Informacja z obrad VIII sesji Rady Gminy
VIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 10 września 2015r. W jednym z pierwszych punktów
obrad Rada Gminy zapoznała się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. wraz
z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Planowane dochody budżetu
na dzień 30 czerwca wykonano w kwocie 7.974.900,19 zł, co stanowi 56 % planu. Planowane wydatki
wykonano w kwocie 6.786.449,40 zł tj. 45,2 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu,
że inwestycje drogowe zakończone zostały i rozliczone w III kwartale, a część środków po stronie
wydatkowej zabezpieczono na zadania, o dofinansowanie których gmina ubiegać się będzie w ramach
nowych programów unijnych.
Podczas sesji Rada Gminy przyjęła sześć uchwał. Pierwszą uchwałą znowelizowała tegoroczny
budżet gminy zwiększając zarówno dochody i wydatki o kwotę 91.042 zł. Do budżetu wprowadzono:
kwotę pozyskaną jako zwiększenie subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetu pielęgniarki
szkolnej w ZSP w Rozdrażewie (5.000zł), przekazaną z budżetu państwa częściową refundację
wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. (52.220zł), którą przeznaczono na:
wymianę pokrycia dachowego budynku byłej Masztalarnii i bieżące utrzymanie budynków
komunalnych (łącznie 35.000zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych (15.000zł), pokrycie kosztów
przygotowywanych decyzji o warunkach zabudowy (2.220zł). Natomiast uzyskane ponadplanowe
dochody z podatków, opłat i najmu pomieszczeń przeznaczono na bieżące utrzymanie świetlic
wiejskich (29.450zł), realizację zadań w zakresie kultury (3.000zł) oraz pokrycie kosztów zakupu
nowego pakietu sms dla potrzeb Samorządowego Informatora SMS (1.372zł). Po stronie wydatków
zmniejszono o kwotę 56.998zł dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Grębowie, co wynika
z zakończenia i rozliczenia inwestycji. Środki te przeznaczono na: bieżące funkcjonowanie Urzędu
Gminy (45.000zł), pokrycie kosztów zakupu energii na oczyszczalni ścieków (8.470zł) oraz
zwiększenie dofinansowania budowy ścieżki pieszo – rowerowej w Henrykowie o kwotę 3.528zł,
co wiąże się z rozstrzygnięciem przez Powiat przetargu. Zgodnie z wolą sołectw zmieniono
przeznaczenie tegorocznego funduszu sołectwa Nowej Wsi na oczyszczenie stawu ziemnego
(10.883zł) oraz wsi Trzemeszno na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (1.300zł).
W trakcie sesji Rada ustaliła na nowo szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Rozdrażew lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu
do tego uprawnionego. Konieczność dokonania nowelizacji wynikła ze zmiany ustawy o finansach
publicznych. Uchwała ma zastosowanie do przysługujących gminie należności ze źródeł innych niż
podatkowe (m.in. opłaty za ścieki, czynszów, dzierżaw, zaległości z tytułu Funduszu
Alimentacyjnego). Uchwała określa wzory wniosku o udzielnie ulgi oraz oświadczenia o sytuacji
majątkowej dłużnika.
Kolejną podjętą uchwałą Rada dokonała zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi
Krotoszyńskiemu. Uchwała wynika z wprowadzonych wcześniej zmian w tegorocznym budżecie,
w konsekwencji których Rada zmniejszyła dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Grębowie
do kwoty 115.438zł i zwiększyła dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Henrykowie
do kwoty 67.898zł.
Następna uchwała dotyczyła zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej w miejscowości Rozdrażew przedłużenie ul. Witosa”. Wysokość pożyczki na realizację tegorocznego zamierzenia inwestycyjnego
uzależniona będzie od kosztu realizacji, nie przekroczy jednak kwoty 92.198 zł. Wybór
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako pożyczkodawcy wynika
z preferencyjnych warunków udzielenia pożyczki oraz możliwość częściowego jej umorzenia. Spłata
pożyczki planowana jest na lata 2016-2017.
Dokonano również zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew
na lata 2007 – 2015.Zmiana polega na przedłużeniu obowiązywania Strategii do roku 2016. Pozwoli
to opracować nowy dokument planistyczny gminy z uwzględnieniem założeń nowych programów
unijnych i Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowywanej przez Stowarzyszenie „Wielkopolska
z Wyobraźnią”, którego gmina jest członkiem. Przedłużenie obowiązywania Strategii umożliwi

też realizację funduszy sołeckich w budżecie uchwalanym na rok 2016.
Ostatnia podjęta podczas sesji uchwała dotyczyła wyboru ławników z obszaru Gminy Rozdrażew
na kadencję 2016-202019. Rada Gminy w głosowaniu tajnym wybrała dwóch ławników do Sądu
Rejonowego w Krotoszynie, którymi zostali: Danuta Kołodziej i Maria Szymczak. Ławnikiem
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. wybrany
został Mirosław Włodarczyk.

