Informacja z obrad III sesji Rady Gminy
W dniu 18 lutego odbyła się III sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych punktów
Rada zapoznała się z przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniem z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew w roku 2014. Podczas sesji Rada Gminy
przyjęła jedenaście uchwał. Pierwsza z nich dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Krotoszyńskiemu w 2015 roku. Uchwała ta daje podstawę do uruchomienia przewidzianych w
budżecie gminy dofinansowań przebudowy drogi powiatowej w Grębowie (172.436zł), budowy
ścieżki pieszo-rowerowej w Henrykowie (64.370zł), działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej
(6.500zł) udzielającego porad i pomocy m.in. osobom z terenu naszej gminy oraz Warsztatom Terapii
Zajęciowej na dowóz uczestników zajęć z terenu gminy (1.450zł).
Podczas sesji dokonano zmian w tegorocznym budżecie gminy zwiększając dochody i wydatki
o kwotę 52.148zł. Do budżetu wprowadzono zwiększone środki subwencji oświatowej przeznaczone
na remont przedszkola w Nowej Wsi (19.901zł), pozyskane dofinansowanie na realizację w ZSP
w Nowej Wsi projektu „Na własne konto” (2.500zł) oraz ponadplanowe wpływy m.in. z tytułu:
darowizny, sprzedaży koszy na odpady, zwrotu za energię oraz planowanego zbycia działek
budowlanych, które przeznaczono na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
(28.000zł), naprawę stołów w świetlicy w Grębowie (1.000zł) i realizację zadania w zakresie opieki
nad zwierzętami bezdomnymi (747zł).
Dokonano przesunięć po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opieki przedszkolnej. Jednocześnie
zabezpieczono środki na zakup planowanego ciągnika z osprzętem (155.000zł) i wkładów własnych
gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów (2.694zł) oraz na realizowany przy współudziale
Powiatowego Urzędu Pracy projekt ”Prace społecznie użyteczne” (1.296zł).
Kolejna uchwała dotyczyła zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach zmieniła zasady ustalania przez rady gmin stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami. Wymusiło to konieczność ustalenia opłaty na nowo. Ponieważ gminne stawki mieszczą się
w granicach ustawowej stawki maksymalnej (71 zł od gospodarstwa segregującego odpady, a w naszej
gminie 51 zł w przypadku najliczniejszych gospodarstw), Rada utrzymała dotychczas obowiązujące
stawki opłat. Wejście w życie nowej uchwały nie wymaga podejmowania żadnych działań przez
mieszkańców.
Następną uchwałą ustalono kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Rozdrażew. Uchwała wynika z nowelizacji ustawy
o systemie oświaty, która wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci zamieszkałych na obszarze gminy
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W przypadku
większej liczby dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu w naborze brane są pod uwagę w pierwszej
kolejności kryteria ustawowe – jak wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka lub rodziców,
samotne wychowywanie dziecka. Rada realizując obowiązek ustawowy określiła „kryteria gminne”,
ich wartość punktową oraz wymagane dokumenty. Wypracowane w wyniku konsultacji z dyrektorami
przedszkoli i kierownikami oddziałów przedszkolnych kryteria umożliwią w pierwszej kolejności
nabór dzieci, które w bieżącym roku kończą cztery lata oraz dzieci, których oboje rodzice pracują
zawodowo.
Realizując coroczny obowiązek Rada przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew na rok 2015 . Stanowi on, że
opiekę bezpańskim zwierzętom z terenu gminy zapewni wyłonione w drodze konkursu ofert
schronisko w Radlinie, gm. Jarocin.
Kolejną uchwałą Rada wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej. Do zbycia
w drodze bezprzetargowej na rzecz Firmy ENERGA -OPERATOR przeznaczono działkę nr 704
o powierzchni 100 m2 na rozdrażewskim Osiedlu, na której usytuowany jest transformator. Zbycie
działki umożliwi uregulowanie statusu działki przeznaczonej wyłącznie na potrzeby infrastruktury
energetycznej.

Ponadto wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę. Do zbycia
w drodze przetargu przeznaczono trzy kolejne działki o pow. 855 m2 - 870 m2 na obszarze nowego
Osiedla w Rozdrażewie.
Następną uchwałą Rada zaopiniowała pozytywnie projekt planu aglomeracji Rozdrażew. Uchwała
wiąże się z procedurą aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
określającego granice terenów o wymaganej budowie kanalizacji sanitarnej (tzw. aglomeracje).
Pozytywna opinia związana jest z wnioskiem gminy o wyłączenie z granic aglomeracji miejscowości
Dąbrowa i Dzielice dla których przygotowywana dokumentacja projektowa wykazała, że liczba
mieszkańców nie osiąga wymaganego wskaźnika koncentracji na kilometr sieci kanalizacyjnej.
Decyzja taka wynika również z faktu, że usunięcie miejscowości z granic aglomeracji ułatwi
pozyskanie środków unijnych z nowego PROW-u, które z uwagi na zmianę zasad dofinansowania
inwestycji kanalizacyjnych będzie można uzyskać wyłącznie dla miejscowości niewchodzących
w skład aglomeracji.
Podczas sesji Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Rozdrażew.
Uchwała jest konsekwencją złożonego wniosku inwestora fermy wiatrowej na terenie gminy.
Zaawansowanie przygotowań do realizacji inwestycji oraz uregulowania prawne w zakresie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii wymagają wprowadzenia korekt do ustaleń
obowiązującego planu w zakresie przebiegu dróg dojazdowych, placów manewrowo - montażowych
oraz parametrów technicznych elektrowni wiatrowych.
Ostatnie dwie uchwały dotyczyły wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie oraz przyjęcia planów pracy na 2015 rok.
W związku z nową kadencją jako przedstawiciela gminy w Radzie Społecznej krotoszyńskiego SP
ZOZ wskazano ponownie wójta gminy Mariusza Dymarskiego. Plan pracy Rady Gminy zakłada
przyjęcie m.in. sprawozdania z realizacji współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, ocenę
aktualności studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Rada zapozna się ponadto z informacją
Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie zamierzeń inwestycyjno – remontowych na terenie gminy,
stanem bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego. W październiku przedłożona zostanie
Radzie informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. Plany pracy Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych zakładają posiedzenia komisji
każdorazowo przed sesją i analizę projektów uchwał. Pierwsza z nich zaplanowała analizę
funkcjonowania oczyszczalni ścieków, a Komisja Spraw Społecznych wizytację miejscowego Zespołu
Szkół Publicznych. Komisja Rewizyjna planuje odbycie w 2015r. sześciu posiedzeń, na których
zajmie się m.in.: analizą wykonania budżetu za rok 2014, gospodarką finansową sołectwa Budy,
kosztami funkcjonowania placówek oświatowych, działalnością Gminnej Biblioteki.

