Informacja z obrad XXXIII sesji Rady Gminy
XXXIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 12 września 2013r. Zaproszony na sesję
Przewodniczący Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej Stanisława Szczotka przedstawił
informację z działalności Izby Rolniczej na terenie powiatu krotoszyńskiego. Przedstawił historię
Izby Rolniczej, działania podejmowane przez Izbę w poprzednich latach i obecnie. Podkreślił, że Izba
posiada skromne kompetencje, a wydawane przez nią opinie nie są wiążące.
W jednym z pierwszych punktów obrad Rada Gminy zapoznała się z informacją z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2013r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej. Planowane dochody budżetu na dzień 30 czerwca wykonano w kwocie 7.299.412,61 zł,
co stanowi 48,8 % planu. Planowane wydatki wykonano w kwocie 8.530.198,82 zł tj. 52,7 % planu,
przy czym wydatki bieżące zrealizowano w 49,2% (6.114.593,70 zł), a w przypadku wydatków
majątkowych na plan 3.768.159,06zł do 30 czerwca wydatkowano 2.415.605,12 zł, co stanowi 64,1%
planu, a wynika to z rozliczenia w pierwszym półroczu II etapu budowy kanalizacji sanitarnej
w Nowej Wsi i Budach.
W trakcie sesji Rada Gminy przyjęła trzy uchwały. Pierwszą z nich Rada wyraziła zgodę na objęcie
udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. W związku
z wykorzystaniem przez przedsiębiorców z terenu gminy kapitału poręczeniowego przypadającego
z tytułu dotychczasowych udziałów gminy, zadecydowano o objęciu dodatkowego udziału. Pozwoli
to na skorzystanie z udzielanych przez Fundusz poręczeń kolejnym mikro, małym i średnim
przedsiębiorcom dla rozwoju swych zakładów oraz osobom rozpoczynającym działalność
gospodarczą.
Kolejną uchwałą znowelizowano tegoroczny budżet gminy. Wprowadzone do budżetu otrzymane
dotacje z budżetu państwa przeznaczono na: zakup pomocy dydaktycznych przez szkoły filialne w
ramach programu „Radosna szkoła” (18.000zł), wypłatę zasiłków socjalnych dla uczniów przez
Ośrodek Pomocy Społecznej (7.819zł powiększoną o udział własny gminy-20%). Przekazaną gminie
dotację (24.135zł), stanowiącą częściową refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu
sołeckiego w 2012r. oraz uzyskane z różnych źródeł ponadplanowe dochody (5.106zł) przeznaczono
na: dokumentację w zakresie uzupełnienia sieci oświetlenia ulicznego (13.600zł), wykonanie
przyłączy kanalizacji sanitarnej do świetlic wiejskich i Przedszkola w Nowej Wsi (9.500zł), bieżące
utrzymanie świetlic (1.900zł). Wprowadzone wolne środki z roku 2012 przeznaczono na: dotację dla
Gminy Krotoszyn w związku z pobytem dziecka w przedszkolu zapewniającym specjalistyczną opiekę
(1.220zł), remont utwardzenia placu przed salką wiejską i remizą OSP w Dąbrowie (42.401zł),
uzupełnienie środków na wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Rozdrażewku (34.000zł) i objęcie
udziału SFPK w Gostyniu (10.000zł).
Rada ostatnią uchwałą wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę.
Do zbycia w drodze przetargu przeznaczono działkę nr 806/18 o pow. 707 m2 położoną w kompleksie
wydzielonych pod zabudowę działek mieszkaniowych na terenie nowego osiedla w Rozdrażewie.

