
Informacja z obrad XXXIX sesji Rady Gminy 
 

   XXXIX sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 29 maja 2014r. Głównym punktem obrad było rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r. Rada Gminy po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy, zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej 
oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2013.  
   Dochody budżetu osiągnięto w kwocie 15.159.891zł, co stanowiło 99,7% planu. Z tej sumy kwotę 1.039.295zł 
stanowiły środki pochodzące z programów unijnych oraz dofinansowanie pozyskane z budżetu województwa 
na przebudowę dróg gminnych. Wydatki zamknęły się kwotą 15.632.3332zł, tj. 94,5% planu po wprowadzanych 
w trakcie roku zmianach.  
    Z tej wartości kwotę 3.741.037zł, a więc 23,9% stanowią wydatki majątkowe (inwestycyjne). Najważniejsze 
z ich to: II etap budowy kanalizacji w miejscowościach Nowa Wieś i Budy (2.451.632 zł, w tym z unijnego 
PROW - 815.328 zł), budowa kanalizacji na terenie nowego Osiedla w  Rozdrażewie (przedłużenie ul. Polnej - 
61.651zł), przebudowa trzech odcinków drogowych na łącznej długości ponad 2,3km (Maciejew, Nowa Wieś, 
ul. 25-go Stycznia - razem 986.758 zł, przy dofinansowaniu z budżetu województwa w wys. 162.000zł), budowa 
linii oświetlenia ulicy Pleszewskiej (20.233zł), kontynuacja przebudowy świetlicy wiejskiej w Budach - 
zagospodarowanie terenu przed świetlicą i remizą (50.896zł, w tym 25.000zł z PROW), wykonanie instalacji 
grzewczej w świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku (65.184zł). Natomiast w ramach wydatków bieżących 
wykonano utwardzenie pobocza ul. Szkolnej (17.675zł), utwardzenie terenu w centrum Dąbrowy (48.743zł) oraz 
wymieniono okna w budynku szkolnym w tej wsi. Dzięki środkom pozyskanym z unijnego PROW (łącznie 
39.864zł) zagospodarowano boiska w Dzielicach i Rozdrażewku, a świetlicę wiejską w Wykach wyposażono 
w nowe stoły i krzesła. Z kolei za środki  pozyskane z programu „Radosna szkoła” (18.000zł) zakupiono pomoce 
dydaktyczne dla trzech szkół filialnych. 
 

   Stan zadłużenia gminy na koniec roku 2013 wyniósł 2.535.580zł i obejmował cztery pożyczki na inwestycje 
kanalizacyjne zaciągnięte w WFOŚiGW, w tym zaciągniętą w 2013r. i będącą przyczyną deficytu budżetu 
pożyczkę na budowę II etapu kanalizacji dla Nowej Wsi i Bud. Kwota zadłużenia stanowiła równowartość 
16,7% dochodów gminy, przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia w wysokości 60% wykonanych dochodów.  
 

   Podczas sesji Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy organizacjami pozarządowymi za 
rok 2013.  W wyniku konkursów ofert w ub. roku dofinansowania z budżetu gminy otrzymały następujące 
organizacje: 
- Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Rozdrażewie - 4.000zł na rozwijanie edukacji 
pozaszkolnej, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, 
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie – łącznie 4.200zł                  
na realizację zadań w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego czasu osób w wieku 
emerytalnym oraz projektu „Teatr łączy pokolenia”, 
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” - łącznie 3.400zł na realizację dwóch projektów w ramach 
upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizację rajdu 
rowerowego w ramach promocji zdrowego stylu życia, 
- Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” przy ZSP w Rozdrażewie  - 2.000zł na realizację projektu „Organizacja  
imprez sportowo- rekreacyjnych”.  
Ponadto klub otrzymał dotację  na działalność sekcji piłki ręcznej i tenisa stołowego w wysokości 5.000zł.  
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rozdrażewie - 1.150zł na realizację projektu „Organizacja zawodów 
strzeleckich dla mieszkańców gminy”, 
- Stowarzyszenie „Inspiracje” – 1.000zł na realizację projektu „Letnia szkółka tenisa ziemnego”. 
W sprawozdaniu omówione zostały również pozostałe formy współpracy (wspólna organizacja imprez 
i wydarzeń, udostępnianie organizacjom pomieszczeń, przekazywanie na stronie internetowej gminy informacji 
o inicjatywach i działaniach organizacji oraz możliwościach pozyskania środków zewnętrznych). 
 

   Podczas sesji Rada Gminy podjęła osiem uchwał. Pierwszą z nich zatwierdziła sprawozdanie finansowe 
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013r. W ub. roku Biblioteka uzyskała przychody w wysokości 190.887zł,              
z czego 180.931zł stanowiła bieżąca dotacja z budżetu gminy i pochodzące z niej środki niewykorzystane                   
w roku 2012. Pozostałe środki to dotacja z Biblioteki Narodowej i własne dochody. Wydatki w  kwocie 
186.624,73zł poniesiono na: bieżące utrzymanie, wynagrodzenia, zakup książek, obsługę strony internetowej 
oraz na organizację wystaw, prelekcji, warsztatów, rajdu rowerowego i koncertu.  
 

Kolejną podjętą uchwałą dokonano zmian w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014r. Preliminarz wydatków zwiększono o kwotę 
26.900zł, na którą złożyły się środki niewykorzystane na realizację programu w ubiegłym roku oraz 
ponadplanowe wpływy z tegorocznych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dodatkowe 
środki przeznaczono na dofinansowanie organizacji wycieczek szkolnych,  półkolonii dla dzieci w placówkach 
szkolnych, bezpłatne zajęcia z logopedą dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów, pokrycie kosztów badań 
osób uzależnionych oraz szkoleń. 

 
 

   Znowelizowano również tegoroczny budżet gminy. Dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 77.881,37zł. 
Składają się na nie m.in.: ponadplanowe wpływy z podatków, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 



alkoholowych oraz dofinansowanie z Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację przez 
ZSP Rozdrażew projektu „Tanecznym krokiem przez Europę” (22.252,37zł). Do budżetu wprowadzono również 
kwotę 119.850zł z wolnych środków wynikających z rozliczenia  roku poprzedniego. Przeznaczono je na: 
- realizację stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i pokrycie kosztów grudniowego 
odbioru odpadów - łącznie 66.086zł (środki stanowiące nadwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami nad 
kosztami poniesionymi w 2013r.), 
- zwiększenie funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (14.264zł - niewykorzystane  
   w ub. roku) 
- pokrycie kosztów zakupu i montażu pieca c.o. dla świetlicy w Budach oraz instalacji  odgromowej,  
- dodatkowe prace na obiekcie GOSiR (monitoring, utwardzenie stanowiska dla pojazdu strażackiego przy  
   „grzybku”), 
- zakup laptopa dla ZSP Nowa Wieś, 
- współorganizację Powiatowych Zawodów Sikawek Konnych. 
 

   Następną uchwałą Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż i zamianę nieruchomości położonych                     
w Maciejewie. Zamiana działki gminnej o pow. 63m2 na pas gruntu wzdłuż drogi gminnej pozwoli na realizację 
chodnika o szerokości dającej możliwość bezpiecznego poruszania się. Natomiast sprzedaż działki                               
o powierzchni 355m2, stanowiącej pas gruntu pomiędzy rowem a posesją wnioskodawcy poprawi warunki 
korzystania z tej nieruchomości.  
 

   Realizując coroczny obowiązek Rada przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew na rok 2014 . Stanowi on, że opiekę bezdomnym 
zwierzętom z terenu gminy zapewni wyłonione w drodze konkursu ofert schronisko w Radlinie, gm. Jarocin.  

 

    Kolejną uchwałą zmieniono Statut Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Konieczność dokonania ponownej 
nowelizacji statutu wynikła z wystąpienia ze Związku trzech gmin z powiatu ostrzeszowskiego. 

    Siódmą uchwałą Rada ustaliła opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Rozdrażew, dostosowując gminne regulacje do znowelizowanej ustawy o systemie oświaty. 
Zgodnie z wymogiem ustawy Gmina zapewnia bezpłatny podstawowy zakres zajęć obejmujący 5 godzin 
dziennie. Odpłatność za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę pobytu dziecka wynosi 1zł.  
 

   Ostatnia z uchwał dotyczyła zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie. 
Wprowadzono do statutu dodatkowe zadania nałożone na gminy ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów.  
 
  


