Informacja z obrad VI sesji Rady Gminy
W dniu 14 maja odbyła się VI sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych punktów
zaproszony na sesję Wicestarosta Krotoszyński Paweł Radojewski przedstawił informację
o działaniach i zamierzeniach Zarządu Powiatu.
Wicestarosta zapowiedział w 2019r. ukończenie przez Powiat budowy ścieżki pieszo-rowerowej
na odcinku Rozdrażew - Dzielice. Zarząd Powiatu przy wspólnym finansowaniu z gminą przewiduje
w br. Ponadto wykonanie kolejnego etapu poszerzenia drogi z Rozdrażewka w kierunku Różopole (na
dł 500m) oraz remont chodnika w Nowej Wsi. Wicestarosta poinformował, że w ramach remontu dróg
masą na gorąco dokonano likwidacji torów po kolei wąskotorowej w miejscowościach Nowa Wieś,
Budy i Dzielice oraz wyrównania zagięcia na przepuście w Dąbrowie. Zapowiedział też, ze w ramach
drugiego etapu pozimowego remontu dróg emulsją i grysem wykonane zostaną remonty odcinków
dróg: Kobierno - Dąbrowa - Rozdrażew, Rozdrażew - Trzemeszno - Grębów, Nowa Wieś - Maciejew
od strony lasu w kierunku Rozdrażewa oraz odcinkach drogi w kierunku Różopola możliwych
do wyremontowania.
Uczestniczący w obradach sesji Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
Krzysztof Jelinowski przekazał, że powiat posiada 440 km dróg, w tym 380 km dróg asfaltowych.
Zapowiedział w ciągu roku kontynuację oznakowania obszarów poprzez wymianę i uzupełnienie
znaków drogowych. W ramach bieżących remontów dokonano częściowej wymiany znaków
na drodze w miejscowości Budy w kierunku Koźmińca do granicy powiatu krotoszyńskiego oraz
wymiany barierki przy przepompowni. W Budach nastąpi również wymiana poręczy na łuku drogi
przy torach po byłej kolei wąskotorowej. Zapowiedział przekazanie przez PZD tłucznia
na utwardzenie drogi Grębów - Cegielnia.
Dyskusja w tym punkcie skupiła się na przypomnieniu zadań zgłaszanych wielokrotnie przez
radnych i sołtysów, a w części zapowiadanych do realizacji w ubiegłym roku przez Starostę m.in.:
powierzchniowego utrwalenia drogi Nowa Wieś w kierunku Rozdrażewka, zabezpieczenia ścieżki
pieszo-rowerowej na łuku drogi Henryków-Brzoza, kontynuacji remontu drogi Rozdrażewek –
Różopole i dalej w kierunku Biadek, usuwania chwastów, wycinki krzewów i suchych drzew.
Monitowano też załatanie niebezpiecznych wyrw, uskoków, zagięć na przepustach, prawidłowego
oznakowania granic miejscowości. Odpowiadając na zgłoszone uwagi Wicestarosta poinformował,
że powierzchniowe utrwalenie drogi Nowa Wieś w kierunku Rozdrażewka uwzględnione zostanie
do realizacji w roku przyszłym. Dyrektor informował o trudnościach kadrowych PZD, które
ograniczają realizację zadań w zakresie wymiany oznakowań, wykaszania traw, zbierania poboczy
dróg. Zarząd Dróg sukcesywnie podejmuje wycinkę drzew w ramach posiadanych decyzji. Przekazał,
że rozpatrzony zostanie zgłoszony wniosek o ustawienie znaku zakazu parkowania przy parku
w Rozdrażewie.
Wójt Gminy Mariusz Dymarski zwrócił uwagę na powtarzający się corocznie problem zbyt małej
ilości masy asfaltowej zakupionej przez Powiat i braku możliwości wykonania remontów wszystkich
zgłaszanych dróg, wskutek czego z roku na rok są w gorszym stanie. Wskazał, że mimo ustaleń
co do wspólnej realizacji zadania Rozdrażewek-Różopole nie przewidziano możliwości wprowadzenia
zamówienia uzupełniającego, co umożliwiłoby ukończenie całego odcinak drogi w granicach gminy
w bieżącym roku. Wicestarosta Paweł Radojewski zapewnił, że Powiat realizuje zadania na drogach
powiatowych w ramach zabezpieczonych środków finansowych. Poinformował o realizowanej przez
Powiat inwestycji rozbudowy krotoszyńskiego szpitala.
Podczas sesji Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2018. W wyniku konkursów ofert w ubiegłym roku dofinansowania z budżetu
gminy otrzymały następujące organizacje:
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” - łącznie 11.300zł na realizację trzech projektów
w zakresie kultury: „Wielkanoc nadchodzi”, „Kreatywne rękodzieło”, „Święta coraz bliżej”, projektu
„W zdrowym ciele zdrowy duch” w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz „Eko Wakacje”
w zakresie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Stowarzyszenie „Odnowa” - łącznie 6.550 zł na realizację dwóch projektów w zakresie kultury:
„Żniwowanie” i „Pyrobranie”,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie - łącznie
9.400zł na realizację projektu „Piosenka łączy pokolenia”, „ Aktywni” w zakresie upowszechniania
kultury oraz „Senioriada” w zakresie wspierania i zagospodarowania wolnego czasu osób w wieku
emerytalnym,
- Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” przy SP w Rozdrażewie- 4.000zł na organizację imprez
sportowo-rekreacyjnych w kilku dyscyplinach,

- Stowarzyszenie „Inspiracje” - 1.750zł na realizację zadania w zakresie promocji zdrowego stylu
życia pn. „II Bieg Rozdrażewskich na 100-lecie Niepodległości”.
W sprawozdaniu omówione zostały również pozostałe formy współpracy (wspólna organizacja
imprez, nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i terenów, przekazywanie na stronie internetowej
gminy informacji o działaniach organizacji oraz możliwościach pozyskania środków zewnętrznych
przez organizacje społeczne).
Podczas sesji Rada przyjęła osiem uchwał. Dwoma pierwszymi uchwałami dokonała zmian
w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2019r. Preliminarze wydatków zwiększono łącznie o kwotę
34.755zł, na którą złożyły się środki niewykorzystane na realizację programów w ubiegłym roku oraz
dodatkowe tegoroczne wpływy związane z ustaleniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Dodatkowe środki przeznaczono na dofinansowanie wycieczek szkolnych, półkolonii
dla dzieci, pozalekcyjnych zajęć sportowych i korekcyjnych, realizację programów profilaktycznych,
szkolenia grup zawodowych, zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych.
Rada znowelizowała tegoroczny budżet wprowadzając dofinansowanie Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizowany przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie
projekt wymiany młodzieży (64.400zł, plus wkad własny gminy - 5.000zł), dotacje celowe z budżetu
państwa przekazane na: wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz wydawanie Karty Dużej
Rodziny (łącznie 579zł), dotację Powiatu Krotoszyńskiego przekazaną na utrzymanie czystości ulic
powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w miejscowości Rozdrażew (9.624zł) oraz zwiększone
wpływy z tegorocznych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (7.676zł),
przeznaczone zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami. W ramach kwoty 205.529zł wprowadzonej
z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku poprzedniego i lat ubiegłych zwiększono środki
zaplanowane na: realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami (88.550zł), zakup i posadzenie
drzew miododajnych (5.000zł jako wkład własny gminy), środki ochronne dla pracowników ekipy
technicznej mającymi styczność z odpadami i ściekami (1.900zł) oraz na realizację programów
profilaktycznych (27.079zł). Ponadto zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji
projektowej dwóch zadań drogowych: budowy ulic osiedla mieszkaniowego w Rozdrażewie
z przebudową drogi dojazdowej (50.000zł) oraz budowy drogi w Wolenicach (28.000zł).
W ramach przesunięć wydatków w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi
Chwałki zabezpieczono środki na budowę oświetlenia ulicznego (6.500zł) oraz konserwację
i wyposażenie wiaty rekreacyjnej (3.208,68zł).
Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025
w oparciu o zmiany dochodów, wydatków wynikające z nowelizacji budżetu. W wykazie
przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania wieloletnie: „Świadczenie usług kominiarskich w latach
2019-2021” o łącznych nakładach 25.116 zł oraz „Konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia
w Rozdrażewie” z realizacją w latach 2019-2021 i nakładach 12.177 zł.
Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy
najmu powierzchni dachu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat. Przedmiotem najmu jest część
powierzchni dachu Urzędu Gminy w Rozdrażewie (2m2) na której zamontowana jest antena internetu
bezprzewodowego. Konieczność podjęcia uchwały przez Radę wynika z faktu, że nowa umowa
z obecnym najemcą zawarta na kolejne trzy lata przekroczy łączny 10-letni limit czasowy, jaki jest
wyznaczony do samodzielnego zawierania kolejnych umów przez Wójta z tą samą osobą.
Szczególnie ważnym tematem majowej sesji była gospodarka odpadami. Rada Gminy podjęła
uchwałę zmieniającą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jej przyjęcie
było poprzedzone szczegółową analizą na posiedzeniu Komisji Rady Gminy wpływów z opłat
i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w roku 2018 i I kwartale 2019r. Wyniki analizy
wskazują jednoznacznie, że przy obecnych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (uchwalonych w 2015r.) tegoroczne wpływy nie pokryją kosztów funkcjonowania
systemu. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada bowiem na gminy obowiązek
finansowania całego systemu gospodarki odpadami wyłącznie z opłat za zagospodarowanie odpadów.
Przyczynami takiej sytuacji są systematycznie rosnące ceny zagospodarowania odpadów
w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wlkp., do której obecnie
– zgodnie z wymogami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami - gmina zobowiązana jest
dostarczać odpady oraz stale rosnąca ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, zarówno
odbieranych sprzed posesji, jak i dostarczanych na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Obecnie cena za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych (odpady
z kubłów) na ostrowskiej instalacji wynosi 449,28zł za tonę, podczas gdy w ubiegłym roku wynosiła

284,89zł. Z kolei za odpady ulegające biodegradacji cena wynosi 379,88 zł, w ubiegłym roku
284,89zł.
Natomiast porównując ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców gminy największe wzrosty
odnotowano w przypadku odpadów: zmieszanych - odbieranych w kubłach (w 2018r. ponad 802 tony
przy niespełna 750 ton w 2017r., a w pierwszym kwartale 2019 zebrano już 215 ton, ulegających
biodegradacji (56,5t przy 40t w 2017r.), wielkogabarytowych zbieranych w ramach zbiórki
objazdowej (blisko 25t przy 17t w roku wcześniejszym) oraz opakowań z tworzyw sztucznych (wzrost
z 51 do 70 ton). Znaczące wzrosty odnotowano również w przypadku odpadów dostarczanych
na PSZOK. W 2018r. zebrano tam i oddano do zagospodarowania m.in.: 30 ton odpadów
wielkogabarytowych (rok wcześniej – 10t), ponad 22 tony zmieszanych odpadów budowlanych
(w 2017r. – 3 t) oraz 2,7 tony zużytych opon (w 2017r. tylko 700kg). Tendencje wzrostowe w ilości
odpadów są widoczne również w bieżącym roku, porównując ilości zebrane w I kwartale
z analogicznym okresem roku 2018.
W tej sytuacji obowiązkiem gminy było określenie stawek opłat na poziomie gwarantujących
pokrywanie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami (składają się na nie: odbiór i transport
odpadów, ich zagospodarowanie i recykling, funkcjonowanie PSZOK, obsługa systemu). Od 1 lipca
2019r. w zależności od liczebności gospodarstwa domowego, miesięczna opłata będzie wynosić:
- przy zbiórce selektywnej
- przy zbiórce nieselektywnej
gospodarstwo jednoosobowe - 17zł
- 30zł
gospodarstwo dwuosobowe
- 33zł
- 60zł
gospodarstwo trzyosobowe
- 48zł
- 90zł
gospodarstwo czteroosobowe - 62zł
- 105zł
gospodarstwo pięcioosobowe - 75zł
- 130zł
gospodarstwo sześcioosobowe - 87zł
- 150zł
gospodarstwo siedmioosobowe - 94zł
- 170zł
Znacząca różnica pomiędzy stawkami opłat przy zbiórce selektywnej oraz w przypadku odpadów
zbieranych nieselektywnie ma zachęcać do segregacji odpadów.
Jednocześnie Rada określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Konieczność ustalenia nowego wzoru deklaracji
wynikła ze zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realizując
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych we wzorze deklaracji zawarto tzw. klauzulę informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Mimo zmiany stawki i wzoru deklaracji nie ma potrzeby
jej ponownego składania. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami w przypadku nowych stawek
urząd powiadamia właścicieli posesji. Konieczność złożenia nowej deklaracji nastąpi jedynie
w przypadku zmiany liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe.
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
w procedowanym wcześniej projekcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
polegające m.in. na: określeniu obowiązków przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w zakresie
zapewnienia minimalnego poziomu usług (w tym minimalnej ilości dostarczanej wody na dobę) oraz
usunięcia zapisu dotyczącego informowania o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
przedsiębiorstwo wodociągowe.

