Informacja z sesji Rady Gminy kończącej VII kadencję
W dniu 16 października 2018r. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Rozdrażew kończąca siódmą
kadencję odrodzonego samorządu gminnego. Program uroczystej sesji oprócz przyjęcia uchwał zawierał
przedłożenie informacji Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy, podsumowujących 4-letnią pracę
rozdrażewskiego samorządu.
W jednym z pierwszych punktów obrad Rada Gminy zapoznała się z informacją przygotowaną przez
Kierownika Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie Henryka Jankowskiego o realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2017/2018, obejmującą dane o: strukturze szkolnictwa, stanie obiektów
placówek oświatowych wraz z nakładami poniesionymi na przestrzeni ostatniego roku na remonty
i doposażenie, organizacji dowozu dzieci do szkół oraz porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego za rok
2017/2018 szkół gminy ze średnimi wynikami dla powiatu, województwa i kraju.
Dalszy program sesji oprócz przyjęcia pięciu uchwał, zawierał przedłożenie informacji o złożonych
oświadczeniach majątkowych i wynikach ich analizy przez podmioty, na ręce których są składane.
Pierwszą z uchwał Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając dochody i wydatki
o kwotę 308.782,45zł. Do budżetu wprowadzono dofinansowanie uzyskane z Funduszu Sprawiedliwości
przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek OSP (46.800zł) oraz zwiększone dotacje celowe z budżetu
państwa przeznaczone na: przeprowadzenie wyborów samorządowych (15.960zł), realizację przez GOPS
świadczeń wychowawczych (230.250zł), realizację zadań z zakresu administracji w ramach USC (1.004zł)
i pomocy społecznej (1.857zł). Ponadto wprowadzone ponadplanowe dochody z tytułu opłat, wpływów
z podatków, ze sprzedaży, najmu i dzierżawy przeznaczono na zwiększenie środków zabezpieczonych na:
pokrycie opłat za pobyt mieszkańców gminy w DPS (6.000zł), bieżące utrzymanie jednostek oświatowych
(5.634zł), bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Budach (643,45zł), wypłatę prowizji z tytułu opłaty
targowej (234zł), wypłatę stypendiów dla uczniów (400zł).
W ramach przesunięć po stronie wydatków zabezpieczono środki na: opracowanie dokumentacji
na przebudowę ul. Dworcowej (35.000zł), wymianę wewnętrznego opłotowania w szkole w Nowej Wsi
(8.500zł) oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dzielicach (5.000zł).
Realizując nałożony przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązek Rada ustaliła
tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych,
w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie gminy Rozdrażew przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. Podjęcie uchwały
wiąże się z wnioskiem Przedszkola Montessori o ujęcie w budżecie gminy na 2019r. dotacji dla przedszkola
jako placówki niepublicznej. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gmina jest zobowiązana
do udzielenia dotacji na poziomie 75% kosztów ponoszonych na utrzymanie własnych przedszkoli (koszty
i dotację przelicza się na jednego przedszkolaka). Uchwała określa zasady składania wniosków,
rozpatrywania oraz rozliczania wykorzystania dotacji. Określa też wzory dokumentów.
Podczas sesji Rada Gminy znowelizowała Statut Gminy. Konieczność dostosowania statutu do nowych
uregulowań wynikła z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych. Nowe uregulowania statutu dotyczą m.in.: sposobu głosowania, transmisji obrad sesji,
pisemnego trybu zgłaszania interpelacji i zapytań oraz udzielania odpowiedzi. Uchwała określa tryb pracy
Komisji skarg, wniosków i petycji oraz zasady jawności i udostępniania dokumentów dotyczących obrad
sesji. Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowej kadencji.
Następną uchwałą przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2018- 2026. Strategia zawiera
diagnozę stanu gminy na przestrzeni ostatnich lat, określa jej potencjał rozwojowy wskazując szanse
i zagrożenia rozwoju. W trzech celach strategicznych określonych nazwami: „Konkurencyjna gospodarka”,
„Unowocześnienie stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, „Aktywne społeczeństwo” grupuje
planowane inwestycje i zamierzenia nieinwestycyjne na lata 2018-2026. Dokument był poddany
konsultacjom społecznym podczas wrześniowych zebrań wiejskich .
Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła przyznania Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew. W oparciu
o zaakceptowany przez Komisję Odznaki Honorowej wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
„DOLIWA” w Rozdrażewie, Rada przyznała Odznakę Honorową Gminy Rozdrażew Panu Edwardowi
Jankowskiemu zasłużonemu i zaangażowanemu społecznie w działalność sportu szkolnego oraz
pozaszkolnego emerytowanemu nauczycielowi WF ZSP w Rozdrażewie.

Uroczysta sesja była okazją do krótkiego podsumowania czterech lat funkcjonowania naszej gminy,
którego dokonali w przedłożonych sprawozdaniach z kadencji Przewodniczący Rady i Wójt Gminy.
Radnym przekazano podziękowania oraz wręczono pamiątkowe dyplomy.

