Sprawozdanie za okres kadencji 2015-2018
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni
Panie i Panowie Sołtysi i zaproszeni goście.
Dzisiejsza sesja kończąca siódmą kadencję odrodzonego samorządu gminnego jest
okazją do krótkiego podsumowania czterech lat funkcjonowania naszej gminy, zarówno
w zakresie zrealizowanych inwestycji, jak i podjętych przedsięwzięć.
Mijająca kadencja w dużej mierze stała pod znakiem realizacji przez samorząd reform
i zmian, jakie zachodziły w naszym kraju. Dotyczyło to zarówno wdrożenia nowych
programów, jak choćby realizowanego na poziomie gmin program „500plus” jak i zmian
w wielu dziedzinach (kolejna reforma oświaty czy zmiany w systemie gospodarki odpadami).
Wszystkie te regulacje staraliśmy się wprowadzać w gminie jak najlepiej. Jako jedni
z pierwszych rozpoczęliśmy wypłatę świadczenia wychowawczego na dzieci (popularne
500plus), wspomagając wcześniej osobowo i sprzętowo Gminny Ośrodek pomocy
Społecznej.
W 2016r. stanęliśmy przed koniecznością szybkiego zapewnienia dodatkowych miejsc
opieki przedszkolnej. To wynik przyjętej w grudniu 2015r. kolejnej reformy oświaty, tym
razem przywrócenia sześciolatków do przedszkoli przy jednoczesnym wejściu z życie
obowiązku zapewnienia przez gminę opieki wszystkim dzieciom trzyletnim, jakie zostaną
zgłoszone do przedszkola. Poczyniliśmy spore nakłady na zapewnienie odpowiedniej liczby
miejsc w placówkach opieki przedszkolnej, dzięki czemu opieką taką objęliśmy każde
zgłoszone dziecko najbliżej miejsca jego zamieszkania.
Najtrudniejszym wyzwaniem było zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc
dla obwodu obejmującego Budy, Wyki i Nową Wieś, gdzie funkcjonowało wcześniej
jednooddziałowe przedszkole. W ciągu 9 miesięcy jakie dzieliły ustanowienie przepisów
od rozpoczęcia nowego roku szkolnego udało się sporządzić pełną dokumentację
i rozbudować obiekt. W wyniku tej rozbudowy oraz adaptacji na cele przedszkola
pomieszczeń służących wcześniej innym celom (mieszkanie, sklep) udało się powiększyć
powierzchnię, jaką dysponowała placówka ponad dwukrotnie (ze 110 do 250m2). Pozwoliło
to na wydzielenie dwóch przestronnych sal, szatni, gabinetu dyrektora, pomieszczenia
socjalnego, nową lokalizację toalet oraz utrzymanie w placówce kuchni. Dotychczasowy
budynek poddany został kapitalnemu remontowi (nowe instalacje, tynki, posadzki
podłogowe) a całość uzyskała nowy pokrycie dachowe o – po ociepleniu – nową elewację.
Obiekt dostosowano również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszty wraz
z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przed nowym głównym wejściem pochłonęły
ponad pół miliona złotych.
Znacznie mniejszym nakładem środków osiągnięto wymaganą liczbę miejsc
przedszkolnych w obwodzie obejmującym Rozdrażew i przyległe miejscowości. W dwóch
etapach zaadaptowano w budynku szkoły podstawowej dwa pomieszczenia dla potrzeb opieki
przedszkolnej – najpierw dawną salę sportową, potem dawny gabinet fizyko-chemiczny wraz
z zapleczem. Wydzielono w ten sposób dla przedszkolaków dwie enklawy – każdą z osobną
szatnią i toaletami przystosowanymi do ich wieku. By zapewnić dostawę posiłków z kuchni
działającej w budynku przedszkola zakupiono mała furgonetkę oraz doposażono samą
kuchnię. Dane demograficzne obejmujące najmłodszych mieszkańców gminy wskazują
jednak, że potrzeby w zakresie opieki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będą jeszcze większe,

stąd rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad budową nowego przedszkola wraz z oddziałem
żłobkowym.
Regularnie poprawialiśmy też warunki nauki i wyposażenie szkół. Ponosiliśmy nie
tylko nakłady na poprawę stanu budynków (wymiany okien w Rozdrażewie, Dzielicach
i Dąbrowie, wymiany pieców c.o. w Nowej Wsi i Dąbrowie, malowanie klas i hali sportowej)
ale także na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczna (tablice multimedialne w szkołach
i przedszkolach, wyposażenie pracowni komputerowych w Rozdrażewie i Nowej Wsi oraz
pracowni językowej w Nowej Wsi). Wspieraliśmy też – poprzez własny wkład finansowy realizację ciekawych projektów umożliwiających współpracę młodzieży szkolnej
z rówieśnikami z Litwy i Rosji.
Dokonana w 2015r. zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
uściśliła obowiązki gmin m.in. w zakresie organizacji selektywnej zbiórki odpadów. Nałożyła
na gminę obowiązek posiadania przynajmniej jednego stałego punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Niestety w przeciwieństwie do niektórych okolicznych gmin nie
mieliśmy możliwości realizowania tego wymogu w oparciu o infrastrukturę pozostałą
po zamkniętym składowisku odpadów, bowiem nasze zrekultywowane już wtedy wysypisko
nie posiadało żadnej wymaganej infrastruktury (waga, utwardzony teren, boksy i zadaszenia,
a nawet przyłącza energetycznego). Stanęliśmy przed koniecznością budowy Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od podstaw. By ograniczyć koszty obiekt
zlokalizowany został przy oczyszczalni ścieków, wykorzystując istniejące tam przyłącza oraz
zaplecze socjalne dla obsługi. Taka lokalizacja pozwoliła również na wykorzystywanie nowej
wagi samochodowej dla potrzeb obu obiektów. Zakres inwestycji obejmował utwardzenie
placu wraz z drogą dojazdową, wykonanie zadaszonej rampy, montaż wagi samochodowej,
wyposażenie obiektu w odpowiednią ilość kontenerów na różnego rodzaju odpady oraz
wykonanie ścieżki edukacyjnej. Dzięki temu dostosowaliśmy gminną gospodarkę odpadami
do współczesnych wymogów. Koszt realizacji zadania wyniósł 920.240zł, a do jego
sfinansowania wykorzystano preferencyjną i częściowo umarzalną pożyczkę
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Inną znaczącą pozycję w wydatkach gminy w minionych 4 latach stanowiła
dobiegająca właśnie końca modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia. Inwestycja ta, konieczna
z uwagi na wymóg, by placówki opieki zdrowotnej były dostępne dla osób
niepełnosprawnych, pozwoli na dalsze funkcjonowanie w gminie nie tylko przychodni, ale
również gabinetu stomatologicznego i gabinetu pielęgniarek środowiskowych. Konstrukcja
budynku wymogła wykonanie odrębnego szybu windowego. Całość budynku została
ocieplona i uzyskała nową elewację. W trakcie prac – w związku z rezygnacją przez
Przychodnię ROZMED z części pomieszczeń – konieczne stały się zmiany w dokumentacji
projektowej, by do oddanych pomieszczeń uzyskać niezależny dostęp. Pozwoliło
to na przygotowanie projektu “Kompleksowego programu usług opiekuńczych dla
niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew”
i uzyskanie pond półmilionowego dofinansowania na jego realizację z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) w ramach Osi
Priorytetowej 7 , Działania 7.2.2. Projekt realizowany będzie w partnerstwie gminy z dwoma
podmiotami: Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej
”Hospicjum Domowe” oraz z Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza
A. Gawrońska sp.j. z Poznania.
Mimo tak znaczących inwestycji związanych z budową lub dostosowaniem obiektów
do wprowadzanych wymogów, kontynuowaliśmy program przebudowy dróg gminnych.
Przebudowy dróg objęły 11 miejscowości. Łączna długość przebudowanych dróg gminnych

to 6,5km dróg asfaltowych i 1,3km wykonanych od podstaw dróg tłuczniowych w standardzie
umożliwiającym ułożenie w przyszłości nakładki asfaltowej. Na przebudowę części z nich
pozyskano dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w łącznej kwocie ponad
500.000zł. Dla dłuższego zachowania istniejących starszych nawierzchni asfaltowych
poddano je powierzchniowego utrwaleniu emulsją i grysem dróg na łącznej długości 2,5km.
W zakresie dróg gminnych największy zakres prac dotyczył I etapu przebudowy ulicy
Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych, a ściślej z odcinkiem ul. Powstańców Wlkp.,
gdzie oprócz nowej nawierzchni pobudowano chodniki oraz zatokę parkingową w sąsiedztwie
szkoły oraz wymieniono odcinki kanalizacji deszczowej i przepust w skrzyżowaniu
z ul. Krotoszyńską. Natomiast najdłuższy realizowany jednorazowo odcinek to przebudowa
drogi łączącej Dębowiec z drogą krajową nr 15 (940m).
Gmina inicjowała również i wspierała finansowo, by zapewnić możliwość realizacji,
inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej powiatu krotoszyńskiego. Dzięki temu:
ukończono przebudowę drogi wiodącej przez Grębów (wraz z budową chodników – 2015r.)
rozpoczęto budowę ścieżki pieszo-rowerowej mającej w przyszłości połączyć Rozdrażew
z Krotoszynem (odcinek w Henrykowie w 2015r. oraz końcowy odcinek ul Krotoszyńskiej
w Rozdrażewie w 2018r.), wykonano chodnik w Trzemesznie (w 2018r.) oraz w dwóch
etapach poszerzono odcinek drogi z Rozdrażewka w kierunku Różopola (2016 i 2017r.).
Poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego służyły również inwestycje
w oświetlenie drogowe i uliczne. Powstały nowe linie oświetleniowe w Rozdrażewku
i Budach, dodatkowe punkty umieszczono w Rozdrażewie, Nowej Wsi i Dzielicach.
Zakończono też proces wymiany najstarszych lamp na liniach będących własnością spółki
Oświetlenie Uliczne i Drogowe. By rozwiązać problemy z parkowaniem w centrum
Rozdrażewa gmina zakupiła teren przy ul. Krotoszyńskiej i rozpoczęła urządzanie parkingu.
W 2017r. zakończono prowadzoną etapami budowę kanalizacji sanitarnej
i deszczowej na terenie wyznaczonym pod nową zabudowę mieszkaniową. Przy okazji
miejscowe Kółko Rolnicze wykonało sieć wodociągową, a w najbliższym czasie przyłącza
energetyczne do niezagospodarowanych działek wykona firma Energa. Samorząd będzie więc
mógł przystąpić do zbywania kolejnych działek budowlanych z dostępem do wszystkich
mediów. Po ich zasiedleniu liczba posesji podłączonych do kanalizacji sanitarnej przekroczy
70% wszystkich zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy.
W trakcie minionych czterech lat powstały też nowe obiekty rekreacyjne.
W Rozdrażewie zagospodarowano teren w centrum osiedla domów jednorodzinnych, tworząc
boisko, plac zabaw i montując zestaw elementów siłowni zewnętrznej. Podobny obiekt
uzyskano w Rozdrażewku, gdzie obok istniejącego już boiska zamontowano plac zabaw
i siłownie zewnętrzne. W Chwałkach powstała drewniana altanka rekreacyjna, której także
towarzyszy siłownia zewnętrzna. W ostatnim czasie o altankę rekreacyjną, usytuowaną przy
sali wiejskiej, wzbogacił także Maciejew. Podjęto również prace związane z przygotowaniem
dokumentacji na realizację nowych terenów rekreacyjnych - gmina posiada pełną
dokumentację na zagospodarowanie terenu w Budach, w trakcie realizacji jest dokumentacja
dotycząca terenu rekreacyjnego w Henrykowie. Funkcji rekreacyjnej, ale także poprawie
warunków tzw. małej retencji służyły: remont stawu w Trzemesznie oraz odmulenie dwóch
stawów w Nowej Wsi.
Nakłady poczynione zostały także w sferze bezpieczeństwa pożarowego. Zakupiony
został i dostosowany dla potrzeb OSP Dąbrowa samochód Ford Transit. Przy okazji
rozbudowy przedszkola wykonany został remont przylegającej do niego remizy OSP Nowa
Wieś. Korzystając z dofinansowań zewnętrznych wymieniono bramę wjazdową remizy

w Maciejewie i zlecono wymiany bram w Grębowie i Nowej Wsi. Systematycznie dotowano
zakupy niezbędnego sprzętu i specjalistycznych ubrań, ale także dresów dla młodzieżowych
drużyn pożarniczych. Kolejna poprawa wyposażenia jednostek OSP nastąpi po zrealizowaniu
dostaw sprzętu i wyposażenia w ramach podpisanej 27 września umowy przewidującej
dotację w wysokości 46.800zł z tzw. Funduszu Sprawiedliwości.
Systematycznie zwiększaliśmy nakłady na współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami,
które dzięki temu zapewniały ciekawą ofertę kulturalną i sportową oraz promowały naszą
gminę. Dzięki temu stowarzyszenia realizują coraz ciekawsze projekty na rzecz
mieszkańców: od przedświątecznych spotkań, gdzie kulinaria łączą się ze spektaklem
teatralnym (Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich), poprzez imprezy podkreślające rolnicze
tradycje gminy („Żniwowanie” i „Pyrobranie” Stowarzyszenia Od-Nowa), zajęcia taneczne
i wokalne miejscowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
po „Bieg Rozdrażewskich” przygotowany przez Stowarzyszenie Inspiracje i rozgrywki
w kilku dyscyplinach sportowych organizowane przez UKS Doliwa. Wyjątkowy charakter,
podkreślony hasłem „Teatr łączy pokolenia” ma kilkuletnia współpraca Teatru Seniorów
GRACJA i Teatrzyku Dziecięcego ISKIERKI. O wysokiej ocenie podejmowanych działań
świadczą nagrody przyznane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w trzech
kolejnych edycjach konkursu na działania prokulturowe.
Za bardzo dobry przykład współpracy gminy z organizacją społeczną uważam
budynek byłej Masztalarnii. Gmina wyremontowała dach budynku i udostępniła go
Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich. Panie wykorzystując pozyskane dotacje oraz nagrody
finansowe z konkursów Marszałka Województwa Wielkopolskiego zagospodarowały
otoczenie, wyremontowały wnętrze, urządziły kuchnię i salę, a w boksach po koniach
stworzyły mini-skansen z meblami i przedmiotami używanymi dawniej na wielkopolskiej
wsi. Budynek uzyskał drugie życie, stając się miejscem rozmaitych warsztatów, wizyt dzieci
i młodzieży szkolnej, a w wakacje półkolonii.
W 2017r. uruchomiony został wspólnie z Powiatem Krotoszyńskim
Program Usuwania Wyrobów Azbestowych, w ramach którego dzięki środkom obu
samorządów i pozyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej finansujemy odbiór i utylizację eternitu. W 2017r. z dofinansowania
skorzystało 17 mieszkańców, w tym już 35.
Natomiast samodzielnie gmina wdrożyła w bieżącym roku program umożliwiający dotowanie
kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych. Chcąc
mobilizować mieszkańców do poprawy stanu środowiska wprowadziliśmy też monitoring
powietrza, instalując na terenie miejscowości Rozdrażew i Nowa Wieś czujniki monitorujące
m.in. stężenie pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10, odpowiadających za tzw. smog.

Dobiega końca realizacja projektu polegającego na wdrożeniu wysokiej jakości
e-usług administracyjnych w gminie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację zadań
przyczyniających się do rozwoju elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów
wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej, w tym obsługi Rady Gminy.
Oprócz stosownego oprogramowania w ramach projektu zakupione został niezbędny sprzęt
informatyczny. Wartość realizacji projektu to 180.115,35zł, w tym 153.098zł stanowi
dofinansowanie pozyskane
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo
Informacyjne”, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Natomiast od 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Usługi
społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” dofinansowany z z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+). W projekcie
uczestniczą 22 osoby z naszej Gminy, w tym 5 osób objętych opieką asystenta osób
niepełnosprawnych i 17 osób objętych opieką asystenta rodziny.
Poprzez kolejne udziały obejmowane w Samorządowym Funduszu Poręczeń
Kredytowych daliśmy możliwość uzyskania wsparcia przez lokalne firmy i osoby
podejmujące działalność gospodarczą. Jako pierwsi w powiecie, w połowie 2017r.
wprowadziliśmy możliwość regulowania należności kartami płatniczymi, instalując terminal
w ramach pilotażowego programu upowszechniania płatności bezgotówkowych
w administracji publicznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy
z Krajową Izbą Rozliczeniową.
W 2017r. formalnie
uregulowana została kwestia wizerunku herbu gminy.
Po przygotowaniu stosownego uzasadnienia historyczno-heraldycznego Komisja Heraldyczna
zatwierdziła herb Doliwa jako herb gminy. Przy tej okazji uzgodniono również wzory flagi,
pieczęci i sztandaru gminy oraz honorowej odznaki.
Jednak nie wszystkie zamierzenia inwestycyjne sprzed czterech lat udało się
zrealizować. Przyczyny były rozmaite: od nieuzyskania zakładanego poziomu dochodów
własnych po konieczność realizacji działań dostosowawczych do nowych uregulowań
prawnych. Znamy jednak znaczenie tych inwestycji dla lokalnych społeczności i dlatego
stanowią ważny punkt w przygotowanej i uchwalonej Strategii Rozwoju Gminy na lata 20182026.
Oczywiście wskazane wcześniej dokonania są wynikiem pracy zbiorowej. Dziękuję
wszystkim, którzy mieli w niej swój udział. Panu Przewodniczącemu, radnym, którzy
przyjęli na swe barki ciężar podejmowanych decyzji i często byli autorami ciekawych
propozycji. Dziękuję wszystkim współpracownikom z Urzędu Gminy, kierownikom
i pracownikom podległych gminie placówek oświatowych i innych jednostek
organizacyjnych, którzy na co dzień realizowali zadania samorządu. Dziękuję też paniom
i panom sołtysom za angażowanie się w realizację przedsięwzięć na terenie swych
miejscowości. Dziękuję wreszcie wszystkim mieszkańcom, 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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