Informacja z obrad XLV sesji Rady Gminy
W dniu 28 września odbyła się XLV sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych
punktów Rada Gminy przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy. Wójt Gminy Mariusz
Dymarski poinformował, że na dzień 30 czerwca gmina uzyskała dochody w kwocie 11.998.800,01 zł,
co stanowi 53,1% rocznego planu. Natomiast wydatki poniesiono w wysokości 10.208.223,69 zł,
tj. 41,7% planu. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 15,6% rocznego planu, co odpowiada
kwocie 692.403,11 zł. Wyjaśnił, że tak niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika
z konieczności ogłoszenia ponownego przetargu na przebudowę dróg z racji braku ofert w pierwszym
przetargu, a tym samym przesunięcia realizacji zadań.
W trakcie sesji Rada Gminy przyjęła cztery uchwały. Pierwszą z nich Rada dokonała oceny
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Realizując nałożony przepisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązek dokonania oceny aktualności studium
i planów miejscowych Rada zapoznała się przedłożoną przez Wójta Gminy analizą zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, sporządzoną przez uprawnionego urbanistę – p. Michała
Dudzińskiego. W wyniku oceny Rada uznała za konieczne dokonanie aktualizacji i dostosowania
do obecnych wymogów studium zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew,
obowiązującego od 1999r. i dotychczas raz aktualizowanego w roku 2010. Jednoczesnie wskazała
potrzebę aktualizacji, uchwalonych w latach 2003-2012
czterech miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, celem dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych
i potrzeb bieżących określonych w analizie.
Kolejną z nich dokonała zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej
Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018r. Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji dla Powiatu
Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę 1.500 zł.
Uzwględniajac wniosek oraz sytuację losową jednostki, wynikłą z pożaru pomieszczeń i konieczności
ponoszenia kosztów wynajmu nowego miejsca do prowadzenia zajęć Rada zwiększyła planowaną
kwotę dofinansowania do 3.000 zł.
W trakcie sesji Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając dochody i wydatki o kwotę
67.178,17zł. Do budżetu wprowadzono zwiększoną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną
na przeprowadzenie wyborów samorządowych (5.100zł), otrzymaną refundację z budżetu państwa
części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. (50.793,17zł), którą
przeznaczono na: zakup sprzętu do transmisji sesji (20.000zł), zakup pomocy dydaktycznych dla
Przedszkola w Rozdrażewie (4.850zł, przy podobnym udziale Rady Rodziców), zakup namiotu
na potrzeby sołectwa wsi Dąbrowa (3.200zł, w tym 200zł stanowi darowizna Rady Sołeckiej a 500zł
środki funduszu sołecwa) oraz zwiększenie środków zabezpieczonych na bieżące utrzymanie urzędu
(11.443,17zł), bieżące utrzymanie OSP (10.000zł), dofinansowanie WTZ w Krotoszynie (1.500zł).
W ramach przesunięć po stronie wydatków zabezpieczono środki na wymianę wyposażenia pracowni
komputerowej Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie (6.235zł, drugie tyle stanowi udział Rady
Rodziców), opracowanie dokumentacji odwiertu studni głębinowych na ujęciu wody w Dąbrowie
(7.500zł), zakup ławek na wyposażenie altanki rekreacyjnej sołectwa Maciejew (3.000zł) oraz
zwiększono środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (50.000zł).
Rada ponownie podjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatury Pani Jolanty Nowak
dotychczasowego Skarbnika Gminy Kobylin na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu do Zespołu Zamiejscowego w Kaliszu. Uchwała jest konsekwencją
powtórzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową naboru, ponieważ w poprzednim naborze było
to jedyne zgłoszenie.

