
Informacja z obrad XL sesji Rady Gminy 
 
   Czterdziesta w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 4 lipca 2014r. Zaproszony 
na sesję Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie Krzysztof Jelinowski przedstawił 
informację o zamierzeniach i planach  w zakresie  remontu dróg na terenie gminy Rozdrażew. 
Dyrektor zapowiedział wykonanie w lipcu powierzchniowego utrwalenia drogi w Budach na odcinku 
1,5 km oraz ułożenie krawężnika w Nowej Wsi w kierunku Bud na długości ponad 300m. 
Poinformował także o wyłonieniu wykonawcy na przebudowę kolejnego odcinka drogi w Grębowie. 
Około dwustumetrowy odcinek drogi z odwodnieniem i ułożeniem krawężnika wykona firma 
Gembiak-Mikstacki. Zapowiedział również przebudowę przepustu przy ul. Leśnej. Zapewnił, 
że opracowana dokumentacja techniczna umożliwi realizację zadań w zakresie ułożenia chodników 
w Rozdrażewie na ul. Koźmińskiej w 2015r. oraz ul. Krotoszyńskiej w 2016r. Dyrektor – po raz 
kolejny - zapowiedział realizację ścinki poboczy dróg powiatowych. 

Brak realizacji działań zapowiadanych poprzednio przez Dyrektora lub zgłaszanych przez 
radnych i sołtysów potrzeb zdominował dużą część dyskusji. Radni, sołtysi i Wójt Gminy 
przypomnieli ponawiane corocznie sprawy, m.in.: utwardzenia pobocza i remontu drogi Rozdrażewek 
– Różopole, uregulowania własności działek zajętych pod drogę powiatową w Trzemesznie, budowy 
chodników w Rozdrażewie, Trzemesznie i Dzielicach, których realizacja zapowiadana była już 
na początku 2011r., zmiany pierwszeństwa pojazdów na skrzyżowaniu przy leśniczówce 
w Rozdrażewku, dodatkowych przejść dla pieszych w Rozdrażewie naprzeciw przedszkola i banku, 
naprawy przepustu w Wykach oraz dokonywania na czas wycinki suchych drzew i koszenia wysokich 
traw. Wiele emocji wywołała także sprawa ograniczenia nośności mostów na terenie gminy.  
Wskazano dyrektorowi szkody, jakie spowodował swą decyzją w nawierzchni i przepustach dróg 
powiatowych, którymi ciężkie pojazdy omijają most przy ul. Pleszewskiej i postulowano – po raz 
kolejny – o montaż oznaczenia dopuszczającego przejazd przez mosty cięższych pojazdów, 
dojeżdżających do posesji położonych na terenie gminy. Zwrócono także uwagę na przesuwanie 
w czasie rozpoczęcia realizacji ścieżki pieszo-rowerowej w Henrykowie, mimo środków 
zabezpieczonych na ten cel zarówno w funduszu wsi, jak i budżecie gminy.  
 
 

   Podczas sesji Rada Gminy podjęła  pięć uchwał. Pierwszą z uchwał Rada znowelizowała tegoroczny 
budżet, zwiększając dochody i wydatki o kwotę 289.752zł. Większość tych środków to pozyskane 
przez gminę dotacje: z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Przedszkole 
w szkole” (253.284zł) oraz z konkursu Ministra Gospodarki na przygotowanie „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” (9.200zł). Ponadto do budżetu wprowadzono 
ponadplanowe wpływy z podatków, opłat, najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na realizację zadań 
w zakresie kultury i sportu (10.371zł), usługi związane z gospodarką nieruchomościami (4.000zł) oraz 
opracowanie koncepcji ścieżek pieszo - rowerowych na terenie gminy (3.660zł). Zwiększono 
o 27.000zł kwotę planowaną na budowę chodnika w Maciejewie wprowadzając darowiznę 
mieszkańców na budowę chodnika i planowaną kwotę wpływów ze sprzedaży działki w tej 
miejscowości oraz przesuwając środki z innych zadań (w tym rezygnując z planowanego kruszenia 
kamieni w tej miejscowości). W ramach dostosowania do uzyskanych w przetargu kosztów realizacji 
remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie zmniejszono o 139.042zł zarówno kwotę unijnej dotacji, jak 
i sumę planowanych wydatków na ten cel.  
 

   Jednocześnie Rada dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. 
Podstawę nowelizacji stanowiły zmiany wysokości dochodów i wydatków tegorocznego budżetu. 
W zestawieniu przedsięwzięć dokonano następujących zmian wysokości limitów tegorocznych 
wydatków:  
- zwiększono o 27.000zł  środki na przebudowę  drogi w Maciejewie (do wysokości zapewniającej 
budowę 320m chodnika) oraz o 25.000zł kosztu modernizacji i zagospodarowania terenu GOSiR 
w Rozdrażewie (co wynika z przeznaczenia podczas poprzedniej sesji środków na zainstalowanie 
monitoringu  i utwardzenie stanowiska dla pojazdu strażackiego). 
- zmniejszono o kwotę 139.042zł środki na remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz 
z utwardzeniem przyległego terenu (wynika to z dostosowania unijnej dotacji i wydatku do kosztu 



realizacji wynikającego z przetargu) oraz o 15.063zł  na przebudowę ulic na osiedlu w Rozdrażewie 
(także w związku z rozstrzygniętym przetargiem). 
Uwzględniając złożone przez mieszkańców wnioski do wykazu przedsięwzięć wprowadzone 
zostały dwa nowe zadania drogowe obejmujące przebudowę dróg: w Nowej Wsi - tzw. „Mała wioska” 
(w latach 2015 – 2017r.) oraz w Rozdrażewie ul. Przemysłowej z odcinkami przyległych ulic: 
Powstańców Wlkp., 3-go Maja i Czochralskiego (w latach 2015 – 2017r.). Prace projektowe dla tych 
zadań zlecone zostaną jeszcze w tym roku.  
  

Kolejną uchwałą Rada powierzyła Wójtowi Gminy uprawnienie  do ustalania wysokości  
opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej  oraz za korzystanie z gminnych 
obiektów użyteczności publicznej. Uchwała pozwoli na bieżące ustalanie wysokości opłat 
za korzystanie z sal wiejskich i innych obiektów gminnych w sposób umożliwiający uzyskanie przez 
gminę częściowych zwrotów podatku VAT z poniesionych przez gminę nakładów na remonty 
i bieżące utrzymanie tych obiektów. Aby uzyskać zwrot VAT-u koniecznie będzie wystawianie faktur 
za udostępnianie świetlic wiejskich, obiektu rekreacyjnego GOSiR i innych pomieszczeń.  
 

   Czwartą uchwałą Rada ustaliła stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 
Uwzględniając wzrost kosztów utrzymania i remontów dróg na przestrzeni ostatnich lat Rada zmieniła 
obowiązujące od 10 lat stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 
Stawki opłat za każdy dzień  zajęcia 1m² pasa drogowego mieszczą się w przedziale 2 – 8zł 
w zależności od tego, jaki element pasa drogowego (pobocze, rów, chodnik, jezdnia) i jakiej 
szerokości zostanie zajęty.  Natomiast dzienne stawki opłat za umieszczanie: obiektów budowlanych  
niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi wyniosą 10zł, a reklamy 1zł za każdy m2. Uchwała określa 
też nowe stawki opłat rocznych za umieszczone w pasie drogowym urządzenia infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi. Stawki liczone za każdy 1m² zajętego pasa 
drogowego wyniosą: 1zł w przypadku wodociągów i kanalizacji oraz 7zł w przypadku pozostałych 
urządzeń.  
 

   Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła przyjęcia do realizacji projektu pn. Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych w Gminie Rozdrażew” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Podjęcie uchwały wiąże się z pozytywnym rozpatrzeniem 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu „Przedszkole w szkole” w ramach PO Kapitał Ludzki Poddziałanie „Zmniejszanie 
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Uzyskane dofinansowanie  
w kwocie ponad 250 tys. zł umożliwi remont i wyposażenie toalet, rozbudowę placów zabaw oraz 
wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne oddziałów przedszkolnych w szkołach filialnych 
w Grębowie, Dąbrowie i Dzielicach.   
 


