Informacja z obrad XXVI sesji Rady Gminy
XXVI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 27 kwietnia 2017r. W jednym z pierwszych
punktów zaproszony na sesję Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie Krzysztof
Jelinowski przedstawił informację o zamierzeniach i planach w zakresie inwestycji i remontu dróg
na terenie gminy Rozdrażew. Dyrektor zapowiedział wykonanie z wykorzystaniem przekazanego
przez gminę dofinansowania do końca lipca poszerzenia drogi w miejscowości Rozdrażewek
na odcinku 548 m, wymianę przepustu oraz wyczyszczenie rowu. Poinformował o prowadzonej
procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy powierzchniowego utrwalenia drogi Rozdrażew Rozdrażewek na długości 1200 m, z terminem realizacji do końca lipca. Na początku sierpnia
w ramach wspólnego finansowania gminy i powiatu nastąpi wymiana nawierzchni chodnika
w Trzemesznie na odcinku od skrzyżowania z drogą w kierunku Maciejewa do końca stawu. Zapewnił
ukończenie przed 1 września brakującego odcinka chodnika (25m) przed mostem w Budach.
Zapowiedział w okresie letnim przebudowę przepustu drogowego przy drodze Rozdrażew Koźmin Wlkp. Na terenie gminy planowane jest kopanie rowów na: ul. Koźmińskiej wzdłuż SKR
(250m), przy drodze Rozdrażewek - Maciejew (320m) i w Budach (100m).
Zapowiedział kontynuację pozimowego remontu dróg Rozdrażew-Wyki, Rozdrażew- Koźmin Wlkp.
oraz sukcesywny remont pozostałych. Na początku maja wprowadzona zostanie zmiana organizacji
ruchu w miejscowości Grębów. Obecny Zakaz postoju i zatrzymywania na odcinku od mostu
w kierunku Nowej Wsi zostanie zastąpiony przez oznakowanie dopuszczające zatrzymywanie
pojazdów do 5 minut.
Dyrektor PZD zapewnił wycinkę krzewów w najbardziej newralgicznych miejscach oraz zadeklarował
ustalić zakres ścinki poboczy dróg powiatowych na terenie gminy po remoncie kapitalnym ścinarki.
Brak realizacji działań zapowiadanych poprzednio przez Dyrektora lub zgłaszanych przez
radnych i sołtysów potrzeb zdominował dyskusję. Radni, sołtysi i Wójt Gminy przypomnieli
ponawiane corocznie sprawy, m.in.: poszerzenia pobocza i remontu drogi Rozdrażewek - Różopole
na dalszym odcinku, naprawy przepustu przy leśniczówce w Maciejewie, rozważenia możliwości
realizacji podwyższonego progu lub miernika prędkości na przejściu dla pieszych przy szkole
w Nowej Wsi, naprawy odcinka drogi w Dąbrowie, zamontowania lustra przy skrzyżowaniu ulic
Sportowej i Krotoszyńskiej, obniżenia krawężników przy przejściach dla pieszych w Rozdrażewie,
wykonania dojścia z chodnika do przejścia usytuowanego przy banku, załatania pozimowych
niebezpiecznych wyrw na drogach m. in. w Dzielicach, Trzemesznie, Nowa Wieś-Rozdrażewek,
powodujących uszkodzenia pojazdów. Monitowano wycinkę suchych drzew, krzewów oraz przycięcie
konarów drzew. Wnioskowano o zaplanowanie realizacji powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
dróg Nowa Wieś - Rozdrażewek oraz prowadzącej przez wieś Dąbrowa.
Podczas sesji Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2016. W wyniku konkursów ofert w ubiegłym roku dofinansowania z budżetu
gminy otrzymały następujące organizacje:
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” - łącznie 7.800zł na realizację trzech projektów:
„W zdrowym ciele zdrowy duch” w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz dwóch kolejnych
w zakresie szerzenia kultury „Wielkanoc tuż tuż” oraz „Magia Świąt”,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie - 7.600zł
na realizację projektów w zakresie upowszechnia kultury „Teatr łączy pokolenia” oraz „Senioriada”
w zakresie wspierania i zagospodarowania wolnego czasu dla osób w wieku emerytalnym,
- Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” przy ZSP w Rozdrażewie - 3.960zł na organizację imprez
sportowo - rekreacyjnych w kilku dyscyplinach sportowych,
- Stowarzyszenie „Inspiracje” - łącznie 3.540zł na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom „Tańczymy i uczymy”, rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży „Historia bliska”,
szerzenia kultury „Muzyka jest w Nas” oraz promocji zdrowego stylu życia „Trenuj z Mistrzem”.
W sprawozdaniu omówione zostały również pozostałe formy współpracy (wspólna organizacja
imprez, nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i terenów, przekazywanie na stronie internetowej
gminy informacji o działaniach organizacji oraz możliwościach pozyskania środków zewnętrznych).
Podczas sesji Rada Gminy podjęła sześć uchwał. Dwoma pierwszymi uchwałami Rada dokonała
zmian w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2017r. Preliminarze wydatków zwiększono łącznie o kwotę
19.042zł, na którą złożyły się środki niewykorzystane na realizację programów w ubiegłym roku oraz
dodatkowe tegoroczne wpływy związane z ustalonymi opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Dodatkowe środki przeznaczono na dofinansowanie organizacji wycieczek szkolnych,
półkolonii dla dzieci, zajęć sportowo-rekreacyjnych i korekcyjnych, naukę pływania dla uczniów,

realizację programów profilaktycznych, szkolenia grup zawodowych oraz prowadzenie punktu
konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich najbliższych.
Kolejna z uchwał dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2017r.
Daje ona podstawę do udzielenia dotacji w kwocie 1.800 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu
do przewozu niepełnosprawnych uczestników zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie,
w tym mieszkańców naszej gminy.
Podczas sesji Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając zarówno dochody
i wydatki o kwotę 622.568,17zł. Do budżetu wprowadzono m.in. dotację celową z budżetu Wojewody
z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w Grębowie i Dąbrowie (116.250zł), dotacje celowe
z budżetu państwa przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (418.686,17zł) oraz na wypłatę dodatków energetycznych
(200zł), dofinansowanie Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizowany przez
ZSP Rozdrażew projekt wymiany młodzieży ze szkołą w Petersburgu (61.881zł), dotację Powiatu
Krotoszyńskiego na utrzymanie czystości ulic powiatowych (9.624zł). Wprowadzone ponadplanowe
dochody z tytułu: najmu mieszkania w budynku przedszkola w Nowej Wsi przeznaczono na wymianę
i utwardzenie placu przed przedszkolem i salą wiejską (3.182zł), podatku od środków transportowych
na realizowany przez ZSP Rozdrażew projektu wymiany młodzieży Polsko - Rosyjskiej (wkład
własny gminy 3.000zł), sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki mienia komunalnego oraz
darowiznę przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenie ekipy technicznej (2.698zł), rozliczenia
udziałów w spółce oświetleniowej na zakup energii na oświetlenie ulic (1.094zł), sprzedaży zbędnych
krzeseł na bieżące utrzymanie świetlicy w Dąbrowie (324zł) oraz zwiększone wpływy z tegorocznych
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczone zgodnie z wcześniejszymi
uchwałami (5.553zł).
W ramach wprowadzonej kwoty 419.473zł z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku
poprzedniego zwiększono środki zabezpieczone m.in. na: przebudowę dróg gminnych w Maciejewie,
Grębowie i Dąbrowie (łącznie 295.000zł), realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami
i funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym na zapłatę faktury
grudniowej, która wpłynęła w styczniu (69.184zł), dostosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału
przedszkolnego w ZSP w Rozdrażewie (27.000zł), realizację gminnych programów przeciwdziałania
alkoholizmowi i zwalczania narkomanii (13.489zł). Ponadto zabezpieczono środki na dodatkowe
zadania związane z dofinansowaniem zakupów: samochodu dla Komisariatu Policji w Koźminie
Wlkp. (8.000zł), sprzętu i wyposażenia dla Powiatowej Komendy PSP w Krotoszynie (5.000zł) oraz
pojazdu dla WTZ w Krotoszynie (1.800zł), zgodnie z wcześniejszą uchwałą. W wyniku przesunięć
wydatków środki zabezpieczone pierwotnie na rozbudowę budynku administracyjnego przeznaczono
na dostosowanie pomieszczeń archiwum.
Rada dokonała również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 w oparciu
o zmiany dochodów i wydatków wynikające ze zmiany budżetu. W wykazie przedsięwzięć dokonano
zwiększenia limitu zobowiązań na przebudowę drogi w Maciejewie o kwotę 75.000zł oraz
wprowadzono dodatkowe zadanie w zakresie konserwacji urządzeń teletechnicznych w Urzędzie
Gminy na lata 2017 - 2019.
Ostatnia uchwała dotyczyła zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - nowe
osiedle”. Wysokość pożyczki na realizację tegorocznego zamierzenia inwestycyjnego uzależniona
będzie od kosztu realizacji, nie przekroczy jednak kwoty 199.500 zł, w tym budowa kanalizacji
sanitarnej - 95.500zł i kanalizacji deszczowej - 104.000zł. Wybór Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej jako pożyczkodawcy wynika z preferencyjnych warunków
udzielenia pożyczki oraz możliwości częściowego jej umorzenia. Spłata pożyczki planowana jest
na lata 2018-2021.

