Informacja z obrad XXXVII sesji Rady Gminy
W dniu 28 grudnia 2017r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zanim Rada
przystąpiła do głównego punktu obrad – przyjęcia budżetu gminy na rok 2018 – podjęła 9 uchwał.
Pierwszą z nich znowelizowała tegoroczny budżet gminy wprowadzając do niego: subwencję
uzupełniającą (69.224zł – o tę samą wartość zmniejszono planowane wpływy z tytułu udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz otrzymaną nagrodę w konkursie wojewódzkim
za realizację projektu „Teatr łączy pokolenia” (7.000zł), którą przeznaczono na kontynuację projektu.
Wprowadzono ponadplanowe dochody placówek oświatowych przeznaczając je na pokrycie
bieżących wydatków w tych jednostkach (łącznie 8.235zł).
Odrębną uchwałą Rada określiła montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dzielicach jako
wydatek budżetowy, który nie wygasa z upływem roku 2017, przedłużając termin, w jakim rozliczona
zostanie realizacja do marca 2018r.
Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2025
określając nowe limity na zadania „Odbiór i transport odpadów komunalnych” i „Budowa sali
sportowej przy SP w Nowej Wsi”.
Kolejna z uchwał dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu
w 2018r. Przewiduje ona udzielenie dotacji na:
- kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej Henryków - Rozdrażew - do kwoty 150.000zł (taką
samą kwotę zabezpieczył powiat, co ma umożliwić starania o dofinansowanie całości zadania,
a w razie braku możliwości uzyskania wsparcia - realizację pierwszego odcinka),
- wspólną realizację na terenie gminy „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Powiatu Krotoszyńskiego” - do 25.000zł (dotacja umożliwi wzorem roku 2017 pokrycie kosztów
odbioru i utylizacji eternitu),
- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (10.199zł),
- zakup pojazdu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (1.800zł) oraz dowóz na zajęcia w WTZ
niepełnosprawnych uczestników z terenu gminy (1.500zł).
Rada przewidziała również pomoc rzeczową (do wartości 45.000zł) polegającą na wymianie
nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi w oparciu o materiał przekazany przez
powiat.
W trakcie sesji Rada przyjęła założenia dwóch programów profilaktycznych na rok 2018:
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Realizując wymagania ustawowe środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(56.000zł) i dodatkowy tysiąc złotych środków własnych przeznaczono na działania związane
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, szczególnie profilaktykę. Programy przewidują
kontynuację realizowanych zadań m.in.: organizację aktywnych form wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączoną z realizacją działań profilaktycznych, półkolonii, turnieju piłkarskiego,
pokrycie kosztów badań osób uzależnionych, funkcjonowanie punktu konsultacyjnego oraz wsparcie
działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Podjęte dwie kolejne uchwały dotyczyły zmiany uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcania
Zespołów Szkół Publicznych w Rozdrażewie i Nowej Wsi w ośmioletnie Szkoły Podstawowe. Z uwagi
na obecną interpretację przepisów przez Wydział Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego z uchwał usunięto
zapisy o obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym.
Następnie Rada na nowo ustaliła wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych. Uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia podwyższyła
obowiązujący od 2010r. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych do 12 zł za godzinę oraz
za udział w szkoleniach pożarniczych poza terenem gminy do 3 zł za godzinę. Ma on stanowić
rekompensatę za czas poświęcony czynnościom ratowniczym oraz szkoleniom.
Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w związku z nowym budżetem gminy
przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018-2025. Określa ona m.in.:
przewidywane dochody gminy, wydatki z podziałem na inwestycyjne i związane z bieżącym
funkcjonowaniem gminy oraz kwoty przypadające na spłatę pożyczek. Ponadto zawiera zestawienie
planowanych przedsięwzięć, których czas realizacji wykracza poza rok 2018.
Kulminacyjnym punktem sesji było przyjęcie budżetu gminy na rok 2018. Po przedstawieniu założeń
projektu budżetu przez Wójta radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Następnie, w głosowaniu, akceptację Rady uzyskały autopoprawki zgłoszone przez
Wójta. Ostatecznie, przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy budżet na rok 2018 zakłada dochody
w wysokości 21.576.085,04zł oraz wydatki na poziomie 22.237.803,04zł.

Głównymi składnikami strony dochodowej przyszłorocznego budżetu będą:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 6.007.720 zł (większość
na realizację programu 500 plus oraz świadczeń rodzinnych),
- subwencja oświatowa z budżetu państwa - 4.633.480zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.140.609zł,
- bezpośrednie wpływy podatkowe do budżetu gminy - 2.505.112zł,
- udział w podatkach dochodowych płaconych do budżetu państwa –2.516.801zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów i zrzut ścieków – 963.400zł,
- dochody z majątku gminy (czynsze z dzierżaw i najmu oraz wpływy ze sprzedaży działek
budowlanych) – 545.969zł,
- dotacje z programów unijnych - 226.706,04 zł,
- dotacje z budżetu państwa na dofinasowanie zadań własnych gminy (głównie opieki przedszkolnej) –
193.273zł,
Natomiast po stronie wydatkowej działy budżetu przedstawiają się następująco:
Rolnictwo i łowiectwo – 61.150zł (utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, odpis na izbę rolniczą,
utylizacja padłych zwierząt, konkurs ogrodów),
Transport i łączność – 1.002.910zł (utrzymanie i remonty dróg, przebudowy dróg w Dzielicach
i Trzemesznie, dokumentacje przebudowy drogi w Dąbrowie i ul. Kościuszki, powierzchniowe
utrwalenie drogi w Chwałkach, dofinansowanie do inwestycji przy drogach powiatowych),
Gospodarka mieszkaniowa – 1.196.048zł (utrzymanie i remonty budynków komunalnych, obsługa
nieruchomości gminnych, modernizacja Ośrodka Zdrowia z dobudową windy, budowa parkingu przy
ul. Krotoszyńskiej),
Działalność usługowa – 21.000zł (koszty oceny aktualności planu zagosp. przestrzennego
i przygotowania decyzji o warunkach zabudowy),
Administracja publiczna – 3.056.834zł (koszty funkcjonowania Rady Gminy, Urzędu Gminy, Urzędu
Stanu Cywilnego, Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli, obsługi oczyszczalni ścieków, promocja
gminy, diety sołtysów, składki do stowarzyszeń i związków gmin, realizacja unijnego projektu
wdrożenia e-usług administracyjnych). Dodatkowe 1.025zł pochłonie prowadzenie i aktualizacja
rejestru wyborców (realizacja zadania zleconego).
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 92.470zł (utrzymanie jednostek OSP,
ich sprzętu, obiektów oraz koszty zarządzania kryzysowego),
Obsługa długu publicznego – 81.800zł (odsetki od zaciągniętych pożyczek),
Różne rozliczenia – 124.000zł (rezerwy: ogólna i celowe),
Oświata i wychowanie – 7.417.482zł (koszty utrzymania szkół, przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych, dowozu uczniów oraz wymiany okien w budynku szkolnym w Nowej Wsi, adaptacji
placówek filialnych, dokumentacji budowy przedszkola w Rozdrażewie i sali sportowej w Nowej
Wsi),
Ochrona zdrowia – 66.022zł (realizacja programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii).
Pomoc społeczna – 350.947zł (różne formy pomocy społecznej oraz koszty funkcjonowania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej),
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 64.955zł (realizacja projektu usług społecznych
i zdrowotnych, dotacje do Warsztatów Terapii Zajęciowej),
Edukacyjna opieka wychow. - 141.083zł (funkcjonowanie świetlicy szkolnej),
Rodzina - 5.961.315zł (realizacja programu 500plus oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych),
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.987.087zł (koszty funkcjonowania oczyszczalni
ścieków wraz z nakładami na modernizację, systemu gospodarki odpadami, utrzymania czystości
i zieleni na terenach publicznych, monitoringu zrekultywowanego wysypiska odpadów, utrzymania
bezpańskich zwierząt, oświetlenia ulic i dróg z nakładami na przygotowanie rozbudowy sieci,
wyposażenia ekipy technicznej, zabezpieczenie udziału własnego w projekcie dotyczącym montażu
instalacji fotowoltaicznych),
Kultura - 505.021zł (koszty utrzymania Biblioteki Publicznej, świetlic wiejskich wraz
z zagospodarowania ich otoczenia w Rozdrażewku, Maciejewie, Wolenicach, Grębowie i Wykach,
organizacji wydarzeń kulturalnych),
Kultura fizyczna – 106.653zł (koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wyposażenia
placu zabaw w Budach, zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Henrykowie, dotacji dla klubów
sportowych i stowarzyszeń).
Pełna treść budżetu dostępna na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl w zakładce „Budżet”.

