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W dniu 3 czerwca 2022r. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych 

punktów zaproszony na sesję Dyrektor Powiatowego Zarządu  Dróg w Krotoszynie p. K. Jelinowski 

przedstawił informację  na temat stanu prac w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych 

na terenie gminy Rozdrażew. Pan Dyrektor zapowiedział rozpoczęcie w czerwcu układania chodnika 

na odcinku od szkoły do sklepu w Dzielicach jako kontynuację ubiegłorocznych nakładów na wymianę 

krawężnika. PZD jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji przebudowy dróg Rozdrażew-Wyki oraz Rozdrażew-Koźmin Wlkp., przewidujących także 

ścieżki pieszo-rowerowe.  Poinformował o wyczerpaniu środków na zlecenie łatania dróg emulsją i grysem 

i zapowiedział dalszą realizację tych prac przez ekipę PZD. Dyrektor zapowiedział kontynuację: prac 

w zakresie koszenia traw, odnowienia oznakowania poziomego, pionowego oraz poręczy na przepustach. 

Dyskusja w tym punkcie skupiła się na przypomnieniu zadań zgłaszanych wielokrotnie przez radnych 

i sołtysów, a w części zapowiadanych do realizacji w ubiegłym roku. Monitowano m. in.: wycinkę suchych 

drzew, zebranie poboczy dróg, załatanie niebezpiecznych wyrw i obniżeń, naprawę przepustów na ugiętych 

odcinkach dróg. Wnioskowano o kontynuację poszerzenia odcinka drogi Rozdrażewek-Różopole, naprawę 

i uprzątnięcie chodnika Nowa Wieś-Budy, uzupełnienie przyczółka oraz poszerzenie wyjazdu k/leśniczówki 

w Maciejewie, uprzątnięcie konarów przy drodze Grębów-Tatary, wykonanie przejścia dla pieszych na 

wysokości sklepu Biedronka, demontaż starego znaku PKS przy ul.  Krotoszyńskiej, rozważenie zwiększenia 

dopuszczalnej prędkości w miejscowości Brzoza do 50 km/h. 
Wójt Gminy wskazał na powtarzający się corocznie problem zbyt skromnego zabezpieczenia środków 

w budżecie powiatu na bieżące łatanie dziur. Sugerował raportowanie przez Dyrektor PZD do Zarządu Powiatu 

w przypadku ich wyczerpania. Monitował usunięcie starych barierek przy drodze Nowa Wieś-Budy, demontaż 

szyn kolejowych na ul. Koźmińskiej oraz załatanie nawierzchni pasa drogi, oczyszczanie jezdni przy 

krawężnikach w miejscowościach, w których nie przekazano tego zadania gminie. Zwrócił uwagę na 

bezcelowość łatania dziur emulsją i grysami w krawędziach jezdni niekrawężnikowych, gdzie utrzymują się 

wyłącznie łaty asfaltowe. Odpowiadając na zgłoszone uwagi Dyrektor PZD poinformował, że w tegorocznym 

budżecie powiatu nie zabezpieczono środków na poszerzenie dalszego odcinka drogi Rozdrażewek- Różopole, 

a planuje się realizację nakładki na drodze Różopole-Jasne Pole przy wsparciu finansowym Nadleśnictwa 

Krotoszyn. Zapowiedział naprawę chodnika Nowa Wieś - Budy po zakończeniu zadania w Dzielicach. 

Komisja ds. zarządzania ruchem zweryfikuje wnioski o zmianę  organizacji ruchu i oznakowania. 

Zadeklarował starania o realizację  wniosków, podkreślając że powiat realizuje zadania w miarę możliwości 

finansowych.  
 

   W trakcie sesji Rada Gminy przyjęła siedem uchwał. Pierwszą z nich Rada uchwaliła miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla kilku działek w miejscowościach Dzielice, Nowa Wieś i Budy. Plan 

przyjęto na wniosek właścicieli tych działek, by umożliwić  budowę budynków mieszkalnych na działkach, 

które znajdują się w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych. 
 

Kolejną uchwałą Rada Gminy wyraziła zgodę na objęcie udziału i wniesienie wpisowego do Spółdzielni 

Socjalnej VIVO w Koźminie Wielkopolskim. Działająca od 2013r. Spółdzielnia Socjalna VIVO w Koźminie 

Wielkopolskim jest jedną z wiodących instytucji ekonomii społecznej  na terenie południowej Wielkopolski. 

Realizuje usługi w zakresie sprzątania, utrzymania terenów zielonych, a od dwóch lat  świadczy usługi 

opiekuńcze na terenie gminy. Objęcie udziału umożliwi rozszerzenie współpracy oraz objęcie seniorów gminy 

Rozdrażew przyszłymi projektami, realizowanymi przez Spółdzielnię. 
Rada znowelizowała tegoroczny budżet. Do budżetu wprowadzono m. in.: pozyskane dofinansowanie 

z budżetu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę przepustu na rzece Orli w Grębowie (200.000zł), 

pozyskane dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę 

placu zabaw w Maciejewie (38.143,00zł), uzyskany grant na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (154.530zł) oraz dodatkowe środki w ramach 

subwencji oświatowej (170.365zł na pokrycie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli). Ponadplanowe dochody 

z rozliczenia podatku VAT przeznaczono na: pokrycie kosztów korzystania dzieci z terenu gminy z przedszkoli 

w innych gminach (69.000zł), dowozu uczniów do szkół (10.000zł), objęcie udziału w Spółce Socjalnej VIVO 

w Koźminie Wlkp.(10.000zł), zwiększenie wkładu własnego na budowę placu zabaw w Maciejewie (10.000zł), 

zwiększenie środków zabezpieczonych na dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne  

(500zł). Ponadto wprowadzono przekazaną przez Kółko Rolnicze w Dzielicach darowiznę na zakup 

samochodu strażackiego dla miejscowej OSP (20.000zł), darowizny na organizację Dni Gminy Rozdrażew 

(4.000zł), dotację z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu masztu i flagi w ramach projektu                                      

„Pod biało-czerwoną” (7.700zł). W związku z uzyskanym dofinansowaniem część środków własnych 

zabezpieczonych na przebudowę przepustu w Grębowie przesunięto na przebudowę drogi w Maciejewie 



(100.000zł).  
 

   Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 20221-2027 w oparciu 

o zmiany dochodów i wydatków wynikające z nowelizacji budżetu. W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano 

limit tegorocznych wydatków na przebudowę drogi w Maciejewie oraz wydłużono okres świadczenia usług 

drogą elektroniczną z wykorzystaniem  systemu SIMS do 2024 roku.    
 

   Kolejną uchwałą wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia w celu opracowania, realizacji i wdrożenia 

„Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego”. 

Opracowanie „Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu 

Krotoszyńskiego” jest efektem podpisanego w roku ubiegłym listu intencyjnego. Dokument strategiczny 

zapewni samorządom możliwość ubiegania się o fundusze europejskie w ramach nowej perspektywy 

finansowej na realizację działań w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, rozbudowy ścieżek pieszo-

rowerowych, wymiany systemu oświetlenia ulic i dróg na energooszczędne. 
 

   Rada również wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości. Do zbycia przeznaczono  działki o numerach:                    

578 o pow. 200m2, 579 o pow. 100m2 oraz 580 o pow. 100m2, położone przy ul. Dworcowej w Rozdrażewie. 

Uchwała jest konsekwencją wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości  przyległych 

zainteresowanych nabyciem  działek. Zakończenie przebudowy ulicy Dworcowej pozwala na zbycie zbędnych 

dla gminy działek. 
 

   Podczas sesji dokonano zmiany podjętej w kwietniu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania 

czystości i porządku  na terenie gminy. Nowe zapisy regulaminu przewidywały zastąpienie worków 

pojemnikami do gromadzenia odpadów szklanych na posesjach zamieszkałych. Wzrost cen pojemników 

spowodował unieważnienie pierwszego zapytania ofertowego na ich zakup i dostawę. W związku 

z koniecznością przeprowadzenia nowego postępowania, Rada przesunęła termin  wejścia  w życie  

powyższych regulacji z 1 lipca na 1 października br.    


