Informacja z obrad XL i XLI sesji Rady Gminy
W dniu 27 kwietnia 2018r. odbyła się XL sesja Rady Gminy. Przyczyną zwołania sesji w trybie
nadzwyczajnym była konieczność podjęcia dwóch uchwał. Pierwszą z nich Rada wyraziła wolę
przejęcia od Powiatu Krotoszyńskiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 4331P
w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej. Uchwała wynikła z zamiaru ubiegania się
o dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej na brakującym odcinku Rozdrażew - Dzielice.
Zarządzanie częścią pasa drogowego umożliwi gminie, jako dopuszczonemu do składania wniosku
beneficjentowi, złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Obszarów
Wiejskich działanie „Kształtowanie powierzchni publicznej”. Porozumienie z powiatem zakłada
wspólne finansowanie wkładu własnego w realizacji projektu.
W konsekwencji wyżej podjętej uchwały Rada dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2025. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa
ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Dzielice i Rozdrażew” z łącznym limitem wydatków
w kwocie 1.250.000zł i realizacją w latach 2019 - odcinek Rozdrażew i 2020 - odcinek Dzielice.
W dniu 30 kwietnia odbyła się XLI sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych
punktów zaproszony na sesję Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka przedstawił informację
o działaniach i zamierzeniach Zarządu Powiatu. Zapowiedział w 2018r. kontynuację przez Powiat
budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku ul. Krotoszyńskiej od skrzyżowania z ul. Przemysłową
do końca zabudowy, na którą został rozstrzygnięty przetarg. Wyraził nadzieję, że podjęte starania
o pozyskanie dofinansowania umożliwią kontynuację w latach 2019-2020 budowy ścieżki pieszorowerowej Dzielice-Rozdrażew. W przypadku braku pozyskania środków zewnętrznych Zarząd
Powiatu przewiduje ukończenie w/w odcinka ścieżki w 2019r. przy wspólnym gminy i powiatu
finansowaniu. W 2018r. wykonane zostanie powierzchniowe utrwalenie drogi w miejscowości
Rozdrażewek na odcinku, na którym realizowano poszerzenie jezdni, a w ramach wspólnego
finansowania nastąpi wymiana nawierzchni chodnika w Trzemesznie. Starosta zapowiedział
wykonanie w 2019r. odcinka chodnika w miejscowości Nowa Wieś, o którego realizację wnioskowali
mieszkańcy i samorząd gminy oraz kontynuację poszerzenia drogi z Rozdrażewka w kierunku
Różopola. Zapowiedział przy tym kontynuowanie zasady udziału w kosztach remontów dróg czy
chodników zarówno przez powiat jaki i gminy. Poinformował o rozpoczętej przez Powiat inwestycji
rozbudowy krotoszyńskiego szpitala z terminem realizacji do końca września 2019r.
Dyskusja w tym punkcie skupiła się na przypomnieniu zadań zgłaszanych wielokrotnie przez
radnych i sołtysów, a w części zapowiadanych do realizacji w ubiegłym roku przez Starostę m.in.:
wymiany zarwanego przepustu przy ul. Leśnej, bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole
w Nowej Wsi, naprawy przepustu przy leśniczówce w Maciejewie, naprawy odcinka drogi przy
wjeździe do Dąbrowy, zabezpieczenia ścieżki pieszo-rowerowej na łuku drogi Henryków-Brzoza,
podwyższenia krawężników tworzących klomb na skrzyżowaniu w Wykach. Monitowano też
załatanie niebezpiecznych wyrw, uskoku w drodze Rozdrażew-Nowa Wieś, wycinkę suchych drzew
i krzewów często wchodzących w krawędź jezdni. Odpowiadając na zgłoszone uwagi Starosta
poinformował, że łatanie dziur realizowane jest w tym roku w trybie przetargowym. Wykonawcą
łatania masą asfaltową na gorąco została firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna, a naprawy emulsją
i grysem - firma Wojtkowiak z Bożacina. Następnie zapowiedział, że wybrany przez PZD wykonawca
- firma p. Krawczyńskiego wykona wymianę zarwanego przepustu do końca czerwca 2018r.
Zapowiedział też naprawę odcinka drogi w Dąbrowie. Zapewnił, że wystąpi do Zarządu Powiatu o
zabezpieczenie środków na wykonanie progu zwalniającego, ponieważ koszt sygnalizacji świetlnej
lub z pomiarem prędkości przekracza możliwości finansowe powiatu. Wójt Gminy Mariusz Dymarski
podkreślając wagę problemu bezpiecznej drogi do szkoły w Nowej Wsi zadeklarował, że w przypadku
zamiaru realizacji funkcjonalnego podwyższonego przejścia dla pieszych, podobnego do tego
w Grębowie, zamiast zwykłego progu, gmina zabezpieczy środki na pokrycie połowy kosztu w celu
realizacji zadania w tym roku.
Podczas sesji Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2017. W wyniku konkursów ofert w ubiegłym roku dofinansowania z budżetu
gminy otrzymały następujące organizacje:
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” - łącznie 10.510zł na realizację czterech projektów
w zakresie kultury: „Wielkanoc nadchodzi”, „Kreatywne rękodzieło”, „Colturowo w Rozdrażewie”,
„Święta coraz bliżej”, projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” w zakresie promocji zdrowego stylu
życia oraz „Wakacje z jajem” w zakresie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
- Stowarzyszeniu „Odnowa” na zadanie w zakresie szerzenia kultury pod nazwą „Pyrobranie” 2.000zł,

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie - 6.000zł
na realizację projektu „Senioriada” w zakresie wspierania i zagospodarowania wolnego czasu dla osób
w wieku emerytalnym,
- Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” przy SP w Rozdrażewie - 3.400zł na organizację imprez
sportowo- rekreacyjnych w kilku dyscyplinach sportowych,
- Stowarzyszenie „Inspiracje” - 1.600zł na realizację zadania w zakresie promocji zdrowego stylu
życia „Szkółka siatkarska - Trenuj z mistrzem”
- ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Koźmin Wielkopolski na realizację projektu
„Harcerska akcja letnia 2017” - 2.490 zł, w zakresie szerzenia wakacyjnego wypoczynku dzieci
i młodzieży.
W sprawozdaniu omówione zostały również pozostałe formy współpracy (wspólna organizacja
imprez, nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i terenów, przekazywanie na stronie internetowej
gminy informacji o działaniach organizacji oraz możliwościach pozyskania środków zewnętrznych).
Podczas sesji Rada przyjęła cztery uchwały. Pierwszą z nich znowelizowała tegoroczny budżet
zwiększając zarówno dochody jak i wydatki o kwotę 577.697,55zł. Do budżetu wprowadzono:
dofinansowanie Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizowany przez Szkołę
Podstawową Rozdrażew projekt wymiany młodzieży (72.700zł, w tym wkład gminy 5.000zł), dotacje
celowe z budżetu państwa przekazane m.in. na: zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (449.561,55zł), wypłatę zasiłków socjalnych dla
uczniów, zasiłków społecznych oraz zadania Karty Dużej Rodziny realizowanych przez GOPS
(łącznie 5.049zł). Wprowadzone ponadplanowe dochody z tytułu podatku rolnego (33.000zł) oraz
zwrotu podatku VAT związanego z budową kanalizacji (22.387zł) przeznaczono na zwiększenie
środków zabezpieczonych na wymianę utwardzenia nawierzchni w Grębowie pomiędzy salą wiejską
a boiskiem przez mieszkańców, w tym celu wykorzystana zostanie kostka zebrana przy remoncie
chodników wzdłuż drogi powiatowej (50.387zł).
Realizując obowiązek wynikający z ustawy Prawo energetyczne Rada wyraziła wolę przystąpienia
do opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2018-2033. Uchwałą intencyjną Rada określiła elementy
projektu założeń do planu zapatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe sporządzanego
dla obszaru gminy na okres 15 lat. Opracowanie dokumentu wymaga opinii samorządu województwa
oraz udziału społeczeństwa, który zapewni wyłożenie projektu do publicznego wglądu.
Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 15 lat. Przedmiotem dzierżawy jest grunt
stanowiący część działki nr 16/5 o powierzchni 147 m² położony w miejscowości Nowa Wieś,
stanowiący bezpośredni dojazd do posesji. Dzierżawca korzystał wcześniej z gruntu na podstawie
umowy zawartej w 2015r. Rada przychylając się do wniosku dzierżawcy wyraziła zgodę na zawarcie
długoterminowej umowy na okres 15 lat, która zapewni dzierżawcy poprawę warunków dojazdu
do posesji.
Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2018 - 2026. Uchwała określa zasady i tryb
przeprowadzenia konsultacji dotyczącej Strategii Gminy, wyznaczającej kierunek działania na rzecz
społeczności lokalnej. Konsultacje z mieszkańcami gminy zostaną przeprowadzone w terminie
do 30 września 2018r. podczas zebrań sołectw, które poprzedzi wyłożenie projektu strategii do wglądu
w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej gminy.

