Informacja z XIV sesji Rady Gminy
XIV sesja Rady Gminy RozdraŜew odbyła się 29 grudnia 2011r. Głównym punktem obrad było
uchwalenie budŜetu gminy na 2012r. Rada Gminy przyjęła jednogłośnie budŜet gminy na rok 2012.
Wcześniej przegłosowane zostały autopoprawki zgłoszone przez Wójta Gminy, dotyczące głównie
rozdysponowania kwoty 264.648zł stanowiącej prognozę wzrostu wpływów z tytułu podwyŜszenia
stawek podatków rolnego i od nieruchomości. Niemal połowę tych środków (110 tys. zł.) pochłoną
koszty zwiększenia od 1 lutego składki rentowej odprowadzanej przez pracodawców na poczet
ubezpieczeń społecznych pracowników (w placówkach oświatowych, Urzędzie Gminy i podległych
jednostkach organizacyjnych). Kwotę 98.000zł przeznaczono na zwiększenie środków na ujęte
w budŜecie zadania inwestycyjne i remontowe (remonty dróg, remonty i wyposaŜenie świetlic
wiejskich, zagospodarowanie boiska w RozdraŜewku), natomiast 40.990zł na zwiększenie wydatków
bieŜących (m.in. dowóz uczniów do szkół, badania piezometryczne, jakim objęte musi być
zrekultywowane wysypisko odpadów oraz wzrost obowiązkowego odpisu na Izby Rolnicze).
O pozostałą kwotę – 15.658zł zwiększono rezerwę budŜetu.
Przyjęty budŜet zakłada dochody gminy na poziomie 14.939.002,70zł, w tym dotacje celowe
z programów z udziałem środków europejskich – 1.449.559,70zł, na które składają się wpływy
z tytułu refundacji z unijnego PROW części wydatków na II etap budowy kanalizacji sanitarnej w
RozdraŜewie oraz remonty świetlic wiejskich w Dzielicach i RozdraŜewie oraz dotacja z Programu
Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na realizację projektu „Indywidualizacji nauczania w szkołach
podstawowych.
Planowane wydatki w roku 2012 wynieść mają 15.684.261,70zł, z czego na realizację programów
z udziałem środków unijnych przypada kwota 3.069.844,70zł. Co czwarta złotówka wydatkowana
zostanie na zadania o charakterze inwestycyjnym. Wydatki majątkowe stanowią bowiem kwotę
3.935.031zł. W odniesieniu do blisko 37% tej kwoty (dokładnie 1.447.054zł) spodziewana jest
refundacja z unijnego PROW na mocy podpisanych umów dofinansowania.
Główne zadania inwestycyjne to:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi,
- projekt i pierwszy etap przebudowy ulic osiedla mieszkaniowego w RozdraŜewie,
- przebudowa odcinków dróg w miejscowościach Maciejew i Trzemeszno,
- remonty świetlic wiejskich w Grębowie i Nowej Wsi wraz z montaŜem instalacji grzewczych,
- kontynuacja rozbudowy świetlicy w Budach oraz modernizacji Ośrodka Zdrowia,
- II etap termorenowacji Przedszkola w RozdraŜewie,
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej.
W ramach wydatków bieŜących zaplanowano remonty dróg tłuczniowych w Dąbrowie i Trzemesznie,
wymianę okien w szkole filialnej w Dąbrowie, zagospodarowanie boiska sportowego w RozdraŜewku
oraz wyposaŜenie placu zabaw w Wolenicach.
Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych budŜetowi towarzyszy odrębna uchwała Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012-2017. Określa ona m.in.: przewidywane
dochody gminy, wydatki z podziałem na wydatki inwestycyjne oraz związane z bieŜącym
funkcjonowaniem gminy, kwoty przypadające na spłatę poŜyczek. Ponadto zawiera zestawienie
przedsięwzięć, których czas realizacji wykracza poza rok 2012.
Rada Gminy podjęła ponadto dziewięć uchwał. Przyjęto roczne programy współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pierwszy z tych programów
określa zasady, zakres i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w zakresie wykonywania zadań publicznych. Przewiduje moŜliwość zlecenia organizacjom
i podmiotom (wraz z udzieleniem dotacji) realizacji zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, rozwijania
zainteresowań dzieci i młodzieŜy w formie edukacji pozaszkolnej, integracji i zagospodarowania
wolnego czasu osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym
wraz z promocją zdrowego stylu Ŝycia. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012r. określa między innymi przeznaczenie
środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych (planowanych
na poziomie 57.000zł). Zgodnie z wymogami ustawy przeznaczone zostaną na działania związane
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki.

Program przewiduje m.in. organizację aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
z realizacją programów profilaktycznych, festynów, rajdu rowerowego, zajęć korekcyjnych z logopedą
dla najmłodszych uczniów, półkolonii dla dzieci, wsparcie funkcjonowania Ośrodka Interwencji
Kryzysowej.
Kolejną uchwałą Rada zmieniła wysokość minimalnych stawek czynszu za dzierŜawę gruntów
komunalnych na terenie gminy RozdraŜew. PodwyŜszenia stawek dokonano z uwagi na znaczącą
róŜnicę dzielącą stawki minimalne (określone w 2007r.) od osiąganych w minionym roku
w przetargach na dzierŜawy gruntów. W przypadku gruntów uŜytkowanych rolniczo stawki zaleŜą
od klasy bonitacyjnej gruntu i zawierają się w przedziale równowartości od 4 do 12 kwintali Ŝyta
(wg ceny GUS) rocznie dla gruntów ornych oraz od 3 do 9 kwintali Ŝyta rocznie dla uŜytków
zielonych. Uchwała tą ustalono równieŜ minimalne stawki za dzierŜawę gruntów związanych
z działalnością gospodarczą lub pod garaŜami (1zł/m2 miesięcznie) oraz pozostałych (0,02zł/m2
rocznie).
Przyjęcie uchwał w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli
prowadzonych przez gminę RozdraŜew oraz zmiany uchwały Nr XXVI/143/2009 z dnia 27 marca
2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
wynikło z pogłębiającej się rozbieŜności pomiędzy kwotą subwencji oświatowej przekazywanej
gminie z budŜetu państwa na utrzymanie szkół a rzeczywistymi kosztami funkcjonowania szkół.
Z uwagi na fakt, Ŝe wysokość środków, które gmina zmuszona jest dołoŜyć do utrzymania szkół
w roku 2011 sięgnęła 500.000zł zgłoszona została propozycja zmniejszenia części dodatków
do wynagrodzeń nauczycielskich, przewidzianych Kartą Nauczyciela. Po uzyskaniu pozytywnej opinii
miejscowego koła Związku Nauczycielstwa Polskiego obniŜono o połowę wysokość dodatku
mieszkaniowego (wyniesie on od 18 do 35zł miesięcznie w zaleŜności od liczby członków rodziny
nauczyciela) oraz zmniejszono do 5% stawki godzinowej dodatek za nauczanie w klasach łączonych
(ten dodatek funkcjonuje wyłącznie w szkołach filialnych).
Rada dokonała równieŜ ostatnich zmian w budŜecie roku 2011. Do budŜetu wprowadzono
ponadplanowe dochody na kwotę 30.517zł, które przeznaczono na pokrycie zwiększonych kosztów
m.in.: oświetlenia dróg (19.000zł), bieŜącego utrzymania świetlic wiejskich (2.695zł), zuŜycia energii
w szkołach (800zł), obsługi informatycznej Urzędu i wymiany okien w pomieszczeniach piwnicznych
(łącznie 7.700zł). Dokonano równieŜ przesunięć po stronie dochodów i wydatków budŜetu. Odrębną
uchwałą Rada określiła wydatek budŜetowy, który nie wygasa z upływem roku 2011, przedłuŜając
do czerwca 2012r. termin, w jakim rozliczone zostaną koszty opracowania dokumentacji projektowej
i kosztorysowej modernizacji i zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w RozdraŜewie.
Zabezpieczono na ten cel kwotę 24.600zł.
Kolejną uchwałą zmieniono wzór druku formularza informacji na podatek od nieruchomości,
stanowiący załącznik do uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów
podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Zgodnie z sugestią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kaliszu dotychczasowy zapis punktu D.2.2.: „związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej”. zastąpiono sformułowaniem „związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej”.
W ostatniej części sesji Rada rozpatrzyła skargę, złoŜoną przez Panów: Ryszarda Bałę, Tadeusza
Lukasa, Krzysztofa Kozłowskiego, Mariana Waliszewskiego i Jaromira Zasiecznego na działania
Wójta Gminy RozdraŜew w związku niewypłaceniem na rzecz skarŜących zasiłków celowych dla
rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź
w 2010r. Rada zapoznała się z wynikami postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez
Komisję Rewizyjną Rady. Komisja przedstawiła wnioski wynikające z analizy przedstawionych
dokumentów (protokółów przesłuchania świadków, wyroków Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu), złoŜonych wyjaśnień pracownika Urzędu Gminy i prowadzącego
postępowania o udzielenie zasiłków - kierownika GOPS w RozdraŜewie oraz przebiegiem
prowadzonej przez Urząd korespondencji i konsultacjami ze słuŜbami Wojewody w sprawie rodzajów
pomocy przewidywanej przez przepisy w przypadku stwierdzonych na obszarze gminy RozdraŜew
w maju 2010r. deszczy nawalnych. Rada przychyliła się do wniosku Komisji, która nie stwierdziła

bezczynności i zaniechania ze strony Wójta Gminy RozdraŜew, ani teŜ podległych mu pracowników
i podjęła uchwałę uznającą skargę za bezzasadną.

