Informacja z obrad IX sesji Rady Gminy
IX sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 30 października 2015r. W jednym z pierwszych
punktów obrad Rada Gminy zapoznała się z Informacją Wójta Gminy o realizacji zadań oświatowych
w Gminie Rozdrażew za rok szkolny 2014/2015. Obejmowała ona informacje o: strukturze
i organizacji szkolnictwa gminnego, stanie mienia komunalnego będącego w zarządzie placówek
oświatowych wraz z nakładami na remonty i doposażenie, organizacji dowozu dzieci do szkół oraz
wynikach sprawdzianu dla szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego za rok 2014/2015
w porównaniu do średnich powiatu, województwa i kraju. Ponadto radni zapoznali się z wynikami
analiz oświadczeń majątkowych składanych przez radnych, wójta i kierowników jednostek gminnych,
przekazanych przez podmioty, na ręce których oświadczenia są składane, Wojewodę i Naczelnika
Urzędu Skarbowego.
W trakcie sesji Rada Gminy przyjęła dziewięć uchwał. Pierwsza uchwała dotyczyła przeznaczenia
umorzonej części pożyczki zaciągniętej w roku 2009 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie.
Spełnienie przez gminę warunków finansowych oraz wymogów ekologicznych spowodowało,
że Zarząd Funduszu pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy o umorzenie 20% kwoty pożyczki,
co stanowi 130.000zł. Zgodnie z warunkami umorzenia kwotę tę przeznaczono na kolejną inwestycję
z zakresu ochrony środowiska – budowę kanalizacji sanitarnej w Dzielicach.
Kolejną uchwałą Rada Gminy znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając dochody
i wydatki o kwotę 158.584,16 zł. Do budżetu wprowadzono otrzymane z budżetu państwa zwiększone
dotacje celowe przeznaczone na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (137.905,92zł), wypłatę dodatków specjalnych (5.090zł)
i zasiłków okresowych w pomocy społecznej (1.950zł), realizację stypendiów socjalnych dla uczniów
(3.050zł), programu „Wyprawka szkolna” oraz zakup podręczników (1.078,24zł). Na zakup
wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla ZSP Rozdrażew przeznaczono pozyskane dofinansowanie
z ubezpieczeniowego funduszu prewencyjnego (3.130zł) oraz wpływy z najmu pomieszczeń (770zł).
Z kolei środki ze sprzedaży kamieni brukowych przeznaczono na zakup tłucznia i lodówki do sali
wiejskiej w Grębowie.
W związku z przesuwanym terminem uruchomienia nowych programów unijnych znacząco
zmniejszono planowane na ten rok przychody z pożyczek i kredytów, które miały być
zabezpieczeniem wkładu własnego przy wnioskowaniu o dotacje na budowę kanalizacji w Dzielicach
i sali sportowej w Nowej Wsi (z miliona złotych do niespełna 92.200zł) . Po stronie wydatkowej
zmniejszono nakłady na powyższe zadania oraz modernizację budynku ośrodka zdrowia, w związku z
kolejnym wydłużeniem terminu dostosowania obiektów prowadzących działalność leczniczą.
W ramach przesunięć po stronie wydatków część środków zaoszczędzonych w wyniku przetargu
na remont ul. Parkowej w Rozdrażewie przeznaczono na montaż bariery ochronnej na skrzyżowaniu
ulic Przemysłowej i 25-go Stycznia w Rozdrażewie (7.000zł).
Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019 w oparciu
o zmiany dochodów i wydatków tegorocznego budżetu oraz zmniejszenie planowanych pożyczek
na finansowanie zadań inwestycyjnych. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany okresu realizacji
inwestycji przewidzianych z udziałem dofinansowań unijnych oraz wprowadzono zadanie budowy
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Realizując obowiązek wnikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Rada Gminy przyjęła nowe uregulowania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze
gminy, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 r.
Pierwszą z tych uchwał Rada na nowo określiła metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz jej wysokość. Utrzymała dotychczasowe zasady naliczania opłaty
w zależności od liczby mieszkańców tworzących gospodarstwo domowe oraz wysokość miesięcznych
stawek opłat. Dokonała zmiany definicji gospodarstwa domowego.
Odrębną uchwałą określono termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Utrzymano dotychczasowy termin uiszczania opłaty (do 15 dnia każdego
miesiąca) oraz formy jej uiszczania (przelewem na rachunek gminy, gotówką w banku lub kasie
urzędu).

Trzecia uchwała określa sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną opłatę. Rada realizując nowe uregulowania ustawy określiła sposób świadczenia usług
przez stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tryb i sposób zgłaszania
przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady. W ilości nieograniczonej odbierane będą od właścicieli nieruchomości tzw.
odpady zmieszane (wystawiane w pojemnikach) oraz większość selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych. Ograniczenia obejmą zużyte opony (do 4 szt. od jednego pełnoletniego mieszkańca
rocznie) oraz drobne odpady budowlane i rozbiórkowe (do 150 kg z jednej nieruchomości rocznie).
Podkreślić należy, że nie stanowią odpadów komunalnych opony pojazdów użytkowanych w związku
z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego (te mieszkańcy mogą oddawać
w ramach specjalnych zbiórek), natomiast opady związane z prowadzoną budową lub znaczącym
remontem powinny zostać zagospodarowane przez firmę wykonującą pracę lub na własny koszt przez
właściciela nieruchomości. Dostosowano do nowych przepisów odbiór odpadów zielonych, który
będzie realizowany od kwietnia do listopada. W uchwale utrzymano dotychczasową częstotliwość
odbioru odpadów na obszarze gminy oraz wskazano na terenie gminy miejsca odbioru
przeterminowanych leków (apteki uczestniczące w zbiórce tych odpadów ) oraz zużytych baterii
i akumulatorków (Urząd Gminy, szkoły i przedszkola).
Kolejną uchwałą Rada Gminy ustaliła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Nowa ustawa spowodowała
konieczność modyfikacji zapisów określających obowiązek złożenia przez właściciela nieruchomości
deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub wystąpienia zmiany danych będących podstawą
ustalenia opłaty, która w naszym przypadku dotyczy zmiany liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość i tworzących gospodarstwo domowe. Wzór deklaracji zawiera dane niezbędne
do określenia wysokości opłaty oraz wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku zalegania
z opłatą. Zmiana wzoru deklaracji nie wymaga ponownego jej składania przez właścicieli
nieruchomości, jeśli nie zaszły zmiany rzutujące na wymiar opłaty.
Uregulowania w zakresie gospodarki odpadami zakończono przyjętym na nowo regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew. Dostosowano zapisy regulaminu
do zmian wprowadzonych wcześniej omówionymi uchwałami. Doprecyzowano, że obowiązek
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości dotyczy również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
W ostatniej części sesji Rada rozpatrzyła skargę złożoną przez grupę mieszkańców gminy
na bezczynność Wójta Gminy Rozdrażew w zakresie rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na złożone
wnioski dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi
Grębów, Trzemeszno i Nowa Wieś, a przez to naruszenie art. 36 kodeksu postępowania
administracyjnego. Rada zapoznała się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez Komisję
Rewizyjną, na etapie którego wyjaśnienia złożyli Wójt Gminy w zakresie przebiegu i zaawansowania
postępowania planistycznego oraz radca prawny w zakresie obowiązujących przepisów.
Komisja stwierdziła, że procedura sporządzania planu miejscowego jest prowadzona zgodnie
z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z obowiązującym
prawem zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie, na podstawie którego umożliwiono
składanie wniosków do planu. Do rozpatrywania wniosków, o których mowa w skardze nie stosuje się
jednak określonego w kodeksie postępowania administracyjnego miesięcznego terminu załatwienia
sprawy, ponieważ tryb ten określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie
z nim: Wójt nie odpowiada na złożone wnioski ich autorom osobiście, a rozpatruje je poprzez
uwzględnienie lub nieuwzględnieniem w projekcie planu, który po sporządzeniu podlega
upublicznieniu poprzez tzw. wyłożenie do publicznego wglądu. Osoby, których wnioski nie zostały
uwzględnione mają możliwość złożenia uwag, które podlegają rozpatrzeniu przez Wójta,
a w przypadku ich odrzucenia – przez Radę Gminy. Określone przez ustawę terminy na złożenie
uwagi i jej rozpatrzenie rozpoczynają się od momentu wyłożenia projektu planu miejscowego. Ustawa
nie określa natomiast terminu na przygotowanie projektu planu, w praktyce jest on zależny od wielu
czynników, m.in. od szczegółowości i ilości koniecznych uzgodnień. Rada przyjęła ustalenia Komisji
Rewizyjnej i uznała skargę za bezzasadną.

