Informacja z obrad XIV sesji Rady Gminy
XIV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 30 marca 2016r. Podczas sesji radni przyjęli dwa
sprawozdania oraz siedem uchwał. W pierwszym punkcie Rada zapoznała się ze sprawdzaniem
z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rozdrażewie za 2015r. przedłożonym przez
Przewodniczącego Zespołu p. Kamila Knopika. Zespół realizuje i koordynuje zadania w zakresie
rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie na obszarze gminy. W 2015r. prowadził
siedemnaście spraw w ramach tzw. „Niebieskiej karty”. Swymi działaniami Zespół wspierał 13 rodzin
z terenu gminy dotkniętych zjawiskiem przemocy. Ponadto propagował informacje o możliwościach
uzyskania pomocy przez ofiary przemocy.
W kolejnym punkcie przyjęto sprawozdanie z realizacji gminnego programu rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015r. Środki wydane w ramach
programu zamknęły się kwotą 62.890 zł 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 – 9.221zł zł,
- bezpłatne zajęcia z logopedą dla najmłodszych uczniów, naukę pływania dla uczniów klas IV,
zajęcia sportowe i turnieje w piłkę nożną – 19.699,72zł,
- promocja aktywnego wypoczynku: organizacja półkolonii dla najmłodszych uczniów, festynu
rodzinnego i rajdu rowerowego - 16.750,90zł,
- koszty badań osób uzależnionych, funkcjonowania komisji oraz materiały informacyjne –
7.829,42zł,
- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie – 9.389zł.
Pierwszą podjętą uchwałą Rada Gminy dokonała zmian w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016r. Preliminarz wydatków zwiększono o kwotę
17.628zł, na którą złożyły się środki niewykorzystane na realizację programu w ubiegłym roku oraz
dodatkowe tegoroczne wpływy związane z prognozowanymi opłatami za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych. Dodatkowe środki przeznaczono na dofinansowanie organizacji wycieczek
szkolnych, kolonii i obozu dla dzieci, naukę pływania dla uczniów, realizację programów
profilaktycznych, pokrycie kosztów badań osób uzależnionych oraz zakup materiałów informacyjno szkoleniowych.
Kolejną uchwałą wprowadzono zmiany w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
na 2016r. Niewykorzystane na realizację programu w ubiegłym roku środki w kwocie 1.500zł
przeznaczono na kontynuację programów profilaktycznych.
Podczas sesji Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając dochody i wydatki
o kwotę 1.295.620zł. Do budżetu wprowadzono m.in.: dotację celową z budżetu państwa na realizację
Programu „Rodzina 500+” (1.267.923zł), dotację Powiatu Krotoszyńskiego na utrzymanie czystości
ulic powiatowych (9.624zł), wpływy z wynajmu sali w Nowej Wsi przeznaczone na bieżące
utrzymanie świetlicy (7.876zł) oraz zwiększone wpływy z tegorocznych opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczone zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą (8.097zł).
W ramach wprowadzonej kwoty 511.420zl z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku
poprzedniego zwiększono środki zabezpieczone m.in. na: przebudowę dróg gminnych
w miejscowościach Budy, Wyki, Wolenice - Dębowiec, Rozdrażew ul. Parkowa (łącznie 215.000zł),
budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (117.134zł - niewykorzystane
na gospodarkę odpadami w latach 2013-2014 oraz w 2015r. na przygotowanie dokumentacji
i wyposażenie PSZOK-u ), zakup energii na oświetlenie dróg i ulic (18.000zł), wynagrodzenia
z pochodnymi w administracji (18.870zł - niewykorzystane na ten cel w ub. roku), fundusz
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (11.031zł), bieżące utrzymanie świetlic
wiejskich (9.385zł - niewykorzystane w ub. roku).
Środki z rozliczenia ubiegłego roku przeznaczono również na nowe zadanie: opracowanie
dokumentacji rozbudowy przedszkola w Rozdrażewie (60.000zł) i rozbudowy budynku
administracyjnego z przeznaczeniem na archiwum urzędu (50.000zł) oraz dokumentacji na potrzeby
zatwierdzenia herbu, flagi i pieczęci gminy oraz ustanowienia medalu dla zasłużonych osób (razem
10.000zł).

W ramach przesunięć po stronie wydatków planowane środki funduszu sołeckiego na przebudowę
drogi w Maciejewie (10.000zł) przeznaczono zgodnie z uchwałą sołectwa na kruszenie kamienia
polnego, bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizację imprezy integracyjnej.
Dokonano również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 w oparciu
o zmiany dochodów i wydatków wynikające ze zmiany budżetu. W wykazie przedsięwzięć dokonano
zmiany limitów wydatków na zadanie budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz przebudowę drogi w Maciejewie.
Kolejną uchwałą Rada Gminy ustaliła taryfy za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Skorygowane
po analizie kosztowej wnioski Spółdzielni Kółek Rolniczych oraz Kółka Rolniczego przewidywały
utrzymanie ceny za wodę na poziomie 2,59 zł 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 8% podatku VAT.
Taryfy przedłużono do 30 kwietnia 2017r.
Podczas sesji dokonano zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie.
Realizując postanowienia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Rada wyznaczyła Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do realizacji zadania z zakresu świadczenia
wychowawczego nałożonego gminom nowym programem „Rodzina 500+”, co spowodowało
konieczność wprowadzenia dodatkowego zadania i zaktualizowania statutu tej jednostki.
Ostatnią uchwałą Rada przyjęła na nowo zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew. Uchwała porządkuje ustalony
wcześniej tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych w odniesieniu do dyrektorów szkół,
przedszkoli, wicedyrektora, kierowników szkół filialnych, ujednolica wymiar godzin na stanowisku
pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego oraz w przypadku potrzeby zatrudnienia nauczyciela
wspomagającego. Określa również logarytm, który stanowi podstawę ustalenia obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
wymiarze godzin m.in. nauczyciel, bibliotekarz, opiekun świetlicy.

