Informacja z obrad XX sesji Rady Gminy
XX sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 9 listopada 2016r. W jednym z pierwszych
punktów obrad Rada Gminy zapoznała się z informacją Wójta Gminy o realizacji zadań oświatowych
za rok szkolny 2015/2016, obejmującą dane o: strukturze szkolnictwa, stanie obiektów placówek
oświatowych wraz z nakładami poniesionymi na przestrzeni ostatniego roku na remonty
i doposażenie, organizacji dowozu dzieci do szkół oraz porównanie wyników sprawdzianu
dla szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego za rok 2015/2016 szkół gminy ze średnimi wynikami
dla powiatu, województwa i kraju.
Dalszy program sesji oprócz przyjęcia dwunastu uchwał, z których dwie dotyczyły określenia
stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2017, zawierał przedłożenie informacji o złożonych
oświadczeniach majątkowych i wynikach ich analizy przez podmioty, na ręce których są składane.
Pierwszą z uchwał Rada określiła stawki podatku od nieruchomości. Rada utrzymała większość
przyszłorocznych stawek podatku od nieruchomości na dotychczasowym poziomie. Wyjątkiem są
dwie stawki, które wymagały obniżenia do poziomu ogłoszonych przez MF stawek maksymalnych na
2017r. Są to stawka od gruntów zajętych pod wodami stojącymi lub płynącymi (4,54 zł od 1 ha) oraz
od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (2,98 zł od 1m²).
Przypominamy pozostałe stawki podatku od nieruchomości, które zostały utrzymane
na dotychczasowym poziomie:
- od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,68zł/m2, pod drogami
wewnętrznymi - 0,10zł/m2, pozostałych - 0,20zł/m2.
- od budynków lub ich części: mieszkalnych - 0,62zł, związanych z prowadzeniem dział. gospodarczej
- 17,50zł (obniżone stawki dotyczą budynków do garażowania sprzętu wykorzystywanego w usługach
w rolnictwie - 6,00zł oraz do działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,50zł), pozostałych budynków - 4,05zł.
Podczas sesji ustalono wysokość stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy.
Utrzymano zdecydowaną większość tegorocznych stawek podatku. Z racji ogłoszonych przez MF
maksymalnych stawek podatków nieznacznego obniżenia wymagały jedynie stawki od samochodów
ciężarowych o czterech osiach i więcej osiach oraz ciągników siodłowych i balastowych o największej
dopuszczalnej masie, dla których w 2016r. obowiązywały wyższe stawki. Ponadto zrezygnowano
z dotychczasowego różnicowania stawek ze względu na produkcję pojazdu przed 1990r. i posiadanie
katalizatora .
Rada Gminy nie podjęła uchwały określającej wysokość podatku rolnego. Oznacza to, że podstawą
naliczenia podatku rolnego w 2017r. będzie ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS cena skupu żyta
za okres 11 kwartałów w kwocie 52,44 zł za kwintal. Tym samym podstawa naliczenia podatku
rolnego będzie o 1,31 zł niższa od obowiązującej w bieżącym roku, co oznacza, iż wysokość podatku
od 1 ha przeliczeniowego obniży się o 3,28 zł.
Kolejną uchwałą Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając dochody i wydatki
o kwotę 8.773 zł. Do budżetu wprowadzono otrzymaną z budżetu państwa dotację celową
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (5.198zł) oraz
ponadplanowe wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach, przeznaczone na zakup
żywności w przedszkolach (3.575zł). Dokonano przesunięć po stronie wydatków w celu
zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących potrzeb kosztem oszczędności uzyskanych na części
wydatków bieżących oraz przesunięcia na rok przyszły kosztów przygotowań dokumentacji
projektowo-kosztorysowych niektórych planowanych inwestycji. W ten sposób wygospodarowano
środki na pokrycie dodatkowych kosztów przebudowy ul. Przemysłowej i Powstańców Wlkp. (m.in.
na wymianę przepustu na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską, odcinkowe ułożenie siatki zapobiegającej
przenoszeniu na nowy asfalt spękań z dotychczasowej nawierzchni i wykonanie przyłączy
kanalizacyjnych do działki gminnej pod kątem jej przyszłego zagospodarowania – 65.000zł), pokrycie
kosztów remontów i funkcjonowania oczyszczalni (30.000zł), opracowanie analizy kosztowej budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Dzielicach na potrzeby składanego
wniosku o dofinansowanie (5.000zł). Ponadto zabezpieczono środki na: zakup materiałów
do remontów budynków komunalnych (10.000zł – w tym na udział gminy w montażu ogrzewania
w budynku byłej Masztalarni przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich użytkujące obiekt), zakup kas
fiskalnych dla jednostek organizacyjnych w związku z centralizacją VAT w samorządach (9.979zł),

udział w kosztach opracowania studium wykonalności w celu ubiegania się przez gminy naszego
powiatu o dofinansowanie unijne na podniesienie jakości usług administracyjnych (2.805zł).
Zwiększono również środki zabezpieczone na: wypłatę ekwiwalentu strażakom (o 2.000zł), promocję
gminy (1.500zł), bieżące utrzymanie Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli (3.616zł) oraz
przygotowanie map geodezyjnych dla przyszłej budowy archiwum urzędu (1.000zł).
Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025
w oparciu o zmiany dochodów i wydatków wynikające z nowelizacji budżetu. W wykazie
przedsięwzięć zwiększono limity wydatków na przebudowę ul. Przemysłowej z odcinkami ulic
przyległych i budowę kanalizacji sanitarnej z wymianą sieci wodociągowej w Dzielicach. Ustalono
jednocześnie termin budowy sali sportowej w Nowej Wsi na lata 2017-2019.
Rada wyraziła zgodę na zawarcie umowy partnerskiej na realizację projektu pod nazwą „Usługi
społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizowany przez powiat krotoszyński i gminy powiatu
projekt ma zapewnić gminie wsparcie finansowe przede wszystkim realizacji przez GOPS usług
opiekuńczych i asystenckich.
W konsekwencji wyżej przyjętej uchwały Rada na nowo ustaliła szczegółowe warunki
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich
pobierania. Konieczność zastąpienia uchwały z 2005r. wynikła ze zmiany przepisów oraz potrzeby
dostosowania uregulowań do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych. Realizując obowiązek
ustawowy Rada ustaliła odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie
23 zł. Odpłatności nie poniosą osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (obecnie 634zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 514zł na osobę w rodzinie). Uchwała określa procentowy udział w odpłatności przez osoby, które
przekraczają powyższe kryterium, natomiast pełna odpłatność nastąpi po przekroczeniu trzykrotności
kryterium dochodowego. Rada przewidziała również możliwość całkowitego lub częściowego
zwolnienia z opłaty w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Kolejną uchwałą Rada przyjęła roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami na 2017 rok. Program określa zasady, zakres i formy współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie wykonywania zadań publicznych. Umożliwia
zlecenie stowarzyszeniom i innym organizacjom (wraz z udzieleniem dotacji) realizacji zadań
w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich wakacyjnego wypoczynku połączonych
z profilaktyką uzależnień, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz integracji i zagospodarowania wolnego czasu osób w wieku
emerytalnym. Na realizację w/w zadań zaplanowano kwotę 26.000 zł.
Ósma uchwała określa jednostkę obsługującą i obsługiwane jednostki oświatowe, prowadzone
przez Gminę Rozdrażew oraz zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach
wspólnej obsługi. Rada realizując znowelizowane przepisy ustawy o samorządzie gminnym wskazała
Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli jako jednostkę, która zapewni wspólną obsługę prowadzonych
przez gminę jednostek oświatowych. Ustaliła jednocześnie zakres powierzonych jednostce zadań
realizowanych na rzecz funkcjonujących na terenie gminy szkół i przedszkoli.
W konsekwencji podjętej wcześniej uchwały Rada dokonała nowelizacji Statutu Gminnego
Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie. W obowiązującym statucie wskazano jednostki
obsługiwane przez GZSziP oraz zaktualizowano publikatory ustaw będących podstawą działania
jednostki.
W trakcie sesji Rada dokonała również uzupełnienia podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz stałe
obwody głosowania. Konieczność takich uchwał wynikła z faktu zasiedlania dwóch nowych ulic:
Rozdrażewskich i Spokojnej na terenie nowego osiedla w Rozdrażewie. Wprowadzono nazwy ulic do
granic okręgu wyborczego nr 1, obejmującego położone w tym samym rejonie ulice Gen. Sikorskiego
i Koźmińską oraz 25 Stycznia i Rynek. Nowe ulice ujęto też w obwodzie głosowania nr 1
obejmującym całe sołectwo Rozdrażew.
Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzielice na lata
2016- 2022. Zatwierdzenie planu przyjętego wcześniej przez zebranie wiejskie jest związane
z ubieganiem się przez gminę o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą
odcinka sieci wodociągowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

