Sprawy finansowe zdominowały obrady 42 sesji Rady Gminy Rozdrażew. Rozpoczęto je od przyjęcia
informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2014r. Dochody gminy na dzień 30 czerwca
zrealizowane były w 52,2%, natomiast wydatki wykonano w 46,5%, co wynikało głównie z faktu
zakończenia i rozliczenia przebudowy dróg oraz remontu świetlicy w Dąbrowie w trzecim kwartale.
Pierwsze dwie uchwały Rady Gminy dotyczyły przeznaczenia umorzonych części pożyczek
zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę
kanalizacji sanitarnych w Grębowie (pożyczka zaciągnięta w latach 2007-2008) oraz przy
ul. Sportowej w Rozdrażewie (2012r.). Spełnienie przez gminę warunków finansowych oraz
wymogów ekologicznych spowodowało, że Zarząd Funduszu pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta
Gminy o umorzenie 20% kwoty każdej z pożyczek – łącznie 223.180zł. Zgodnie z warunkami
umorzenia kwota ta musi być przeznaczona na kolejną inwestycję z zakresu ochrony środowiska.
Na wniosek Wójta Rada zdecydowała o przeznaczeniu jej na budowę kanalizacji sanitarnej
w Dzielicach, przy czym z części pokryta zostanie opracowywana właśnie dokumentacja projektowa,
a pozostała część wykorzystana zostanie w przyszłym roku na realizację zadania.
Kolejną uchwałą Rada zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu.
Wsparcie dotyczyć miało dwóch zadań: wprowadzonej właśnie do budżetu powiatu budowy
chodnika przy ul. Koźmińskiej (do kwoty 20.000zł, wcześniej planowanej na ścieżkę pieszo-rowerową
w Henrykowie) oraz zakupu tomografu dla krotoszyńskiego szpitala. Wójt zapoznał radnych z prośbą
starosty krotoszyńskiego o zwiększenie kwoty pomocy na zakup tomografu do 50.000zł oraz swym
wnioskiem, by zarząd powiatu zlecił opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej
od Rozdrażewa do skrzyżowania z drogą w kierunku Dzielic, po to by ten trakt mógł powstać łącznie
z planowanym przez powiat na przyszły rok odcinkiem takiej ścieżki od Henrykowa do powyższego
skrzyżowania. Radni opowiedzieli się za uwarunkowaniem zwiększenia dotacji na tomograf od
zlecenia opracowania dokumentacji przez powiat. Wobec przeciwskazań prawnych, by w uchwale
wprowadzić warunek przekazania pomocy finansowej zdecydowano przekazać kwotę 30.000zł jako
udział gminy w zakupie tomografu, a kwotą do 20.000zł wesprzeć opracowanie dokumentacji ścieżki
pieszo-rowerowej.
O kwotę 367.913zł zwiększono tegoroczny budżet gminy. Wprowadzono do niego wartość
umorzonych pożyczek z przeznaczeniem na budowę kanalizacji, przyznane dofinansowania z unijnego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na montaż czterech zestawów siłowni zewnętrznych
(118.300zł), dotację z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” (3.575zł), uzyskany zwrot
podatku VAT (20.232zł na zwiększenie nakładów na infrastrukturę drogową i pokrycie kosztów starań
o odzyskanie naliczonego VAT-u) oraz ponadplanowe dochody z różnych źródeł (łącznie 2.626zł – na
bieżące utrzymanie świetlic wiejskich). Wprowadzenie do budżetu umorzonych pożyczek oraz dotacji
unijnej pozwoliło na przesunięcie środków własnych zabezpieczonych wcześniej na opracowanie
dokumentacji budowy kanalizacji (70.000zł) oraz na montaż siłowni zewnętrznych (dzięki
oszczędnościom osiągniętym w przetargu uwolnione zostało 130.718zł). Główną część środków
przeznaczono na zwiększenie nakładów na następujące zadania: budowa chodnika w Maciejewie
(13.500zł), przebudowa drogi tłuczniowej Trzemeszno-Odbudowanie (15.000zł) bieżące utrzymanie
dróg (25.000zł w perspektywie utrzymania zimowego), budowa sali sportowej w Nowej Wsi
(20.000zł), rozbudowa oświetlenia drogowego (10.000zł), zakup ciągnika z osprzętem (15.000zł),
bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków (50.000zł). Drugą część środków przeznaczono na pomoc
finansową dla powiatu krotoszyńskiego na zakup tomografu (30.000zł) i opracowanie dokumentacji

ścieżki pieszo-rowerowej (20.000zł). Z uwagi na brak możliwości realizacji pierwszego etapu ścieżki
w tym roku, zabezpieczone na ten cel środki przeznaczono na dofinansowanie budowy chodnika przy
ul. Koźmińskiej (20.000zł). W budżecie wygospodarowano również środki na zagospodarowanie
podwórza Przedszkola w Nowej Wsi i terenu boiska w Dąbrowie (łącznie 12.900zł) oraz zgodnie
z wolą sołectwa Grębów zmieniono przeznaczenie tegorocznego funduszu sołeckiego na zakup
wyposażenia sali wiejskiej.
Znowelizowano również Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy. Do wartości dochodów i wydatków
w roku 2014 wprowadzono dodatkowe środki wynikające z omówionej wyżej uchwały budżetowej.
Zwiększono też nakłady na ujęte w WPF zadania inwestycyjne.
Kolejną uchwałą przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 -2020.
To dokument planistyczny określający kierunki działań Ośrodka Pomocy Społecznej i instytucji z nim
współpracujących, mających na celu ograniczenie takich zjawisk jak: bezrobocie, wykluczenie
społeczne, patologie społeczne, uzależnienia i przemoc w rodzinie.
Drugim dokumentem planistycznym przyjętym przez Radę był program usuwania z terenu gminy
wyrobów zawierających azbest. Program jest efektem końcowym zadania realizowanego dzięki
dofinansowaniu osiągniętemu przez Urząd Gminy w konkursie organizowanym przez Ministra
Gospodarki. Sporządzona została inwentaryzacja działek, na których znajdują się wyroby azbestowe
(najczęściej płyty eternitowe), wymagana mapa elektroniczna i program usuwania tych wyrobów
z określeniem niezbędnych nakładów finansowych. Program jest dokumentem koniecznym
do ubiegania się w kolejnych latach o dotacje, którymi gmina mogłaby pokrywać koszty usuwania
i utylizacji wyrobów azbestowych z budynków mieszkańców.
Ostatnią z uchwał Rada zdecydowała o nazwie obiektu rekreacyjnego powstałego na terenie
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie. Spośród ponad 20 nazw zgłoszonych do
konkursu ogłoszonego przez Wójta wybrano nazwę „CHATA NA ROZDROŻU”.

