Informacja z obrad V sesji Rady Gminy
W dniu 29 marca odbyła się V sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji radni przyjęli trzy
sprawozdania. W pierwszym punkcie Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego w Rozdrażewie za 2018r. przedłożonym przez Przewodniczącego Zespołu
p. Kamila Knopika. Zespół realizuje i koordynuje zadania w zakresie rozwiązywania problemów
przemocy w rodzinie na obszarze gminy. W 2018r. prowadził dziewięć spraw w ramach
tzw. „Niebieskiej karty". Swymi działaniami Zespół wspierał rodziny z terenu gminy dotkniętych
zjawiskiem przemocy. Propaguje informacje o możliwościach uzyskania pomocy przez ofiary
przemocy oraz podejmuje dalsze działania zmierzające do ograniczenia występowania zjawiska
przemocy na terenie Gminy.
W kolejnych punktach przyjęto sprawozdania z realizacji gminnego programu rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018r. Środki wydane w ramach
programów zamknęły się łącznie kwotą 59.217,29 zł i pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z budżetu gminy. Przeznaczono je na następujące działania:
programy i zajęcia oraz warsztaty profilaktyczne w szkołach, dofinansowanie wycieczek i konkursu
muzycznego, zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych - 8.540,14 zł; bezpłatne zajęcia
z logopedą dla najmłodszych, naukę pływania dla uczniów klas III i IV, zajęcia sportowe w piłkę
nożną i turniej sportowy - razem 14.970,97 zł; organizację półkolonii dla najmłodszych uczniów 14.017,18zł; przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy - 3.300 zł;
koszty badań osób uzależnionych, funkcjonowanie komisji, szkoleń sprzedawców - 5.790 zł; koszty
punktu konsultacyjnego - 2.400 zł; dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie 10.199 zł.
Podczas sesji Rada przyjęła cztery uchwały. Pierwszą z nich znowelizowała tegoroczny budżet
zwiększając zarówno dochody jak i wydatki. Do budżetu wprowadzono: dotacje celowe pozyskane
z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Dąbrowie
(78.750zł), zakup sadzonek drzewek miododajnych (8.167zł), dotacje celowe z budżetu państwa
przeznaczone na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”(2.282zł), wypłatę
wynagrodzenia za sprawowanie opieki (609zł), realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej (77zł).
Jednocześnie zmniejszono dochody budżetu, co wynikło ze zmniejszenia subwencji oświatowej
zgodnie z pismem Ministra Finansów (222.826zł) zmniejszając jednocześnie wydatki
na wynagrodzenia w rozdziale szkoły podstawowe (134.241zł) i wyposażenie placu zabaw w Budach
(50.000zł). Wprowadzone ponadplanowe dochody z tytułu: wpływów z podatków, opłat za zajęcia
pasa drogowego, ze sprzedaży mienia, uzyskane zwroty niewykorzystanych dotacji (40.085zł)
przeznaczono na pokrycie kosztów udzielania schronienia osobom bezdomnym (1.500zł) oraz
pokrycie zmniejszonej subwencji oświatowej (38.585 zł).
Kolejną uchwałą Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą
Krotoszyn, a Gminą Rozdrażew dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu
Gminy Rozdrażew. Uchwała wynika z ustawy o pomocy społecznej, która nakłada na gminy
obowiązek zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych udzielanych w formie tymczasowego
schronienia w noclegowni, ogrzewalni i schronisku. Z uwagi na brak takich placówek na terenie
gminy zawarcie porozumienia z Gminą Krotoszyn w zakresie przyjęcia obowiązku udzielenia
schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rozdrażew w Noclegowni dla Mężczyzn
i Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Krotoszynie przy ul. Kobylińskiej umożliwi gminie realizację
ustawowego obowiązku.
Podczas sesji Rada Gminy przyjęła ponownie regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu
gminy na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Rozdrażew w latach 2019 i 2020. Uchwała stanowi formę realizacji
obowiązków gminy w zakresie ochrony środowiska a jednocześnie wsparcia mieszkańców
w realizacji uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącej ograniczeń i zakazów
w zakresie emisji pyłu z indywidualnych systemów grzewczych na obszarze Wielkopolski. Rada
utrzymała dotychczasowy tryb wnioskowania, zasady udzielania i rozliczania dotacji na pokrycie
kosztów wymiany w budynkach mieszkalnych dotychczasowych starych źródeł na ekologiczne
systemy grzewcze. Przyjęte nowe uregulowana przewidują: dodatkowe wprowadzenie wśród źródeł
ciepła objętych dotacją pomp ciepła, zwiększenie kwot wsparcia finansowego dla mieszkańców
3.000zł i 3.500zł w zależności od sposobu zasilania nowego pieca oraz zapis uprawniający
do korzystania z dotacji przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w budynku, zgłoszony
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ostatnią przyjętą uchwałą Rada określiła zasady i tryb zgłaszania projektów uchwał w ramach
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Obowiązek ustanowienia przez Radę zasad regulujących
obywatelską inicjatywę uchwałodawczą nałożyła znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym.
Uchwała reguluje szczegółowe zasady wnoszenia przez grupę mieszkańców gminy uchwałodawczych
inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów, promocji tych inicjatyw oraz formalne wymogi, jakim
muszą odpowiadać składane projekty uchwał. Zgodnie z ustawą prawo zgłoszenia inicjatywy
uchwałodawczej na terenie gminy Rozdrażew będzie miała grupa co najmniej 200 mieszkańców
posiadających czynne prawo wyborcze, dla której ważności wymagane będzie ich pisemne poparcie
w formie złożonych oświadczeń.

