Informacja z obrad XXX sesji Rady Gminy
W dniu 9 sierpnia odbyła się XXX sesja Rady Gminy Rozdrażew. W trakcie sesji Rada
Gminy przyjęła pięć uchwał. Pierwsze dwie uchwały dotyczyły przeznaczenia umorzonych części
pożyczek zaciągniętych w roku 2015 na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rozdrażewie
– osiedle przedłużenie ul. Witosa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. Spełnienie przez gminę warunków finansowych oraz wymogów ekologicznych
spowodowało, że Zarząd Funduszu pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy o umorzenie
25% kwoty pożyczki na kanalizację sanitarną, co stanowi 10.035,77zł oraz 10% kwoty pożyczki
na kanalizację deszczową, co stanowi 4.367,11zł. Zgodnie z warunkami umorzenia kwoty
te przeznaczono na kolejną inwestycję z zakresu ochrony środowiska - budowę kanalizacji sanitarnej
na ostatnim odcinku nowego osiedla w Rozdrażewie.
Następnie Rada podjęła na nowo uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
na terenie lotniska Michałków k/ Ostrowa Wlkp., mającej stanowić zabezpieczenie dla naszej części
Wielkopolski. W związku z informacją Urzędu Marszałkowskiego o możliwości rozliczenia udziałów
samorządów w ostatnim etapie inwestycji, pula środków stanowiąca udział gminy w zadaniu
(9.022zł) przekazana zostanie w roku 2018.
Kolejną uchwałą Rada Gminy znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając dochody
o kwotę 171.283,80zł i wydatki o 185.685,80zł. Do budżetu wprowadzono dotacje celowe z budżetu
państwa przeznaczone na zakup podręczników dla uprawnionych do tego uczniów (70.411,80zł),
wypłatę dodatków energetycznych (200zł) oraz zasiłków okresowych i stałych w pomocy społecznej
(2.074zł).W ramach wprowadzonych ponadplanowych dochodów z tytułu: zwrotu podatku VAT
związanego z funkcjonowaniem urzędu (59.178zł), darowizn (31.800zł) oraz dzierżaw i wpływów
z wynajmu (7.620zł) zwiększono środki zabezpieczone na: budowę drogi w Grębowie (28.000zł),
pokrycie kosztów optymalizacji podatku VAT (14.294zł), organizację Dni Gminy (5.300zł) oraz
zakup krzeseł i bieżące utrzymanie świetlicy Nowa Wieś (5.000zł). Ponadto zabezpieczono środki
na dodatkowe zadania: wymianę pieca w ZSP w Nowej Wsi (łącznie 24.000zł), zakup pracowni
językowej dla ZSP Nowa Wieś (17.500zł, w tym 6.500zł darowizna Rady Rodziców), opracowanie
wniosku na dofinansowanie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (8.073zł),
montaż klimatyzacji świetlicy w Dzielicach (30.000zł, w tym 20.000zł darowizna Kółka Rolniczego
Dzielice, 10.000zł fundusz sołecki wsi).
W wyniku przesunięć wydatków m.in. część środków zabezpieczonych pierwotnie na modernizację
budynku Ośrodka Zdrowia przeznaczono na pokrycie zwiększonych kosztów przebudowy drogi
w Dąbrowie (52.000zł), oszczędności z ubezpieczenia mienia ZSP Rozdrażew przeznaczono na
bieżące potrzeby tej placówki (6.100zł). Ponadto zabezpieczono środki na pomiary elektryczne
i niezbędne naprawy w budynkach komunalnych (18.000zł) oraz pomiary elektryczne w świetlicach
wiejskich i otynkowanie tylnej ściany sali w Rozdrażewie (12.000zł).
Ostatnią uchwałą dokonano również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2017-2025 w oparciu o zmiany dochodów, wydatków oraz rozchodów wynikające
z nowelizacji budżetu. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę
30.000zł na zadanie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice.

