
Relacja z obrad XLIII sesji Rady Gminy 
 

 

   W dniu 30 września 2022r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych 

punktów zaproszony na sesję Powiatowy Rzecznik Konsumentów Mikołaj Lechman  przedstawił 

informację o działalności rzecznika za rok 2021. Realizując zadnia samorządu powiatowego w zakresie 

ochrony konsumentów Rzecznik m.in. udziela konsumentom bezpłatnych porad i informacji, występuje 

do przedsiębiorców w indywidualnych sprawach konsumenckich, udziela pomocy w dochodzeniu 

roszczeń na drodze sądowej, składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa 

miejscowego w zakresie ochrony konsumentów. Współdziała też z Urzędem Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi, poprzez przekazywanie 

wniosków, które wymagają podjęcia działań przez te instytucje, wykonuje  również zadania związane 

z funkcją oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów. W roku 

sprawozdawczym przedmiotem działania Rzecznika było 651 spraw, w tym: porady oraz informacje 

prawne udzielane osobiście i telefoniczne (492), sprawy rozpatrywane pisemnie (61 w tym 

2 dot. mieszkańców gm. Rozdrażew), wystąpienia do przedsiębiorców (92 tym 3 dot. mieszkańców 

gminy Rozdrażew), udział Rzecznika w postępowaniach sądowych (3), pomoc konsumentom 

w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przed sądami (1), sprawy o ukaranie przedsiębiorców 

kierowane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2). Ponadto udzielał porad konsumenckich 

podczas zorganizowanych trzech spotkań na terenie gminy Rozdrażew. Najczęściej kierowane 

do rzecznika kategorie spraw to: reklamacje zakupionego sprzętu elektronicznego, nieuczciwe praktyki 

przedsiębiorców, dodatkowe opłaty w rachunkach za energię elektryczną, umowy ubezpieczeniowe, 

usługi telekomunikacyjne i sieci komórkowych, analizy umów kredytowych, a zwłaszcza podnoszenia 

obecnie stopy procentowej. 58,5% spraw prowadzonych przez Rzecznika w 2021r. zostało pozytywnie 

zakończonych. Szczególną uwagę zwrócił na narastające w dobie transakcji elektronicznych 

internetowe oszustwa finansowe, próby wyłudzenia danych, kradzieże środków z rachunków 

bankowych klienta, zaciągnięcia kredytów, nieprawidłowości towarzystw ubezpieczeniowych m.in. 

w zakresie polisolokat. Zalecił szczególną ostrożność przed podejrzanymi sms-ami  i linkami, których 

otwarcie może umożliwić dostęp do danych klienta i doprowadzić do nieuprawnionej transakcji 

finansowej z konta bankowego. 
 

   Podczas sesji Rada przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r. 

wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy. Na dzień 30 czerwca 

gmina uzyskała dochody w kwocie 15.405.865,84 zł, co stanowi 50,18% rocznego planu. Natomiast 

wydatki poniesiono w wysokości 14.165.181,55 zł,  tj. 42,71% planu. Na niższe wykonanie wydatków 

rzutowało niskie wykonanie wydatków majątkowych, co wynika z faktu, że zakończenie i rozliczenie  

większości realizowanych inwestycji przypadnie w II półroczu 2022r. m. in. montaż instalacji 

fotowoltaicznych, budowa ulic na osiedlu mieszkaniowym w Rozdrażewie, przebudowa przepustu 

na rzece Orli w Grębowie i odcinka drogi w Maciejewie. 
 

  W trakcie sesji Rada Gminy przyjęła siedem uchwał. W pierwszej kolejności dokonano zmiany 

uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi  Krotoszyńskiemu w roku 2022. Zmiana polegała 

na rezygnacji z planowanego dofinansowania dokumentacji projektowej przebudowy dróg 

powiatowych  Rozdrażew - Wyki oraz Rozdrażew - Koźmin Wielkopolski (łącznie 137.500zł) 

ze względu na brak możliwości wyłonienia przez Powiat wykonawcy i przesunięcie na kolejny rok. 
   Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy. Wprowadzono do budżetu pozyskaną dotację 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach kontynuacji Programu 

”Czyste Powietrze” (60.600zł). Wprowadzono również ponadplanowe dochody m. in.: z tytułu podatku 

VAT (50.000zł przeznaczając na zwiększenie środków  zabezpieczonych na oświetlenie drogowe), 

z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkole (28.350zł na zakup żywności w tych 

placówkach), wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego (2.000zł na zakup materiałów w oddziałach 

przedszkolnych) oraz dochody z różnych innych źródeł (łącznie 1.204,79zł na zakup materiałów 

w świetlicach wiejskich). Ponadto zmniejszono do rzeczywistych kosztów realizacji dochody i wydatki 

w zakresie zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag” Koszt zadania dotowanego ze środków NFOŚiGW wyniósł 

90.841,13zł.  
W związku z przesunięciem ustawowego terminu na dostosowanie obiektów z oddziałami 

przedszkolnymi do wymogów ppoż. oraz uzyskaniem dotacji na planowany w przyszłym roku remont 

obiektu w Grębowie środki planowane na modernizację budynków szkolnych w Dąbrowie, Dzielicach 



i Grębowie pozostałe po uregulowaniu kosztów przygotowania dokumentacji projektowej modernizacji 

(20.000zł) przesunięto na: zwiększenie środków planowanych na: zakup oleju opałowego dla Szkoły 

Podstawowej w Rozdrażewie (50.000zł), nieprzewidziane wydatki w zakresie budowy ulic osiedla 

mieszkaniowego (25.000zł) oraz zwiększenie nakładów na: przebudowę drogi w Maciejewie (15.000zł), 

zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach (10.000zł), zakup materiałów 

w świetlicach wiejskich (5.000zł) i usług w gospodarce ściekowej oraz w zakresie oczyszczania  wsi 

(10.000zł). Zabezpieczono również środki na remont pokrycia dachów sali wiejskiej w Grębowie, 

Gminnej Biblioteki Publicznej oraz czyszczenie separatora (łącznie 45.000zł). W ramach przesunięć 

środki pozostałe po zakupie samochodu strażackiego dla OSP Rozdrażewek przeznaczono na zakup 

wyposażenia tej jednostki (2.869zł). W konsekwencji podjętych uchwał zebrań sołectw dokonano 

zmiany przeznaczenia części środków funduszy sołeckich wsi Trzemeszno, Henryków, Maciejew, 

Wolenice, Rozdrażewek. 
 

    Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2027 

w oparciu o zmiany dochodów i wydatków wynikające z nowelizacji budżetu. W wykazie 

przedsięwzięć dostosowano limity tegorocznych wydatków na: budowę instalacji fotowoltaicznych 

na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny do kwoty 2.202.296,00 zł, przebudowę 

drogi w Maciejewie do kwoty 373.300zł oraz rozbudowę świetlicy wiejskiej w Trzemesznie do kwoty 

12.398zł. 
 

Wypełniając przepisy ustawy Prawo energetyczne Rada przyjęła zaktualizowane założenia 

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 

2022-2037. Opracowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy oraz 

wskazanie zmiany zapotrzebowania na energię, między innymi poprzez realizację przedsięwzięć 

racjonalizujących zużycie poszczególnych nośników energii przez odbiorców. Założenia obejmują 

m. in.: ocenę stanu aktualnego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe, 

przewidywane zmiany zapotrzebowania, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie w/w źródeł, 

możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów z uwzględnieniem 

odnawialnych źródeł energii, ciepła odpadowego oraz zakres współpracy z innymi gminami. 

   Rada dokonała nowelizacji regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych 

składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew.  Uchwała jest konsekwencją nowelizacji ustawy 

Karty Nauczyciela i wprowadzonego nowego stanowiska: mentora, jako nauczyciela pełniącego opiekę 

nad nauczycielem odbywającym przygotowanie do zawodu. Rada ustaliła wysokość stawki dodatku 

funkcyjnego za sprawowanie takiej opieki w kwocie 70 zł miesięcznie. 
 

   Kolejną uchwałą wyrażono zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 

nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na  okres 2 lat. Przedmiotem dzierżawy jest grunt rolny  

o powierzchni 300m2 położony w Nowej Wsi. Konieczność podjęcia uchwały Rady wynikła z faktu,  

że nowa umowa z obecnym dzierżawcą przekroczy łączny 10-letni limit czasowy, jaki jest wyznaczony 

do samodzielnego zawierania kolejnych umów przez Wójta z tą samą osobą. 
 

Rada rozpatrzyła też petycję Patryka Króla, której autor domagał się utworzenia Młodzieżowej 

Rady Gminy. Podzielając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada uznała petycję  za nie 

zasługującą na pozytywne rozpatrzenie, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie 

gminnym, rada może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy na wniosek 

zainteresowanych środowisk. Rada uznała, ze idea powołania młodzieżowej rady jest warta 

rozpatrzenia, jeżeli środowiska młodzieżowe z terenu gminy Rozdrażew wystąpią z takim wnioskiem, 

bowiem od zaangażowania młodzieży zależy celowość istnienia tej instytucji. W tym stanie rzeczy Rada 

odrzuciła petycję. 
 


