Informacja z obrad V sesji Rady Gminy
V sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 28 maja 2015r. Sesję poprzedził minikoncert Chóru
Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie z okazji 10 - lecia działalności, co stanowiło okazję do
złożenia przez Wójta Mariusza Dymarskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Artura Jakubka na ręce
prowadzącego Piotra Ratajczaka gratulacji oraz wyrazów uznania za promocję szkoły i gminy. Na
wstępie sesji przedstawiciele samorządu wręczyli podziękowania Honoracie Nagler, byłej sołtys wsi
Dzielice. Przekazano słowa uznania za wkład pracy włożony w rozwój gminy i integrację lokalnej
społeczności oraz ogromne zaangażowanie w realizowane na terenie sołectwa przedsięwzięcia.
Głównym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r.
Rada Gminy po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu gminy, zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz pozytywnymi
opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej udzieliła jednogłośnie Wójtowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2014.
Budżet gminy na rok 2014 przewidywał dochody w wysokości 13.460.306zł i wydatki na poziome
14.052.320zł. Zmiany wprowadzone w trakcie roku zwiększyły kwotę planowanych dochodów
do 14.768.649zł, a osiągnięto je w kwocie 14.566.698zł (tj. 98,6% planu). Z tej sumy kwotę
1.036.292zł (7% sumy dochodów) stanowiły środki pochodzące z programów unijnych oraz
dofinansowania pozyskane na przedsięwzięcia inwestycyjne z budżetu województwa i państwa.
Trzeba jednak podkreślić, że refundacja z unijnego PROW za część zrealizowanych w 2014r. zadań
wpłynęła już do tegorocznego budżetu (dodatkowe 177.780zł).
Zmiany wprowadzone w trakcie roku zwiększyły kwotę planowanych wydatków do 16.165.173zł,
a wykonano je w wysokości 14.899.713zł tj. 92,2%. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) gminy
zrealizowano na poziomie 82,7% planu i zamknęły się kwotą 2.631.149zł, co stanowi 17,7%
wydatków ogółem. Niskie wykonanie wynikało z przesunięcia na bieżący rok zakupu ciągnika oraz
dokumentacji projektowej kanalizacji w Dzielicach.
Największą pulę środków inwestycyjnych w 2014r. przeznaczono na zadania z zakresu rekreacji
i kultury fizycznej - 1.086.022zł, z czego 473.811zł pozyskano z programów unijnych. Dzięki
pozyskanym dotacjom wykonano I etap modernizacji i zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Rozdrażewie (koszt łącznie z wyposażeniem obiektów - 808.909zł), urządzono plac
zabaw w Nowej Wsi (68.742zł), zagospodarowano boisko w Grębowie (37.202zł), zamontowano
siłownię zewnętrzną w Rozdrażewie oraz siłownie z elementami placów zabaw w Trzemesznie,
Dąbrowie i Nowej Wsi (łączny koszt - 171.169zł). O połowę mniejsze środki wydatkowane zostały
na bazę kulturalną - 490.994zł, z tego 235.778zł z unijnego PROW. Zrealizowano remont świetlicy
wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu, montażem c.o. i umeblowaniem (441.867zł)
oraz ostatni etap przebudowy świetlicy wiejskiej w Budach (49.127zł).
Jak co roku ważną pozycję w budżecie gminy stanowiły nakłady na infrastrukturę drogową - łącznie
843.672zł. Zrealizowano: chodnik w Maciejewie (68.339zł), przebudowę ul. Mickiewicza i odcinka
ul. Sikorskiego na osiedlu w Rozdrażewie (320.475zł), przebudowę dwóch odcinków drogowych wraz
z przebudową przepustu w Trzemesznie (razem 312.324zł) przebudowę odcinka drogi w Wykach
(89.569zł) oraz opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi w Grębowie (23.985zł).
Ponadto z budżetu gminy dofinansowano inwestycje przy drogach powiatowych: budowę chodnika
przy ul. Koźmińskiej (20.000zł), opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej
wzdłuż drogi powiatowej Henryków – Rozdrażew (8.979zł). Z kolei 63.734zł pochłonęły koszty
rozbudowy i uzupełnienia oświetlenia drogowego: montaż lampy hybrydowej przy drodze Maciejew –
Trzemeszno, budowy linii oświetlenia w Rozdrażewku i Chwałkach, punkty oświetlające
skrzyżowanie w Dzielicach i zakręt drogi w Dąbrowie. Zamontowano również lampę na skrzyżowaniu
w Budach.
Kwotę 105.219zł pochłonęły koszty zakupu sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych oraz
wyposażenia i ogrodzenia placów zabaw przy trzech szkołach filialnych w ramach projektu
„Przedszkole w szkole" (zrefundowane gminie z unijnego Programu Kapitał Ludzki), zaś koszt
wykonania map dla projektu budowy hali sportowej w Nowej Wsi wyniósł 1.230zł. Pozostałe
wydatki majątkowe dotyczyły: wykonania map dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (1.230zł), dofinansowania zakupu tomografu dla SPZOZ w Krotoszynie - 30.000 zł,
modernizacji budynku ośrodka zdrowia (2.189zł), dofinansowania zakupu toru na zawody
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (6.865 zł).

Stan zadłużenia gminy na koniec roku 2014 wyniósł 2.025.200zł i obejmował dwie pożyczki
na inwestycje kanalizacyjne (Maciejew oraz Nowa Wieś – Budy) zaciągnięte w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ciągu minionego roku zadłużenie gminy
zmniejszyło się o kwotę 510.380zł, z czego blisko połowę stanowi wartość uzyskanego umorzenia
części pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji w Grębowie i przy ul. Sportowej.
Podczas sesji Rada Gminy podjęła sześć uchwał. Pierwszą z nich zatwierdziła sprawozdanie
finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014r. W roku sprawozdawczym Biblioteka uzyskała
przychody w wysokości 204.414,50zł, z czego 180.397zł stanowiła dotacja z budżetu gminy.
Pozostałe środki to dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek, z Urzędu Marszałkowskiego
na realizację projektu „Kosmologia Rozdrażewska” oraz własne dochody. Wydatki w wys. 194.001zł
poniesiono na: bieżące utrzymanie, wynagrodzenia, zakup książek, i sprzętu komputerowego,
organizację wystaw, prelekcji, warsztatów, rajdu rowerowego.
Kolejną podjętą uchwałą dokonano zmian w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014r. Preliminarz wydatków zwiększono
o kwotę 18.073zł, na którą złożyły się środki niewykorzystane na realizację programu w ubiegłym
roku oraz ponadplanowe wpływy z tegorocznych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Dodatkowe środki przeznaczono na dofinansowanie organizacji wycieczek szkolnych,
półkolonii dla dzieci, bezpłatne zajęcia z logopedą dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów,
organizację programów profilaktycznych, pokrycie kosztów badań osób uzależnionych oraz szkoleń.
Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając zarówno dochody, jak i wydatki.
Składają się na nie m. in.: dotacja pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg
gminnych (150.000zł) i ponadplanowe wpływy z tytułu: zajęcia pasa drogowego, sprzedaży
pojemników i złomu oraz zwrotu podatku VAT (łącznie 26.728zł), które przeznaczone na: pokrycie
kosztów związanych z odzyskaniem naliczonego VAT-u (9.561zł), zwiększenie nakładów na remonty
w budynkach komunalnych (9.167zł) i wymianę urządzeń sportowych na boisku w Dąbrowie
(8.000zł). Wprowadzone do budżetu dodatkowe wpływy z dzierżawy pomieszczeń ZSP
w Rozdrażewie przekazano na zakup pomocy dydaktycznych i usług na rzecz placówki (4.800zł).
Pozyskana dotacja na przebudowy dróg oraz oszczędności osiągnięte w przetargu pozwoliły na
wprowadzenie dodatkowego zadania – remontu drogi w Rozdrażewku (97.200zł), zabezpieczenie
środków na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie nowego osiedla - przedłużenie
ul. Witosa (110.000zł) oraz powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych (75.000zł). Środki pozostałe
po zakupie ciągnika wraz z wyposażeniem przeznaczono na zakup kosiarki ciągnikowej do poboczy
dróg (35.000zł). Oszczędności w zakresie wydatków oświatowych przeznaczono na wymianę tablicy
wyników w hali sportowej (8.500zł) oraz zwiększenie dotacji dla klubów sportowych (2.000zł).
Dokonano również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 w zakresie
tegorocznych wydatków i limitów dla inwestycji oraz dochodów i wydatków planowanych na rok
2016.
Kolejną uchwałą Rada Gminy powołała trzyosobowy zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników do Sądów Rejonowych w Krotoszynie i Ostrowie Wlkp. na kadencję 20162019. W skład zespołu weszli: przedstawiciel Urzędu Gminy - Regina Wróbel oraz radni Jolanta
Adamiak i Wiesław Jankowski. Wyboru ławników Rada Gminy dokona do końca października b.r.
Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła przystąpienia Gminy Rozdrażew do Stowarzyszenia Gmin
Przyjaznych Energii Odnawialnej. Celem stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw popularyzujących
i promujących produkcję oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Jako członek gmina
chce skorzystać z doświadczeń Stowarzyszenia zarówno w związku z planami budowy elektrowni
wiatrowych, ale także popularyzacji fotowoltaniki i innych form energii odnawialnej.

