Informacja z obrad X sesji Rady Gminy
X sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 30 listopada 2015r. Podczas sesji Rada Gminy
przyjęła 6 uchwał, które głównie dotyczyły określenia stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2016.
Pierwszą z uchwał Rada określiła stawki podatku od nieruchomości. Przyszłoroczna stawka
od 1m2 gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 0,68zł. Wprowadzona
w wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowa stawka dla gruntów zajętych pod
wodami stojącymi lub płynącymi wyniesie 4,58zł od 1 ha powierzchni. Dla pozostałych gruntów
(głównie gruntów przeznaczonych pod zabudowę) przyjęto stawkę 0,20zł/m2. Utrzymano
dotychczasową stawkę od gruntów pod drogami wewnętrznymi (za wyjątkiem nieruchomości
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) - 0,10zł/m2.
W przypadku budynków lub ich części stawki naliczane są od 1 m2 powierzchni użytkowej.
W zależności od sposobu wykorzystania budynku stawki te wyniosą:
- budynki mieszkalne - 0,62zł,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (także budynki mieszkalne lub ich
części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej) – 17,50zł,
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa (od powierzchni
wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego) – 6,00zł,
Utrzymano obowiązujące stawki: od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,05zł/m2, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 10,50zł oraz związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,55zł.
Następną uchwałą Rada określiła wzory deklaracji i informacji dla celów podatków:
od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Konieczność ustalenia nowych wzorów formularzy
deklaracji i informacji wynikła m.in. z dostosowania obowiązujących wzorów do nowych stawek
podatku od nieruchomości.
Rada Gminy podjęła nową uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, którą utrzymała
dotychczasowe stawki opłaty na terenie gminy. Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
spowodowała konieczność zmiany podstawy prawnej uchwały ustalającej w/w opłatę.
Podczas sesji ustalono wysokość stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy.
Utrzymano tegoroczne stawki podatku. Rada obniżyła jednocześnie dwie stawki: od samochodów
ciężarowych cztery osie i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 31 ton z innym systemem
zawieszania osi jezdnych oraz od ciągników siodłowych i balastowych trzy osie i więcej
o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 40 ton z innym systemem zawieszania osi jezdnych, które
przekraczały ogłoszone przez Ministra Finansów maksymalne stawki podatku na 2016r. W celu
dostosowania przedziałów opodatkowania autobusów do znowelizowanej ustawy dotychczasowy
podział autobusów na - do 30 miejsc do siedzenia oraz powyżej 30 miejsc zastąpiono podziałem na
autobusy posiadające - mniej niż 22 miejsca oraz o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 22,
zachowując dotychczasowe wysokości stawek.
Rada Gminy nie podjęła uchwały określającej wysokość podatku rolnego. Oznacza to, że podstawą
naliczenia podatku rolnego w 2016r. będzie ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS cena skupu żyta
za okres 11 kwartałów w kwocie 53,75zł za kwintal. Tym samym podstawa naliczenia podatku
rolnego będzie o 5,25zł niższa od obowiązującej w bieżącym roku, co oznacza, iż wysokość podatku
od 1 ha przeliczeniowego obniży się o ponad 13 zł.
Kolejną uchwałą Rada Gminy przyjęła roczny program współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na 2014 rok. Program określa zasady, zakres i formy współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie wykonywania zadań publicznych.
Umożliwia zlecenie organizacjom i podmiotom (wraz z udzieleniem dotacji) realizację 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 oraz ochrony
i promocji zdrowia. Na realizację w/w zadań zaplanowano kwotę 25.000 zł.
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Ostatnią podjętą uchwałą Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy. Zarówno dochody, jak
i wydatki zwiększono o kwotę 6.625zł z tytułu wprowadzonej zwiększonej części oświatowej
subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy związanej ze zwolnieniem nauczyciela ZSP
w Rozdrażewie. W ramach przesunięć po stronie wydatków zwiększono środki na zakup energii
i konserwację oświetlenia ulicznego (58.669zł), usługi zbiórki i zagospodarowania odpadów
komunalnych (19.170zł), bieżące utrzymanie jednostek OSP (4.681zł) oraz nasadzenie drzew
(3.100zł).
Podczas sesji Rada Gminy wyraziła pozytywne stanowisko w zakresie udzielenia pomocy
finansowej w latach 2016 i 2017 dla Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadania w zakresie
ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.
W ciągu dwóch lat gmina przekaże na ten cel łącznie 9.022zł. Budowa bazy pozwoli na stałe
stacjonowanie śmigłowca z załogą w odległości ok. 30 km od naszej gminy.
W związku z opublikowaniem przez Ministra Środowiska projektu listy kopalń zawartych w Białej
Księdze ochrony złóż, które będą podlegały prawnej i planistycznej ochronie samorząd gminy
Rozdrażew zajął stanowisko wyrażające sprzeciw przeciwko objęciu ochroną złóż znajdujących się
na terenie południowo - zachodniej Wielkopolski w rejonie Miejskiej Górki i Krobi. Prawna ochrona,
a co za tym idzie, przyzwolenie na ich eksploatację może spowodować poważny deficyt wody,
nieodwracalne szkody w środowisku oraz degradację społeczno – gospodarczą tej części wielkopolski.

