Relacja z obrad XLIV sesji Rady Gminy
W dniu 28 sierpnia 2018r. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Sesję rozpoczęło
wystąpienie przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu mjr Jacka Wolfa, który
przedstawił informację na temat ochotniczych form służby wojskowej. Poinformował, że obecnie trwa
proces tworzenia12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Misją Wojsk Obrony Terytorialnej
- oprócz wsparcia działań wojska jest przede wszystkim obrona oraz wsparcie lokalnych społeczności
podczas klęsk żywiołowych. Zapoznał z procesem formułowania brygad na terytorium kraju. Obecnie
powstały dwa Bataliony Lekkiej Piechoty w Śremie oraz w Lesznie. W przyszłym roku mają powstać
bataliony w Poznaniu oraz w Pile, a za dwa lata w Turku. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
prowadzi nabór ochotników i zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wstąpienia w szeregi
terytorialnej służby wojskowej.
Oferta skierowana jest zarówno do mężczyzn jak i kobiet. Osoba cywilna odbywa 16-dniowy okres
szkolenia natomiast kandydat, który odbył czynną służbę wojskową lub były żołnierz zawodowy
podlega szkoleniu przez okres 8 dni. Po ukończeniu szkolenia żołnierz ten pełni służbę rotacyjnie
na terenie jednostki wojskowej w kraju, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie
wolnym od pracy (w sobotę i niedzielę) za wynagrodzeniem. Ochotnik po odbyciu 3-letniego okresu
terytorialnej służby wojskowej może ubiegać się o awans na żołnierza zawodowego.
Podczas sesji Rada Gminy podjęła dziewięć uchwał. Pierwszą z nich na nowo ustaliła maksymalną
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rozdrażew. Realizując
obowiązek wynikający z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi Rada ustaliła maksymalny limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
odrębnie dla poszczególnych rodzajów alkoholu tj. piwa, wina, wódki (po 18 szt.). Tym samym
wskazała limit 9 zezwoleń przewidzianych na gastronomię i 45 na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy). Zgodnie z wymogiem ustawy
uchwała poprzedzona była opiniowaniem przez zebrania wiejskie.
W konsekwencji podjętej wyżej uchwały i utraty mocy dotychczasowych uregulowań Rada
ponownie ustaliła zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie Gminy Rozdrażew. Rada utrzymała dotychczasową minimalną odległość 50m miejsc
sprzedaży i podawania alkoholu od szkół, przedszkoli, kościołów, cmentarzy, zakładów opieki
społecznej i zdrowotnej oraz sposób pomiaru tej odległości. Uchwała uzyskała pozytywne opinie
wszystkich sołectw na terenie gminy.
Podjęte w trakcie sesji cztery kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia przez Radę zgody na zawarcie
w trybie bezprzetargowym umów na dzierżawę gruntów rolnych z dotychczasowymi dzierżawcami
na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżaw są grunty rolne położone: w Rozdrażewie na działce o pow.
0,83ha przy ul. Powstańców Wlkp., w Wykach na działce o pow. 0,12ha, w Nowej Wsi na działce
o pow. 0,1215ha i w Henrykowie na działce o pow. 0,94ha. Konieczność podjęcia uchwał Rady
wynikła z faktu, że nowe umowy z obecnymi dzierżawcami zawarte na kolejne trzy lata przekroczą
łączny 10-letni limit czasowy, jaki jest wyznaczony do samodzielnego zawierania kolejnych umów
przez Wójta z tą samą osobą. Przyczynami wyboru przedłużenia dzierżawy z dotychczasowymi
dzierżawcami zamiast dzierżawy długookresowej w formie przetargu były w odniesieniu do tych
działek zamiary innego zagospodarowania nieruchomości w najbliższym czasie lub usytuowanie
działek uniemożliwiające dojazd innych dzierżawców.
Podczas sesji Rada znowelizowała Wieloletni Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2017- 2022 Wprowadzona zmiana polegała na usunięciu
z wykazu zasobu mieszkaniowego gminy jednego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku
świetlicy wiejskiej w Wykach, który został zwolniony w związku ze śmiercią lokatorki.
Zagospodarowanie lokalu na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej jest realizacją wniosku
mieszkańców tej wsi i poprawi warunki korzystania ze świetlicy.
Następną uchwałą Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając zarówno dochody
jak i wydatki o kwotę 124.506zł. Do budżetu wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa
przeznaczone na przeprowadzenie wyborów samorządowych na terenie gminy (24.506zł) oraz
realizację przez GOPS świadczeń „Dobry start” (100.000zł). Jednocześnie zmniejszono dochody
i wydatki budżetu, co wynikło ze zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej w ramach USC (5.800zł) i świadczeń wychowawczych
Programu 500+ (100.000zł).
W ramach przesunięć po stronie wydatków zabezpieczono środki m.in. na: dofinansowanie zakupu
pompy szlamowej dla OSP Budy (2.000zł). W związku ze zmianą progu wartości środka trwałego

realizację projektu „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn,
Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim" przesunięto
z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 w oparciu
o zmiany dochodów, wydatków wynikające z nowelizacji budżetu. W konsekwencji wcześniej
podjętej uchwały w wykazie przedsięwzięć zadanie "Wdrożenie wysokiej jakości e-usług
administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce
i w Powiecie Krotoszyńskim” przewidziano do realizacji w ramach wydatków bieżących.

