Informacja z obrad IV sesji Rady Gminy
W dniu 20 lutego odbyła się IV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady sesji poprzedziło
uhonorowanie sołtysów gminy Rozdrażew, którzy zakończyli pracę wraz z upływem kadencji. Wójt
Gminy Mariusz Dymarski oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Jankowski złożyli paniom
i panom: Krystynie Noculak - sołtysowi wsi Henryków, Magdalenie Kolendzie - sołtysowi wsi
Wolenice, Markowi Nowakowi - sołtysowi wsi Chwałki, Jerzemu Pankowi - sołtysowi wsi
Nowa Wieś serdeczne podziękowania za wkład pracy włożony w rozwój gminy i integrację lokalnej
społeczności. Skierowali słowa uznania za podejmowane starania, które umożliwiły realizację wielu
inwestycji i zadań na rzecz wsi i jej mieszkańców. Podkreślono wykazaną przez nich dbałość
o estetykę wsi, świetlic wiejskich i ich otoczenia. Do podziękowań i życzeń skierowanych
do długoletniego sołtysa Jerzego Panka dołączyła delegacja uczniów Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi z dyrektorem Grażyną Stachowiak. Byłym sołtysom wręczono pamiątkowe grawertony
oraz upominki. Ostatnim z sołtysów, który w styczniu zakończył pełnienie funkcji był nieobecny
na sesji Robert Szczepański, dotychczasowy sołtys Trzemeszna.
W jednym z pierwszych punktów Rada Gminy zapoznała się z przedłożonym przez
Kierownika Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli p. Henryka Jankowskiego sprawozdaniem
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew w roku 2018. Łączna pula
dodatków uzupełniających wypłaconych w styczniu z tytułu nieosiągnięcia wymaganych średnich
wynagrodzeń w trakcie roku 2018 wyniosła 17.429,08 zł i była ponad sześciokrotnie niższa od kwoty
zeszłorocznej.
Podczas sesji Rada przyjęła osiem uchwał. Pierwszą z nich znowelizowała tegoroczny budżet
zwiększając zarówno dochody jak i wydatki. Do budżetu wprowadzono dotację celową z budżetu
państwa na wypłatę dodatków energetycznych (180zł). W ramach przesunięć po stronie wydatków
zabezpieczono środki na: zakup drukarki dla Przedszkola w Nowej Wsi (938zł), wynagrodzenie
opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej (2.400zł), płace z pochodnymi dla asystenta rodziny
(13.115zł).
Realizując coroczny obowiązek Rada przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew na rok 2019. Program określa
zadania podejmowane przez gminę, zasady współpracy ze schroniskiem w Radlinie i koszty realizacji
programu.
Kolejną uchwałą Rada uchwaliła nowy regulamin określający wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych
innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół
iplacówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew. Przyjęcie na nowo zasad
przyznawania nauczycielom dodatków wiąże się z dostosowaniem uregulowania do nowych
przepisów oraz zmianą stawek dodatków z uwagi na dziesięcioletni upływ okresu ich obowiązywania.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Krotoszynie
do dotychczasowego regulaminu wprowadzono zmianę polegającą na podwyższeniu limitu dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów przedszkoli i szkół oraz kierowników filii szkolnych. Rada ustaliła m.in.:
nowe stawki miesięcznego dodatku za wychowawstwo w szkole i przedszkolu w oddziałach do:
19 uczniów (75zł), 20 i więcej uczniów (85zł) oraz za pełnienie funkcji opiekuna stażu (50zł). Nowe
uregulowania wejdą w życie od 1 marca br.
W trakcie sesji Rada dokonała zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmuj na czas dłuższy niż trzy lata i na
czas nieokreślony. Zmiana dotyczy wydzierżawiania gruntów, stanowiących tzw. dawne mienie
wiejskie, pozostających w zasobach Gminy Rozdrażew. Utrzymano dotychczasowe pierwszeństwa
sołtysów we wnioskowaniu o objęcie w dzierżawę gruntu położonego na terenie wsi, w której sołtys
został wybrany do pełnienia funkcji, z jednoczesną rezygnacją ze zwolnienia takiej dzierżawy
z czynszu. Sołtysi wybrani na bieżącą kadencję mogą złożyć wnioski o wydzierżawienie gruntów
wiejskich na nowych zasadach w terminie do 30 czerwca 2019r.
Kolejne dwie uchwały dotyczyły wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie oraz przyjęcia planów pracy na 2019 rok.
W związku z nową kadencją jako przedstawiciela gminy w Radzie Społecznej Krotoszyńskiego
SP ZOZ wskazano ponownie Wójta Gminy Mariusza Dymarskiego. Plan pracy Rady Gminy zakłada
przyjęcie m.in. sprawozdań z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizacji współpracy
gminy z organizacjami pozarządowymi. Rada zapozna się z informacją o zmierzeniach i działaniach

Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z uwzględnieniem obszaru gminy, pracą Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego. We wrześniu przedłożona zostanie
Radzie informacja o działalności Powiatowego Rzecznka Praw Konsumentów, a w październiku
o stanie realizacji zadań oświatowych. Plany pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz
Komisji Spraw Społecznych zakładają posiedzenia komisji każdorazowo przed sesją i analizę
projektów uchwał. Pierwsza z nich zaplanowała m.in.: wizytację Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
a Komisja Spraw Społecznych zapozna się ze stanem epidemiologicznym gminy z uwzględnieniem
szczepień. W miesiącu maju komisje te przeprowadzą wizytację remizy OSP Rozdrażew oraz
placówek oświatowych na terenie Rozdrażewa.
Komisja Rewizyjna planuje odbycie w 2019r. siedmiu posiedzeń, na których zajmie się m.in.: analizą
wykonania budżetu za rok 2018, kosztami zagospodarowania terenu przy ul. Mickiewicza
w Rozdrażewie oraz modernizacji budnku Ośrodka Zdrowia. Zbada funkcjonowanie sieci
wodociągowych stanowiących mienie gminy, gospodarkę mieniem komunalnym oraz wydatki
w zakresie promocji i publikacji ogłoszeń w prasie.
Następnie Rada wyraziła zgodę na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości
stanowiących własność Gminy na rzecz INEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. W związku
z realizowanym przez firmę INEA SA na terenie gminy projektem polegającym na budowie
infrastruktury światłowodowej i koniecznością umieszczenia jej elementów w niewielkim zakresie
w obrębie nieruchomości stanowiących własność gminy, a nie stanowiących pasa dróg gminnych,
na wniosek Spółki Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne wbudowanie w grunty działek: nr 178/2
położonej w Trzemesznie, nr 18, 19, 125/2 w Wolenicach oraz nr 77/2 w miejscowości Dąbrowa, linii
światłowodowej wraz z infrastrukturą i ich dalszą eksploatację na okres 20 lat, z możliwością
przedłużenia na czas nieokreślony. Wyraziła jednocześnie zgodę na obciążenie w/w nieruchomości
nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz Spółki. Umieszcznie sieci w działkach gminnych
w Trzemesznie i Wolenicach miało na celu uniknięcie wykopów w nawierzchni dróg gminnych,
a w przypadku Dąbrowy dotyczy przyłącza do budynku szkolnego.
Ostatnią uchwałą Rada ponownie przyjęła projekt regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków. W celu uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu Rada zmodyfikowała zapisy
przyjętego w grudniu 2018r. projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
polegające m.in. na: określeniu minimalnego poziomu usług, usunięciu zapisów dotyczących: praw
i obowiązków odbiorcy usług, ograniczenia lub wstrzymania świadczenia usług, zasad zapewnienia
dostawy wody na cele przeciwpożarowe.

