Informacja z obrad XXXIV sesji Rady Gminy
XXXIV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 29 października 2013r. Część roboczą sesji
poprzedziło wręczenie przez Wójta Gminy Mariusza Dymarskiego oraz Przewodniczącego Rady
Gminy Artura Jakubka podziękowań na ręce Zbigniewa Kosiora, który przez ponad 23 lata pełnił
funkcję sołtysa wsi Dąbrowa, a we wrześniu złożył rezygnację umotywowaną względami
zdrowotnymi. Podkreślono zaangażowanie byłego już sołtysa w budowę sali wiejskiej, inwestycje
drogowe w Dąbrowie oraz estetykę wsi.
W jednym z pierwszych punktów sesji Starosta Powiatu Krotoszyńskiego Leszek Kulka
przedstawił informację z działalności i realizowanych zadań powiatu. Podkreślił dobrą współpracę
powiatu z samorządami gmin, instytucjami i jednostkami prowadzoną na przestrzeni 15 lat jego
funkcjonowania. Zwrócił uwagę na problemy finansowe nurtujące powiat, a zwłaszcza wynikające
z konieczności modernizacji krotoszyńskiego szpitala i dostosowania jego infrastruktury do wymogów
prawa najpóźniej do końca 2016r. Poinformował o dotychczas poniesionych przez powiat nakładach,
udzielonych wsparciach samorządów gmin i czynionych staraniach o dofinansowanie inwestycji
ze środków budżetu państwa. Przybliżył zakres i koszt planowanego III etapu modernizacji
i doposażenia szpitala. Pan Starosta wysłuchał zgłoszonych podczas sesji uwag i wniosków
dotyczących funkcjonowania powiatu, a zwłaszcza bieżącego utrzymania dróg powiatowych
na terenie gminy oraz ograniczenia przejazdów przez obiekty mostowe.
W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy zapoznała się z Informacją Wójta Gminy o realizacji zadań
oświatowych w Gminie Rozdrażew za rok szkolny 2012/2013. Obejmowała ona informacje o:
strukturze i organizacji szkolnictwa gminnego, stanie mienia komunalnego będącego w zarządzie
placówek oświatowych, przeprowadzonych remontach i doposażeniu placówek, organizacji dowozu
dzieci do szkół oraz wynikach sprawdzianu dla szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego 2013r.
w porównaniu do średnich powiatu, województwa i kraju.
W trakcie sesji Rada Gminy przyjęła pięć uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła inkasa podatków
rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa i ustalenia wysokości wynagrodzenia
dla inkasentów. Z uwagi na wybór nowego sołtysa wsi Dąbrowa w osobie Wiesława Jankowskiego
oraz zmianę nazwiska przez panią sołtys wsi Dzielice w dotychczasowej uchwale wprowadzono
zmianę nazwisk inkasentów podatków lokalnych w w/w wsiach.
Podczas sesji Rada dokonała zmian w tegorocznym budżecie gminy. Zarówno dochody, jak
i wydatki zwiększono w związku z dotacjami celowymi z budżetu państwa przekazanymi na: zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(160.621,41zł), wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej (774zł
powiększoną o udział własny gminy – 20%), realizację programów „Wyprawka szkolna” (2.013zł)
oraz realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych
(13.290zł).
W wyniku przesunięć po stronie wydatków środki pozostałe po rozliczeniu inwestycji drogowych
(39.000zł) przeznaczono na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zabezpieczono również
środki na: wyposażenie stanowisk obsługi systemu gospodarki odpadami i bieżące koszty jej realizacji
(łącznie 27.121zł), uzupełnienie oświetlenia ulicznego (15.000zł), dofinansowanie wyposażenia
samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Krotoszynie (5.000zł).
Dokonano również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019. Podstawę
nowelizacji WPF stanowiły zmiany dochodów i wydatków tegorocznego budżetu oraz rozstrzygnięcie
przetargu na realizowane w przyszłym roku zagospodarowanie obiektu Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Limity wydatków na przyszłoroczne przedsięwzięcia zostały zmniejszone w związku
z ogłoszeniem przez Ministerstwo Finansów kwot przypadających gminom z budżetu państwa w
ramach subwencji ogólnej i subwencji oświatowej. W przypadku naszej gminy wartość przekazanej
przez państwo w 2014r. subwencji będzie niższa o ponad 612 tysięcy złotych w porównaniu z rokiem
bieżącym.
W stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazie przedsięwzięć ujęte zostały
następujące zadania realizowane etapowo w latach 2013 – 2016 (w nawiasie podany jest planowany
okres realizacji):

- modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie
(gotowa dokumentacja projektowa, realizacja I etapu - 2014r., II etap - 2016r.),
- remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego (gotowa
dokumentacja projektowa, realizacja w 2014r.),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wymiana azbestowej sieci wodociągowej i zbiorników na wodę
w miejscowości Dzielice (dokumentacja projektowa - 2014r., planowana realizacja 2015-2016r.),
- budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa - 2014r., planowana
realizacja 2015-2016r.),
- przebudowa drogi w Grębowie (dokumentacja projektowa - 2014r.),
- przebudowa drogi w Maciejewie (zrealizowane dwa etapy, realizacja kolejnych do roku 2016),
- przebudowa ulic na Osiedlu w Rozdrażewie (zrealizowany pierwszy etap, drugi planowany
na 2014r.),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach (dwuletnie zadanie zakończone w 2013r.).
Dwa pierwsze zadania mają już zabezpieczone finansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (z tego programu finansowano również budowę kanalizacji w Nowej Wsi i Budach).
Przygotowanie w 2014r. dokumentacji projektowej dla kolejnych zadań ma na celu umożliwić
ubieganie się przez Urząd Gminy o dofinansowanie w ramach programów unijnych w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020.
Ostatnimi uchwałami Rada Gminy zmieniła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy oraz uchwałę dotyczącą sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę. W oparciu o analizę doświadczeń w trakcie trzymiesięcznego
funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz uwagi zgłaszane przez
mieszkańców wprowadzone zostały zmiany organizacyjne, które stanowić będą podstawę
przygotowania specyfikacji do przetargu na odbiór odpadów komunalnych po 1 stycznia 2014r.
Zmiany polegają na:
- wprowadzeniu worków o mniejszej pojemności (80l), służących do zbierania
tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła białego i kolorowego,
- gromadzeniu zarówno szkła białego, jak i kolorowego w jednym worku bądź pojemniku koloru
zielonego,
- wprowadzeniu możliwości gromadzenia odpadów zielonych w pojemnikach o pojemności od 80 l
do 1100 l (oprócz przewidzianych dotychczas worków),
- w przypadku nieruchomości, na których zlokalizowanych jest więcej niż siedem lokali ograniczono
częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych do dwóch razy w miesiącu.
Powyższe zmiany obowiązywać będą od 1 stycznia 2014r. Do końca roku 2013 stosowane będą
dotychczasowe zasady segregacji i odbioru odpadów.

