Sprawozdanie z działalności
Rady Gminy Rozdrażew za
okres kadencji 2014 – 2018 r.
Wysoka Rado!
Panie Wójcie
Zaproszeni Goście!
Dzisiejsza sesja zamyka VII kadencję Rady Gminy Rozdrażew. Jest to czas
podsumowań i oceny tego co się wydarzyło w ostatnich latach. Przypomnę, że inauguracyjna
sesja odbyła się 1 grudnia 2014r. Podczas niej dokonano wyboru przewodniczącego Rady,
zastępcy przewodniczącego oraz wyłoniono składy stałych komisji.
W okresie mijającej kadencji Rada Gminy Rozdrażew odbyła, łącznie z dzisiejszą,
46 sesji, w tym jedenaście z nich zwołanych zostało w trybie nadzwyczajnym. Jedną
uroczystą z okazji 25 – lecia samorządu terytorialnego. Tak duża liczba sesji świadczy o
podejmowaniu wielu ważnych tematów związanych z funkcjonowaniem samorządu gminy.
Państwa frekwencja na sesjach świadczy o odpowiedzialnym traktowaniu
powierzonego wam mandatu. Udział w sesjach poszczególnych radnych był dość
zróżnicowany. We wszystkich obradach uczestniczyli: Zenon Włodarczyk , Lucjan
Zmyślony oraz Artur Jakubek. Jedenastu radnych opuściło sesję jeden do dwóch razy, a
pozostałych trzech od trzech do piętnastu razy.
W okresie sprawozdawczym Rada podjęła łącznie 271 uchwał. Analiza działalności
uchwałodawczej wskazuje na wyodrębnienie w tej materii kilku podstawowych dziedzin.
Spraw budżetowych i finansowych dotyczyło 122 uchwały, organizacji wewnętrznej pracy
Rady, Urzędu i podległych jednostek - 24 uchwały. Natomiast sprawy gospodarowania
nieruchomościami i planowania przestrzennego regulowało 21 uchwał, a gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska - 35. Kolejnymi siedemnastoma uchwałami przyjęto
uregulowania dotyczące oświaty, a siedemnastoma - przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii. Podjęto 9 uchwał z zakresu pomocy społecznej, 4 - współpracy
z organizacjami pozarządowymi i cztery - wyborów na terenie gminy. Pozostałych
innych uchwał podjęto 14.
Każdorazowo na sesję zapraszani byli sołtysi i rozdrażewscy radni wchodzący w skład
Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Zgodnie z rocznymi planami pracy w sesjach uczestniczyli
zapraszani goście, którzy przedstawiali informacje dotyczące funkcjonowania gminy i jej
problemów. Podczas kadencji zapoznano się z :
- działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego,
- stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie
gminy,
- realizacją zadań oświatowych na terenie gminy, w tym o wynikach sprawdzianu
i egzaminu,
- działalnością Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie z uwzględnieniem zadań
inwestycyjno – remontowych na terenie gminy,
- działalnością Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu,
- działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krotoszynie,

2

- informacją o zamierzeniach Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego,
W latach 2014 - 2018 Rada Gminy przyjęła wynikające z obowiązujących
przepisów niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gminy następujące
dokumenty:
-program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy,
- Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy,
- program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy,
- Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie
Corocznie Rada uchwalała program współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi i przyjmowała sprawozdanie z jego realizacji.
Zgodnie z kompetencjami rozpatrywała sprawozdania z realizacji budżetu gminy.
Każdego roku procedura udzielania absolutorium Wójtowi Gminy przebiegała bez
większych problemów zarówno ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i naszej
Rady.
Sesje Rady Gminy każdorazowo poprzedzane były posiedzeniami komisji,
na których analizowano i opiniowano projekty uchwał. Komisja Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu w okresie sprawozdawczym odbyła 40 posiedzeń, a Komisja Spraw Społecznych
również 40 spotkań. Oprócz analizy materiałów sesyjnych Komisje zajmowały się
dodatkowymi tematami, leżącymi w zakresie ich działalności. Zapoznały się z:
- funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie,
- zwiedziły zaadoptowany przez SKW obiekt po byłej Masztalarni w Rozdrażewie,
- funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie
- informacją o działalności Przychodni ROZMED i stanie zdrowia na terenie gminy,
- funkcjonowaniem Filii Szkoły Podstawowej w Dzielicach
- funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi
- funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie,
- realizacją programu „Rodzina500+”,
- informacją o gminnej ewidencji zabytków,
- zasadami funkcjonowania podmiotów ekonomi społecznej na przykładzie socjalnej
Spółdzielni Wiwo w Koźminie Wlkp,
- informacją o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Rozdrażew,
- informacją o stanie mienia komunalnego w zakresie sieci wodociągowej (SKR).
- dokonały wizytacji dwóch oddziałów przekształconych dla sześciolatków w SP Rozdrażew
Spotkania trzeciej spośród Komisji - Rewizyjnej poświęcone były analizie wykonania
budżetu i kontroli gospodarki finansowej. Komisja odbyła 28 spotkań.
Szanowni Państwo
Cztery minione lata to czas kontynuowanych przez gminę inwestycji.
Za najważniejsze osiągnięcia VII kadencji należy uznać: rozbudowę i modernizacje
budynku przedszkola w Nowej Wsi, spełnienie wymogów funkcjonowania stałego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dostosowanie wymogów do
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funkcjonowania placówki zdrowia, zaadaptowanie dwóch pomieszczeń budynku
podstawówki dla sześciolatków.
Nie byłoby kadencji, w której by nie nastąpiła poprawa jakości naszych dróg
gminnych. Wybudowano i przebudowano łącznie ponad 6,5 km dróg asfaltowych oraz
1,3 km tras tłuczniowych, należy też wspomnieć o dużym wsparciu finansowym
inwestycji infrastruktury powiatowej, dzięki któremu udało się zakończyć przebudowę
drogi w Grębowie, ułożyć chodnik w Trzemesznie, poszerzyć dwa odcinki drogi
Rozdrażewek-Różopole i rozpocząć budowę ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku
Krotoszyna.
Zrealizowano szereg innych zadań - drobniejszych pod względem finansowym, które
również przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców gminy.
W zakresie prac Rady swoje znaczące miejsce znalazła oświata. Warto podkreślić,
że szkoły nie tylko kształcą, ale również inwestują w najmłodszych mieszkańców, czego
przykładem była realizacja wielu edukacyjnych projektów. W znacznym stopniu zyskała
przez to baza dydaktyczna tych placówek.
W takim skrócie przedstawia się podsumowanie czteroletniej działalności Rady
Gminy. Dziś bowiem nie sposób wymienić wszystkich zadań i dokonań, które przyczyniły się
do dalszego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy i poprawy warunków życia naszych
mieszkańców.
Zbliżający się koniec tej kadencji jest okazją do złożenia podziękowań.
W pierwszej kolejności pragnę podziękować za współpracę paniom i panom radnym, panu
Wójtowi Mariuszowi Dymarskiemu, pani Sekretarz Barbarze Biesiada i pani Skarbnik Marii
Michalak.
Paniom i Panom Sołtysom dziękuję za pomoc i zaangażowanie w realizację zadań
gminy, udział w sesjach i zgłaszane wniosków i postulatów. Podziękowania składam także za
współpracę radnym Powiatu Krotoszyńskiego.
W imieniu własnym, jak i całej Rady dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, którzy
wnieśli swój wkład pracy w przygotowanie projektów uchwał i innych przedstawianych nam
dokumentów i informacji. Ponadto słowa podziękowania należą się kierownikom
i pracownikom zarówno Urzędu jak i podległych gminie szkół oraz innych jednostek
organizacyjnych, na których w największym stopniu spoczywała realizacja zamierzeń
inwestycyjnych i inicjatyw społeczno – kulturalnych.
Kończąc jeszcze raz dziękuje za dobrą współpracę, życzę wszystkim radnym, którzy
kandydują w wyborach dużej frekwencji wyborców i ilości głosów na swoją kandydaturę.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Artur Jakubek

Rozdrażew, dnia 21 październik 2018r.

