
 
        XXXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 27 marca 2014. Podczas sesji radni przyjęli 
dwa sprawozdania oraz 9 uchwał. W pierwszym punkcie Rada zapoznała się ze sprawdzaniem 
z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rozdrażewie za 2013r.  przedłożonym przez 
Z-cę przewodniczącego Zespołu p. Małgorzatę Zagrodnicką. Zespół realizuje i koordynuje zadania 
w zakresie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie na obszarze gminy. W 2013r. dwukrotnie  
uruchomiona została procedura „Niebieskiej karty”. Powołane grupy robocze realizowały zadania 
przyjętego planu pomocy tym rodzinom. W ramach działalności profilaktycznej zespół propaguje 
informacje o instytucjach udzielających pomocy ofiarom  przemocy w rodzinie oraz o możliwościach 
uzyskania wsparcia w środowisku lokalnym. W ubiegłym roku podczas Dni Gminy zorganizował 
stoisko gier i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży, a wśród dorosłych rozprowadzał materiały 
informacyjne dotyczące problemu przemocy w rodzinie. 
 

   Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2013r. Środki wydane 
w ramach programu zamknęły się kwotą 62.304,07zł i pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Środki przeznaczono na następujące działania: 
- programy i zajęcia profilaktyczne w szkołach, dofinansowanie wycieczek z programem 
profilaktycznym -15.123,53zł, 
- bezpłatne zajęcia korekcyjne z logopedą dla najmłodszych uczniów, kursy nauki pływania dla 
uczniów klas IV- 20.615,50zł, 
- promocja aktywnego wypoczynku: organizacja półkolonii dla najmłodszych uczniów, festynów 
rodzinnych i rajdów rowerowych - 16.167,04zł, 
- pokrycie kosztów badań osób uzależnionych oraz koszt funkcjonowania komisji - razem 2.098zł, 
- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym - 1.800zł,  
- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie - 6.500zł. 
 

Pierwszą uchwałą Rada wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki. Zgodnie z nową ustawą o funduszu sołeckim uchwała ma zastosowanie do 2015r. 
i kolejnych lat budżetowych. Zwiększone zostały wartości zwrotu wydatków poniesionych w ramach 
funduszu sołeckiego. Obecnie gmina będzie mogła otrzymać z Ministerstwa Finansów zwrot do 40% 
wydatków. Dotychczas maksymalny pułap zwrotu wynosił 30%. O przeznaczeniu środków sołectw 
w poszczególnych latach decydować będą zebrania wiejskie we wrześniu. 
 

   Drugą uchwałą Rada Gminy dokonała nowelizacji tegorocznego budżetu gminy. Do budżetu 
wprowadzono przyznane gminie: dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na zagospodarowanie boiska Grębowie i urządzenie placu zabaw w Nowej Wsi (łącznie 71.429,21zł), 
zwiększoną subwencję oświatową z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych 
i zakup pomocy dydaktycznych (27.989zł), dotacje celowe: z Powiatu Krotoszyńskiego na utrzymanie 
czystości dróg powiatowych na terenie gminy (9.624zł) oraz z budżetu państwa na: dożywanie 
uczniów (8.900zł), realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (3.692zł), 
funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (163zł). Wprowadzono ponadplanowe wpływy  
z różnych źródeł min. ze sprzedaży złomu (4.106zł) i dofinansowanie z Kampanii Piwowarskiej 
przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Nowej Wsi (10.000zł).   
  W wyniku przesunięć wydatków budżetowych oraz wprowadzenia wolnych środków z roku 2013 
zwiększono wydatki na: przebudowę dróg gminnych w Rozdrażewie, Trzemesznie i Wykach (łącznie  
329.000zł, w tym 129.000zł stanowi pozyskana dotacja z samorządu województwa), modernizację 
i zagospodarowanie GOSiR - wyposażenie obiektu tzw. „grzybka” (25.000zł), urządzenie miejsca 
rekreacji w Grębowie (6.052zł), zagospodarowanie terenu przy świetlicach  w Budach i Wolenicach 
(7.275zł), stypendia dla uczniów (2.834zł - udział własny gminy). Ponadto zabezpieczono środki 
na dodatkowe zadania: zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby ekipy remontowej Urzędu (80.000zł), 
przebudowę oświetlenia ulicznego (20.000zł), realizację zadań z zakresu ochrony bezdomnych 
zwierząt (7.850zł), dofinansowanie zakupu medycznego sprzętu szkoleniowego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie (700zł). 
 

   Dokonano również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. Podstawę  
nowelizacji stanowiły zmiany wysokości dochodów i wydatków tegorocznego budżetu. 
 

   Kolejną uchwałą Rada wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę. 
Do zbycia w drodze przetargu przeznaczono dziesięć kolejnych działek o pow. 721 m2 - 1.031 m2 
położonych w kompleksie wydzielonych pod zabudowę działek mieszkaniowych na terenie nowego 
Osiedla w Rozdrażewie.  
 

   Podczas sesji dokonano również zmian w tegorocznym programie współpracy Gminy Rozdrażew 
z organizacjami pozarządowymi. W programie przyjęto dodatkowe działanie z zakresu ochrony 



zwierząt. Konieczność nowelizacji programu wynikła z obowiązku przeprowadzenia przez gminę 
konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania opieki nad zwierzętami 
i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy.  
 

   Następną uchwałą Rada zaakceptowała przedłożone przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych oraz 
Kółko Rolnicze w Rozdrażewie propozycje utrzymania obowiązujących na terenie gminy taryf 
za dostarczanie wody na poziomie 2,59zł za 1m3. Rada zaakceptowała również złożoną przez Wójta 
Gminy propozycję utrzymania taryf za zrzut ścieków na dotychczasowych poziomach: 4,00 zł za 1m³ 
dla gospodarstw domowych, szkół i przedszkoli (także za ścieki dowożone od tej kategorii odbiorców) 
oraz 4,50zł za 1m³ dla pozostałych podmiotów. Podstawą takiego wniosku  jest osiągnięcie w 2013r. 
zakładanej równowagi pomiędzy wpływami z opłat za zrzut ścieków a wydatkami związanymi 
z funkcjonowaniem oczyszczalni - bez uwzględnienia wydatków związanych z utrzymaniem 
pracowników. Do powyższych cen należy doliczyć stawkę podatku VAT w wysokości 8%. Czas 
obowiązywania taryf przedłużono  do 30 kwietnia 2015r. 
 

   Kolejną uchwałą Rada wyraziła zgodę na zawarcie umowy o partnerskiej współpracy przy 
realizacji projektu systemowego w ramach Priorytety VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r. Warunkiem  umożliwiającym 
uzyskanie dofinansowania na kontynuację realizowanego dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej projektu jest włączenie w jego realizację Powiatowych Struktur Pomocy Społecznej. 
Zawarte z Powiatem Krotoszyńskim i Gminą Krotoszyn porozumienie określi zasady współpracy oraz 
udział własny gminy w realizacji wspólnego projektu, którego celem  jest aktywizowanie zawodowe 
osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Realizowany na terenie gminy w okresie 
2010-2013 projekt „Aktywna Integracja” obejmował 28 osób. 
 

   W dalszej części obrad Rada Gminy wyraziła również  zgodę na zawarcie z samorządem Powiatu 
Gostyńskiego oraz Gminami: Gostyń, Pogorzela, Poniec, Krobia, Pępowo i Międzygminnym 
Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Koźmińskimi Usługami Komunalnymi 
Sp. z o.o. w Koźminie Wlkp., Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej im. Karola 
Marcinkowskiego w Gostyniu porozumienia sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. skomasowania 
Porozumienie ma na celu wspólne przeprowadzenie przetargu na zakup energii dla członków 
porozumienia i uzyskanie najkorzystniejszej  ceny w wyniku skomasowania zapotrzebowania                           
na energię. Przetarg na dostawę energii, w imieniu wszystkich członków porozumienia, przeprowadzi 
upoważniona Gmina Gostyń, a każda ze stron wydeleguje swego przedstawiciela do komisji 
przetargowej. 
 

   Ostatnimi uchwałami Rada Gminy przyjęła sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady 
Gminy w 2013r. i plany ich pracy na rok 2014. Plan pracy Rady Gminy zakłada przyjęcie m.in. 
sprawozdania z realizacji współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, ocenę aktualności 
studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Rada zapozna się ponadto 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 
5 posiedzeń, na których zajmie się analizą: wykonania budżetu, nowej gospodarki odpadami na terenie 
gminy, zimowego utrzymania dróg, gospodarki finansowej sołectw oraz remontu świetlicy wiejskiej 
w Dąbrowie. 


