
 

Relacja z obrad XLII sesji Rady Gminy 
 

 

W dniu 31 sierpnia 2022r. odbyła się XLII sesja Rady Gminy Rozdrażew.  Przyczyną zwołania sesji 

w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia siedmiu uchwał. Pierwszą z nich Rada 

znowelizowała tegoroczny budżet gminy. Do budżetu wprowadzono m. in.: planowane w ramach  

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki na wypłatę dodatku węglowego (4.590.000zł),   

zwiększoną część  oświatowej subwencji ogólnej  na sfinansowanie zadań oświatowych (128.490zł), 

środki Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (łącznie 

15.892,09zł), dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na: realizację przez Szkołę Podstawową 

w Rozdrażewie Rządowego programu - „Aktywna tablica” (35.000zł), wypłatę dodatku pracownika 

socjalnego (8.400zł) oraz zasiłków stałych (1.720zł). Wprowadzono również otrzymaną z budżetu 

państwa refundację części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego roku 2021 

(69.3214,15zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (23.500zł), które przeznaczono 

na przebudowę lokali mieszkalnych nr 1, 3 w Wolenicach (108.776,60zł, w tym 70.000zł to kwota 

uzyskana w ramach przesunięć wydatków budżetu), zwiększenie środków zabezpieczonych 

na utrzymanie dróg gminnych (35.000zł), zakup opału dla OSP w Rozdrażewie (11.000zł), koszty 

energii dla GOSiR oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (łącznie 8.037,55zł). Ponadplanowe wpływy 

z wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 

mieszkańców gminy w DPS (1.800zł), a z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach  na zakup żywności 

w tych placówkach (1.180zł).        
W związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2023 środki zabezpieczone na rozbudowę  

oczyszczalni ścieków przeznaczono m. in. na zakup działki pod studnię wodociągową w Dąbrowie                

(70.000zł) oraz realizację oświetlenia ulicy Leśnej w Rozdrażewie (60.000zł). W ramach przesunięć   

wydatków gospodarki mieszkaniowej zwiększono środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 

(47.000zł).   
 

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 przesunięto realizację rozbudowy oczyszczalni ścieków na rok 2023 z limitem 

zobowiązań 700.000zł. Zmniejszono też tegoroczny limit wydatków na sporządzenie  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek w Dzielicach, Nowej Wsi i Budach 

do rzeczywistej kwoty realizacji zadania - 8.118zł.    
    Rada Gminy zmieniła regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rozdrażew. Konieczność nowelizacji regulaminu, wynikła 

ze zmiany wysokości ustawowej kwoty kryterium dochodowego uprawniającej ucznia do pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym. Stypendium szkolne przysługuje uczniowi w sytuacji gdy 

miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza obecnie kwoty 600zł. Wysokość stypendium 

w danym roku szkolnym wynika z zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej. Rada 

ustaliła dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy progi dochodowe procentowo w stosunku 

do ustawowej kwoty kryterium dochodowego tj.: 
grupa I - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 50%, 

grupa II - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 50,1% - 75%,   

grupa III - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 75,1% - 100%. 

Określenie progów dochodowych procentowo pozwoli uniknąć konieczność podjęcia nowej uchwały 

w sytuacji kolejnej zmiany ustawowego kryterium dochodowego. 
    Kolejna podjęta podczas sesji uchwała dotyczyła  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

w celu uzyskania opinii dotyczących nadania statutów sołectw Gminy Rozdrażew. Obowiązujące 

od 2010r.  statuty sołectw gminy Rozdrażew wymagają kilku zmian i dostosowania do wielokrotnie 

zmienianych przepisów prawa, m. in. w związku z wydłużeniem kadencji organów Sołectwa z 4 do 

5 lat. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie nadania nowych statutów 

sołectw wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Podjęta uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury 

konsultacji społecznych, która polegać będzie na wyłożeniu projektów statutów sołectw do publicznego 

wglądu na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz stronie internetowej gminy. Każdy 

z mieszkańców w odniesieniu do swojego sołectwa będzie miał możliwość zgłoszenia opinii i wniosków 

do projektu statutu. 
 

   



Piątą uchwałą Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości 

Dąbrowa, położonej w sąsiedztwie Stacji Uzdatniania Wody. Nabycie gruntu o powierzchni 0,66 ha  

umożliwi budowę nowej studni głębinowej wraz z strefą ochroną. Nowa studnia dla Stacji Uzdatniania 

Wody w Dąbrowie poprawi zaopatrzenie mieszkańców Gminy w wodę. 
Podjęte w trakcie sesji dwie ostatnie uchwały dotyczyły wyrażenia przez Radę zgody 

na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na dzierżawę gruntu rolnego z dotychczasowymi 

dzierżawcami na  okres do 2 lat. Przedmiotem dzierżaw jest grunt rolny położony w Rozdrażewie 

na działce o powierzchni 1,21 ha stanowiącej w przeszłości mienie wsi Rozdrażew. Zebranie wiejskie 

w dniu  30 sierpnia 2022r. wyraziło pozytywną opinię w przedmiocie dalszej dzierżawy gruntu 

dotychczasowym  dwom dzierżawcom. Konieczność podjęcia uchwał wynikła z faktu, że nowe umowy 

z obecnymi dzierżawcami przekroczą łączny 10-letni limit czasowy, jaki jest wyznaczony 

do samodzielnego zawierania kolejnych umów przez Wójta z tą samą osobą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


