Informacja z obrad XIX sesji Rady Gminy
XIX sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 16 września 2016r. W jednym z pierwszych
punktów Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Krotoszynie Andrzej Skrzypczak przedstawił informację o działalności ARiMR oraz formach
pomocy udzielanej rolnikom. Omówił priorytety i instrumenty wsparcia Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które wdraża ARiMR. Zapowiedział, że w dniach
od 29 września do 28 października br. prowadzony będzie nabór wniosków na wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, na które przewidziano ok. 700mln
euro. Warunkiem uzyskania pomocy w formie refundacji (max. do 50% kosztów poniesionych
na realizację inwestycji) będzie rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa
produktów rolnych m.in.: mleka, mięsa, owoców, warzyw, zbóż, ziemniaków, jaj oraz roślin oleistych
i wysokobiałkowych. Zasygnalizował, że od 30 września do 28 listopada rusza nabór wniosków
na dofinansowanie nowych grup producentów rolnych, natomiast do 11 października wsparcie
finansowe mogą otrzymać rolnicy, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.
Pan Andrzej Skrzypczak zapowiedział w najbliższym czasie nową formę pomocy
dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw, których przychody są niewystarczające
na sfinansowanie powstałych od 7.08.2014r. do 30.04.2016r. niepodatkowych należności
budżetowych o charakterze publicznym lub zobowiązań cywilnoprawnych. Po wejściu w życie
rozporządzenia Rady Ministrów dnia 23 sierpnia br. biuro powiatowe ARiMR będzie przyjmować
wnioski o udzielenie nieoprocentowanych pożyczek, a współpracujące banki – wnioski o udzielenie
kredytów. Zapowiedział również, że od 17 października do 30 listopada 2016r. wypłacane będą
zaliczki na poczet wszystkich płatności obszarowych stosowanych w Polsce (jednolitej płatności
obszarowej, dodatkowej, na zazielenienie, związanych z produkcją oraz płatności dla młodych
rolników). Zaliczki wypłacone zostaną w wysokości 70% stawki danej płatności, powierzchni
obszaru albo liczby zwierząt zatwierdzonych do danej płatności. Od 1 września uruchomiono Punkty
Informacyjne ARiMR, które udzielają informacji o obecnie wdrażanych instrumentach wsparcia,
oferowanych przez Agencję. Punkt Biura Powiatowego w Krotoszynie - w pokoju nr 8 na piętrze czynny jest w godzinach urzędowania Agencji.
W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2016r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
gminy. Wójt Gminy Mariusz Dymarski poinformował, że na dzień 30 czerwca gmina uzyskała
dochody w kwocie 9.631.645,48zł, co stanowi 55,3% rocznego planu. Natomiast wydatki poniesiono
w wysokości 8.115.468,37zł, co stanowi 43,7%. Wydatki majątkowe wykonano tylko w wys. 5,3%
rocznego planu (wydatkowano 158.384,77zł). Wyjaśnił, iż tak niskie wykonanie wydatków
inwestycyjnych wynika z faktu, że prowadzone w pierwszym półroczu inwestycje drogowe zostały
zakończone i rozliczone w lipcu, a termin realizacji głównych tegorocznych inwestycji (rozbudowa
Przedszkola w Nowej Wsi, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, przebudowa
ul. Przemysłowej i Powstańców Wlkp.) przypadł na drugie półrocze.
Trakcie sesji Rada przyjęła cztery uchwały. Pierwszą z nich Rada znowelizowała podjętą w lutym
2016r. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę
bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków
k/ Ostrowa Wlkp., mającej stanowić zabezpieczenie dla naszej części Wielkopolski. W związku
z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o braku możliwości
wykorzystania części środków w roku 2016, cała pula stanowiąca udział gminy w zadaniu (9.022zł)
przekazana zostanie w roku 2017.
Drugą uchwałą Rada znowelizowała tegoroczny budżet zwiększając jego dochody i wydatki
o kwotę 228.707zł. Do budżetu wprowadzono częściową refundację z budżetu państwa wydatków
poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. (70.082zł), którą przeznaczono na: zwiększenie
wydatków na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdrażewek (3.000zł), szkolenia
ratowników w jednostkach OSP (4.000zł), zakup sadzonek drzewek (4.000zł) oraz zwiększenie
wydatków na pokrycie kosztów energii (59.082zł, głównie na oczyszczalni ścieków). Wprowadzone
do budżetu dochody z oprocentowania lokat bankowych przeznaczono na zakup urządzenia

do zabezpieczenia sieci informatycznych wraz z oprogramowaniem (6.240zł) oraz zwiększenie
nakładów na budowę zjazdu drogowego (4.500zł). W zmienionym budżecie po stronie dochodów
i wydatków ujęto także dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na wypłatę świadczeń
rodzinnych (147.397zł) i realizację programu „Wyprawka szkolna”(325zł).
W ramach nowelizacji budżetu dokonano też przesunięć po stronie wydatków w celu
zabezpieczenia środków na zwiększenie zakresu realizacji przebudowy ul. Przemysłowej z odcinkami
ulic przyległych w Rozdrażewie (144.511zł) oraz bieżące utrzymanie przedszkola w Rozdrażewie
(4.797zł). Rada Gminy zaakceptowała również przeznaczenie środków na zagospodarowanie
otoczenia Przedszkola w Nowej Wsi: remont sąsiadującej z nim remizy (10.000zł) oraz wymianę
nawierzchni przy budynku przedszkola i sali wiejskiej w Nowej Wsi (30.000zł, w tym 10.654,71zł
z funduszu sołectwa Nowa Wieś).
Dokonano również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025
w oparciu o zmiany dochodów i wydatków wynikające z dwóch omówionych powyżej uchwał.
Ostatnią uchwałą Rada na nowo uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Rozdrażew. Konieczność przyjęcia nowego regulaminu i dostosowania do obecnego stanu
prawnego wynikła z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
najnowszych interpretacji przepisów i zakresu kompetencji Rady Gminy do regulacji obowiązków
w zakresie utrzymania czystości. W regulaminie na nowo określono sposób mycia pojazdów
samochodowych poza myjniami oraz wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji.

