Informacja z obrad XXXVI sesji Rady Gminy
XXXVI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 30 grudnia 2013r. Głównym punktem obrad było
uchwalenie budżetu gminy na rok 2014. Wcześniej Rada Gminy zaakceptowała zgłoszone przez
Wójta Gminy autopoprawki do projektu budżetu. Został o zwiększony o kwotę 64.192zł, stanowiącą
refundację z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich części kosztów zrealizowanych
w 2013r. zadań związanych z zagospodarowaniem boisk w Dzielicach i Rozdrażewku, utwardzeniem
placu przed świetlicą w Budach i wyposażeniem świetlicy w Wykach. Wprowadzone środki
umożliwiły zwiększenie wydatków na: wykonanie chodnika w ramach przebudowy drogi
w Maciejewie (20.000zł), uzupełnienie oświetlenia ulicznego (18.000zł), bieżące utrzymanie świetlic
wiejskich (5.000zł). Dodatkowe środki pozwoliły ponadto na ujęcie w budżecie kosztów
przygotowania dokumentacji na obiekty rekreacyjne na terenie gminy (17.242zł), dotacji dla klubów
sportowych (2.500zł) oraz dofinansowania kosztów dowozu uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej z terenu gminy (1.450zł).
Przyjęty przez Radę budżet gminy na rok 2014 przewiduje dochody na poziomie 13.460.306 zł,
natomiast wydatki oszacowane zostały na kwotę 14.052.320zł. Deficyt budżetu w wysokości
592.014zł sfinansowany zostanie przychodami z pożyczek i tzw. wolnych środków, pozostałych
po rozliczeniu poprzedniego roku.
Na zadania inwestycyjne przeznaczone zostanie 2.299.781zł. Dwa najkosztowniejsze zadania
realizowane będą przy dofinansowaniu z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Są to pierwszy etap modernizacji i zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rozdrażewie (765.400zł) oraz remont sali wiejskiej w Dąbrowie wraz z montażem instalacji
c.o. i zagospodarowaniem przyległego terenu (614.708zł). Mniejsze zadania w zakresie bazy
kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej realizowane będą w Budach (kontynuacja przebudowy świetlicy 34.855zł), Grębowie (zagospodarowanie boiska i urządzenie miejsca rekreacji - razem 24.356zł),
Nowej Wsi (zagospodarowanie placu zabaw - 25.370zł). W przypadku zadań w Grębowie i Nowej
Wsi zabezpieczone środki odpowiadają wartości wkładu własnego gminy w związku z ubieganiem się
o dofinansowanie unijne.
W zakresie infrastruktury drogowej budżet przewiduje realizację drugiego etapu przebudowy ulic
Osiedla w Rozdrażewie (240.210zł), przebudowę drogi z przepustem w Trzemesznie (zadanie
przesunięte z 2013r. - 109.188zł), budowę chodnika w Maciejewie (31.264zł) oraz przebudowy dróg
w Wykach (40.000zł) i Trzemesznie (droga tłuczniowa na tzw. odbudowaniu -20.000zł). W przypadku
dróg w Wykach i Trzemesznie zabezpieczony został wkład własny z związku z ubieganiem
się o dofinansowanie zadań z budżetu województwa wielkopolskiego. Ponadto w budżecie
zaplanowano udział w realizacji najpilniejszych zadań powiatowych na terenie gminy, obejmujących
przebudowę drogi w Grębowie (50.000zł – 10% kosztów inwestycji) i wykonanie ścieżki pieszo rowerowej w Henrykowie (20.000zł).
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014r. to: uzupełnienia oświetlenia
drogowego (punkty oświetleniowe przy skrzyżowaniach wzdłuż drogi Krotoszyn – Dobrzyca oraz
w Rozdrażewku i Chwałkach - 39.128zł) oraz kolejny etap modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia
(8.000zł).
Ponad 275 tys. złotych przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych
niezbędnych dla realizacji przyszłych inwestycji, także pod kątem pozyskania na nie środków
w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej. Są to projekty następujących zadań: budowa kanalizacji
sanitarnej z wymianą azbestowych odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice -70.000zł,
budowa sali sportowej w miejscowości Nowa Wieś – 120.000zł, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych - 60.585zł, przebudowa drogi gminnej w Grębowie - 25.000zł.
Pełen tekst uchwały budżetowej dostępny jest na stronie internetowej gminy pod adresem
www.rozdrazew.pl (dział „Gospodarka”, zakładka „Budżet”).
Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych budżetowi towarzyszy odrębna uchwała Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014-2019. Określa ona m.in.: przewidywane
dochody gminy, wydatki z podziałem na wydatki inwestycyjne oraz związane z bieżącym
funkcjonowaniem gminy, kwoty przypadające na spłatę pożyczek. Ponadto zawiera zestawienie
przedsięwzięć, z podziałem na realizowane z udziałem środków unijnych oraz ze środków budżetu
gminy, których czas realizacji wykracza poza rok 2014.
Rada Gminy podjęła ponadto trzy uchwały. Pierwszą z nich uchwaliła gminny program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014r. Program
ten określa między innymi przeznaczenie środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych (planowanych na poziomie 55.000zł). Zgodnie z wymogami ustawy środki

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 młodzieży z realizacją programów profilaktycznych, festynów, rajdu
rowerowego, zajęć korekcyjnych z logopedą dla najmłodszych uczniów, półkolonii, rozegranie cyklu
turniejów piłkarskich dla młodzieży, wsparcie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej
oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Następną uchwałą znowelizowano tegoroczny budżet gminy. Do budżetu wprowadzono
ponadplanowe wpływy z wynajmu hali sportowej z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego
dla Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie (4.000zł) oraz pokrycie kosztów opracowań decyzji
o warunkach zabudowy (370zł). Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 67.800zł z tytułu
planowanych dotacji na zadania realizowane w bieżącym roku z udziałem środków UE, które gmina
otrzyma w roku 2014. Jednocześnie po stronie wydatków zdjęto środki z przebudowy przepustu
w Trzemesznie (66.776zł), którego realizację z uwagi na niekorzystny wynik przetargu przesunięto
na 2014r. oraz z zakupu wyposażenia świetlicy w Wykach (1.024zł pozostałe po rozliczeniu zadania).
Dokonano też przesunięć po stronie dochodów w celu urealnienia planu. Zwiększono m.in. wpływy:
ze sprzedaży działek budowlanych (8.408zł), z podatku od czynności cywilno prawnych (10.800zł)
oraz sprzedaży wagonu (5.000zł), a zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa (28.813zł) z uwagi na niższy poziom wpływów od założeń Ministerstwa
Finansów.
Ostatnią uchwałą Rada Gminy dokonała zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz
zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Rozdrażew. Do uchwały
wprowadzono dodatkowy zapis, który umożliwi zachowanie zgodności obowiązującego w naszej
gminie sposobu naliczania diet radnych z ustawowym limitem wysokości diety, określanym corocznie
w ustawie przyjmowanej przy uchwalaniu budżetu państwa, bez konieczności korygowania zasad
naliczania diet. Zapis ten brzmi następująco: „Gdyby należność dla radnego z tytułu diet wyliczona
zgodnie z uchwałą za dany miesiąc kalendarzowy przekraczała limit wysokości diety, określony
w obowiązujących przepisach, radnemu wypłacana jest kwota do wysokości limitu.”

