
Relacja z obrad XLIV sesji Rady Gminy 

 

W dniu 9 listopada 2022r. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym 

z pierwszych punktów obrad Rada zapoznała się z informacją przygotowaną przez Kierownika 

GZSiP w Rozdrażewie Henryka Jankowskiego o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2021/2022. Informacja obejmowała dane o: strukturze szkolnictwa, stanie obiektów placówek 

oświatowych wraz z nakładami poniesionymi na przestrzeni ostatniego roku na remonty 

i doposażenie, zrealizowanych projektach  i programach, organizacji dowozu dzieci do szkół, 

wyborze szkół ponadpodstawowych przez naszych absolwentów oraz porównanie 

wyników  egzaminu klas ósmych ze średnimi wynikami dla powiatu, województwa i kraju. 

Dalszy program sesji oprócz przyjęcia dwunastu uchwał, zawierał przedłożenie informacji 

o złożonych oświadczeniach majątkowych i wynikach ich analizy przez podmioty, na ręce 

których są składane. 

   Pierwszą z uchwał Rada  ustaliła dopłatę do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

realizowanego przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rozdrażewie. Uchwała jest efektem 

rozpatrzenia wniosku Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rozdrażewie o wsparcie deficytowej 

działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców dziesięciu sołectw 

na terenie gminy w ramach użytkowania wodociągu gminnego. Od kilkunastu lat zachodzi 

potrzeba zakupu części wody od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Krotoszynie, zjawisko to nasiliło się od roku 2020. Wniosek SKR o zatwierdzenie taryfy 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę na nowy okres 2021-2024, w którym uwzględniono koszty 

zakupu wody został odrzucony przez Wody Polskie. Nowa taryfa została zatwierdzona dopiero 

w grudniu 2021r. po obniżeniu pierwotnie proponowanych stawek. Zatwierdzenie stawki  

3,22zł za m3 spowodowało, że zakup wody odbywał się po cenie wyższej od ceny sprzedaży: 

w pierwszym kwartale o 0,56zł netto, a począwszy od II kwartału 2022r. (momentu wejścia 

w życie nowej taryfy PGKiM Krotoszyn) o 0,88zł netto za m3 wody.  W tej sytuacji straty 

powstałe  z tytułu kosztów zakupu wody na koniec roku 2022 mogły zagrozić egzystencji 

przedsiębiorstwu, a tym samym stwarzały ryzyko przerwania dostaw wody do mieszkańców. 

Z uwagi na podjęte przez gminę starania o odwiert dwóch nowych studni które ograniczą zakup 

wody, Rada ustaliła dopłatę do wody dostarczonej przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych 

w ostatnim okresie rozliczeniowym roku 2022 w  wysokości 0,50 zł netto do 1 m3 wody. 

Wysokość dopłaty została ustalona tak, by pokryć różnicę netto w cenie zakupu wody 

od PGKiM Krotoszyn i jej sprzedaży mieszkańcom w trakcie 2022r.   

   Kolejną uchwałą Rada  znowelizowała tegoroczny budżet gminy. Do budżetu wprowadzono 

m. in. planowane środki na zakup  i sprzedaż przez gminę węgla mieszkańcom (600.000zł), 

wpływy z tytułu uczęszczania  dzieci z innych gmin do naszych przedszkoli (8.800zł 

na pokrycie kosztów korzystania dzieci z terenu gminy z przedszkoli w innych gminach), 

dotację celową z budżetu państwa przekazaną na realizację zadań zleconych z zakresu USC 

(8.500zł), dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Dzielice (7.000zł na utrzymanie 

tej jednostki),  ponadplanowe wpływy z wynajmu hali sportowej (7.000zł na zakup energii w 

SP w Rozdrażewie) oraz odsetki na rachunku bankowym wydzielonym na realizację dodatków 

węglowych (1.500zł na zakup lamp energooszczędnych do budynku Urzędu Gminy). 

Wprowadzone zwiększone wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych (2.888.418,57zł) spowodowały zmniejszenie zaangażowanych   wolnych środków, 

nadwyżki  z lat ubiegłych oraz  rezygnację zaplanowanej pożyczki. Zmniejszono natomiast 

dochody i wydatki budżetu w związku z rozliczeniem zadania „Budowa instalacji 

fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny” (o 545.834zł), 

urealnieniem wypłacanych dodatków węglowych (o 659.750zł) oraz rezygnacją 

z przedsięwzięcia pn. „Pod biało-czerwoną (o 7.700zł). W ramach nowelizacji budżetu 

zmniejszono dochody do osiągniętych wpływów z tytułu  podatku rolnego, podatku od środków 

transportowych od osób fizycznych, opłat za zrzut ścieków (łącznie 105.000zł). Ponadto 

zmniejszono do rzeczywistych kosztów tegoroczne wydatki  na: budowę sali sportowej przy 



SP w Nowej Wsi, projektu „Cyfrowa gmina” oraz dokumentacji projektowej rozbudowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie uwzględniając ich kontynuację w roku  2023. W związku 

z wymuszoną względami technicznymi rezygnacją z przebudowy budynku toalet publicznych 

planowane środki na realizację zadania przeznaczono na: dopłatę do taryfy zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rozdrażewie 

(32.000zł) i zwiększenie nakładów na bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków 

(30.000zł). W ramach przesunięć po stronie wydatków zwiększono środki zabezpieczone  m.in. 

na: realizację wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych (szkół podstawowych i przedszkola 

w Nowej Wsi łącznie 122.7000zł), przebudowę budynku mieszkalno-administracyjnego 

(60.000zł), pokrycie kosztów korzystania dzieci z przedszkoli w innych gminach (50.000zł), 

zakupy materiałów i usług w rozdziałach Urząd gminy, Zespół Obsługi Szkół, Przedszkola, 

Szkoły Podstawowe (łącznie 29.000zł). 

   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 też limity wydatków na  przedsięwzięcia zawarte  

w przygotowywanym projekcie budżetu na rok 2023 m. in.: budowę sali sportowej przy SP 

w Nowej Wsi, kolejny etap przebudowy ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych, 

rozbudowę oczyszczalni ścieków. Ponadto zestawienie zawiera  nowe zadnia, których czas 

realizacji wykracza poza rok 2023: program Cyfrowa Gmina, projekt Erasmus+, rozbudowę 

sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie, usługi doradcze i rozliczenie projektu  „Budowa 

instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny” 

(z uwagi na opóźnienia realizacji w gminie Zduny projekt zakończy się w 2023r.) 

   W trakcie sesji Rada określiła stawki podatku od nieruchomości. Dla przyjęcia przez Radę 

Gminy nowych stawek podatkowych punkt wyjścia stanowił obecny wskaźnik inflacji (17,9% 

w październiku), o który podwyższono dotychczasowe stawki.  Nieznacznie większy wzrost 

zaplanowano w przypadku dwóch stawek (od gruntów pozostałych oraz od budynków 

pozostałych), tak by  osiągnęły pułap 2/3 stawek określanych przez Ministra Finansów. 

Przyszłoroczna stawka od 1m2 gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 

wyniesie 1,01zł. Utrzymano dotychczasową stawkę od gruntów pod drogami wewnętrznymi 

(za wyjątkiem nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) - 

0,10zł/m2. Dla pozostałych gruntów (głównie przeznaczonych pod zabudowę) przyjęto stawkę 

0,41zł/m2.  

W przypadku budynków lub ich części stawki podatku naliczane są od 1 m2 powierzchni 

użytkowej. W zależności od sposobu wykorzystania budynku stawki te wyniosą: 

- budynki mieszkalne - 0,95zł, 

- budynki lub ich części związane z prowadzeniem dział. gospodarczej - 25,00zł, 

- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa (od pow. 

wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego) - 10,00zł, 

- zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym - 13,10zł, 

- związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych 

świadczeń -5,75zł, 

 - od pozostałych budynków - 6,40zł. 

Utrzymano dotychczasową stawkę podatku od budowli - 2% ich wartości. 

 

   Ustalono również wysokość stawek podatku od środków transportowych. Z uwagi na bardzo 

duże rozbieżności pomiędzy stawkami obowiązującymi w gminie, a stawkami maksymalnymi 

ogłoszonymi przez Ministra przyjęte stawki wzrosły o różne wartości mieszczące się 

w przedziale 11% - 20% w stosunku do dotychczasowych. 

 



   Następną uchwałą Rada  wyraziła  zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 

najmu  budynku  przeznaczonego na działalność weterynaryjną przy ul. Kompanii 

Rozdrażewskiej 4 z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat. Przedmiotem najmu jest budynek 

weterynarii o pow. 134,05m². Konieczność podjęcia uchwały wynikła z faktu, że nowa umowa 

z dotychczasowym najemcą  zawarta na kolejne trzy lata przekroczy łączny 10-letni limit 

czasowy, jaki jest wyznaczony do samodzielnego zawierania kolejnych umów przez Wójta. 

 

   W trakcie sesji Rada znowelizowała opłatę za świadczenia w prowadzonych przez Gminę 

Rozdrażew przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Rada przyjęła zwaloryzowaną wysokość 

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego określoną obwieszczeniem Ministra 

Edukacji  w wysokości l,14zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad limit bezpłatnej opieki 

przedszkolnej wynoszący 5 godzin dziennie. Utrzymała dotychczasowy system ulg dla rodzin, 

których dwoje lub więcej dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszcza do przedszkoli prowadzonych 

przez gminę. Opłata ta ulega obniżeniu o 20% za drugie dziecko i o 50% za trzecie i każde 

następne dziecko z danej rodziny. 

 

   Rada uchwaliła roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami na 2023 rok. Program określa zasady, zakres i formy współpracy oraz rodzaje zadań 

publicznych, na realizację których gmina przeznaczy dotacje w łącznej wysokości 59.500zł. 

W roku 2023 będą to zadania z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich 

wakacyjnego wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, integracji i zagospodarowania wolnego czasu 

osób w wieku emerytalnym, edukacji pozaszkolnej w celu rozwijania zainteresowań dzieci  

i młodzieży oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

    Podczas sesji Rada przyjęła nowy Statut sołectwa Rozdrażew. Obowiązujące od 2010r. 

statuty sołectw wymagały kilku zmian i dostosowania do zmienionych  przepisów prawa, 

w tym wydłużenia kadencji w samorządzie gminnym z 4 do 5 lat. Podczas konsultacji 

społecznych  mieszkańcy nie zgłosili uwag do projektów statutów. Przyjęcie jednego nowego 

statutu  sołectwa umożliwi weryfikację przez nadzór prawny wojewody naszych regulacji oraz 

przyjęcie  na  najbliższej sesji statutów  pozostałych sołectw. 

 

   Kolejna podjęta uchwała dotyczyła  przyznania  Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew. 

W oparciu o zaakceptowany przez Komisję Odznaki Honorowej wniosek reprezentantów 

samorządu – wójta gminy oraz radnych i sołtysów z miejscowości Nowa Wieś i Budy, Rada 

przyznała Odznakę Honorową Gminy Rozdrażew Zespołowi Śpiewaczemu „Kalina” z Nowej 

Wsi. W uzasadnieniu wskazano na wkład obchodzącego jubileusz 35-lecia działalności zespołu 

w działalność kulturalną gminy, kultywowanie tradycji wielkopolskiej wsi, propagowanie 

folkloru oraz promocję gminy podczas wojewódzkich i krajowych przeglądów i festiwali.  

 

     Ponadto Rada wyraziła zgodę na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą  

Rawicz  w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Porozumienie umożliwi 

kontynuację powierzenia realizacji części zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie 

zwierząt, a w szczególności umieszczanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Rawiczu. 

 

   Ostatnią uchwałą wyrażono zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 

nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na  okres 10 lat. Przedmiotem dzierżawy jest 

część działki nr 74/10 o powierzchni 2.485m2 położona w miejscowości Nowa Wieś. Zawarcie 

długoterminowej umowy pozwoli dzierżawcy kontynuować działalność gospodarczą. 

 

 

 


