania powierzchniowego utrwalenia drogi
powiatowej Rozdrażewek-Różopole,

7/ utrzymania rzek i cieków wodnych na terenie gminy przez Zarząd Gospodarki Wodnej
Wody Polskie w Lesznie,

8/ udzielanej pomocy finansowej z budżetu gminy na pokrycie kosztów zmiany systemów
grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy,

9/ oddania do użytku zmodernizowanego budynku ośrodka zdrowia w Rozdrażewie oraz
funkcjonowania Przychodni „ROZMED”,

10/ realizowanej budowy światłowodu na obszarze gminy,
11/ funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
12/ koncepcji budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
13/ kontynuacji budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Dzielice- Henryków,
14/ planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków,
15/ możliwości realizacji parkingu przy Sz. P. w Nowej Wsi ,
16/ dalszego funkcjonowania szkół filialnych na terenie gminy oraz oddziałów

Przedszkolnych w Sz. P. w Rozdrażewie,
17/ rozważenia zakupu kontenera socjalnego do remizy OSP Rozdrażew,
18/ planowanej budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym w Rozdrażewie,
19/ dofinansowania zakupu pojazdu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie,
20/ wdrożonej reformy oświatowej w zakresie przekształcenia Zespołów Szkół

Publicznych w ośmioletnie Szkoły Podstawowe,
21/ pozyskania dofinansowania na budowę remizy dla jednostki OSP Rozdrażew,
22/ nowych uregulowań w zakresie segregacji i częstotliwości odbioru odpadów

komunalnych na obszarze gminy,
23/ planowanego zakupu kosiarko-ciągnika,
24/ realizacji projektów w ramach programu współpracy Gminy z organizacjami

pozarządowymi,
25/ funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych na terenie gminy,
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26/ planowanych inwestycji w zakresie budowy elektrowni wiatrowych na obszarze gminy.
27/ obchodów jubileuszu 750 - lecia Rozdrażewa.

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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Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozdrażew

za 2018/2019 rok

    Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 10 posiedzeń. Frekwencja członków
w posiedzeniach wyniosła 96%.

Tematami posiedzeń komisji były:
- Opracowanie sprawozdania i planów pracy,
- Koszty zagospodarowania terenu przy ul. Mickiewicza w Rozdrażewie,
- Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia,
- Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2018r. - opinia o wykonaniu budżetu gminy
i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
- Funkcjonowanie sieci wodociągowych, stanowiących mienie gminy,
- Gospodarka mieniem komunalnym - lokale mieszkalne i użytkowe,
- Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- Wydatki w zakresie promocji i publikacji ogłoszeń w prasie.

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna opracowała roczny plan pracy.

Realizując plan pracy Komisja Rewizyjna dokonała wyrywkowej kontroli zadania zagospodarowania
terenu przy ul. Mickiewicza w Rozdrażewie. Przedstawione komisji dokumenty potwierdziły prawidłowo
przeprowadzone dwa bezskuteczne postępowania przetargowe do których nie zgłosił się żaden oferent. W
wyniku przeprowadzonego w dniu 27.10.2017r. postępowania w trybie z wolnej ręki wykonawcą zadania
została firma Dekarstwo Murarstwo Inne Usługi Budowlane Romana Hajdysza z Wyszek z ceną 144.894 zł.
Zakres zadania obejmował urządzenie placu zabaw, siłowni napowietrznej oraz wyposażenie boiska z
terminem realizacji do 15 grudnia 2017r. Zadanie realizowano w ramach budżetu gminy oraz funduszu
sołeckiego. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych PROW.

Komisja uznała, że zadanie zagospodarowania terenu przy ul. Mickiewicza w Rozdrażewie zrealizowano
zgodnie z podjętymi uchwałami. Urząd Marszałkowski w Poznaniu zakwestionował brak zachowania, w
przeprowadzonym postępowaniu z wolnej ręki na realizację zamówienia, dwóch z warunków Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia określonych w I i II przetargu nieograniczonym, które nie doszły
do skutku z uwagi na brak ofert. W tej sytuacji gmina nie uzyskała dofinansowania zadania ze środków
PROW.

W okresie sprawozdawczym Komisja zbadała poniesione wydatki inwestycyjne na modernizację
budynku komunalnego - ośrodka zdrowia. Przedstawione dokumenty potwierdziły prawidłowo ogłoszony i
rozstrzygnięty 27 października 2017r. przetarg nieograniczony. Wykonawcą zadania została firma P.U.H.
NAWROT Sp. z o.o. z Bud, która jako jedyna złożyła ofertę. Łączna zaoferowana cena zadania wyniosła
577.453,25 zł. Zakres prac obejmował: etap I - dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych (budowę
wózkowni, montaż drzwi, balustrad, dostawę i montaż dźwigu hydraulicznego), który ukończono 31 marca
2018r., etap II - termorenowację elewacji (wymianę okien na parterze i docieplenie ściany zachodniej i
północnej, stropodachu, remont kominów wraz z elewacją) - 24 maja 2018r.

W trakcie trwania robót budowlanych wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z
wydzieleniem strefy bezpieczeństwa pożarowego na zachodniej części ściany oraz wykonania projektu
zamiennego, z uwagi na rezygnację najemcy z części zajmowanych pomieszczeń i zagospodarowanie ich na
inny cel. Łączna wartość robót budowlanych I i II etapu zadania wyniosła 597.453,64 zł.
Przewidziany w zamówieniu III etap zadania - docieplenie ściany południowej i wschodniej oraz wykonanie
instalacji odgromowej, wykonawca zrealizował do 30.10.2018r. za cenę 117.095,68zł.
Rozliczone na wniosek Komisji Rewizyjnej wydatki poniesione na modernizację Przychodni Zdrowia w

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/113/2020

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 19 lutego 2020 r.
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latach 2015-2018 wyniosły łącznie kwotę 837.142,45 zł.
Komisja potwierdziła, że zadanie modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Rozdrażewie zrealizowano
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz podjętymi uchwałami. Zgłoszono uwagi w kwestii
przedłużającego się terminu uruchomienia zamontowanej windy dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym Komisja zbadała
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018r., towarzyszące mu sprawozdania finansowe oraz
informację o stanie mienia komunalnego. W oparciu o powyższe materiały oraz przeprowadzone czynności
kontrolne, dokonała analizy wykonania planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach budżetu.
Dochody wykonano w kwocie 22.740.275,11 zł, co stanowi 99,0% planu, natomiast wydatki w kwocie
22.122.541,46 zł, tj. 92,7% planu.

Analizując stronę dochodową Komisja stwierdziła, że zaległości na koniec 2018r. stanowiły 2,04% w
stosunku do wykonanych dochodów ogółem. W celu zapewnienia prawidłowej ściągalności podatków i
opłat wysłano 582 upomnienia i wystawiono do Urzędów Skarbowych 168 tytułów wykonawczych.

Komisja stwierdziła, że w 2018r. największe wydatki poniesione zostały w działach: oświata -
6.957.647,85 zł, rodzina - 6.201.376,49 zł, administracja publiczna - 2.864.136,34 zł oraz transport i
łączność - 1.322.783,81 zł. Pomimo zróżnicowanego wydatkowania środków Komisja nie stwierdziła
nieprawidłowości w realizacji założonych zadań rzeczowych. Nie poniesiono wydatków na
zagospodarowanie terenu w Henrykowie, ponieważ nie dokonano zamiany gruntów w celu uzyskania
terenu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.830.447,48zł wykonano w wysokości 2.635.331,15zł, co
stanowi 93,1% założonego planu. Niższe wydatkowanie środków na inwestycje - oprócz nie
zagospodarowania w/w terenu – wynikało z uzyskania w trakcie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych cen korzystniejszych niż przewidywały kosztorysy inwestorskie.
W ramach oceny budżetu 2018r. podano kontroli m.in. poniesione wydatki majątkowe na przebudowę
dróg gminnych:
- Rozdrażew na odcinku ul. Kompanii Rozdrażewskiej - wbudowanie kanalizacji

deszczowej, przykrycie rowu, wykonanie chodnika i poszerzenie jezdni na dł. 236 mb.
- Dzielice - poszerzenie podbudowy, położenie nawierzchni asfaltowej na dł. 544 mb.
Z uwagi na brak oferentów w przeprowadzonym pierwszym postępowaniu przetargowym zamawiający
ogłosił i przeprowadził ponowny przetarg. Wykonawcą zadania została spółka Gembiak-Mikstacki z
Krotoszyna z ceną 627.663,49zł brutto. Zgodnie z warunkami umowy wykonawcy naliczone zostały kary
umowne za dni zwłoki w kwocie 12.553,27 zł.
Łączny koszt przebudowy dróg wyniósł 627.141,81 zł. Na przebudowę drogi w Dzielicach gmina pozyskała
dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 79.000 zł.

Udostępnione komisji dokumenty potwierdziły prawidłowo ogłoszone i przeprowadzone w
dniu 10.08.2018r. postępowanie przetargowe na przebudowę dróg gminnych z nawierzchni gruntowych na
tłuczniowe w miejscowościach:

- Trzemeszno II etap drogi na tzw. odbudowaniu na dł. 761m
- Nowa Wieś końcowy odcinek drogi na tzw. parcelach na dł. 553m.
Zadanie realizowała firma „SZYMWAL” Szymon Walczak z Taczanowa za cenę 284.533,44zł
brutto. W trakcie realizacji zadania na wniosek mieszkańców Trzemeszna zlecono wykonanie
dodatkowych robót. Koszt zadań wyniósł odpowiednio: w Trzemesznie 152.167,54 zł,
w Nowej Wsi 151.308,66zł brutto. Na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Trzemesznie gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa w kwocie 39.500 zł.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że inwestycje drogowe oraz zadania w zakresie przebudowy dróg
gminnych z nawierzchni gruntowych na tłuczniowe zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych oraz uchwałą budżetową. Pozytywnie oceniono starania gminy o pozyskanie dotacji
z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań.

[
Prawidłową gospodarkę finansową gminy potwierdziły dokonane pozostałe kontrole m.in. wydatków na

realizację zadania zimowego utrzymania dróg gminnych (15.053,61zł), wykorzystania otrzymanego przez
gminę dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z
terenu gminy (44.543,51zł), udzielonych przez gminę dotacji na realizację zadań o charakterze pożytku
publicznego (32.000zł).
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Komisja pozytywnie oceniła działania w zakresie wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz
sołecki, co umożliwiło gminie pozyskanie częściowego zwrotu poniesionych wydatków (50.793,17zł).

Przeprowadzona analiza stanu mienia komunalnego oraz wyrywkowa kontrola w zakresie gospodarki
gruntami potwierdziły, że gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegało prawidłowo, a Wójt Gminy
nie przekroczył kompetencji w zakresie zarządu mieniem oraz upoważnień Rady Gminy. Łączne dochody
uzyskane z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży działek i składników
majątkowych wyniosły 441.492,07 zł.

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2018r. i
wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.

W okresie sprawozdawczym Komisja zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu sieci
wodociągowych Dąbrowa, Dzielice za I półrocze 2019r.
Komisja Rewizyjna w oparciu o przedstawioną informację i dokonaną analizę kosztów eksploatacji
wodociągów, zrealizowanych zadań, remontów oraz zestawienia produkcji wody nie stwierdziła
nieprawidłowości w rozliczeniu kosztów funkcjonowania sieci wodociągowych.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rozdrażewie realizuje zadanie w zakresie zaopatrzenia mieszkańców
gminy w wodę zgodnie z umową na użytkowanie sieci wodociągowych. Łączna długość sieci
wodociągowej (bez przyłączy) wynosi 82,7 km. W 2018r. przedsiębiorstwo posiadało 804 odbiorców
wody. Roczna sprzedaż wody wyniosła 234.306 m³. W celu zapewnienia mieszkańcom gminy
prawidłowego zaopatrzenia w wodę w I półroczu 2019r. Spółdzielnia zakupiła wodę od gminy Krotoszyn za
kwotę 38.207 zł. Zbadana dokumentacja wykazała zysk na działalności wodociągu Dąbrowa w kwocie
49.226zł oraz stratę na wodociągu Dzielice w kwocie 30.435 zł. Osiągnięty dochód umożliwił pokrycie
kosztów zakupu wody oraz bieżących remontów.
Zgodnie z nowelizacją przepisów taryfę do zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdza Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW WP.
Z uwagi na okresowe trudności z zaopatrzeniem w wodę Komisja Rewizyjna zaleciła sporządzenie analizy
hydrologicznej w zakresie koncepcji i możliwości pozyskania wody na terenie gminy.

Zgodne z planem pracy Komisja Rewizyjna skontrolowała gospodarkę mieniem komunalnym.
Zasób mieszkaniowy administrowany przez Urząd Gminy obejmuje 24 lokale mieszkalne, w tym 1 lokal
socjalny. Wg stanu na dzień 7.10.2019r. zamieszkałe są 22 mieszkania oraz 2 aktualnie wolne, na które
złożono wnioski. W zarządzie gminy znajduje się 20 lokali użytkowych (pomieszczenia gospodarcze,
garaże, magazyny, lokale pod działalność gospodarczą oraz zajmowane powierzchnie dachu). Grunty pod
garaże, ogródki działkowe, grunty wokół budynków gospodarczych zajmują powierzchnię 2.560 m2 .

Udostępnione dokumenty potwierdziły prawidłowe gospodarowanie zasobem mieszkaniowymi i
lokalami użytkowymi na terenie Gminy. Tryb przydziału mieszkań odbywa się zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie praw lokatorów i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz uchwałą Rady Gminy z
23.02.2017r. regulującą zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Rozdrażew. Obowiązujące stawki czynszu są zgodne z Zarządzeniami nr 58/2017, 8/2018 Wójta Gminy
oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 23.02.2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy. W roku 2018r. łączne wpływy z tytułu czynszów za najem lokali
mieszkalnych i użytkowych wyniosły kwotę 130.464,13 zł, a na dzień 5.09.2019r. – 88.417,44 zł. W 2018r.
ponosiła wydatki na remont lokali - 15.217,82zł, a na dzień 5.09.2019r. - 8.030,50 zł.
Komisja uznała za celowe i uzasadnione realizowane remonty podnoszące standard lokali mieszkalnych na
terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym Komisja zapoznała się realizacją zadań o charakterze pożytku
publicznego. Na podstawie dokonanych czynności kontrolnych Komisja potwierdziła, że prawidłowo
ogłoszono i przeprowadzono konkursy ofert oraz udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w
zakresie:
I. Wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – pięć zadań na kwotę 16.000zł,
II. Wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego czasu dla osób w wieku emerytalnym - jedno
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zadanie na kwotę 5.000zł,
III. Wspierania i upowszechniana kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia - cztery
zadania na kwotę 12.000zł,
IV. Rozwijania edukacji pozaszkolnej – rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży - jedno zadanie na
kwotę 3.000zł.
V. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży – jedno
zadanie na kwotę 5.000zł.
Organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom udzielone zostały dotacje na łączną kwotę 41.000zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i
trybu finansowania rozwoju sportu w budżecie 2019r. zaplanowano dofinansowanie w
kwocie 6.000 zł. W ogłoszonym konkursie na rozwój sportu ofertę złożył Uczniowski Klub Sportowy
„Doliwa” przy SP Rozdrażew, któremu przekazano powyższą dotację na zadanie „Działalność młodzieżowej
sekcji piłki ręcznej”.
Powyższe czynności Komisji Rewizyjnej potwierdziły prawidłowo ogłoszone i przeprowadzone konkursy
ofert. Dotacje zostały udzielone zgodnie z budżetem oraz podjętymi uchwałami.

Realizując plan pracy Komisja Rewizyjna zbadała wydatki w zakresie promocji i publikacji ogłoszeń w
prasie. W oparciu o dokonane czynności kontrolne Komisja potwierdziła, że wydatki w zakresie promocji i
publikacji ogłoszeń na koniec listopada 2019r. wyniosły łącznie kwotę 32.306,84zł, w tym:
- zakup nagród konkursowych - 905,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.818,91 zł,
- zakup usług pozostałych - 15.851,55 zł, w tym publikacja ogłoszeń i życzeń świątecznych
5.296,45zł,
- publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu, dzierżawy, użyczenia oraz innych
ogłoszeń - 2.730,60 zł.
Przedłożone faktury potwierdziły prawidłowo dokonane zakupy i opublikowane w prasie ogłoszenia.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości finansowych.

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

Przewodniczący Komisji
/-/ Jan Maciejewski
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Uzasadnienie

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

Wnoszę o przyjęcie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy w roku 2018/2019.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski
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