Informacja z obrad XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy
W dniu 30 maja 2017r. odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zaproszony na sesję
Komendant Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. Ryszard Mierzejewski przedstawił informację
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Komisariat w Koźminie swym
działaniem obejmuje gminy Rozdrażew i Koźmin Wlkp. Komendant uznał gminę Rozdrażew
za bezpieczną. W ciągu pięciu miesięcy bieżącego roku nie odnotowano poważniejszych zdarzeń
i przestępstw typu rozboje, pobicia, kradzieże z włamaniami, uszkodzenia mienia. Zanotowano
natomiast 5 kolizji drogowych (analogicznie w 2016r. - 10), 4 przypadki nietrzeźwych kierujących
pojazdem (2016r.-3), 1 wypadek drogowy. Wydano 5 deczyji o cofnięciu uprawinień do kierowania,
w tym odnotowano 2 przekroczenia niedostosowania się do zakazu. Komisariat w KoźminieWlkp.
zanotował jeden nagły zgon (2016r.-1), 17 interwencji domowych (2016r.-17) oraz 35 interwencji
publicznych (2016r.-31). Założono 3 Niebieskie Karty wynikające z stosowania przemocy w rodzinie
(2016r.-4). Zgłoszono zdarzenie uszkodzenia ciała, jedno przestępstwo alimentacyjne (2016r.-1).
Komendant poinformował o uruchmionej bezpłatnej aplikacji Krajowej Mapy Zagrożen, która
umożliwia mieszkańcom wskazywanie miejsc
zagrożeń, przestępstw oraz niebezpiecznych
incydentów zaistniałych na terenie gminy. Apelował o korzystanie z aplikacji „Moja Komenda”
ułatwiającej rówież kontakt z komisariatem i zgłaszanie różnej kategorii zaistniałych zdarzeń.
Zasyganlizował nasilające się w ostatnim czasie oszustwa przy zawieraniu różnego rodzaju umów.
Zadeklarował podejmowanie wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie gminy.
Głównym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.
Rada po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu, zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej udzieliła 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym absolturium Wójtowi z tytułu
wykonania budżetu za rok 2016.
Budżet gminy na rok 2016 przewidywał dochody w wysokości 14.517.695,00 zł i wydatki
na poziomie 15.061.744,00 zł. Zmiany dokonane w trakcie roku, spowodowane wprowadzeniem m.in.
od kwietnia Programu 500plus i środków finansowych na jego realizację zwiększyły kwotę
planowanych dochodów do 19.197.354,65 zł, a wydatków do 20.362.823,65zł. Dochody gminy
osiągnięto w kwocie 19.184.567,27 zł (tj. 99,9 % planu), przy czym dochody bieżące wykonano w
100%, a dochody majątkowe na poziomie 97,0 % planu. Natomiast wydatki budżetu wyniosły
19.516.870,17 zł (tj. 95,8% planu), przy czym wydatki majatkowe (inwestycyjne) zamknęły się kwotą
2.845.037,15 zł (95,3 % planu).
Ubiegłoroczna działalność inwestycyjna gminy skupiła się przede wszystkim na budowie i
zagospodarowaniu Punktu Selektwywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, remoncie i rozbudowie
przedszkola w Nowej Wsi oraz przebudowie dróg w Rozdrażewie, Budach, Wykach oraz drogi
Dębowiec – Wolenice na łącznej długości 2,7km. Ponadto zakupiono dwa pojazdy: na potrzeby
Przedszkola w Rozdrażewie oraz dla jednostki OSP Dąbrowa. Szersza informacja o realizacji
ubiegłorocznego budżetu zamieszczona zostanie w numerze specjalnym Informatora wraz z
programem wydarzeń planowanych na lipiec i sierpień.
Podczas sesji Rada Gminy podjęła cztery uchwały. Pierwszą z nich Rada znowelizowała tegoroczny
budżet gminy zwiększając zarówno dochody i wydatki o kwotę 220.843,04 zł. Do budżetu
wprowadzono dofinansowanie z Województwa Wiekopolskiego na zagospodarowanie bioska
w Rozdrażewie (98.374zł) oraz planowane dofinansowanie w ramach konkursu
„Rozwój
elektronicznych usług publicznych” (91.469,04zł). Uzyskane ponadplanowe wpływy z podatków
od osób fizycznych przeznaczono na: wymianę drugiego pieca w budynku Ośrodka Zdrowia
w Rozdrażewie (21.000zł), przygotowanie wykupu gruntu w Dąbrowie w celu poprawy widoczności
i bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową (6.500zł) oraz zakup usług
pozostałych w działalności kulturalnej (3.500zł). W ramach przesunięć wydatków zabezpieczone
środki funduszu sołectwa Rozdrażewek na zakup materiałów i usług w zakresie zagospodarowania
terenu przy świetlicy wiejskiej sklasyfikowano jako wydatek inwestycyjny.
Dokonano również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 w oparciu
o zmiany dochodów i wydatków wynikające z nowelizacji budżetu. W wykazie przedsięwzięć
wprowadzono projekt „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych”, którego realizacja
nastąpi w latach 2017 - 2018.
Kolejna z uchwał dotyczyła dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu
Gminy Rozdrażew instrumentem płatniczym. Uchwała wynikła z zamiaru udziału w krajowym
rogramie rozwoju płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej realizowanym

przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Konsekwencją przystąpienia do programu będzie bezpłatne
udostępnienie gminie terminala usług płatniczych, co z kolei umożliwi mieszkańcom uiszczanie
podatków i opłat za pomocą kart płatniczych w siedzibie Urzędu Gminy, bez ponoszenia dodatkowych
opłat.
Ostatnią podjętą uchwałą Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy odwołała Panią Marię Michalak
ze stanowiska Skarbnika gminy Rozdrażew z dniem 30 maja 2017r. Uchwała jest konsekwencją złożonego
wniosku pracownika o rozwiązanie stosunku pracy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.
W dniu 6 czerwca 2017r. odbyła się XXIX sesja Rady Gminy zwołana w trybie nadzwyczajnym.
Rada zapoznała się ze skargą mieszkańca Koźmina Wlkp. adresowaną do Rady i Wójta Gminy
Rozdrażew. Przedmiotem skargi są działania lekarzy i pielęgniarek, pracowników Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, dyżurujących na Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym. Z uwagi, że organy Gminy - Rada i Wójt Gminy - nie są właściwe i władne do
rozstrzygania stawianych zarzutów, skargę przekazano do rozpatrzenia Dyrektorowi SPZOZ
Krotoszyn oraz wiadomości Starosty Powiatu.
W trakcie sesji podjęto również uchwalę w sprawie powołania Skarbnika Gminy. Funkcję tę
powierzono ponowie p. Marii Michalak, doceniając posiadane kwalifikacje, ogromną wiedzę i
doświadczenie zawodowe.

