Informacja z obrad XXXIX sesji Rady Gminy
W dniu 28 marca odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji radni przyjęli
trzy sprawozdania oraz siedem uchwał. W pierwszym punkcie Rada zapoznała się ze sprawdzaniem
z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rozdrażewie za 2017r. przedłożonym przez
Przewodniczącego Zespołu p. Kamila Knopika. Zespół realizuje i koordynuje zadania w zakresie
rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie na obszarze gminy. W 2017r. prowadził jedenaście
spraw w ramach tzw. „Niebieskiej karty". Swymi działaniami Zespół wspierał 10 rodzin z terenu
gminy dotkniętych zjawiskiem przemocy. Ponadto propagował informacje o możliwościach uzyskania
pomocy przez ofiary przemocy.
W kolejnych punktach przyjęto sprawozdania z realizacji gminnych programów rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017r.
Środki wydane w ramach programów zamknęły się łącznie kwotą 59.585,36 zł i pochodziły z opłat
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholów. Przeznaczono je na następujące działania:
- programy i zajęcia oraz warsztaty profilaktyczne w szkołach, dofinansowanie wycieczek i konkursu
z programem profilaktycznym - 7.621,94zł,
- bezpłatne zajęcia z logopedą dla najmłodszych uczniów, naukę pływania dla uczniów klas IV,
zajęcia sportowe i turnieje w piłkę nożną - 17.407,51zł,
- promocja aktywnego wypoczynku: organizacja półkolonii dla najmłodszych uczniów, festynu
rodzinnego i rajdu rowerowego - 19.225,91zł,
- koszty badań osób uzależnionych, funkcjonowania komisji, szkoleń sprzedawców - 3.050zł,
- koszty funkcjonowania punktu konsultacyjnego - 2.880zł,
- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie - 9.400 zł.
Podczas sesji Rada przyjęła siedem uchwał. Pierwszą z nich znowelizowała tegoroczny budżet
zwiększając zarówno dochody jak i wydatki. Do budżetu wprowadzono: dofinansowanie Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji z programu ERASMUS na realizowany przez Szkołę Podstawową
Rozdrażew projekt wymiany młodzieży (85.270,74zł), dotację Powiatu Krotoszyńskiego przekazaną
na utrzymanie czystości ulic powiatowych w miejscowości Rozdrażew (9.624zł), uzyskany zwrot
kosztów energii za 2017r. (3.518,7zł) oraz zwiększoną część oświatową subwencji (68.865zł)
z przeznaczeniem m.in. na: bieżące utrzymanie placówek oświatowych (46.768,70zł), realizację zadań
związanych z ochroną danych osobowych w placówkach oświatowych (20.000zł), wypłatę
stypendiów dla uczniów (480zł wymagany wkład własny). W ramach kwoty 465.824zł wprowadzonej
z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku poprzedniego zwiększono środki zabezpieczone
na: przebudowę odcinka ul. Kompanii Rozdrażewskiej w ramach II etapu przebudowy
ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych (300.000zł), rozbudowę oświetlenia ulicznego w celu
realizacji oświetlenia na odcinku ul. Krotoszyńskiej, na którym powstanie ścieżka (60.000zł),
zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku (35.000zł), przebudowę drogi w Dzielicach
(20.000zł), remonty w budynku komunalnym (12.000zł). Ponadto zabezpieczono środki na:
dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w Trzemesznie (15.000zł), dobudowę
tarasu z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Wykach wraz z dokumentacją (20.000zł),
zainstalowanie czujników pomiaru stężenia emisji pyłów (4.900zł), opracowanie wniosku
o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp.,
Rozdrażew i Zduny” (4.059zł niewykorzystane w ub. roku).
Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata
2018-2025 w oparciu o zmiany dochodów i wydatków wynikające ze zmiany budżetu. W wykazie
przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu zobowiązań na zadanie przebudowa ul. Przemysłowej
z odcinkami ulic przyległych o kwotę 300.000zł oraz zmiany przychodów wynikających
z zaangażowania wolnych środków.
Kolejna z uchwał dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018r.
Daje ona podstawę udzielenia przewidzianej w budżecie dotacji w kwocie 15.000zł na dofinansowanie
remontu chodnika w miejscowości Trzemeszno, realizowany przez Powiat.
Następną uchwałą Rada Gminy wprowadziła odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Rozdrażew. Uchwała wynika z nowelizacji
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która wprowadziła generalny
zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Korzystając w ustawowego
uprawnienia Rada wyłączyła z zakazu spożywania alkoholu na terenie gminy: sale i świetlice wiejskie,
obiekt Chaty na Rozdrożu, Masztalarnia, teren rekreacyjny w Rozdrażewie użytkowany przez
Kurkowe Bractwo Strzeleckie, salkę spotkań w Dąbrowie oraz obiekt wiaty rekreacyjnej
w Chwałkach, które stanowią miejsca publiczne. Powyższe wyłączenie pozwoli na kontynuację

udostępniania wymienionych obiektów głównie na okolicznościowe imprezy rodzinne, w tym
szczególnie wesela czy jubileusze, a tym samym pozyskanie środków na ich utrzymanie i remonty.
Podczas sesji Rada dokonała nowelizacji uchwały określającej zasady udzielania i rozmiaru
zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy,
doradców zawodowych oraz nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii, obowiązujących
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew.
Realizując postanowienia znowelizowanej Karty Nauczyciela Rada dostosowała do ustawowych
uregulowań tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii, doradców zawodowych w wymiarze 22 godzin.
Kolejna uchwała dotyczyła podziału Gminy Rozdrażew na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Obowiązek dokonania przez
Radę Gminy na nowo podziału gminy na obwody głosowania nałożyła 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 trzy obwody głosowania. 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 obwodzie nr 1 obejmującym sołectwo
Rozdrażew.
Ostatnia podjęta przez Radę Gminy uchwała dotyczyła zgłoszenia sołectwa Trzemeszno
do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”. Uchwałę przyjęto w związku z inicjatywą
mieszkańców wsi i zamiarem udziału w konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski.

