Informacja z obrad XI sesji Rady Gminy

XI sesja Rady Gminy RozdraŜew odbyła się 27 października 2011r. W jednym z pierwszych
punktów obrad Rada Gminy zapoznała się z Informacją Wójta Gminy o stanie realizacji zadań
oświatowych na terenie gminy RozdraŜew za poprzedni rok szkolny, której obowiązek przedłoŜenia
wynika z ustawy o systemie oświaty. Obejmowała ona informacje o: strukturze i organizacji
szkolnictwa gminnego, stanie mienia komunalnego będącego w zarządzie placówek oświatowych,
najwaŜniejszych remontach, organizacji dowozu dzieci do szkół oraz wynikach sprawdzianu dla
szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego w 2011r. w Zespołach Szkół Publicznych w RozdraŜewie i
Nowej Wsi.
Ponadto Rada przyjęła informację z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2011r. Planowane
dochody budŜetu w wysokości 13.912.927,26zł na dzień 30 czerwca wykonano w kwocie
7.489.616,88zł, co stanowi 53,8% planu. Natomiast planowane wydatki w wysokości 15.581.884,26zł
wykonano w kwocie 5.729.139,75zł tj. 36,8% planu. NiŜsze wykonanie wydatków spowodowane jest
przede wszystkim faktem, Ŝe zgodnie z przyjętym harmonogramem robót zakończenie i rozliczenie
znaczących zadań inwestycyjnych – budowy kanalizacji na Osiedlu, przebudowy dróg oraz remontów
świetlic wiejskich przypada w II półroczu.
Następnie Rada Gminy przyjęła trzy uchwały. Pierwszą z nich wyraŜono zgodę na objęcie udziałów
w Spółce z o.o. pod nazwą „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu. Uchwała ma
związek z wyasygnowaniem przez Spółkę 10.000zł z funduszu inwestycyjnego na wymianę
najstarszych lamp na terenie gminy. Rada przychyliła się do wniosku Wójta Gminy
o współfinansowanie wymiany w celu objęcia nią jak największej liczby starych lamp i tym samym
ograniczenia zuŜycia energii przez oświetlenie uliczne. Za przeznaczoną na ten cel kwotę 10.000zł
gmina ma objąć kolejne udziały w Spółce.
Podczas sesji Rada dokonała zmian budŜetu gminy na 2011r. Do budŜetu wprowadzono otrzymane
z budŜetu państwa dotacje celowe przeznaczone na: wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
(5.284zł, którą zwiększono o udział gminy w kwocie 1.321zł), wypłatę zasiłków okresowych
z pomocy społecznej (2.950zł), składek zdrowotnych dla podopiecznych (500zł) i dodatków
przysługujących pracownikom socjalnym (2.000zł). Do budŜetu wprowadzono równieŜ ponadplanowe
wpływy z podatku, opłat i najmu pomieszczeń w kwocie 5.779zł. W ramach przesunięć po stronie
wydatków zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla Powiatowej
StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie (1.500zł) oraz wyposaŜenie świetlic wiejskich (8.000zł).
W związku ze zmianą budŜetu gminy oraz przystąpieniem do prac nad projektem budŜetu na rok
2012 ostatnią uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy RozdraŜew na
lata 2011-2017 w części dotyczącej dochodów i wydatków budŜetu. Wprowadzono dodatkowe
przedsięwzięcia obejmujące przebudowę: ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka
ul. Sikorskiego na Osiedlu w RozdraŜewie na lata 2012 - 2013 oraz drogi w Maciejewie przewidzianej
do realizacji w latach 2012-2015.
Rada przesunęła na następną sesję rozstrzygnięcie w sprawie wygaśnięcia mandatów dwóch
radnych, którzy w wymaganym przez ustawę terminie trzech miesięcy od ślubowania nie usunęli
kolizji prawnej związanej z jednoczesnym wykorzystaniem mienia gminnego w prowadzonej
działalności. Na koniec radni zostali zapoznani z informacjami Wojewody Wielkopolskiego,
Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego o składanych na
ich ręce oświadczeniach majątkowych.

