Informacja z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy
W dniu 27 lutego odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych
punktów zaproszony na sesję radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Julian Jokś przedstawił
informację o pracy Sejmiku. Sejmik Województwa jest organem stanowiącym i kontrolym samorządu
województwa, istnieje od 1998r. W skład Rady Sejmiku wchodzi 39 radnych. Zapoznał z obecną
strukturę Sejmiku oraz pełnionymi funkcjami. Organem wykonawczym województwa jest Zarząd
na czele z Marszałkiem. Urząd Marszałkowski natomiast jest aparatem pomocniczym Zarządu. Dzieli
się na 20 departamentów, które przy realizacji swoich zadań współdziałają z Sejmikiem i jego
komisjami. Przybliżył zakres zadań i spraw prowadzonych przez poszczególne departamenty.
W dalszej swej wypowiedzi zwrócił uwagę na wdrażanie w ostatnim czasie wielu nowych ustaw
i przejmowanie kolejnych kompetencji samorządowych przez szczebel rządowy. W konsekwencji
tych zmian m.in. zlikwidowano Wojewódzki Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych a utworzono
Wody Polskie, w kompetencji których będzie także ustalanie cen wody i opłat za ścieki. Zmiana
ustawy wyłączyła z gestii Sejmiku także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, który wspierał zadania samorządów w zakresie małej retencji, oczyszczalni, kanalizacji,
ochrony powietrza. Wcześniej przez sektor państwowy wchłonięte zostały Ośrodki Doradztwa
Rolniczego.
Budżet województwa wynosi 1,5 mld zł. Sejmik dodatkowo dysponuje środkami unijnymi. Budżet
przewiduje największe wydatki na transport (inwestycje kolejowe, drogowe) i zdrowie. Zabezpiecza
wydatki związane z rozwojem obszarów wiejskich, sportem, turystyką, edukacją, czy współpracą
z organizacjami pozarządowymi. Podkreślił, że Wielkopolska znajduje się w czołówce regionów pod
względem wykorzystania środków unijnych.
Przedstawił realizowane przez samorząd województwa programy i projekty oraz ogłaszane nabory
wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy m.in. w zakresie modernizacji
szatni hal sportowych, czy renowacji zabytków.
Następnie Rada zapoznała się z przedłożonym przez Kierownika Gminnego Zespołu Szkół
i Przedszkoli p. Henryka Jankowskiego sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Rozdrażew w roku 2017. Łączna pula dodatków uzupełniających
wypłaconych w styczniu z tytułu nieosiągnięcia wymaganych średnich wynagrodzeń w trakcie roku
2017 wyniosła 111.476,35zł.
Podczas sesji Rada przyjęła dziewięć uchwał. Pierwszą z nich znowelizowała tegoroczny budżet
zwiększając zarówno dochody jak i wydatki. Do budżetu wprowadzono: dotację celową z budżetu
państwa na wypłatę dodatków energetycznych (225zł), wpłatę Rady Rodziców Przedszkola w Nowej
Wsi jako udział w zakupie tablicy interaktywnej oraz wpłatę mieszkańca Trzemeszna na przebudowę
sieci wodociągowej biegnącej przez jego nieruchomość (29.000zł). W ramach kwoty 179.784zł
wprowadzonej z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku poprzedniego zabezpieczono
środki na: wymianę pieca centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Dąbrowie (15.000zł),
przygotowanie nowego przedstawienia Teatrzyku „Iskierki” i Teatru Seniorów „Gracja” (7.000zł
otrzymanej w ubiegłym roku nagrody za projekt "Teatr łączy pokolenia"), dofinansowanie zakupów:
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Krotoszynie (20.000 zł) i nowego aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie
(10.000zł). W budżecie zaplanowano też udział gminy w zakupie tablicy interaktywnej dla
Przedszkola w Nowej Wsi (4.000zł) oraz w przebudowie wodociągu w Trzemesznie (29.000zł,
co wiąże się z zamiarem, by przy okazji przebudowy wnioskowanej przez mieszkańca zmienić
również przebieg linii wodociągowej na dalszym odcinku). Ponadto zwiększono środki zabezpieczone
na: podziały nieruchomości mienia komunalnego (10.000zł), bieżące utrzymanie jednostek OSP Budy
i Rozdrażew (razem 5.000zł), pokrycie opłat za pobyt mieszkańca w DPS (12.200zł) oraz wydatki w
dziale
Administracja z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, realizację zadań
wynikających z nowych przepisów m.in. w zakresie ochrony danych osobowych, transmisji z obrad
sesji oraz promocję gminy (łącznie 67.691zł - niewykorzystane w zakresie Administracji w ub. roku).
Kolejna z uchwał dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018
roku. Daje ona podstawę do udzielenia przewidzianej w budżecie dotacji w kwocie 10.000zł na
dofinansowanie zakupu nowego aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącemu
ochronie zdrowia mieszkańców powiatu, jaki i naszej gminy. Przedsięwzięcie sfiansowane zostanie
z udziałem środków samorządów, SP ZOZ Krotoszyn oraz Fundacji MAHLE.

Rada dokonała rówież zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata
2018-2025 w oparciu o zmiany dochodów i wydatków wynikające ze zmiany budżetu. Urealniono
planowane rozchody i kwotę długu wynikające ze spłaty zaciągniętej w 2017r. pożyczki na ostatni
etap budowy kanalizacji na osiedlu w Rozdrażewie.
Realizując coroczny obowiązek Rada przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew na rok 2018. Program określa
zadania podejmowane przez gminę, zasady współpracy ze schroniskiem w Radlinie i koszty realizacji
programu.
Następna uchwała dotyczyła zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.
Konieczność dokonania zmiany inkasentów opłaty targowej wynikła w związku z przejściem na
emeryturę jednego z nich. Rada utrzymała obecnego inkasenta Elżbietę Bałęczną i wyznaczyła
kolejnych: Izabelę Włodarczyk i Magdalenę Walczak.
Kolejną chwałą Rada wyraziła zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu
użytkowego na okres 10 lat. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 171m2
stanowiący budynek byłej Masztalarni w Rozdrażewie, z którego korzystało Stowarzyszenia Kobiet
Wiejskich „ROZDRAŻEW”. Rada przychylając się do wniosku Stowarzyszenia wyraziła zgodę
na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat, która zapewni najemcy możliwość korzystania
z poniesionych i planowanych kolejnych nakładów na remont lokalu oraz rozwijania swej
działalności.
Podczas obrad przyjęto uchwałę w sprawie podziału Gminy Rozdrażew na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Obowiązek
dokonania przez Radę Gminy na nowo podziału gminy na okręgi wyborcze nałożyły znowelizowane
przepisy Kodeksu wyborczego oraz nowa ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych. Rada przyjęła dotychczas obowiązujący podział gminy na piętnaście jednomandatowych
okręgów wyborczych. W związku z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie nadania na terenie sołectwa Rozdrażew ulicy 25 Stycznia nazwy Kompanii Rozdrażewskiej
wprowadziła zmianę nazwy ulicy w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym część sołectwa Rozdrażew.
Ostatnie dwie uchwały dotyczyły przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady
Gminy w 2017r. i planów ich pracy na rok 2018. Plan pracy Rady Gminy zakłada przyjęcie
m.in. sprawozdań z działalności Zespołu Interdyscyplinarengo oraz realizacji współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi, informacji o działaniach Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjno-remontowych na obszarze gminy.
W czerwcu Rada zapozna się ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Plany pracy Komisji
Rady Gminy zakładają posiedzenia Komisji każdorazowo przed sesją i analizę projektów uchwał.
Dodatkowo zapoznają się z: informacją o stanie mienia w zakresie sieci wodociągowej,
funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie, gospodarką
łowiecką na terenie gminy oraz nowymi uregulowaniami w zakresie gospodarki wodnej.
Komisja Rewizyjna planuje odbycie w 2018r. sześciu posiedzeń, na których zajmie się wykonaniem
budżetu za rok 2017, realizacją zadań drogowych na terenie gminy, analizą wpływów i stanem
zaległości z tytułu podatku rolnego, kosztami funkcjonowania przedszkoli. Zbada m.in.
funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz modernizację budynku
ośrodka zdrowia.

