Informacja z obrad IV sesji Rady Gminy
IV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 30 marca 2015r. Część roboczą sesji poprzedziło
wręczenie przez Wójta Gminy Mariusza Dymarskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Artura
Jakubka podziękowań sołtysom, którzy nie ubiegali się o ponowny wybór w trakcie lutowych
wyborów organów sołectw. Obecnym na sesji Mirosławowi Siudemu i Karolowi Pankowi przekazano
słowa uznania za wkład pracy włożony w rozwój gminy i integrację lokalnej społeczności.
Podkreślono ogromne zaangażowanie obu sołtysów w realizowane na terenie ich sołectw inwestycje:
rozbudowę świetlicy wiejskiej w Budach i zagospodarowania jej otoczenia, - przebudowy dróg
w Trzemesznie, remont wnętrza świetlicy i zagospodarowanie jej otoczenia.
W jednym z pierwszych punktów zaproszony na sesję Starosta Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław
Szczotka przedstawił informację o działalności i zamierzeniach Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego.
Omówił wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej Starostwa oraz możliwości wdrożenia
nowych kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego. Zwrócił uwagę na problemy finansowe powiatu,
wynikające głównie z postępującego zadłużenia krotoszyńskiego szpitala. Przybliżył podjęte działania
mające na celu poprawę tej sytuacji. Podkreślił, że mimo trudnej sytuacji szpital posiada dobre
wyposażenie, świadczy szeroki zakres usług medycznych, w najbliższym czasie przekaże do użytku
nowy oddział chirurgii. Poinformował, że pozyskane dofinansowanie z Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych umożliwi w 2015r. kontynuację przebudowy drogi powiatowej w Grębowie oraz realizację
ul. Kozala w Krotoszynie (droga w kierunku Rozdrażewa) wraz z budową odcinka ścieżki pieszorowerowej w Henrykowie. Zasygnalizował opracowanie dokumentacji projektowej na dalszy odcinek
ścieżki od skrzyżowania z drogą w kierunku Dzielic do Rozdrażewa. Pan Starosta zadeklarował
sfinalizowanie w trakcie tej kadencji tematu budowy chodnika w Trzemesznie wraz z wykupem
gruntu. Zapoznał zebranych z pozostałymi inwestycjami przyjętymi do realizacji przy wsparciu
samorządów gmin. Wysłuchał zgłoszonych podczas sesji uwag i wniosków dotyczących
funkcjonowania powiatu, a zwłaszcza bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.
Podczas sesji radni przyjęli trzy sprawozdania oraz pięć uchwał. W pierwszym punkcie Rada
zapoznała się ze sprawdzaniem z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Rozdrażewie za 2014r. przedłożonym przez Przewodniczącą Zespołu p. Joannę Olejnik. Zespół
realizuje i koordynuje zadania w zakresie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie
na obszarze gminy. W 2014r. prowadził jedenaście spraw w ramach tzw. „Niebieskiej karty”, w tym
dwie rozpoczęte w 2013r. W ramach działalności profilaktycznej propagował informacje
o możliwościach uzyskania pomocy przez ofiary przemocy oraz podejmował działania wobec
stosujących przemoc i w środowiskach zagrożonych przemocą.
Podczas sesji Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2014. W wyniku konkursów ofert w ubiegłym roku dofinansowania z budżetu
gminy otrzymały następujące organizacje:
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” - łącznie 3.950zł na realizację projektu „W zdrowym
ciele zdrowy duch” oraz dwóch kolejnych w zakresie upowszechniania kultury i sztuki: „Cullturowo”
i „Cztery świece adwentu”,
- Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Rozdrażewie - 4.000zł na rozwijanie
edukacji pozaszkolnej, zainteresowań dzieci i młodzieży w ramach projektu „Nasz wszechświat”,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie - łącznie
3.250zł na realizację projektu „Teatr łączy pokolenia” oraz integrację i zagospodarowanie wolnego
czasu osób w wieku emerytalnym w ramach projektu „Senioriada”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” przy ZSP w Rozdrażewie - 3.000zł na organizację imprez
sportowo- rekreacyjnych w kilku dyscyplinach sportowych,
- Stowarzyszenie „Inspiracje” - łącznie 2.800zł na realizację zadania w zakresie promocji zdrowego
stylu życia oraz projektów „Namaluj mój świat” oraz „Letnia szkółka tenisa ziemnego II”,
- Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Jarocinie - 5.000zł na realizację zadania w zakresie
opieki nad zwierzętami przekazanymi z terenu gminy.
W sprawozdaniu omówione zostały również pozostałe formy współpracy (wspólna organizacja imprez
i wydarzeń, nieodpłatne udostępnianie organizacjom pomieszczeń i obiektów, przekazywanie
na stronie internetowej gminy informacji o inicjatywach i działaniach organizacji oraz możliwościach
pozyskania środków zewnętrznych).

Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014r. Środki wydane
w ramach programu zamknęły się kwotą 69.344,14zł i pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych. Przeznaczono je na następujące działania:
- programy i zajęcia profilaktyczne w szkołach, dofinansowanie wycieczek i koloni z programem
profilaktycznym - 15.856,53zł,
- bezpłatne zajęcia korekcyjne z logopedą dla najmłodszych uczniów, kursy nauki pływania dla
uczniów klas IV, zajęcia sportowe i turnieje w piłkę nożną – 23.583,55zł,
- promocja aktywnego wypoczynku: organizacja półkolonii dla najmłodszych uczniów, festynu
rodzinnego i rajdu rowerowego – 16.424,06zł,
- koszty badań osób uzależnionych oraz funkcjonowania komisji – 3.780zł,
- koszty funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 1.200zł,
- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie – 6.500zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na organizację rajdu rowerowego 2.000zł.
Pierwszą uchwałą Rada Gminy znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając dochody
i wydatki o kwotę 42.275 zł. Do budżetu wprowadzono: dotację Powiatu Krotoszyńskiego
na utrzymanie czystości ulic powiatowych (9.624zł), zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa
na wypłatę stypendiów dla uczniów (10.776zł), świadczenia społeczne i funkcjonowanie ośrodka
pomocy społecznej (1.375zł), wpływy z tytułu zwrotu opłaty zastępczej za korzystanie z Domu
Pomocy Społecznej, które przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS
(12.000zł), ponadplanowe wpływy podatkowe, które przeznaczono na zakup wyposażenia szatni
GOSiR (6.500zł) i wykonanie wiaty rekreacyjnej w Chwałkach (dodatkowe 2.000zł).
W ramach nowelizacji budżetu dokonano zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych. W związku
z przesuwanym terminem wdrożenia nowych programów unijnych zmniejszono planowane na ten rok
nakłady na te zadanie, z którymi związane są plany ubiegania się o dofinansowanie (budowa kanalizacji
w Dzielicach, budowa sali sportowej w Nowej Wsi, przebudowa drogi w Maciejewie, Nowej Wsi - tzw.
mała wioska oraz ulicy Przemysłowej wraz z przyległymi). Zwiększono natomiast – łącznie o kwotę
719.000zł – nakłady na planowane do realizacji przebudowy dróg w Grębowie, Nowej Wsi (tzw. ligocka
w kierunku lasu), ul. Łąkowej w Rozdrażewie oraz modernizację budynku Ośrodka Zdrowia, w związku
z upływającym w tym roku terminem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zabezpieczono
też środki (łącznie 126.868zł) na zakup nieruchomości gruntowej w sąsiedztwie Ośrodka i Przedszkola,
wiosenne remonty dróg gminnych oraz aktualizację kosztorysu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie
nowego Osiedla – odcinek stanowiący przedłużenie ul. Witosa. W związku z przesunięciem realizacji
budowy kanalizacji w Dzielicach zmniejszono planowane wpływy ze zwrotu podatku VAT
(o 200.000zł) oraz planowaną na ten rok pożyczkę (o 726.000zł). Na podstawie wniosków sołectw
zmieniono nazwy zadań planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w Trzemesznie
i Chwałkach.
Dokonano również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019. Podstawę
stanowiły zmiany wysokości dochodów i wydatków wynikające ze zmiany budżetu, a także zmiany
w wysokości tegorocznych wydatków na wymienione wyżej inwestycje.
Następną uchwałą Rada zaakceptowała przedłożone przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych oraz
Kółko Rolnicze w Rozdrażewie propozycje utrzymania obowiązujących na terenie gminy taryf
za dostarczanie wody na poziomie 2,59zł za 1m3. Rada zaakceptowała również złożoną przez Wójta
Gminy propozycję utrzymania taryf za zrzut ścieków na poziomie obowiązującym od 2012 roku:
4,00 zł za 1m³ dla gospodarstw domowych, szkół i przedszkoli (także za ścieki dowożone od tej
kategorii odbiorców) oraz 4,50zł za 1m³ dla pozostałych podmiotów. Podstawą utrzymania cen
stanowi zrównoważenie planowanych przychodów z pobieranych opłat z planowanymi wydatkami
na utrzymanie sieci i niezbędne modernizacje. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT,
pobierany w wysokości 8%. Czas obowiązywania taryf przedłużono do 30 kwietnia 2016r.
Kolejną uchwałą Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w sąsiedztwie Przedszkola i Ośrodka Zdrowia w Rozdrażewie. Działka o powierzchni 7.200 m2
pozwoli zabezpieczyć w przyszłości plac manewrowy przy dowozie dzieci do przedszkola i umożliwi

utworzenie miejsc parkingowych w bliskim sąsiedztwie Rynku.
Ostatnia uchwała dotyczyła inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty
za posiadanie psa i wynikała z konieczności zmiany nazwisk inkasentów dla wsi, w których wybrano
nowych sołtysów.

