
Informacja z obrad XXV sesji Rady Gminy 
 
 

   XXV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 27 lutego 2013r. W jednym z pierwszych punktów 
obrad Rada zapoznała się z przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniem z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew w roku 2012. 
 

   Podczas sesji Rada Gminy przyjęła sześć uchwał. Nowelizując uchwałę budżetową, Rada 
zwiększyła dochody i wydatki tegorocznego budżetu o kwotę 4.362 zł. Wprowadzone ponadplanowe   
wpływy za koncesje Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego przeznaczono na wydatki związane 
z zagospodarowaniem obiektów sportowo - rekreacyjnych. 
 

   Kolejną uchwałą zmieniono Statut Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Konieczność dokonania 
nowelizacji statutu wynikła z kontroli prawnej aktu przez Wojewodów Wielkopolskiego 
i Dolnośląskiego oraz zaleceń jednego z nich polegających na uszczegółowieniu innych zadań 
Związku. Uregulowano zapisy statutu wprowadzając zadanie - edukacja ekologiczna mieszkańców 
i jednocześnie wykreślono gminy Ostrzeszów i Grabów, które zrezygnowały z członkowstwa 
w Związku. 
 

   Ponadto Rada przyjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Rozdrażew na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  Obowiązek dokonania 
przez Radę Gminy nowego podziału gminy na stałe obwody głosowania wynika z nowych przepisów 
Kodeksu Wyborczego oraz przeprowadzonego nowego podziału na jednomandatowe okręgi 
wyborcze. Rada utrzymała dotychczasowy podział gminy na trzy obwody głosowania i wprowadziła 
zmianę polegającą na  przesunięciu z obwodu nr 1 do obwodu nr 2 sołectwa Chwałki, które  wraz 
z sołectwem Rozdrażewek tworzą jednomandatowy okręg wyborczy. Ponadto zmieniono siedzibę 
obwodowej komisji wyborczej nr 1 na salę wiejską w Rozdrażewie, który dotychczas znajdował się 
na piętrze budynku Kółka Rolniczego. Umożliwi to dostosowanie lokalu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
 

   Ostatnimi uchwałami Rada Gminy przyjęła sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady 
Gminy w 2012r. i plany ich pracy na rok 2013. Plan pracy Rady Gminy zakłada przyjęcie m.in. 
nowych regulacji z zakresu gospodarki odpadami. Rada zapozna się ponadto z działalnością 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej na terenie powiatu krotoszyńskiego oraz z działalnością Powiatowego  
Zarządu Dróg w zakresie zamierzeń inwestycyjno – remontowych. W październiku przedłożona 
zostanie Radzie informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. Plany pracy Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych zakładają posiedzenia Komisji 
każdorazowo przed sesją i analizę projektów uchwał. Natomiast Komisja Rewizyjna planuje odbycie 
7 posiedzeń, na których zajmie się analizą: wykonania budżetu, gospodarki finansowej sołectw, 
realizacji zadań o charakterze pożytku publicznego, funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz nowej gospodarki odpadami na terenie gminy.  
 


