Informacja z obrad XXIV sesji Rady Gminy
W dniu 23 lutego odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych
punktów Rada zapoznała się z przedłożonym przez Kierownika Gminnego Zespołu Szkół
i Przedszkoli p. Henryka Jankowskiego sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Rozdrażew w roku 2016. Łączna pula dodatków uzupełniających
wypłaconych w styczniu z tytułu nieosiągnięcia wymaganych średnich wynagrodzeń w trakcie roku
2016 wyniosła 34.296zł i była ponad czterorotnie niższa od kwoty zeszłorocznej.
Głównym punktem sesji było podjęcie uchwały związanej z projektem dostosowania sieci szkół na
terenie gminy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe i przepisami
wprowadzającymi tę ustawę. W naszej gminie dostosowanie nastąpi poprzez przekształcenie
obecnych szkół w 8-letnie szkoły podstawowe. W miejsce obecnie prowadzonych dwóch Zespołów
Szkół Publicznych, w skład których wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum z dniem 1 września
2017r. funkcjonować będą odrębne ośmioklasowe Szkoły Podstawowe w Nowej Wsi i Rozdrażewie.
Przy szkołach tych przez dwa lata funkcjonować będą klasy gimnazjum do czasu wygaśnięcia tego
typu szkoły z racji braku naboru. Uchwała zachowuje dotychczasowe obwody placówek
w Rozdrażewie i Nowej Wsi. Ponadto Rada zaktualizowała liczbę oddziałów przedszkolnych
działających w Przedszkolach w Rozdrażewie i Nowej Wsi oraz w strukturze Zespołu Szkół
Publicznych w Rozdrażewie.
Podczas sesji dokonano też zmian w tegorocznym budżecie gminy zwiększając zarówno dochody
jak i wydatki. W związku z objęciem sześciolatków subwencją oświatową wprowadzono dodatkowe
środki z tytułu subwencji (188.319zł), zmniejszając jednocześnie wysokość planowanej na ten sam cel
dotacji do wychowania przedszkolnego (o 75.816zł). Zwolnione z tytułu większego dofinansowania
opieki przedszkolnej środki własne przeznaczono na: dokumentację zagospodarowania otoczenia
„Chaty na Rozdrożu” (13.503zł), zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku
(12.500zł), realizację zajęć koła naukowego i warsztatów astronomicznych w Zespołach Szkół
Publicznych w Nowej Wsi i Rozdrażewie (łącznie 2.000zł), wymianę okien w Szkole Filialnej
w Dzielicach (36.500zł), wymianę nawierzchni przy budynku przedszkola i sali wiejskiej w Nowej
Wsi (30.000zł – zadanie, które przeszło z roku 2016), bieżące utrzymanie dróg gminnych (18.000zł).
W ramach przesunięć w dziale Oświata i wychowanie środki zaoszczędzone w wyniku zmniejszenia
puli dodatków uzupełniających przeznaczono na pokrycie zwiększonych kosztów zakupu energii
w ZSP Rozdrażew (16.715zł – opóźniona faktura za rok 2016), zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP
Nowa Wieś (5.000zł), udział w organizacji zajęć sportowych przez Wielkopolski Szkolny Związek
Sportowy (600zł jako wymagany wkład gminy).
Kolejna uchwała dotyczyła zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie.
Do zakresu działalności GOPS dodano realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodziny „Za życiem”. Natomiast realizując coroczny obowiązek Rada przyjęła Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew
na rok 2017. Program określa
zadania podejmowane przez gminę, zasady współpracy
ze schroniskiem w Radlinie i koszty realizacji programu.
Kolejne dwie uchwały dotyczyły gospodarki mieszkaniowej. Najpierw Rada Gminy uchwaliła
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 20172022. Z uwagi na upływ pięcioletniego okresu obowiązywania dotychczasowego Programu wystąpiła
konieczność przyjęcia nowego programu i dostosowania do obecnego stanu prawnego oraz potrzeb.
Reguluje on politykę gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w zakresie wielkości i stanu
technicznego zasobu, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób i rodzin o niskich dochodach,
planowanych remontów oraz polityki czynszowej. Program zakłada, że maksymalna stawka czynszu
w okresie obowiązywania programu będzie mieścić się w przedziale 1,0-2,0% wartości
odtworzeniowej lokalu mieszkalnego ustalanej dla województwa wielkopolskiego (maksymalna
dopuszczalna wartość to 3 %) i będzie waloryzowana raz w roku. Obecnie podstawowa stawka
miesięcznego czynszu w lokalach gminnych wynosi 3,26 zł/m2 (1,09% wartości odtworzeniowej).
Program określa też plan remontów niezbędnych dla utrzymania budynków i poprawy ich stanu
technicznego, przyjmując zasadę, że wszystkie dochody z czynszu przeznaczane będą na bieżące
utrzymanie i remonty budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne.
Następnie w drodze uchwały ustalono nowe zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rozdrażew. Podstawę nowego uregulowania
stanowiły zmieniane na przestrzeni kilku lat przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów
i mieszkaniowym zasobie gminy. W myśli uchwały umowy najmu lokalu mogą być zawierane

z osobami, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniają określone kryterium
dochodowe. Uchwała reguluje m.in. wysokość progów dochodowych dla osób samotnych i rodzin
kwalifikujących do przydziału mieszkań komunalnych oraz tryb rozpatrywania i załatwiania
wniosków o najem lokali. Określa również zasady pierwszeństwa zawierania umów najmu,
zastosowania obniżek czynszu z uwagi na niski dochód, warunki zamiany lokali mieszkalnych przez
najemców.
Podjęte w trakcie sesji siedem kolejnych uchwał dotyczyło wyrażenia zgody na zawarcie w trybie
bezprzetargowym umów na dzierżawę ogrodów oraz najem garaży i pomieszczeń gospodarczych
z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat. Umowy dotyczą terenów i części budynków
gospodarczych przynależnych do lokali mieszkalnych wynajmowanych przez gminę w Rozdrażewie
i Maciejewie. Konieczność uchwał Rady wynikła faktu, że nowe umowy z dotychczasowymi
najemcami zawarte na kolejne trzy lata przekroczą łączny 10-letni limit czasowy, jaki jest wyznaczony
do samodzielnego zwierania kolejnych umów przez Wójta z tą samą osobą.
Kolejne dwie uchwały dotyczyły przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady
Gminy w 2016r. i planów ich pracy na rok 2017. Plan pracy Rady Gminy na pierwsze półrocze
zakłada przyjęcie m.in. sprawozdania z realizacji współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
informacji z działalności Powiatowego Zarządu Dróg ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń
inwestycyjno-remontowych na obszarze gminy. Rada zapozna się ze stanem bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz informacją z działalności Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z uwzględnieniem stanu prac nad Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. We wrześniu
zamierza poznać zasady wspierania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Plany pracy
Komisji Rady Gminy zakładają posiedzenia Komisji każdorazowo przed sesją i analizę projektów
uchwał. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisja Spraw Społecznych dodatkowo
zapoznają się z zasadami funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
oraz informacją o gminnej ewidencji zabytków. Komisja Rewizyjna planuje odbycie w 2017r.
siedmiu posiedzeń, na których zajmie się wykonaniem budżetu za rok 2016, realizacją rozbudowy
przedszkola w Nowej Wsi, kosztami funkcjonowania stacji wodociągowych Dąbrowa, Dzielice,
Rozdrażew oraz oczyszczalni ścieków. Zbada m.in. gospodarkę mieszkaniową oraz działalność
sołectwa Nowa Wieś.
Ostatnią podjętą uchwałą Rada wyraziła zgodę na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni
Górnej Baryczy. Uchwała jest konsekwencją podjętej przez Zarząd Związku inicjatywy rozpoczęcia
procedury likwidacji Związku. Problemy lokalizacyjne oraz zmiany przepisów prawa w okresie jego
funkcjonowania przyczyniły się do sytuacji, że wspólna inwestycja gmin Zakład Zagospodarowania
Odpadów z lokalizacją w Wałkowie nie została zrealizowana. Wobec braku perspektyw realizacji zadań
w ramach struktur Związku postanowiono przystąpić do jego likwidacji. W przypadku gminy Rozdrażew
członkostwo w Związku umożliwiło uzyskanie dotacji do rekultywacji wysypiska odpadów.

