Informacja z obrad XXXIII sesji Rady Gminy
XXXIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 23 października 2017r. W jednym z pierwszych
punktów obrad Rada Gminy zapoznała się z informacją przygotowaną przez Kierownika Gminnego
Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie Henryka Jankowskiego o realizacji zadań oświatowych
za rok szkolny 2016/2017, obejmującą dane o: strukturze szkolnictwa, stanie obiektów placówek
oświatowych wraz z nakładami poniesionymi na przestrzeni ostatniego roku na remonty
i doposażenie, organizacji dowozu dzieci do szkół oraz porównanie wyników egzaminu
gimnazjalnego za rok 2016/2017 szkół gminy ze średnimi wynikami dla powiatu, województwa
i kraju.
Dalszy program sesji oprócz przyjęcia siedmiu uchwał, zawierał przedłożenie informacji
o złożonych oświadczeniach majątkowych i wynikach ich analizy przez podmioty, na ręce których
są składane.
Pierwszą z uchwał Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając dochody i wydatki
o kwotę 35.750 zł. Do budżetu wprowadzono: dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków
specjalnych pracownikom socjalnym (5.250zł), uzyskane ponadplanowe dochody z tytułu: wpływów
z najmu, dzierżaw, podatków, opłat, odsetek od lokat bankowych, które zabezpieczono na zwiększenie
środków przeznaczonych na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców gminy w DPS (10.000zł) oraz
wypłatę dodatków mieszkaniowych (2.000zł). Ponadto wprowadzono planowane odszkodowanie
dla Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie przeznaczając na naprawę dachu budynku uszkodzonego
w wyniku wichury (18.500zł).
W ramach przesunięć wydatków m.in. pozostałych środków po rozliczeniu inwestycji drogowej
w Dąbrowie zwiększono środki zabezpieczone na zimowe utrzymanie dróg gminnych i promocję
gminy. Wprowadzono zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Henryków,
Nowa Wieś, Rozdrażew, Trzemeszno, Wolence zgodnie z uchwałami w/w sołectw.
Dwie kolejne uchwały dotyczyły przyjęcia na nowo regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną opłatę. Przyjęcie na nowo tych regulacji wiąże się z wprowadzoną w naszym kraju
zmianą organizacji selektywnej zbiórki odpadów. W naszej gminie w praktyce zmiana dotyczyć
będzie wyłącznie odpadów zbieranych w workach brązowych, dotychczas służących do gromadzenia
trawy i innych pozostałości z ogródków. Od stycznia 2018r. w worku tym należy gromadzić wszelkie
odpady ulegające biodegradacji, także obierki warzyw i owoców oraz resztki jedzenia, z wyłączeniem
kości zwierząt. W związku z tym odpady te będą odbierane przez cały rok, raz w miesiącu.
W regulaminie utrzymano możliwość kompostowania odpadów powstałych z pielęgnacji zieleni
i ogrodów na terenie własnych posesji.
Czwartą uchwałą Rada ustaliła zasady używania herbu, flagi, pieczęci, sztandaru i insygniów
Gminy Rozdrażew. W konsekwecji wprowadzonych podczas wrześniowej sesji zmian Statutu Gminy
i ustalenia symboli gminy zgodnie z zasadami heraldyki i miejscową tradycją historyczną, Rada
w sposób jednoznaczny określiła zasady i warunki ich używania. Prawo używania symboli gminy
przysługuje organom gminy, jednostkom organizacyjnym Gminy i jednostkom pomocniczym
do realizacji zadań statutowych. Uchwała wskazuje również tryb ubiegania się o zgodę na korzystanie
z nich przez podmioty trzecie. Wójt Gminy wyraża pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunku
herbu, flagi i pieczęci Gminy na wniosek zainteresowanego podmiotu. Obowiązek uzyskania zgody
Wójta nie dotyczy publikacji naukowych i popularno-naukowych.
Realizując zapisy uchwały w sprawie ustanowienia, zasad nadawania i wręczania oraz noszenia
Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew, Rada dokonała wyboru trzech przedstawicieli do składu
Komisji Odznaki Honorowej w osobach: Zenon Włodarczyk, Roman Przepiórkowski i Jolanta
Adamiak. Powołanie komisji umożliwi uruchomienie procedury nadawania odznaki i honorowania
osób i podmiotów, których działalność przyczyniła się do rozwoju Gminy.
Podjęte w trakcie sesji dwie ostatnie uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na zawarcie w trybie
bezprzetargowym umów na dzierżawę gruntu pod garaż oraz najem garażu z dotychczasowymi
najemcami na okres 3 lat. Umowy dotyczą gruntu pod garaż na zapleczu Ośrodka Zdrowia i garażu
na terenie byłej Lecznicy Weterynaryjnej przynależnych do wynajmowanych przez gminę lokali
mieszkalnych w Rozdrażewie. Konieczność uchwał Rady wynikła z 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.

