Informacja z obrad XXV sesji Rady Gminy
W dniu 29 marca odbyła się XXV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji radni przyjęli
trzy sprawozdania oraz pięć uchwał. W pierwszym punkcie Rada zapoznała się ze sprawdzaniem
z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rozdrażewie za 2016r. przedłożonym przez
Przewodniczącego Zespołu p. Kamila Knopika. Zespół realizuje i koordynuje zadania w zakresie
rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie na obszarze gminy. W 2016r. prowadził osiemnaście
spraw w ramach tzw. „Niebieskiej karty". Skierował jeden wniosek do Sądu Rejonowego
w Krotoszynie o wgląd w sytuację życiową małoletnich dzieci, będących świadkami przemocy.
Swymi działaniami Zespół wspierał 12 rodzin z terenu gminy dotkniętych zjawiskiem przemocy.
W okresie sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny opracował Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017- 2022, który został zatwierdzony
uchwałą Rady Gminy. Ponadto propagował informacje o możliwościach uzyskania pomocy przez
ofiary przemocy.
W kolejnych punktach przyjęto sprawozdania z realizacji gminnego programu rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016r.
Środki wydane w ramach programów zamknęły się łącznie kwotą 62.243,99 zł i pochodziły z opłat
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholów. Przeznaczono je następujące działania:
- programy i zajęcia oraz warsztaty profilaktyczne w szkołach, dofinansowanie wycieczek i koloni
z programem profilaktycznym - 11.055,88 zł,
- bezpłatne zajęcia z logopedą dla najmłodszych uczniów, naukę pływania dla uczniów klas IV,
zajęcia sportowe i turnieje w piłkę nożną - 16.703,11 zł,
- promocja aktywnego wypoczynku: organizacja półkolonii dla najmłodszych uczniów, festynu
rodzinnego i rajdu rowerowego - 21.553,50 zł,
- koszty badań osób uzależnionych, funkcjonowania komisji, szkoleń sprzedawców - 3.542,50 zł,
- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie - 9.389 zł.
Pierwszą podjętą uchwałą Rada dostosowała sieci szkół na terenie gminy do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe i przepisami wprowadzającymi tę ustawę.
Przyjęty podczas lutowej sesji projekt powyższej uchwały uzyskał pozytywne opinie Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty w Poznaniu oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Krotoszyn. Uchwała
zatwierdza przekształcenie obecnie prowadzonych na terenie gminy dwóch Zespołów Szkół
Publicznych z dniem 1 września 2017r. w 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.
Kolejną uchwałą Rada Gminy określiła kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Rozdrażew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
Realizując obowiązek ustawy - Prawo oświatowe, Rada na nowo ustaliła kryteria i punktacje
uwzględniane przy naborze kandydatów, m. in.: położenie miejsca pracy rodzica/opiekuna,
zamieszkiwanie w obwodzie szkoły krewnych (babcia, dziadek), uczęszczanie rodzeństwa kandydata
do tej samej szkoły lub przedszkola zajdującego się w pobliżu tej szkoły. Rekrutacja ma zastosowanie
wyłącznie w przypadku ubiegania się o przyjęcie kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej
szkoły - w swoim obwodzie uczniowie są przyjmowani w pierwszej kolejności, bez potrzeby
rekrutacji.
Następną uchwałą określono kryteria i punktacje postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Rozdrażew oraz wymagane dokumenty. Uchwała wynika z nowelizacji ustawy oświatowej, która
reguluje zasady przyjęć dzieci zamieszkałych na obszarze gminy do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W przypadku większej liczby dzieci niż
liczba miejsc w przedszkolu w naborze nowych przedszkolaków brane są pod uwagę w pierwszej
kolejności kryteria ustawowe – jak wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka lub rodziców,
samotne wychowywanie dziecka. Rada realizując obowiązek ustawowy określiła „kryteria gminne”,
ich wartość punktową oraz wymagane dokumenty. Wypracowane w wyniku konsultacji z dyrektorami
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, w których działają oddziały przedszkolne, kryteria
umożliwią w pierwszej kolejności nabór dzieci, które w bieżącym roku kończą sześć lub pięć lat oraz
dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo.
Podczas sesji Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając zarówno dochody
i wydatki o kwotę 77.301,74 zł. Do budżetu wprowadzono otrzymaną dotację Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji na projekt współpracy ZSP Rozdrażew ze Szkołą w Landwarowie pt.
„Odnajdziemy się w legendzie” (64.507,74zł) oraz kwoty dotacji celowych przekazanych z budżetu

państwa na realizację programu dożywiania w szkołach (7.442zł), wypłatę stypendiów dla uczniów
(3.432zł), zakup zapasowej przeźroczystej urny wyborczej (950zł) i realizację zadań związanych
z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (112zł). Z kolei uzyskane ponadplanowe dochody z podatków,
darowizny i niewykorzystanej dotacji biblioteki przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów
(858zł jako wymagany wkład gminy).
W ramach przesunięć wydatków dokonano urealnienia planu w zakresie realizacji zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych
oraz projektu polityki społecznej realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ostatnią uchwałą Rada Gminy zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Spółdzielnię Kółek
Rolniczych oraz Kółko Rolnicze Rozdrażew Rada zatwierdziła taryfy zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w gminie na okres od 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r. w wysokości 2,78 zł za 1m3.
Utrzymano na dotychczasowym poziomie 2,00 zł miesięczną opłatę abonamentową dla wszystkich
odbiorców. Ponadto zatwierdzono taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokościach:
a) 4,50 zł za 1m³ dla gospodarstw domowych, szkół i przedszkoli,
b) 5,06 zł za 1m³ dla pozostałych odbiorców, w tym ścieki dowożone.
Powyższe stawki ulegną zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 8%.
Nowe taryfy oznaczają wzrost ceny 1m³ wody o 7,5%, a odbioru ścieków o 12,5%. Podkreślić przy
tym należy, że taryfy za dostarczanie wody nie były zmieniane od roku 2013,
a w przypadku ścieków dotychczasowe stawki obowiązywały jeszcze dłużej, bo od 2012r. Przyczyną
obecnych podwyżek jest wzrost kosztów, jaki nastąpił na przestrzeni tych kilku lat zarówno
w odniesieniu do wydobycia i uzdatniania wody oraz oczyszczenia ścieków (głównie energii),
rosnące koszty pracownicze (od 2012r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 33%) oraz
konieczność sfinansowania niezbędnych remontów. W przypadku oczyszczalni ścieków na wzrost
opłat rzutowały dodatkowo koszty związane z nowymi wymogami w zakresie zagospodarowania
osadu oraz funkcjonowaniem dodatkowych przepompowni ścieków (na uruchomionej w 2013r. sieci
w Nowej Wsi i Budach).
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