Informacja z obrad XVIII sesji Rady Gminy
XVIII sesja Rady Gminy RozdraŜew odbyła się 4 kwietnia 2012r. Zaproszony na sesję
Komendant Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. Jerzy Grygiel przedstawił informację o stanie
bezpieczeństwa na terenie gminy. Poinformował, Ŝe Komisariat w Koźminie swym działaniem
obejmuje gminy RozdraŜew i Koźmin Wlkp. Gmina RozdraŜew utrzymuje się w czołówce powiatu
pod względem najmniejszej liczby zaistniałych zdarzeń. Komendant stwierdził, Ŝe nie mają miejsca
zdarzenia o duŜym stopniu niebezpieczeństwa typu: zabójstwa, zgwałcenia, rozboje, wymuszenia,
kradzieŜe samochodów, strat w mieniu, cięŜkie uszkodzenie ciała, szantaŜu. Zwrócił uwagę
na ogólną tendencję szerzenia się przestępstw związanych z nowymi technologiami
komunikacyjnymi: oszustw w transakcjach internetowych, przy sprzedaŜy kodów doładowujących
telefony komórkowe, zaciąganiu kredytów oraz złośliwego niepokojenia telefonem. Notowane są
pojedyncze przypadki spoŜycia alkoholu przez nieletnich, wymuszenia pieniędzy w szkołach,
zdarzenia narkotykowe. W 2011r. zatrzymano na terenie gminy 37 nietrzeźwych kierowców
pojazdów i 4 pod wpływem środków odurzających. Komisariat zanotował około 10 przypadków
niewypłacalności w stosunku do firm handlujących. Zwrócił uwagę na wzrost przypadków kradzieŜy
paliwa. Komendant apelował do rolników o dbałość stanu sprzętu rolniczego poruszającego się po
drogach publicznych.
Uczestniczący w sesji Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w RozdraŜewie
Kazimierza Kusza oraz Sekretarz Janusz Kałmucki przedstawili informację dotyczącą stanu
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Na terenie gminy funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych, które zrzeszają 709 członków. Wiodącą w prowadzonych akcjach ratowniczo - gaśniczych
jest jednostka OSP RozdraŜew włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Pozostałe
jednostki działają w miejscowościach: Nowa Wieś, Dąbrowa, Dzielice, Maciejew, RozdraŜewek,
Grębów, Budy i Trzemeszno, które wyposaŜone są w niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji
ratunkowo - gaśniczych oraz, z wyjątkiem trzech ostatnich, w samochody poŜarnicze. W 2011r.
jednostki uczestniczyły w 23 zdarzeniach w tym: 12 poŜarach i 11 miejscowych zdarzeniach. W
jednostkach OSP działają równieŜ 4 Kobiecie i 11 MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych. Jednostki
rywalizują w organizowanych co 2 lata Gminnych Zawodach PoŜarniczych. DruŜyny reprezentujące
gminę na Powiatowych Zawodach uzyskują najwyŜsze lokaty, co świadczy o bardzo wysokim
poziomie ich wyszkolenia. Ponadto straŜacy uczestniczą w zabezpieczeniu imprez organizowanych
przez Urząd Gminy oraz uroczystości kościelnych. Na terenie gminy zmniejsza się ilość poŜarów,
natomiast wzrasta liczba akcji podejmowanych w wyniku wypadków drogowych.
Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie
gminy RozdraŜew w 2011r. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych
wyniosły w 2011r. 57.862,28zł. Wydatki programu, uzupełnione o środki z roku 2010, wyniosły
64.728.05zł i poniesiono je w szczególności na:
- realizację programu profilaktycznego w szkołach, wyjazdy dzieci i uczniów na spektakle teatralne
i konkursy oraz festyny rodzinne w szkołach, wyjazdy na basen oraz rajd rowerowy łącznie
13.691,19 zł .
- dofinansowanie wycieczek szkolnych oraz organizacja półkolonii dla najmłodszych - 29.355,61 zł,
zajęcia korekcyjne z zakresu logopedii dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I - III – 10.710 zł,
- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie (prowadził on 14 spraw z terenu
gminy oraz 2 kontynuował z lat ubiegłych) oraz udziału osób uzaleŜnionych w leczeniach – razem
8.421zł, dofinansowanie funkcjonowania świetlicy środowiskowej w RozdraŜewie – 1.445,25 zł..
Podczas sesji Rada Gminy podjęła pięć uchwał. Pierwszą uchwałą Rada przyjęła Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
RozdraŜew. Obowiązek corocznego uchwalania programu wprowadziła nowelizacja ustawy
o ochronie zwierząt. Celem programu jest m.in.: poprawa bezpieczeństwa i porządku na terenie
gminy, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki, w tym opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem, pozyskanie nowych właścicieli dla bezdomnych
zwierząt.

Kolejną uchwałą Rada Gminy zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Po rozpatrzeniu wniosków złoŜonych przez Spółdzielnię Kółek
Rolniczych oraz Kółko Rolnicze RozdraŜew Rada zatwierdziła taryfy zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w gminie na okres od 1 maja 2012r. do 30 kwietnia 2013r. w wysokości 2,45 zł za 1m3.
Utrzymano na dotychczasowym poziomie 1,50 zł miesięczną opłatę abonamentową dla wszystkich
odbiorców. Ponadto zatwierdzono taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokościach:
a) 4,00 zł za 1m³ dla gospodarstw domowych, szkół i przedszkoli, w tym równieŜ ścieki dowoŜone
od odbiorców tej kategorii,
b) 4,50 zł za 1m³ dla pozostałych odbiorców, w tym ścieki dowoŜone.
Do powyŜszych stawek doliczony będzie podatek VAT w wysokości 8%.
Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost taryf jest znaczny wzrost kosztów energii elektrycznej
oraz materiałów i usług, spowodowanych wzrostem paliw. Na skalę podwyŜki dodatkowo wpływ
mają konieczność przeprowadzenia przez SKR wymiany linii od studni do stacji wodociągowej
w Dąbrowie oraz dokończenie remontu elewacji budynku hydroforni w Dzielicach, a w przypadku
Kółka Rolniczego planowana kontynuacja wymiany przyłączy wodociągowych na Osiedlu
tj. ul. Parkowej i Witosa w RozdraŜewie.
W przypadku taryf za ścieki do wyliczenia stawek przyjęto koszty funkcjonowania oczyszczalni
(energia, woda, preparaty, opłaty ekologiczne itp.) oraz część kosztów pracowniczych w wymiarze
połowy etatu. Pozostałe koszty związane z obsługą oczyszczalni i poborem opłat (1,5 etatu)
pokrywane będą w dalszym ciągu w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy.
Następną uchwałą Rada dokonała zmian w budŜecie gminy na 2012r. zwiększając dochody
i wydatki o kwotę 121.018zł. Otrzymaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego (65.250zł)
na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych wraz z wprowadzonymi do budŜetu wolnymi
środkami z rozliczenia roku 2011 przeznaczono na przebudowę odcinka drogi w miejscowości
Dzielice (125.250zł). Przyznany gminie zwrot środków z rozliczenia oświetlenia ulicznego za 2011rok
oraz ponadplanowe wpływy m.in.: z najmu, dzierŜawy i udostępnienia pomieszczeń, otrzymanych
darowizn oraz realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego przeznaczono na: zwiększenie
kosztów remontu sali w Grębowie (25.094zł), pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego (15.000zł)
i zuŜycia energii w GOPS (2.000zł), bieŜące utrzymanie świetlic wiejskich (6.174zł), kontynuowanie
funkcjonowania informatora SMS (2.000zł). Środki przekazane z funduszu prewencyjnego PZU
przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej dla ZSP w RozdraŜewie (4.000zł).
W związku ze zmianą wysokości środków, jakie w trakcie roku mają wpłynąć z budŜetu państwa
o kwotę 93.319zł zwiększono subwencję oświatową a zmniejszono planowany udział w wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych.
W ramach przesunięć po stronie wydatków zwiększono środki zaplanowane na: modernizację
budynku ośrodka zdrowia (11.499zł), bieŜące potrzeby i remonty jednostek OSP (6.000zł), remont
Przedszkola w Nowej Wsi (łącznie 8.000zł) oraz pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych i prac komisji
architektonicznej (1.500zł).
Ostatnie dwie uchwały dotyczyły zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Budy.
Zatwierdzenie planu miejscowości Dąbrowa związane jest z ubieganiem się przez gminę
o dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w uruchomionym trzecim naborze
wniosków w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast
zatwierdzenie planu miejscowości Budy wynika z planami starań o dofinansowanie zagospodarowania
terenu przy świetlicy wiejskiej na miejsce rekreacyjne w ramach konkursu ogłaszanego przez Urząd
Marszałkowski w Poznaniu. PowyŜsze plany przyjęły Zebrania Wiejskiej w/w miejscowości.

