
Relacja z obrad XLV  

 
 

W dniu 21 grudnia 2022r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zanim Rada przystąpiła 

do głównego punktu obrad - przyjęcia budżetu gminy na rok 2023 - podjęła 22 uchwały. Pierwsza z nich 

dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2023r. Przewiduje 

ona udzielenie dotacji na: działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (14.263zł), dowóz uczestników 

z gminy na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej (3.000zł), kontynuację realizacji na terenie gminy 

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” (do 20.000zł) oraz współfinansowanie 

dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych: 

Rozdrażew - Wyki (200.000zł) oraz Rozdrażew - Koźmin Wlkp. (100.00zł). 
 

W trakcie sesji Rada przyjęła założenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023. Wypełniając wymagania ustawowe 

środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (87.000zł) przeznaczono na działania 

profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz  

uzależnieniom behawioralnym, szczególnie wśród uczniów. Program przewiduje kontynuację m. in.: 

organizacji aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją działań 

profilaktycznych, zajęć sportowych, pokrycie kosztów badań osób uzależnionych oraz wsparcie 

działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Program bazuje na wynikach diagnozy problemów 

społecznych na terenie gminy przeprowadzonej wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych. 
Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy. Do budżetu wprowadzono m. in.: uzyskaną kwotę 

z rezerwy subwencji ogólnej na zadania oświatowe (5.488 zł), dodatkowe dochody z wynajmu 

pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie na zakup materiałów (11.000zł). Ponadto 

wprowadzone ponadplanowe wpływy z tytułu: najmu i dzierżaw (14.000zł), odsetek  od środków 

na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat podatków i opłat (41.050zł), wynajmu świetlic 

i chaty na rozdrożu (11.791zł), opłat za centralne ogrzewanie (9.000zł), podatku od działalności 

gospodarczej (10.000zł), podatków od czynności cywilnoprawnych, spadków  i darowizn  oraz opłaty 

skarbowej (łącznie 80.000zł) przeznaczono na: bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków (30.481,27zł), 

utrzymanie dróg gminnych (5.000zł), zakup materiałów i usług (32.000zł), dotację dla Niepublicznego 

Przedszkola  Montessori (2.000zł) oraz zmniejszenie wolnych środków (96.359,73zł). Dokonano też 

przesunięć wydatków w celu urealnienia planu m. in. w związku z przesunięciem na 2023r. realizacji 

zadania „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy 

Rozdrażew” w związku z dofinansowaniem pozyskanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. 
 

   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 dodano dwa zadania: odwiert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa z  limitem 

wydatków w roku 2022 - 100.000zł, w roku 2023 - 150.000zł oraz dystrybucję węgla przez gminę 

z limitem w roku 2022 - 665.000zł, w roku 2023 - 665.000zł.   
 

Kolejną uchwałą przyjęto plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

maksymalną kwotę dofinansowania opłat w 2023r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew. Realizując obowiązek wynikający 

z Karty Nauczyciela w budżecie gminy na rok 2023 wyodrębniono środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, co stanowi łączną kwotę 37.373zł. 

Jednocześnie Rada utrzymała maksymalne kwoty dofinansowań opłat za kształcenie nauczycieli 

w przedziale 70% - 100% poniesionych kosztów, zależnie od form doskonalenia. 
 

    W trakcie sesji Rada określiła stawkę za 1 km przebiegu pojazdu w roku szkolnym 2023. Uchwała 

wynika z uregulowania w ustawie Prawo oświatowe  zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci 

niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, w przypadku zapewnienia dowozu przez 

rodziców. Rada jako podstawę naliczenia zwrotu kosztów przyjęła stawki za 1 km przebiegu pojazdu 

określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  w przypadku samochodu osobowego o pojemności 

skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214zł oraz powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.  



Następną uchwałą Rada dokonała zmiany  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Uchwałą ustalono stawkę  

odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 40 zł za godzinę, zgodnie z ceną uzyskaną w konkursie 

ofert.  
 

Podczas sesji Rada przyjęła nowe statuty sołectw: Budy, Chwałki, Dąbrowa, Dzielice, Grębów, 

Henryków, Maciejew, Nowa Wieś, Rozdrażewek, Trzemeszno, Wolenice i Wyki. 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 sołectw nie zgłosili uwag do projektów. Z uwagi na akceptację ze strony nadzoru prawnego 

Wojewody uchwalonego podczas listopadowej sesji statutu sołectwa Rozdrażew, przyjęto statuty 

pozostałych dwunastu sołectw. 
 

Kolejną uchwałą wyrażono zgodę na przejęcie przez Gminę Rozdrażew wykonywania zadań zarządcy 

powiatowych dróg publicznych w zakresie niektórych zadań  związanych z utrzymaniem czystości 

na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew. Uchwała 

umożliwi zawarcie porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim w zakresie powierzenia gminie  

utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni na drogach powiatowych w obrębie miejscowości Rozdrażew 

do wysokości przekazanej z budżetu powiatu kwoty 11.548,80zł.  
 

Rada Gminy rozpatrzyła złożoną skargę na działalność Wójta Gminy. Przedmiotem skargi złożonej 

przez mieszkankę Łodzi był rzekomy brak dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych.  W wyniku 

analizy skargi  i zbadanych dokumentów stwierdzono, że Gmina zrealizowała obowiązki wynikające 

z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym zapewniając nieodpłatnie dostęp 

do zbiorów danych przestrzennych i odpowiadających im usług dla aktów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Rada Gminy jednogłośnie podtrzymała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

stwierdzające, że Wójt Gminy Rozdrażew nie dopuścił się naruszenia prawa, a skarga jest bezzasadna. 
  

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w związku z nowym budżetem gminy przyjęta 

została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2023-2027. Określa ona m. in.: przewidywane 

dochody gminy, wydatki z podziałem na inwestycyjne i związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy 

oraz kwoty przypadające na spłatę pożyczek. Ponadto zawiera zestawienie planowanych przedsięwzięć, 

których czas realizacji wykracza poza rok 2023. 
 

Kulminacyjnym punktem sesji było przyjęcie budżetu gminy na rok 2023. Po przedstawieniu założeń 

projektu budżetu przez Wójta radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Po zaakceptowaniu zgłoszonych autopoprawek Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie 

budżetu gminy na rok 2023. 
 

Założenia budżetu gminy na rok 2023. 
 

Budżet gminy na rok 2023 zakłada dochody w wysokości 25.802.786,38zł. Dochody majątkowe 

(3.081.216,96zł) to przede wszystkim środki wynikające z uzyskanych promes dofinansowania dwóch 

inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  W zakresie 

dochodów bieżących (łącznie 22.721.569,42zł) głównymi składnikami są: 
- subwencja oświatowa na funkcjonowanie szkół - 6.492.605zł, 

- subwencja wyrównawcza - 4.385.469zł, 

- podatki i opłaty pobierane przez gminę, wśród których najwyższe wpływy zapewniają: podatek 

od nieruchomości - 1.652.686zł, p. rolny - 1.447.512zł i p. od środków transportowych - 214.674zł, 

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.549.270zł, 

- dotacje celowe z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań 

zleconych ustawami - 1.804.565zł (większość na realizację świadczeń rodzinnych), 
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -1.563.000zł, 

- odpłatności za zrzut ścieków - 501.000zł, 

- dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego - 246.446zł,   



- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawionych gruntów i lokali  -  342.516zł. 
 

      Strona wydatkowa budżetu szacowana jest na kwotę 29.808.141,51zł.  Wydatki bieżące planowane 

na poziomie 23.303.537,51zł, z czego ponad 10,5 mln zł pochłonie bieżące utrzymanie placówek 

szkolnych i przedszkolnych. Natomiast planowane wydatki majątkowe opiewają na łączną sumę 

6.504.604 zł, czyli stanowią blisko 22% całości budżetu.  Głównym zadaniem inwestycyjnym będzie 

budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, na którą zabezpieczono 

w przyszłorocznym budżecie 3 mln zł i podobną kwotą w roku 2024.  Zdecydowana większość tych 

środków zabezpieczona jest promesą Banku Gospodarstwa Krajowego, pozyskaną przez Urząd Gminy 

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.  Drugim zadaniem, 

na które gmina uzyskała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (tym razem w części 

dedykowanej miejscowościom, w których działały PGR-y) jest modernizacja budynku szkoły filialnej 

z oddziałem przedszkolnym w Grębowie.   

W projekcie budżetu zaplanowano też cztery inwestycje drogowe:  kolejny etap inwestycji 

wieloletniej pod nazwą „przebudowa ulicy Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych” obejmujący 

przebudowę ulicy 3-go Maja (400.000zł),  przebudowę drogi w Wolenicach w kierunku przystanku PKP 

(218.791zł), przebudowę drogi dojazdowej Henryków – Dąbrowa (232.090zł), oraz warunkowo ostatni 

odcinek przebudowy drogi Grębów-Orla (200.000zł). W zakresie infrastruktury drogowej przewidziane 

są także nakłady na dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej dwóch dróg 

powiatowych: Rozdrażew – Wyki i Rozdrażew – Koźmin Wlkp. a także nakłady na przygotowanie 

projektów pod przyszłe przebudowy odcinków dróg gminnych w Dzielicach (14.000zł) i Budach 

(16.000zł).   

Inną ważną grupę inwestycji stanowią wydatki na zwiększenie efektywności energetycznej 

budynków Urzędu Gminy (120.000zł),  Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (300.000zł) i Szkoły 

Podstawowej w Rozdrażewie (180.000zł). W przypadku szkoły w Nowej Wsi chodzi o ocieplenie 

budynku, wymianę instalacji grzewczej oraz wykonanie elewacji zbieżnej z elewacją przyszłej sali. 

W przypadku budynków Urzędu Gminy i szkolnego w Rozdrażewie w pierwszej kolejności chodzi 

o instalacje fotowoltaiczne (w Nowej Wsi taka będzie instalowana w ramach budowy sali).  

 

W budżecie zaplanowano również: 

- rozpoczęcie przygotowań do rewitalizacji Rynku (100.000zł) oraz zakup toalety publicznej 

(186.840zł). Pierwsze nakłady na rewitalizację dotyczyć będą mapy dla celów projektowych połączonej 

z odtworzeniem przebiegu wszystkich sieci i ustaleniem ich stanu,  a na jej podstawie możliwe będzie 

ubieganie się o pozwolenie na postawienie toalety publicznej. 

 - odwiert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa  - 150.000zł  (kontynuacja zadania 

rozpoczętego w 2022r.), 

- rozbudowa kanalizacji w Rozdrażewie – 100.000zł – przygotowanie dokumentacji dla ul. Kościuszki 

i  końcówki ulicy Koźmińskiej, dla których w tym roku wykonano koncepcje przebiegu,   

- rozbudowa oczyszczalnie ścieków – 150.000zł - w tym przypadku również chodzi o dokumentację 

projektowo-kosztorysową w oparciu o istniejącą koncepcję, 

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – 31.306zł. W ramach zadania planuje się dobudowę 

części, w której zlokalizowane będzie zaplecze kuchenne i sanitariaty, 

- dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne - 28.000zł, 

- zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych w Rozdrażewie i Nowej Wsi, 

ułatwiających naukę jazdy na rowerze zgodną z zasadami ruchu drogowego  – to zadanie, na które Urząd 

Gminy pozyskał ponad 71 tys. zł dofinansowania z Programu Operacyjnego „Infrastruktura 

i Środowisko”. 

 


