Informacja z obrad XXXV sesji Rady Gminy
W dniu 14 listopada odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji Rada Gminy
przyjęła siedem uchwał, z których dwie dotyczyły stawek podatków na rok 2018. W trakcie obrad
nastąpiło również wręczenie przez Wójta Gminy Mariusza Dymarskiego oraz Przewodniczącego Rady
Artura Jakubka podziękowań na ręce Remigiusza Bilinskiego, który we wrześniu złożył rezygnację
z pełnionej od lutego 2015r. funkcji sołtysa wsi Trzmeszno. Mieszkańcy Trzemeszna w dniu
27 października 2017r. dokonali wyboru nowego sołtysa w osobie Roberta Szczepańskiego.
Pierwszą z uchwał Rada określiła stawki podatku od nieruchomości. Dla przyjętych przez Radę
Gminy stawek punkt wyjścia stanowił kwotowy wzrost stawek ogłaszanych przez Ministra Rozwoju
i Finansów w porównaniu do ubiegłorocznych. Przyszłoroczna stawka od 1m2 gruntu związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 0,70zł. Stawka dla gruntów zajętych pod wodami
stojącymi lub płynącymi wyniesie 4,60zł od 1 ha powierzchni. Dla pozostałych gruntów (głównie
gruntów przeznaczonych pod zabudowę) przyjęto stawkę 0,21zł/m2. Utrzymano dotychczasową
stawkę od gruntów pod drogami wewnętrznymi (za wyjątkiem nieruchomości związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej) - 0,10zł/m2.
W przypadku budynków lub ich części stawki naliczane są od 1 m2 powierzchni użytkowej.
W zależności od sposobu wykorzystania budynku stawki te wyniosą:
- budynki mieszkalne - 0,64zł,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (także budynki mieszkalne lub ich
części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej) - 18,00zł,
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa (od powierzchni
wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego) - 6,50zł,
- od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,15zł,
- zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 10,70zł,
- związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65zł.
Utrzymano dotychczasową stawkę od budowli - 2% ich wartości.
P odczas sesji ustalono wysokość stawek podatku od środków transportowych na obszarze
gminy. Stawki podatku uległy podwyższeniu ze względu na wzrost maksymalnych stawek kwotowych
podatków na przyszły rok oraz fakt, iż od 2014r. nie były zwiększane. Wskaźnik wzrostu przyjętych
przez Radę stawek jest zróżnicowany w zależności od różnicy, jaka dzieliła poszczególne stawki
obowiązujące w gminie od maksymalnych stawek ogłoszonych przez Ministra na 2018 rok. Stawki
podatku określa uchwała dostępna na stronie gminy > Uchwały Rady Gminy.
Rada Gminy nie podjęła uchwały określającej wysokość podatku rolnego. Oznacza
to, że podstawą naliczenia podatku rolnego w 2018r. będzie ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS
cena skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 52,49 zł za kwintal. Tym samym podstawa
naliczenia podatku rolnego będzie o 0,05 zł wyższa od obowiązującej w bieżącym roku, co oznacza,
iż wysokość podatku od 1 ha przeliczeniowego wzrośne o 0,125 zł.
Kolejną uchwałą Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając zarówno dochody,
jak i wydatki. Do budżetu wprowadzono: dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone
na wyposażenie gabinetów pielęgniarek w szkołach (10.136zł) oraz wydawanie Kart Dużej Rodziny
(126zł), a otrzymaną przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie nagrodę w konkursie Wielkopolska
Szkoła Roku przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych tej placówki (3.000zł). Wprowadzono
uzyskane ponadplanowe dochody z tytułu podatków, opłat, odsetek (3.011zł). Dokonano korekty
wartości dochodów związku z brakiem uzyskania planowanych wpływów z tytułu: zwrotu podatku
VAT z inwestycji kanalizacyjnej (52.360zł), sprzedaży działek budowlanych (175.000zł),
dofinansowania realizacji projektu wdrożenie elektronicznych usług administracyjnych
dla mieszkańców (91.469zł), które zostaną zrealizowane w roku 2018. Tym samym po stronie
wydatków zmniejszono środki zabezpieczone m. in. na: budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Rozdrażewie (19.791zł), modernizację budynku ośrodka zdrowia (90.000zł, II etap nastąpi
w 2018r.), budowę sali sportowej przy Sz.P. w Nowej Wsi (85.000zł), dofinansowanie zadania
usuwanie azbestu (25.000zł, pozyskana dotacja WFOŚiGW pokryła zgłoszone w br. zapotrzebowanie
na odbiór płyt eternitowych).
W ramach przesunięć wydatków dokonano urealnienia planu m.in. zabezpieczono środki
na wydanie kalendarzy promujących korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych oraz funkcjnowanie Rady Gminy.
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Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2025
w oparciu o zmiany dochodów, wydatków i limitów zobowiązań wynikające z nowelizacji budżetu.
W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany kwot limitów oraz okresów realizacji przedsięwzięć.
Wprowadzono nowe zadanie pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych” z realizacją w latach
2018-2019 oraz limitem wydatków w 2018r. - 177.276zł i 2019r. - 177.276zł.
Kolejną uchwałą Rada przyjęła roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami na 2018 rok. Program określa zasady, zakres i formy współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie wykonywania zadań publicznych. Umożliwia
zlecenie stowarzyszeniom i innym organizacjom (wraz z udzieleniem dotacji) realizacji zadań
w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich wakacyjnego wypoczynku, kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej oraz integracji i zagospodarowania wolnego czasu osób w wieku emerytalnym. Na realizację
w/w zadań przez stowarzyszenia zaplanowano kwotę 32.000 zł.
Podjęte dwie ostatnie uchwały dotyczyły stwierdzenia przekształcania Zespołów Szkół
Publicznych w Rozdrażewie i Nowej Wsi w ośmioletnie Szkoły Podstawowe. Uchwały kończą proces
dostosowania sieci szkół na terenie gminy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe i przepisami wprowadzającymi tę ustawę. Rada stwierdziła, że z dniem 1 września
2017r. nastąpiło przekształcenie dotychczasowych dwóch Zespołów Szkół Publicznych w ośmioletnie
Szkoły Podstawowe w Nowej Wsi i Rozdrażewie z oddziałami przedszkolnymi. Uchwały stanowią
akty założycielskie tych placówek.

