Informacja z sesji Rady Gminy kończącej VI kadencję
W dniu 10 listopada odbyła się 43 sesja Rady Gminy Rozdrażew. Sesją tą Rada obecnej kadencji
kończyła swą pracę, stąd program sesji oprócz przyjęcia sześciu uchwał zawierał również przedłożenie
informacji Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy, podsumowujących pracę samorządu w ciągu 4 lat.
Wcześniej radni zapoznani zostali z informacjami o: stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy
za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego
oraz złożonych oświadczeniach majątkowych i wynikach ich analizy przez podmioty, na ręce których są
składane, m.in. Wojewodę i Urząd Skarbowy.
Pierwsze dwie uchwały dotyczyły stawek podatkowych na rok 2015. Rada utrzymała dotychczasową
cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę do naliczania podatku rolnego (59zł za kwintal), co poprzedzone
było uzyskaniem pozytywnej opinii Izby Rolniczej. Utrzymała również tegoroczne stawki podatku
od nieruchomości.
Kolejną uchwałą dokonano zmiany tegorocznego budżetu gminy. Wprowadzono do niego kwotę
8.540zł, z czego 1.000zł stanowią wpływy związane z realizacją długu alimentacyjnego, a pozostała część
to dotacja pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
w Budach. Ponadto w wykazie zadań inwestycyjnych zakres dotychczasowego zadania pod nazwą
„Budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice,
aglomeracja Rozdrażew” rozbity został na trzy zadania: budową łącznika Rozdrażew-Dzielice, budowa
kanalizacji sanitarnej z wymianą sieci wodociągowej w Dzielicach oraz wymiana zbiorników na wodę. Ma to
na celu umożliwienie ubiegania się o różne formy zewnętrznego wsparcia finansowego dla poszczególnych
etapów. Podobnej zmiany dokonano w Wieloletnim Programie Finansowym, określając dla każdego etapu
termin realizacji, poczynając od budowy łącznika w 2015r.
Kolejną uchwałą Rada wyraziła zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz firmy ENERGA
na działce nr 704 na rozdrażewskim Osiedlu. Uchwała służy uregulowaniu – przy okazji planowanej
budowy nowej linii kablowej - korzystania przez firmę z wydzielonej działki, na której usytuowany jest
transformator. Ostatnią z uchwał wyrażono zgodę na współdziałanie z gminą Jarocin w zakresie
zapewnienia opieki nad bezpańskimi zwierzętami.
Sprawozdanie za okres kadencji 2010-2014
przedstawione podczas 43 sesji przez Wójta Gminy Rozdrażew
Panie Przewodniczący, Pani i Panowie Radni, Panie i Panowie Sołtysi.
Dzisiejszą sesją zamykamy szóstą kadencję odrodzonego samorządu gminnego. Jest to znakomita
okazja do krótkiego podsumowania czterech lat funkcjonowania naszej gminy; tego, co przez tę kadencję
zrealizowaliśmy. Zacznę od działań inwestycyjnych, na które przeciętnie w ciągu 4 lat przeznaczaliśmy
co czwartą złotówkę ujętą w wydatkach budżetach gminy.
Tradycyjnie najkosztowniejsze były inwestycje w zakresie sanitacji wsi, tym razem jednak większa
część wydatkowanych środków, bo blisko 4 mln zł pochodziła z unijnego Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (który w dalszej części będę określał skrótem PROW). Budowa odrębnych sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej na Osiedlu pozwoliła zlikwidować gwałtowne wzrosty ilości ścieków spływających w
dni deszczowe, a co za tym idzie obniżyć koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Pozwoliła także na
podłączenie do oczyszczalni – bez konieczności jej rozbudowy – kolejnych miejscowości. Dzięki
skanalizowaniu Nowej Wsi i Bud oraz ulicy Sportowej w Rozdrażewie osiągnęliśmy bardzo rzadki
w gminach wiejskich współczynnik 67% posesji podłączonych do kanalizacji sanitarnej.
Znaczące środki pozyskane z PROW (blisko 730 tys.zł) pozwoliły także na wykonanie remontów
5 świetlic wiejskich, kolejno w: Dzielicach, Rozdrażewie, Grębowie, Nowej Wsi i Dąbrowie. We wszystkich
tych obiektach zamontowano również instalacje centralnego ogrzewania. Przy ogromnym zaangażowaniu
mieszkańców została przebudowana i wyposażona w instalację c.o. świetlica w Budach, a dzięki dotacji
pozyskanej przez Urząd Gminy z budżetu województwa remontem objęto pomieszczenie świetlicy
w Wolenicach. W świetlicy w Rozdrażewku zamontowano instalację c.o. Do kilku świetlic zakupiono nowe
meble.
Największej zmianie ilościowej w gminie uległa liczba terenów rekreacyjnych, pozwalających na
czynny wypoczynek mieszkańców w różnym wieku. Z wykorzystaniem dofinansowań z PROW
zagospodarowane zostały trzy boiska sportowe: w Rozdrażewku, Dzielicach i Grębowie. Zamontowano
na nich nowe bramki, piłkochwyty, ławki oraz wyposażono w zestawy do siatkówki. Za środki gminy
zagospodarowano boisko piłkarskie przy ZSP w Nowej Wsi, wyposażono w sprzęt boisko do siatkówki
plażowej w Rozdrażewie oraz boisko piłkarskie w Maciejewie.
Stworzone możliwości czynnego wypoczynku nie ograniczają się jednak tylko do piłki. Jako jedne
z ostatnich zadań dofinansowanych z PROW zamontowane zostały 4 zestawy siłowni zewnętrznych: przy
ZSP w Rozdrażewie i Nowej Wsi, w Dąbrowie i Trzemesznie – trzy ostatnie zostały wzbogacone

o urządzenia dla dzieci. Nowe, dodatkowe urządzenia oraz ogrodzenia zamontowano na placach zabaw
istniejących przy szkołach filialnych w Dąbrowie, Dzielicach i Grębowie. Jest to część realizowanego
właśnie większego projektu „Przedszkole w szkole” w całości finansowanego środkami unijnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, (w dalszej części określanego skrótem PO KL). Wcześniej zupełnie nowe
place zabaw powstały przy ZSP Rozdrażew (w połowie finansowany dotacją pozyskaną z Programu
Radosna Szkoła), przy Przedszkolu w Nowej Wsi (dofinansowany z PROW) oraz przy świetlicy
w Wolenicach.
Mówiąc o bazie rekreacyjnej trudno pominąć realizację pierwszego etapu modernizacji
i zagospodarowania terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie. W ramach tej inwestycji
– również współfinansowanej środkami PROW – powstał nie tylko murowany budynek mieszczący
zaplecze sanitarne i szatnie, ale także wkomponowany w otaczającą go zieleń drewniany budynek
rekreacyjny, nazwany „Chatą na Rozdrożu”. Dzięki paniom ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich, które
pozyskały dotację Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego i ich osobistej pracy obok obiektu powstał
ogródek szachowy.
Znaczącą zmianę jakościową odnotować należy w zakresie infrastruktury drogowej, mimo iż w tej
dziedzinie gminy wiejskie były pozbawione możliwości pozyskania środków unijnych. Pobudowano
lub gruntownie przebudowano ponad 8,5km dróg w 10 miejscowościach. Pracami tymi zakończono m.in.
budowę jednej z dróg w Nowej Wsi i Wykach, przebudowę ul. 25-go Stycznia oraz budowę ulic na obecnym
terenie osiedla domów jednorodzinnych w Rozdrażewie. Dużym nakładem środków minęliśmy półmetek
przebudowy jednej z głównych gminnych tras komunikacyjnych – drogi wiodącej przez Maciejew. Mimo,
że kwota środków pozyskanych na inwestycje drogowe z budżetu województwa wielkopolskiego (426 tys.
zł) jest niewielka w porównaniu do łącznej sumy nakładów, to kilkakrotnie pozwalała na znaczące
wydłużenie realizowanych odcinków dróg.
Wzbogacona została także infrastruktura towarzysząca drogom. Utwardzone zostały trzy place
postojowe wzdłuż ulic oraz pięć przy obiektach gminnych, których część realizowano w ramach projektów
finansowanych z unijnego PROW (przy GOSiR w Rozdrażewie, przy świetlicach wiejskich Budach,
Dąbrowie i Grębowie – przy wkładzie finansowym mieszkańców ostatniej miejscowości, pozwalającym
zwiększyć zakres zadania). Wykonano ponad kilometr nowych chodników (na terenie rozdrażewskiego
Osiedla oraz w Maciejewie, gdzie wkład dołożyli również mieszkańcy) oraz kilka linii i pojedynczych
punktów oświetlenia drogowego. Na zasadzie współfinansowania ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe
wymienione zostały na energooszczędne najstarsze lampy. Znaczącym zadaniem była również
przebudowa drogowego przepustu, zlokalizowanego na cieku wodnym płynącym przez Trzemeszno.
Z kolei znaczące prace remontowe objęły placówki oświatowe. Ich efekty najbardziej widoczne są
w budynku rozdrażewskiego przedszkola poddanemu termorenowacji, połączonej z wymianą okien i drzwi,
wszystkich instalacji, nawierzchni podłogowych oraz malowaniem. We wszystkich pomieszczeniach
klasowych szkoły filialnej w Dąbrowie wymienione zostały okna. Zarówno tam, jak i w Dzielicach trwają
jeszcze prace związane z remontem toalet i ich dostosowaniem do młodszych dzieci. Częściowo ocieplony
został budynek przedszkola w Nowej Wsi, gdzie także wymienione zostały drzwi wejściowe
oraz zagospodarowano teren podwórza.
Nakłady poczynione zostały również na bazę i wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych.
Największym zadaniem była niewątpliwie budowa pomieszczenia garażowego dla jednostki OSP Budy –
Wyki, jednak wykonanie większości prac budowlanych przez druhów, pozwoliły przeznaczyć
zaoszczędzone środki na zakup używanego pojazdu marki Magirus Deutz. Z kolei dotacja przekazana na
zakup nowego samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie stworzyła możliwość
przekazania dotychczasowego pojazdu „zawodowców” (Volkswagena Transportera) jednostce OSP
w Grębowie. Nakłady poczyniono również na remonty remiz w Dzielicach, Grębowie i Nowej Wsi
przy okazji remontów sąsiadujących z nimi świetlic wiejskich. Remiza w Dąbrowie uzyskała nowe okna,
zadaszenie i odnowioną elewację, a w Rozdrażewku bramę i zadaszenie. Zakupiono również materiały
do wykonanego przez druhów remontu wnętrza remizy w Maciejewie. Corocznie jednostkom OSP
przekazywano dotację na zakup sprzętu i umundurowania.
Wiele z wcześniej wymienionych zadań realizowaliśmy z udziałem środków funduszy sołeckich
poszczególnych wsi. Od momentu uchwalenia ustawy o funduszu sołeckim w 2009r. nasza gmina
stosowała nieprzerwanie ten instrument, będący wiejskim odpowiednikiem tak propagowanego obecnie
w miastach funduszu obywatelskiego. Łącznie w latach 2010-2014 na fundusze sołeckie przeznaczonych
zostało 683,5 tys.zł. Podkreślić należy, że często wydatki na wybrane przez mieszkańców zadania
zwielokrotniano środkami gminy.
Innym elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego w naszej gminie było rozpoczęcie wraz
z początkiem tej kadencji realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W ciągu 4 lat
podpisałem z różnymi stowarzyszeniami łącznie 31 umów na ponad 77 tys. zł. Najczęściej z dotacji
na realizację zadań publicznych korzystały: Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich, seniorzy zrzeszeni

w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa”, rozdrażewski oddział
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz Stowarzyszenie Inspiracje. Przekazane przez gminę
środki pozwoliły na realizację bardzo ciekawych pomysłów, dając mieszkańcom możliwości rozwijania
zainteresowań, aktywnego wypoczynku, konkurowania w różnych dziedzinach sportowych i sztuce
kulinarnej.
Mówiąc o ciekawych pomysłach nie sposób pominąć działań realizowanych przez nauczycieli
w placówkach oświatowych. Przygotowane przez nich projekty „Do tych łąk malowanych zbożem
rozmaitem…” oraz „Tanecznym krokiem przez Europę” uzyskały zewnętrzne dotacje i umożliwiały grupom
uczniów ZSP Rozdrażew zwiedzenie Litwy oraz wspólne zajęcia z rówieśnikami z Landwarowa. Projekt
„Na tropie woskowych tajemnic” zwyciężył w ubiegłorocznej edycji „eSzkoła – Moja Wielkopolska”.
W tegorocznej edycji programu wystartował ZSP w Nowej Wsi, tworząc biogramy znanych postaci z naszej
gminy do „Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan”. Wcześniej szkoła uczestniczyła w programie
edukacji ekonomicznej „Na własne konto”. W obu zespołach realizowano projekt indywidualizacji nauczania
finansowany dotacją z PO KL.
Przez całą obecną kadencję Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował finansowany środkami
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt mający na celu przygotowanie osób korzystających
z pomocy Ośrodka do wejścia na rynek pracy i zintegrowanie ich z aktywną częścią społeczności.
Niewątpliwie jednak ta kadencja samorządu kojarzona będzie powszechnie z wprowadzaną w naszym
kraju reformą gospodarki odpadami, przerzucająca na gminy odpowiedzialność za realizację odbioru
odpadów i uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku. Wymagała ona nie tylko przygotowania
i uchwalenia przez Radę Gminy znacznej ilości aktów prawa miejscowego, ale również pierwszego
od wielu lat powiększenia kadry pracowniczej Urzędu, zakupu specjalistycznego wyposażenia
i oprogramowania, wdrożenia indywidualnych kont do wnoszenia opłat, wyłonienia odbiorcy odpadów
i przeprowadzenia akcji informacyjnych i promujących segregację. Podkreślić należy niezwykle
obywatelskie podejście mieszkańców, zarówno przy dwukrotnym składaniu deklaracji, segregowaniu
odpadów, jak i terminowym regulowaniu opłat. Dzięki temu, jak również odważnej decyzji o wystąpieniu
ze Związku Gmin EKO-Siódemka, a także stałemu monitorowaniu mamy system, który działa sprawnie
i tanio. Nasi mieszkańcy płacą najniższe w powiecie krotoszyńskim opłaty za zagospodarowanie odpadów.
Kończąc bilans tej kadencji chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze dwie kwestie. Pierwszą jest przyjęcie
programu usuwania azbestu oraz zebranie dokumentacji, umożliwiającej w przyszłości pozyskanie przez
gminę środków, które pozwolą dofinansowywać usuwanie i utylizację eternitowych pokryć dachowych
z posesji mieszkańców. Było to możliwe dzięki dotacji uzyskanej w konkursie Ministra Gospodarki. Drugą
kwestią jest zakończenie procedury komunalizacji dwóch odcinków trasy pozostałej po kolejce
wąskotorowej: wzdłuż ulicy Przemysłowej w Rozdrażewie i na odcinku biegnącym przez Nową Wieś.
Uzyskanie po kilku latach starań własności tych terenów umożliwiło w Nowej Wsi wykonanie placu zabaw,
bezpiecznego dojścia do niego, a parafii daje możliwość realizacji przykościelnego parkingu.
W Rozdrażewie natomiast otwiera możliwość realizacji projektowanej właśnie przebudowy
ul. Przemysłowej.
Szanowni Państwo. Cztery lata temu dostaliśmy od mieszkańców stery gminy w wyjątkowym okresie,
jeśli idzie o możliwości pozyskania środków z unijnych programów na infrastrukturę komunalną. Starałem
się, by te możliwości wykorzystać maksymalnie, by w dziedzinie gminnej infrastruktury dokonać
przysłowiowego „skoku cywilizacyjnego”. Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie w tych działaniach
wspomagali: Panu Przewodniczącemu, radnym, którzy zechcieli przyjąć na swe barki ciężar podejmowania
decyzji i często byli autorami ciekawych propozycji. Dziękuję wszystkim współpracownikom z Urzędu
Gminy, dyrektorom i kierownikom podległych gminie placówek oświatowych i innych jednostek
organizacyjnych. Dziękuję paniom i panom sołtysom, którzy nie tylko wykonywali obowiązki związane
z wymiarem i poborem podatków, ale również bardzo często angażowali się w realizację inwestycji
na terenie swych miejscowości. Na koniec pozostawiłem sobie podziękowanie najważniejsze – kierowane
do wszystkich mieszkańców, którzy wnieśli swój wkład, czy to w realizowane przez gminę inwestycje
i remonty, czy też w organizowane na terenie gminy wydarzenia.
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