Informacja z obrad VII sesji Rady Gminy
VII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 16 lipca 2015r. Zaproszony na sesję Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie Mariusz Przybył przedstawił informację
dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Poinformował, że na terenie powiatu
zanotowano w 2014r. ogółem 445 zdarzeń (150 pożarów, 280 miejscowych zagrożeń i 15 alarmów
fałszywych), w tym w gminie Rozdrażew 16 (5 pożarów, 11 miejscowych zagrożeń). W I półroczu
2015r. w powiecie wystąpiło 15 zdarzeń. Zaznaczył, że miejscowa jednostka OSP Rozdrażew
włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczego - Gaśniczego w 2014r. uczestniczyła
w 13 zdarzeniach. Zwrócił uwagę m. in. na występujące w okresie grzewczym zagrożenia zatrucia
dwutlenkiem węgla oraz ustawowe obowiązki właścicieli posesji w zakresie wykonywania
przeglądów technicznych przewodów wentylacyjnych i kominowych oraz ich czyszczenia.
Zasygnalizował spadającą liczbę zdarzeń i wypadków z udziałem maszyn rolniczych zwłaszcza
w okresie prac żniwnych. Przypominał obowiązujące przepisy p.poż. w zakresie stawiania pryzm
i stogów w zagrodach rolniczych.
Natomiast uczestniczący w sesji Komendant Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. Jerzy Grygiel
przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy. Komisariat w Koźminie swym
działaniem obejmuje gminy Rozdrażew i Koźmin Wlkp. Komendant uznał gminę Rozdrażew
za bezpieczną z uwagi na notowaną niską liczbę zdarzeń i interwencji. Stwierdził, że liczba kradzieży,
rozbojów, przestępstw związanych z narkotykami jest znikoma. Zwrócił uwagę na zmniejszającą się
na przestrzeni ostatnich lat liczbę włamań, notowanych 10-12 rocznie. W I półroczu 2015r. na terenie
gminy Rozdrażew zanotowano 1 włamanie, 5 kradzieży samochodów (w gm. Koźmin Wlkp.).
Zasygnalizował szerzenie się przestępstw i oszustw w licytacjach internetowych. Zwrócił uwagę
na stan bezpieczeństwa na drogach i występujące kolizje. Komisariat notuje w ciągu roku pojedyncze
przypadki przemocy w rodzinie na terenie gminy. Zasygnalizował obowiązujące od 1 lipca br. zmiany
przepisów w wysokości mandatów za wykroczenia społeczne.
Podczas sesji Rada Gminy podjęła pięć uchwał. Pierwszą uchwałą znowelizowała tegoroczny
budżet gminy. Zmiany w budżecie polegały na wprowadzeniu dodatkowych 117.573,95zł. Dodatkowe
dochody pochodziły m.in. z: dofinansowania przebudowy drogi w Nowej Wsi będącego wynikiem
porozumienia zawartego z Nadleśnictwem Krotoszyn (46.097,48zł), wpływów z najmu pomieszczeń
w ZSP Rozdrażew, które przeznaczono na bieżące wydatki szkoły (2.100zł) oraz z dotacji celowych
z budżetu państwa przekazanych na zakup podręczników dla uczniów (33.503,09zł), działalność
asystenta rodziny (1470zł) i wypłatę dodatków energetycznych (225zł). Z kolei ponadplanowe
wpływy z podatków lokalnych przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków komunalnych i remont
dachu budynku w Wolenicach (razem 25.000zł) oraz na organizację dożynek gminnych i wydarzeń
kulturalnych w drugim półroczu (razem 5.000zł). Oszczędności wynikające z rozliczenia inwestycji
drogowych (81.500zł) przeznaczono na nowe zadanie - przebudowę odcinka ulicy Parkowej w celu
wykonania chodnika łączącego osiedle mieszkaniowe z ulicą Koźmińską.
Kolejną podjętą uchwałą Rada Gminy ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uchwała wynika
ze zmiany przepisów prawnych i konieczności aktualizacji obowiązujących na terenie gminy z 2001r.
uregulowań. Rada utrzymała trzy punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży i zmniejszyła z 22 do 20 limit (sklepów) punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, przy 11 obecnie
funkcjonujących na terenie gminy. Realizując obowiązek ustawy ustaliła minimalną odległość
nie mniejszą niż 50m miejsc sprzedaży i podawania alkoholu od szkół, kościołów, cmentarzy, zakładu
opieki zdrowotnej oraz sposób pomiaru tej odległości.
Następną uchwałą Rada wyraziła wolę kontynuacji członkostwa Gminy Rozdrażew
w Stowarzyszeniu„Wielkopolska z Wyobraźnią, tworzącego Lokalną Grupę Działania w okresie
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Deklaracja dalszego
członkowstwa gminy w strukturach w/w stowarzyszenia da możliwość skorzystania ze środków
nowego PROW w ujęciu LEADER, z których gmina skorzystała już w latach 2007-2013 m.in. na
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, boisk sportowych, czy wyposażenie świetlic wiejskich.

Kolejna uchwała dotyczyła zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników. W celu dokonania na terenie gminy wyboru ławników na kadencję
2016-2019 upoważniono przewodniczącego Rady do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji informacji o zgłoszonych trzech kandydatach na ławników do Sądów Rejonowych
w Krotoszynie i Ostrowie Wlkp.
Ostatnią podjętą uchwałą Rada dokonała wyboru nowego składu doraźnej Komisji
Inwentaryzacyjnej w składzie: Jan Maciejewski, Danuta Klinik, Zenon Włodarczyk, co umożliwi
kontynuację zadań związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości poprzez ich
komunalizację.

