Informacja z XVII sesji Rady Gminy
XVII sesja Rady Gminy RozdraŜew odbyła się 28 lutego 2012r. Sesja rozpoczęła się od ślubowania
wybranych w wyborach uzupełniających radnych Zdzisława Filipiaka i Dariusza Kolendy. W jednym
z pierwszych punktów obrad Rada zapoznała się ze przedłoŜonym przez Przewodniczącą Zespołu
p. Monikę Adamiak sprawozdaniem z funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w RozdraŜewie za rok 2011. Powołany w roku ubiegłym Zespół realizuje zadania w zakresie
rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie na obszarze gminy. W ramach rozpoczętej
działalności wypracował zasady funkcjonowania i nawiązał współpracę z lokalnymi i powiatowymi
instytucjami oraz pedagogiem szkolnym. W celu podniesienia wiedzy i umiejętności w udzielaniu
pomocy ofiarom przemocy członkowie zespołu uczestniczyli w organizowanych szkoleniach oraz
konferencjach. Rozpoczęto działania mające na celu rozpropagowanie wśród mieszkańców gminy
informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie oraz
miejscach pracy z osobami stosującymi przemoc. Kontynuowanie pomocy w tym zakresie
zadeklarował Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, z którym gmina współpracuje od kilku
lat. W dotychczasowej działalności zespołu w celu udzielenia pomocy rodzinie została uruchomiona
jeden raz procedura „Niebieskiej Karty”. Ponadto zespół zamierza podejmować czynności zmierzające
do poszerzenia wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców gminy.
W kolejnym punkcie porządku obrad sesji Rada zapoznała się z przedłoŜonym przez Wójta Gminy
sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2011r.
W trakcie minionego roku współpracę podjęto w formie zlecania organizacjom i innym podmiotom
realizacji zadań publicznych, w formie powierzania lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji
na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji. W 2011 r. został ogłoszony konkurs ofert
na realizację czterech rodzajów zadań o charakterze poŜytku publicznego:
1. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieŜy wraz z przeciwdziałaniem uzaleŜnieniom
i patologiom społecznym,
2. Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
3. Wspieranie, integracja i zagospodarowanie wolnego czasu dla osób w wieku emerytalnym,
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu Ŝycia.
Wpłynęły dwie oferty (do zadań 3 i 4), które zostały złoŜone odpowiednio przez: Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie na wsparcie zadania
pn. „Organizacja warsztatów kulinarnych dla Seniorów w RozdraŜewie” oraz Uczniowski Klub
Sportowy „Doliwa”, działający przy Zespole Szkół Publicznych w RozdraŜewie na powierzenie
realizacji zadania pn. „Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym” (gminny turniej
piłki siatkowej, tenisa stołowego oraz turniej gry w szachy i warcaby klasyczne. Zadania zostały
zrealizowane zgodnie z załoŜeniami, zawartymi w ofertach i postanowieniami umów.
W ramach współpracy polegającej na organizacji imprez i realizacji inicjatyw na rzecz społeczności
lokalnej w 2011r. gmina współorganizowała DoŜynki Gminno-Parafialne wraz ze Stowarzyszeniem
Kobiet Wiejskich w RozdraŜewie. Przy okazji organizacji Dni Gminy RozdraŜew podjęto współpracę
z Kołami Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi, Budach i Wykach w zakresie wypieku ciast. Urząd
Gminy wsparł ponadto organizację Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych
przygotowywanego przez zespół „Kalina” i członkinie KGW w Nowej Wsi.
Gmina równieŜ udostępniała nieodpłatnie pomieszczenia będące jej własnością - halę sportową,
strzelnicę, pomieszczenia Biblioteki Publicznej, salkę Urzędu Gminy - zainteresowanym organizacjom
pozarządowym, jak równieŜ teren GOSiR na organizację turnieju Kółek Rolniczych.
Na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl utworzono dział „Współpraca z ngo”, w którym
zamieszczano informacje o ogłaszanych konkursach, naborach, spotkaniach z przedstawicielami
organizacji pozarządowych, szkoleniach i konsultacjach. Ponadto zamieszczano informacje
dostarczane przez stowarzyszenia.
Podczas sesji Rada Gminy przyjęła pięć uchwał. Rada dokonała zmian budŜetu gminy na 2012r.
Wprowadzone do budŜetu 197.000zł (wolne środki z rozliczenia roku 2011) przeznaczono
na uzupełnienie środków do wysokości prognozowanych kosztów dwóch inwestycji: rozbudowy
kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w RozdraŜewie (100.000zł) i II etapu termorenowacji budynku

Przedszkola w RozdraŜewie (80.000zł) oraz na wydatki bieŜące związane z rozgraniczeniem
i podziałem nieruchomości (5.000zł), aktualizację gminnego programu ochrony środowiska (7.000zł),
usługi związane z działaniami wobec bezpańskich zwierząt (5.000zł).
Następną uchwałą wyraŜono zgodę na wyodrębnienie w budŜecie gminy roku 2013 środków
stanowiących fundusz sołecki. Uchwała umoŜliwi wyodrębnienie - wzorem minionych dwóch lat
i obecnego roku - funduszy sołeckich w budŜecie gminy na rok 2013. O przeznaczeniu środków
poszczególnych sołectw w 2013r. decydować będą zebranie wiejskie na przełomie sierpnia
i września.
Rada kolejną uchwałą wyraziła zgodę na wykup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod
budowę przepompowni ścieków w miejscowości Nowa Wieś. Zgodnie z projektem technicznym
budowy kanalizacji na wyodrębnionych działkach nr 45/2 i nr 65/2 o powierzchni 25 m2 kaŜda,
zostaną zlokalizowane dwie przepompownie niezbędne do przesyłu ścieków. Wykup działek umoŜliwi
realizację zadania.
Ostatnimi uchwałami Rada Gminy przyjęła sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady
Gminy w 2011r. i plany ich pracy na rok 2012. Plan pracy Rady Gminy zakłada przyjęcie m.in.
nowych regulacji z zakresu gospodarki odpadami, podziału gminy na okręgi i obwody wyborcze.
W miesiącu kwietniu Rada zapozna się ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
ochrony przeciwpoŜarowej na terenie gminy, a w czerwcu ze stanem bezrobocia oraz formami
przeciwdziałania bezrobociu. W październiku przedłoŜona zostanie Radzie informacja o stanie
realizacji zadań oświatowych.
Plany pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu oraz Komisji Spraw Społecznych zakładają
posiedzenia Komisji kaŜdorazowo przed sesją i analizę projektów uchwał. W miesiącu maju ujęły
w swych planach zapoznanie się z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w RozdraŜewie. Ponadto
Komisja Rewizyjna planuje odbycie 6 posiedzeń, na których zajmie się analizą: wykonania budŜetu,
wydatków na funkcjonowanie Przedszkola w Nowej Wsi, realizacji zadań drogowych oraz gospodarki
finansowej sołectw.

