
Relacja z obrad XLVI 
 

W dniu 30 stycznia 2023r. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych 

punktów obrad Rada zapoznała się z przedłożonym przez Kierownika Gminnego Zespołu Szkół 

i Przedszkoli Henryka Jankowskiego sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Rozdrażew w 2022r. Z uwagi na osiągnięcie w trakcie 2022r. wymaganych średnich 

wynagrodzeń nauczycieli nie wystąpiła konieczność wypłacenia dodatków uzupełniających. 
 

    W trakcie sesji Rada Gminy przyjęła dwanaście uchwał. Pierwszą z nich Rada znowelizowała 

tegoroczny budżet gminy. Do budżetu wprowadzono m. in.: uzyskane w ramach  Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 środki przeznaczone na realizacją wypłat dodatków węglowego oraz 

elektrycznego (39.780zł),  dotację Powiatu Krotoszyńskiego  na utrzymanie czystości na drogach 

powiatowych w obrębie miejscowości Rozdrażew (11.548,80zł) oraz  dotację celową z budżetu państwa  

przeznaczoną na wynagrodzenie  opiekuna prawnego (2.436zł). Ponadto wprowadzone   ponadplanowe 

dochody z tytułu sprzedaży podkładów kolejowych (13.000zł) przeznaczono na bieżące utrzymanie 

GOSiR (11.500zł) oraz zakup usług w świetlicy wiejskiej w Wolenicach (1.500zł). Dokonano też 

przesunięć wydatków w celu urealnienia planu m.in. zabezpieczono środki na opracowanie 

dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Nowej Wsi, co umożliwi wykonanie nowego dojazdu 

do szkoły i miejsc postojowych dla pojazdów dowożących dzieci (33.500zł), zakup umeblowania 

na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (20.000zł), obsługę realizowanego zadania dot. 

dystrybucji węgla (10.500zł), szklenie wiat przystanków autobusowych (2.000zł), zadania 

w gospodarce mieszkaniowej (1.500zł). W konsekwencji podjętej uchwały rady sołeckiej dokonano 

zmiany przeznaczenia części środków funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś na odnowienie  wnętrza 

świetlicy (6.044,40zł). 
 

   W trakcie sesji Rada ponowne 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. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Rada przyjęła nowe stawki za 1 km przebiegu 

pojazdu, stanowiące podstawę naliczenia zwrotu kosztów przewozu, w przypadku samochodu osobowego 

o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89zł oraz powyżej 900 cm3 - 1,15zł. 
 

   Kolejną uchwałą Rada podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023”. 

W celu kontynuacji pomocy w formie posiłków wydawanych w przedszkolach i szkołach dla dzieci 

i uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Rada dostosowała kryterium 

dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia do 200% kryterium określonego w ustawie o pomocy 

społecznej. Zmiana wynika z znowelizowania rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”. 

Oznacza, to że pomoc w postaci dożywiania dzieci będzie możliwa w przypadku osiągania dochodu 

na osobę w rodzinie w wysokości do 1.200zł miesięcznie. 
 

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

W związku ze zmianą definicji nieczystości ciekłych ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach nakłada na gminy obowiązek określenia częstotliwości i sposobu pozbywania się 

nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Rada przyjęła nowe regulacje. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach 

bezodpływowych muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej 

wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływowego, zwłaszcza 

wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych, jednak nie 

rzadziej niż raz na cztery miesiące. Nieczystości ciekłe gromadzone w osadnikach w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością 

wynikająca z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 
Ustawodawca art. 6 ust. 5a w/w ustawy nałożył na gminy obowiązek kontrolowania co najmniej raz 

na dwa lata właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe 

oczyszczalnie cieków, zgodnie z zapisem ustawy w zakresie:  

- posiadania umów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

- realizacji obowiązku  pozbywania się na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny 

z przepisami ustawy oraz  regulaminu i posiadania z tego tytułu dowodów uiszczania opłaty za usługi.   
 

 



 

   Ponadto Rada określiła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie 

są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy. Obowiązek ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zostali objęci gminnym systemem 

odbioru odpadów komunalnych wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  

Przy zbieraniu odpadów sposób selektywny maksymalne stawki opłat w 2023r. wyniosą: za pojemniki 

o pojemności 120 l - 60zł, 140 l - 70zł, 240 l -120zł, 1100 l - 300zł, kontener o pojemności 7m³ - 1800zł, 

za worek przeznaczony do selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 25 zł. W przypadku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny stawki opłat zostały podwojone. Przyjęto 

również  maksymalną stawkę opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 

osadników przydomowych oczyszczalni  i transportu nieczystości ciekłych w wys. 90 zł  za 1m³. 
 

Kolejną uchwałą dokonano zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2021-2026. Rada dostosowała program do obecnego stanu 

faktycznego m. in. zaktualizowała wykaz lokali mieszkalnych w zasobie  gminy oraz powierzchnię 

lokali komunalnych. W związku ze sprzedażą lokalu w miejscowości Maciejew oraz zmianą funkcji 

lokalu w miejscowości Wolenice ilość lokali mieszkalnych będących w zarządzie gminy została 

skorygowana z  24 do 22 lokali. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego w Rozdrażewie oraz 

lokalu mieszkalnego w Wolenicach spowodowała też zmianę powierzchni użytkowej  lokali. 
 

Podjęte kolejne dwie uchwały dotyczyły wyrażenia przez Radę zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym umów na dzierżawę ogrodów z dotychczasowymi  dzierżawcami  na okres 3 lat.  

Przedmiotem umów są dwie działki ogrodowe  położone w miejscowości Maciejew dzierżawione przez 

lokatorów mieszkań komunalnych. Konieczność podjęcia uchwał Rady 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. 
 

Dziewiąta podjęta uchwała dotyczyła wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie. W związku z nową kadencją Rady jako 

przedstawiciela gminy wskazano ponownie Wójta Gminy Mariusza Dymarskiego. 
 

   Rada rozpatrzyła też petycję, której autor domagał się podjęcia przez Radę Gminy uchwały 

przeciwko totalitaryzmowi, której treścią byłoby wyrażenie  sprzeciwu  przeciwko wprowadzeniu 

totalnej kontroli nad ludźmi, przewidywanej w przygotowywanym przez Rząd projekcie ustawy                                   

o ochronie ludności  oraz o stanie klęski żywiołowej. Podzielając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji  Rada uznała petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie, ponieważ wnioskowane 

w petycji działanie nie mieści się w zakresie kompetencji Rady Gminy, wynikających z ustawy  

o samorządzie gminnym. Rada nie może ingerować w zakres zadań, za który odpowiada rząd 

i parlament. W tym stanie rzeczy Rada odrzuciła petycję. 
 

   Ostatnie dwie uchwały dotyczyły przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy 

w 2022 i planów ich pracy na rok 2023. Plan pracy Rady Gminy zakłada przyjęcie m. in. sprawozdań 

z  działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, realizacji współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi, funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz nowych regulacji 

w zakresie dopłat bezpośrednich oraz informację Starosty Krotoszyńskiego o zamierzeniach 

inwestycyjno-remontowych na rok 2023. W miesiącu wrześniu Rada zapozna się z działalnością  

Wielkopolskiej Izby Rolniczej, a w październiku  z informacją  o stanie realizacji zadań oświatowych. 
Plany pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych zakładają 

posiedzenia każdorazowo przed sesją i analizę projektów uchwał. Dodatkowo Komisje zapoznają 

się z  funkcjonowaniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie  i działalnością Spółdzielni 

Socjalnej „VIVO” w Koźminie Wlkp., których gmina jest udziałowcami. Natomiast Komisja Rewizyjna 

planuje odbycie w 2023r. siedmiu posiedzeń, na których zajmie się analizą wykonania budżetu za rok 

2023, realizacją przebudowy budynku mieszkalno - administracyjnego w Rozdrażewie, przebudową 

mostu w Grębowie,  realizacją przebudowy drogi w Maciejewie oraz budowy ulic  osiedla 

mieszkaniowego  w Rozdrażewie. Zapozna się z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zbada też  

realizację  budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy w ramach projektu unijnego . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Przejście na emeryturę Pana Henryka Jankowskiego Kierownika Gminnego Zespołu Szkół 

i Przedszkoli w Rozdrażewie, było okazją do złożenia przez Wójta Mariusza Dymarskiego 

i Przewodniczącego Rady Wiesława Jankowskiego w imieniu radnych, sołtysów, serdecznych 

podziękowań za wieloletnią współpracę, zaangażowanie i pracę na rzecz gminy.  

 

 

 

 


