Relacja z obrad XXII sesji Rady Gminy
W dniu 12 listopada 2020r. odbyła się XXII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Sesje Rady na przełomie
października i listopada z reguły zdominowane były przez uchwały dotyczące stawek podatków na
kolejny rok. Tym razem jednak, z uwagi na sytuację gospodarczą spowodowaną pandemią Wójt
Gminy z ustalanego z Przewodniczącym Rady porządku obrad usunął projekty uchwał dotyczące
stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych. Oznacza to, że w 2021r. obowiązywać
będą stawki tegoroczne. Niewielka korekta dotknie podatek rolny, gdyż średnia cena skupu żyta
za poprzednie 11 kwartałów określana komunikatem Prezesa GUS i będąca podstawą ustalania
stawki tego podatku wzrosła o 7 groszy (z 58,46zł do 58,55zł).
W jednym z pierwszych punktów obrad Rada zapoznała się z informacją przygotowaną przez
Kierownika Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie Henryka Jankowskiego o realizacji
zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020, 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, wyborze szkół ponadpodstawowych
przez naszych absolwentów, porównanie wyników klas ósmych za rok 2019/2020 szkół gminy
ze średnimi wynikami dla powiatu, województwa i kraju.
Dalszy program sesji oprócz przyjęcia ośmiu uchwał, zawierał przedłożenie informacji o złożonych
oświadczeniach majątkowych i wynikach ich analizy przez podmioty, na ręce których są składane.
W pierwszej kolejności Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy. Do budżetu
wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na: świadczenia wychowawcze
(800.500zł), realizację przez GOPS projektu „Wspieraj seniora” (10.435,76zł), dofinansowanie
aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (11.200zł), przygotowanie spisu ludności
i mieszkań w 2021r. (269zł) oraz środki przeznaczone przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi na dofinansowanie zakupu kosiarki (3.000zł). Wprowadzono również uzyskane
refundacje poniesionych wcześniej wydatków: z budżetu państwa refundację części wydatków
poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. (65.364zł), a ze środków unijnych w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego refundację wydatków poniesionych w 2018r.
na realizację projektu w ramach działania „Rozwój elektronicznych usług publicznych” (143.623zł).
Ponadto zwiększono o 208.021zł wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
w związku ze znacznym wzrostem ilości odpadów komunalnych i części opłat za zagospodarowanie
odpadów. W ramach nowelizacji budżetu zmniejszono planowane wydatki w związku
z oszczędnościami na realizacji inwestycji drogowych oraz przesunięciem przebudowy ul. Dworcowej
i rozbudowy oczyszczalni ścieków na lata 2021-2022 (1.726.500zł), zmniejszając jednocześnie
pokrycie tych wydatków w planowanych przychodach poprzez zmniejszenie planowanej na 2020r.
pożyczki oraz zaangażowania nadwyżki z roku ubiegłego.
Dokonano też zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025 w oparciu
o zmiany dochodów i wydatków wynikające z nowelizacji budżetu. W konsekwencji wcześniej
podjętej uchwały w wykazie przedsięwzięć zaktualizowano limity zobowiązań do wysokości
planowanych wydatków budżetu oraz przesunięto m.in. realizację w/w zadań. Wprowadzono nowe
przedsięwzięcie „Budowa remizy OSP Rozdrażew” z terminem realizacji 2020- 2024 i łącznym
limitem zobowiązań - 888.133 zł.
Kolejną uchwałą Rada wyraziła zgodę na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą
Jarocin w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Porozumienie umożliwi powierzenie
na kolejny rok realizacji części zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
a w szczególności umieszczanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Radlinie.
Następnie Rada na nowo ustaliła wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych
Straży Pożarnych. Uwzględniając wzrost kwot wynagrodzenia podwyższyła
obowiązujący od 2018r. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych do 15 zł za godzinę oraz
za udział w szkoleniach pożarniczych do 4 zł za godzinę. Ma on stanowić rekompensatę za czas
poświęcony czynnościom ratowniczym oraz szkoleniom.
Podczas sesji Rada dokonała zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Rozdrażew. Uchwała jest konsekwencją zawartego w miesiącu październiku porozumienia
w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie

i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych Porozumieniem
w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych”. Efektem porozumienia jest zmiana instalacji
komunalnej do jakiej trafiać będą odpady komunalne z terenu naszej gminy, począwszy od stycznia
2021r. Przejęcie zadania przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie
Centrum Recyklingu spowodowało konieczność dostosowania regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy w zakresie rozdzielenia obecnej frakcji odpadów ze szkła, w tym
odpadów opakowaniowych ze szkła na dwie osobne frakcje: na szkło bezbarwne i szkło kolorowe.
Rozdział taki pozwoli na obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów ze szkła. Rada
doprecyzowała również zapis dotyczący zbierania styropianu opakowaniowego w ramach punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Takie same zmiany wprowadzono w uchwale
określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Ostatnie dwie uchwały dotyczyły wyrażenia przez Radę zgody na zawarcie w trybie
bezprzetargowym umów na dzierżawę gruntów z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3
lat. Przedmiotem dzierżaw są tereny udostępnione pod garaże dzierżawców w Trzemesznie
i Rozdrażewie. Konieczność podjęcia uchwał Rady wynikła z faktu, że nowe umowy z obecnymi
dzierżawcami przekroczą łączny 10-letni limit czasowy, jaki jest wyznaczony do samodzielnego
zawierania kolejnych umów przez Wójta z tą samą osobą.

