Informacja z obrad II sesji Rady Gminy
W dniu 29 grudnia odbyła się II sesja Rady Gminy Rozdrażew. Głównym punktem obrad było
uchwalenie budżetu gminy na rok 2015. Uchwalony budżet zakłada dochody na poziomie
13.679.794zł oraz wydatki w wysokości 15.172.142zł. Oprócz dochodów bieżących wynikających
z subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz podatków lokalnych utrzymanych na poziomie ubiegłego
roku, zaplanowano również wpływy ze sprzedaży kolejnych działek budowlanych oraz dotacji
z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wynikających z rozliczenia części zadań
zrealizowanych w drugim półroczu 2014r.
Pokrycie deficytu w wysokości 1.492.348zł stanowić mają: niezaangażowane w tegorocznym
budżecie wolne środki z lat ubiegłych (271.548zł) oraz przychody uzyskane w wyniku zaciągnięcia
pożyczek. Znacząca kwota zapisana w chwili obecnej po stronie pożyczek wynika z konieczności
zbilansowania dwóch największych spośród planowanych inwestycji: budowy kanalizacji w Dzielicach
i budowy sali sportowej w Nowej Wsi. W obu przypadkach planowane jest ubieganie się
o dofinansowanie w ramach nowych programów unijnych i wówczas znaczącą część obecnie
planowanych pożyczek zastąpiłyby dotacje. Jednocześnie w trakcie 2015r. zakończona zostanie spłata
pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Maciejewie i spłacone zostaną kolejne raty pożyczki
na kanalizację w Nowej Wsi i Budach.
W przyszłorocznym budżecie na zadania inwestycyjne planowane jest przeznaczenie kwoty
3.305.783zł. Poza pierwszymi etapami wspomnianych wcześniej sali sportowej i kanalizacji,
największa pula środków przypada za inwestycje w infrastrukturze drogowej, zarówno gminnej,
jak i powiatowej, usytuowanej na terenie naszej gminy. Zgodnie z pozytywną opinią wyrażoną przez
poprzednią Radę, w budżecie zabezpieczono środki w wys. 10% kosztorysowych nakładów
na dokończenie przebudowy drogi w Grębowie oraz budowę ścieżki pieszorowerowej przez Henryków.
Umożliwiło to Powiatowemu Zarządowi Dróg skuteczne starania o dofinansowanie tych inwestycji
z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zgodnie z ostatecznym rankingiem wniosków droga
w Grębowie ma zapewnione dofinansowanie, a ścieżka w Henrykowie ma realne szanse uzyskania
dofinansowania w wyniku oszczędności przetargowych na inwestycjach ujętych wyżej w rankingu.
Gminne inwestycje drogowe zaplanowane w tegorocznym budżecie dotyczą kontynuacji
przebudowy dróg w Maciejewie, Grębowie, Nowej Wsi (tzw. ligocka) oraz ul. Łąkowej
w Rozdrażewie. W budżecie ujęte są również trzy zadania, które rozpoczną się od sporządzenia
dokumentacji projektowo-technicznej. Są to przebudowa drogi w Budach (tzw. odbudowanie), drogi
w Nowej Wsi (tzw. mała wioska) oraz ulicy Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych
w Rozdrażewie. Listę zadań inwestycyjnych zamykają: kontynuacja modernizacji budynku Ośrodka
Zdrowia, budowa stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz uzupełnienie
oświetlenia drogowego o nowe punkty oświetleniowe w Budach, Rozdrażewku i Dzielicach.
W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na: remonty pomieszczeń w Szkole
Podstawowej w Rozdrażewie i Przedszkolu w Nowej Wsi, wymianę pokrycia dachowego świetlicy
w Wolenicach, remont świetlicy w Wykach, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Trzemesznie
(staw), Chwałkach i przy ul. Mickiewicza w Rozdrażewie oraz remont drogi tłuczniowej w Dąbrowie.
Pełen tekst uchwały budżetowej dostępny jest na stronie internetowej gminy pod adresem
www.rozdrazew.pl (dział „Gospodarka”, zakładka „Budżet”).
Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych budżetowi towarzyszy Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy na lata 2015-2019. Określa ona m.in.: przewidywane dochody gminy, wydatki
z podziałem na inwestycyjne i związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy oraz kwoty przypadające
na spłatę pożyczek. Ponadto zawiera zestawienie planowanych przedsięwzięć, których czas realizacji
wykracza poza rok 2015.
Rada Gminy podjęła ponadto osiem innych uchwał. Pierwszą z nich uchwaliła gminny program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015r.
Realizując wymagania ustawy środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(planowane na 55.000zł) przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
i narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki. Program przewiduje m.in.: organizację
aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych,
festynów, rajdu rowerowego, zajęć korekcyjnych z logopedą dla najmłodszych uczniów, półkolonii,
turniejów piłkarskich dla młodzieży, wsparcie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Kolejną uchwałą Rada Gminy przyjęła roczny programy współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na 2015r. Program umożliwia zlecenie organizacjom i podmiotom (wraz z udzieleniem
dotacji) realizacji zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży w formie
edukacji pozaszkolnej, integracji i zagospodarowania wolnego czasu osób w wieku emerytalnym.
Na dotacje zaplanowano kwotę 21.000zł.
Podczas sesji dokonano też zmian w tegorocznym budżecie gminy. Wprowadzono do niego wpływy
związane z realizacją długu alimentacyjnego (1.000zł), a po stronie wydatków zwiększono należności
z tytułu składki na izby rolnicze (1.000zł). W celu urealnienia budżetu zmniejszono niektóre dochody
do osiągniętych wysokości, m.in. z tytułu podatku od nieruchomości (o 11.000zł), podatku
od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez Urząd Skarbowy (o 49.822zł). Jednocześnie
po stronie wydatków wycofano planowane dofinansowanie przełożenia chodnika przy drodze
powiatowej w Grębowie (w związku z przesunięciem realizacji na rok 2015 w ramach dokończenia
przebudowy drogi) oraz zmniejszono do dotychczas poniesionych kosztów kwotę wydatków
na przygotowanie dokumentacji budowy sali w Nowej Wsi.
Jednocześnie Rada dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019.
Podstawę nowelizacji stanowiły zmiany dochodów i wydatków wynikające ze zmiany budżetu.
W zestawieniu przedsięwzięć zmieniono ponadto nazwę zadania polegającego na budowie kanalizacji
sanitarnej w Dzielicach, wymianie sieci wodociągowej i zbiorników na wodę, z uwagi na zmiany
dotychczasowych zasad finansowania tego typu zadań ze środków unijnych.
Kolejną uchwałą ustalono wynagrodzenie Wójta Gminy Rozdrażew. Realizując obowiązek
określenia wynagrodzenia w nowej kadencji Rada utrzymała dotychczasowe kwoty wynagrodzenia
zasadniczego (5.000zł) i dodatku funkcyjnego (1.600zł). Uwzględniając zgłoszony podczas posiedzeń
komisji wniosek, łączną kwotę wynagrodzenia podniesiono o 8,5% jako równowartość współczynnika
inflacji, liczonego od roku 2010, kiedy to po raz ostatni ustalano wynagrodzenie. O kwotową
równowartość inflacji zmieniono inny składnik wynagrodzenia – tzw. dodatek specjalny, który będzie
wynosił 37% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
W trakcie sesji Rada Gminy wskazała przedstawicieli gminy Rozdrażew w Stowarzyszeniu Gmin
i Powiatów Wielkopolski. W związku z nową kadencją do reprezentowania gminy upoważniono Wójta
Gminy Mariusza Dymarskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - Mirosława Jarockiego.
Kolejną uchwałą Rada ustaliła zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej. Reguluje ona zasady najmu pomieszczeń i urządzeń w placówkach
oświatowych, salach i świetlicach wiejskich, terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
oraz pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej. Rada upoważniła Wójta do ustalenia wysokości opłat
za najem, regulaminów oraz wzorów umów za korzystanie z w/w obiektów. Jednocześnie określa
katalog zwolnień z opłat, który objął: placówki oświatowe prowadzone przez gminę, gminne jednostki
organizacyjne, uczniowskie kluby sportowe z terenu gminy, stowarzyszenia i kluby (najem na cele
związane z realizacją zadań użyteczności publicznej na podstawie zawartych umów z gminą),
organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem gminy lub Wójta,
sołtysów, rady sołeckie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, kółka rolnicze oraz inne
organizacje społeczne działające w danym środowisku wiejskim (dla organizacji zebrań i spotkań).
Nowe regulacje wejdą w życie po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego jako aktu prawa miejscowego.
Ostatnią podjętą uchwałą Rada zaopiniowała negatywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rozdrażew. Uchwała wiąże się z procedurą
aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, określającego granice terenów
o wymaganej budowie kanalizacji sanitarnej (tzw. aglomeracje), do których zalicza się obszary,
gdzie wskaźnik koncentracji mieszkańców na kilometr sieci kanalizacyjnej wynosi minimum 120 osób
na 1 km. Negatywna opinia związana jest z wnioskowaniem przez gminę o wyłączenie z granic
aglomeracji miejscowości Dzielice. Przygotowywana dokumentacja projektowa wykazała, że liczba
mieszkańców nie osiąga wymaganego wskaźnika. Decyzja taka wynika również z faktu, że usunięcie
miejscowości z granic aglomeracji ułatwi uzyskanie środków unijnych z uwagi na zmianę zasad
dofinansowania inwestycji kanalizacyjnych. W ramach nowego PROW 2014+ dofinansowanie będzie
można uzyskać wyłącznie na budowę kanalizacji w miejscowościach niewchodzących w skład
aglomeracji.
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