
 

Relacja z obrad XXXVIII sesji  Rady Gminy 
 
 

 
 

        W dniu 29 kwietnia  odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew.  W pierwszym punkcie Rada 

przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021. 

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert organizacjom przekazano dofinansowania z budżetu gminy 

na realizację ośmiu zadań o charakterze pożytku publicznego na łączną kwotę  33.485zł. Środki wydatkowały: 
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” - łącznie 16.900 zł na realizację dwóch projektów                          

w zakresie kultury: „Kreatywne rękodzieło”,  „Święta coraz bliżej” oraz projektu  „W zdrowym ciele zdrowy 

duch” w zakresie promocji zdrowego stylu życia, 
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 6.000zł na realizację projektu „Senioriada” w zakresie 

wspierania i zagospodarowania wolnego czasu osób w wieku emerytalnym, 
- Stowarzyszenie Sportowe „Sport Team” - 1.095zł na realizację projektu „Mikołajkowy turniej tenisa 

ziemnego” w zakresie promocji zdrowego stylu życia, 

- ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Koźmin Wielkopolski -  4.200 zł na realizację zadania  

„Harcerska Akcja Letnia 2021” w zakresie  wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- Klub Karate „Bonsai” przy SP w Rozdrażewie  - 5.290 zł na realizację dwóch projektów „Obóz 

wypoczynkowy w Sierakowie” w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży  oraz  organizację turnieju karte  

„BONSAI CUP” . 
Z uwagi na pandemię koronawirusa  i związane z tym obostrzenia środki przeznaczone przez samorząd na 

realizację zadań nie zostały w 2021r. w pełni wykorzystane. W sprawozdaniu omówione zostały również inne 

formy współpracy gminy z organizacjami (nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń, przekazywanie na stronie 

internetowej informacji o działaniach organizacji oraz możliwościach pozyskania środków zewnętrznych). 

     Podczas sesji Rada przyjęła cztery uchwały. Pierwszą z nich Rada  znowelizowała tegoroczny budżet. 

Do budżetu wprowadzono m. in.: środki Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom 

Ukrainy, w tym świadczeń dla osób, które zakwaterowały uchodźców (58.224zł) oraz świadczeń rodzinnych 

(5.500zł), dotację celową z budżetu państwa na realizację przez GOPS świadczeń wychowawczych (23.000zł) 

oraz dotację Powiatu Krotoszyńskiego przekazaną na wycinkę krzewów przy drogach powiatowych (15.000zł). 

Wprowadzono również dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Maciejew na zwiększenie 

środków zabezpieczonych na przebudowę drogi w Maciejewie (58.3000zł) oraz wpływy z tytułu uczęszczania 

dzieci z innych gmin do przedszkoli, które przeznaczono na pokrycie kosztów korzystania dzieci z terenu 

gminy z przedszkoli w innych gminach (4.000zł). Pozyskane  ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od 

środków na rachunku bankowym (28.334zł) oraz podatku od spadków i darowizn (8.000zł) przeznaczono na: 

dofinansowanie budowy powiatowego systemu łączności dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie 

(16.000zł), wkład własny na realizację projektu „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół 

Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew”  w związku z ubieganiem się o dofinansowanie (13.000zł), 

zwiększenie wynagrodzeń w GOPS w związku dodatkowymi zadaniami (7.334zł).  Niewykorzystane środki 

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku ubiegłym (45.567,43zł) wraz z kwotą 100.000zł 

z tegorocznych wpływów przeznaczono na zakup pojemników na odpady szklane, w które wyposażone 

zostaną nieruchomości zamieszkałe. Natomiast kwotę 66.719,31zł pozostałą na rachunku gospodarki 

odpadami w wyniku dokonanej w 2020r. dopłaty z budżetu gminy postanowiono przeznaczyć na remont drogi 

dojazdowej do PSZOK i oczyszczalni (podkłady kolejowe zostaną zastąpione płytami betonowymi). Ponadto 

wprowadzone do budżetu 570.000zł z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku ubiegłego 

rozdzielono na: zabezpieczenie dodatkowych środków na budowę ulic na osiedlu z przebudową drogi 

dojazdowej w Rozdrażewie w związku z uzyskanymi ofertami na realizację zamówienia (520.000zł) oraz 

dokumentację projektową rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki i Koźmińskiej w Rozdrażewie 

(50.000zł).  
 

     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  

zaktualizowano limit tegorocznych wydatków na przebudowę drogi w Maciejewie. 
 

Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu 

powierzchni dachu z dotychczasowym najemcą na  okres 3 lat. Przedmiotem najmu  jest  część powierzchni 

dachu Urzędu Gminy w Rozdrażewie (2m2) na której zamontowana jest antena internetu  bezprzewodowego. 

Konieczność podjęcia uchwały Rady wynikła z faktu, że  umowa z obecnym dzierżawcą przekracza  łączny 

10-letni limit czasowy, jaki jest wyznaczony do samodzielnego zawierania kolejnych umów przez Wójta 

z tą samą osobą. 



     Podczas sesji dokonano zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Rozdrażew. Wprowadzona zmiana regulaminu wynika z zamiaru wyposażenia posesji w pojemniki do zbiórki 

odpadów szklanych. Dotychczas stosowane worki zastąpione zostaną pojemnikami o pojemności 120l, które 

zakupi gmina i przekaże mieszkańcom w użytkowanie. Na każdą zamieszkałą nieruchomość przekazane 

zostaną po dwa pojemniki w kolorze zielonym z oznaczeniami umożliwiającymi segregację odpadów ze szkła 

kolorowego oraz szkła bezbarwnego. Będą one dostarczone w czerwcu i począwszy od lipca firma „KOSZ” 

nie będzie odbierała odpadów szklanych w workach. Zastąpienie worków pojemnikami związane jest 

z postulatami mieszkańców oraz kwalifikowaniem worków jako zanieczyszczenia odpadów szklanych przez 

Wielkopolskie Centrum Recyklingu w  Jarocinie i stosowaniem podwyższonych opłat za przekazywane 

do zagospodarowania odpady.  


