
Relacja z obrad XL sesji Rady Gminy 
 

 

W dniu 30 czerwca 2022r. odbyła się XL sesja Rady Gminy Rozdrażew. Głównymi punktami obrad 

były rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r. 

Raport o stanie gminy stanowi podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim i obejmuje  

w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy, realizację zadań 

w poszczególnych sferach działalności gminy oraz stan finansów gminy na 31.12.2021r.  Rada 

zapoznała się przedłożonym raportem o stanie gminy Rozdrażew za rok 2021 i udzieliła jednogłośnie 

wotum zaufania Wójtowi Gminy Mariuszowi Dymarskiemu. Dokument udostępniony jest na stronie 

internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 

Następnie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu, zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz 

pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada udzieliła jednogłośnie absolutorium  

Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Budżet gminy za rok 2021 został wykonany 

w 100,77% po stronie dochodowej (30.146.656,59zł) i w 91,37% po stronie wydatkowej 

(31.745.307,39zł). Wydatki majątkowe wyniosły 6.392.594,18zł. Na niższe wykonanie wydatków 

bieżących wpłynął głównie stan zagrożenia epidemiologicznego, który spowodował rezygnację 

z planowanych wydarzeń kulturalnych  oraz zmniejszył m.in. koszty dowozu uczniów do szkół (okresy 

nauki zdalnej). 
 

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania (kwoty realizacji 

podane   w zaokrągleniu do pełnych złotych): 

- II etap budowy budowa łącznika kanalizacji sanitarnej Rozdrażew-Dzielice łączący końcowy 

odcinek ul. Kompanii Rozdrażewskiej z początkiem zwartej zabudowy miejscowości Dzielice 

(rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o dł. 1.883m każdy, na połączeniu z siecią 

wodociągową Kółka Rolniczego w Rozdrażewie wykonano studnię wodomierzową umożliwiającą 

wzajemne zaopatrzenie wodociągów w przypadku awarii) - 749.197zł, z czego kwota 250.000zł 

pochodziła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kwota 21.278 zł z funduszu sołeckiego wsi 

Dzielice, 
 

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice. 

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wykonano:  kanały grawitacyjne o dł. 1.967m, rurociągi 

tłoczne o dł. 952m, 71 przyłączy o łącznej dł. 398m i przepompownię ścieków. Linię wodociągową z rur 

azbestowych zastąpiono nową linią wykonaną z rur polietylenowych o dł. ponad 2,2km z 65 

przyłączami. Prace zakończyło odtworzenie nawierzchni dróg. Łączny koszt to 3.002.383zł. Główna 

część zadania (o wartości 2.871.570 zł), objęta była  dofinansowaniem pozyskanym z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w kwocie 1.397.832zł. Poza dofinansowaniem 

dofinansowaniem zrealizowano 60 przełączeń nieruchomości do nowej sieci wodociągowej, przewiert 

poziomy związany z włączeniem nowej sieci w istniejący rurociąg oraz dodatkowy odcinek sieci 

wodociągowej. 
 

- przebudowa ul. Dworcowej – powstała nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 265m. Prace 

obejmowały rozebranie nawierzchni z brukowca, korytowanie drogi, wykonanie kanalizacji 

odwadniającej drogę, pełnej podbudowy, montaż krawężników, oświetlenie uliczne, wykonanie 

chodników, zjazdów do posesji, pasa parkingowego z brukowca, trzech przejść dla pieszych 

z nawierzchnią dotykową ułatwiającą poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. 

W łącznym koszcie  756.840zł partycypowała  firma DINO Polska S.A. - operator sieci sklepów Dino 

(282.900zł), 
- przebudowa drogi Chwałki-Rozdrażewek  na dł. 520m (pełna podbudowa, nawierzchnia asfaltowa, 

wyczyszczenie rowu, wymiana rury w przepuście przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 

w Rozdrażewku, obsypanie poboczy kruszywem) - 271.924zł, w tym 65.000zł stanowiła dotacja 

pozyskana z budżetu Województwa Wielkopolskiego,  

- przebudowa drogi w Dąbrowie na dł. 660m (pełna podbudowa, ułożenie  nawierzchni asfaltowej, 

obsypanie poboczy kruszywem) - 313.377zł, z czego 67.750zł pochodziło  z dotacji pozyskanej 

z budżetu  Województwa  Wielkopolskiego,  

- przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś na dł. 553m (uzupełnienie podbudowy tłuczniowej, 

nawierzchnia asfaltowa) - 98.459zł, w tym 50.000zł stanowiły środki Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, 
 

- budowa remizy OSP Rozdrażew – etap I - budowa zaplecza socjalnego (prace  budowlane z pokryciem 



dachowym, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, podjazd dla osób niepełnosprawnych; 

branża elektryczna, instalacje: oświetleniowa, teleinformatyczna, grzewcza, wodociągowa, 

kanalizacyjna, wentylacyjna.  Obiekt posiada dwa pomieszczenia biurowe, dwie toalety,  pomieszczenie 

techniczne z piecem c.o.,  salkę o pow. 57m2 z aneksem kuchennym oraz utwardzoną nawierzchnię przy 

budynku remizy) - 691.644zł, z czego 200.363zł stanowiły środki Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, a 43.533zł funduszu sołeckiego wsi Rozdrażew, 
 

- kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w Wykach - adaptacja dotychczasowego mieszkania 

na potrzeby świetlicy (przebudowa ścianki, wykonanie nowego stropu, sufitu i posadzki, wymiana 

stolarki drzwiowej i okiennej, instalacja elektryczna, tynki oraz malowanie ścian) - 80.575zł, z czego 

40.000zł  stanowiła dotacja pozyskana z budżetu  Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś”, 
- opracowanie dokumentacji  projektowej budowy placu zabaw i siłowni  w Maciejewie - 4.517zł,  

- dotacja dla Powiatu na montaż wiat przystankowo-rowerowych w miejscowościach Henryków                          

i Dzielice w ramach projektu „Zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców gmin 

Krotoszyn i Rozdrażew poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark-Bożacin-

Brzoza” - 17.466zł,  
- wniesienie wkładu i objęcie kolejnych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych 

w Gostyniu - 20.000zł.   
 

Główne zadania zrealizowane w ramach wydatków bieżących:   

- remont budynku gospodarczego w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie (uzupełnienie konstrukcji 

drewnianej, obicie ścian blachą, wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę, tynki, brama 

wjazdowa) - 44.730zł, 
- zakup  koszy na bioodpady i naklejek na pojemniki do popiołu - 99.743zł,  

- dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne - 55.500zł (skorzystało          

18 mieszkańców),   
- dofinansowanie realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu 

Krotoszyńskiego” (odebrano i zutylizowano płyty eternitowe z 22 posesji na terenie gminy) - 24.813zł, 

w tym 16.082zł stanowiła dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 
 

W trakcie roku 2021 Gmina zaciągała pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzielice w łącznej 

wysokości 1.395.107zł, w tym  ponad 991 tys. zł stanowiła pożyczka zaciągnięta dla zachowania 

płynności finansowej do momentu wypłaty dofinansowania uzyskanego dla tej inwestycji z PROW. 

Jednocześnie dokonano spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na budowę kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej  na terenie nowego Osiedla w Rozdrażewie - 19.170zł. W związku z spełnieniem 

warunków pożyczki  Fundusz umorzył 25% pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej - 23.875zł oraz  

10% pożyczki na budowę kanalizacji deszczowej - 6.977,09zł. W trakcie roku spłacano również raty 

pożyczek zaciągniętych na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -70.300zł oraz 

budowę I etapu łącznika kanalizacji sanitarnej Rozdrażew-Dzielce - 33.654zł. 
 

Podczas sesji Rada Gminy podjęła trzy uchwały. Pierwszą z nich znowelizowała tegoroczny 

budżet gminy. Do budżetu wprowadzono m.in.: pozyskaną w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 

dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego  na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 

w Wolenicach (50.000zł), środki Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom 

Ukrainy(12.370zł), dodatkowe środki w ramach korekty subwencji oświatowej na zadania dotyczące 

oświaty (5.120zł), dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na realizację zadań przez GOPS m.in.: 

opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób korzystających ze świadczeń społecznych 

(4.172zł), wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (2.436zł) oraz zasiłków stałych (1.730zł). 

Ponadto wprowadzono darowizny na organizację Dni Gminy (4.200zł). Ponadplanowe dochody  

z rozliczenia podatku VAT (21.526zł) oraz wpływy za udostępnienie terenu GOSIR podczas  Dni 

Gminy (2.374zł) przeznaczono m.in: na wykonanie stałego zasilania elektrycznego na obiekcie GOSiR 

(20.000zł), zwiększenie dotacji na zadania bieżące dla OSP Rozdrażew (1.030zł). Ponadto 

wprowadzone do budżetu  347.000zł z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku ubiegłego 

rozdzielono na: realizację termorenowacji sali wiejskiej w Rozdrażewie (55.000z), remont klasy Szkoły 

Podstawowej w Nowej Wsi (12.000zł) oraz zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup opału dla 

placówek oświatowych, Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia (łącznie 280.000zł). W ramach przesunięć 

wydatków budżetu zabezpieczono m. in.: w rozdz. Gospodarka odpadami komunalnymi środki na zakup 



pojemników do odpadów szklanych (70.000zł) oraz udział własny w przyznanej dotacji celowej dla 

OSP Rozdrażew (3.000zł). 
 

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

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

promesą w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład w wykazie przedsięwzięć 

zwiększono limit wydatków 2023r. na budowę sali sportowej przy SP w Nowej Wsi o kwotę 

4.813.400zł. 
 

Ostatnią podjętą uchwałą Rada zajęła stanowisko dotyczące propozycji Komisji Nazw 

Miejscowości   i Obiektów Fizjograficznych w przedmiocie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości 

Wygoda. Uchwała kończy proces związany z uporządkowaniem charakteru miejscowości Wygoda. 

Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców Wygody, Rada zaakceptowała propozycję Komisja Nazw  

Miejscowości i  Obiektów Fizjograficznych  w przedmiocie nadania miejscowości charakteru osady, 

co umożliwi  utrzymanie odrębnej numeracji budynków dla tej miejscowości. 
 

 


