Informacja z obrad XIII sesji Rady Gminy
W dniu 29 listopada 2019r. odbyła się XIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zaproszony na sesję
Komendant Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. Ryszard Mierzejewski przedstawił informację
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Komisariat w Koźminie swym
działaniem obejmuje gminy Rozdrażew i Koźmin Wlkp. Zatrudnia obecnie 16 policjantów.
Komendant uznał gminę Rozdrażew za bezpieczną. W ciągu dziesięciu miesięcy bieżącego roku
nie odnotowano poważniejszych zdarzeń i przestępstw typu rozboje, napady, pobicia, uszkodzenia
mienia. Zanotowano jedną kradzież z włamaniem, uszkodzenie ciała spowodowane pogryzieniem
przez psa, dwa wypadki drogowe oraz 15 kolizji drogowych, często spowodowanych złym stanem
dróg. Zarejestrowano wykroczenia przeciwko: bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym (3),
mieniu (2) i inne (3). Na terenie gminy zatrzymano czterech nietrzeźwych kierujących pojazdami.
Prowadzone postępowania dotyczyły: uchylania się od obowiązku alimentacyjnego (2), oszustw
w transakcjach internetowych (3) naruszenia przepisów prawa budowlanego (1), pożaru (1). Do sądu
skierowano jeden wniosek o ukaranie właściciela za niezachowanie wymogów związanych
z utrzymaniem psów. Policjanci Komisariatu w Koźminie Wlkp. przeprowadzili na terenie gminy
34 interwencje domowe oraz 71 interwencji publicznych. Sporządzono 5 niebieskich kart, zatrzymano
do wytrzeźwienia jedną osobę. Sygnalizował wzrost zagrożeń wynikających z oszustw transakcji
internetowych. Komendant zadeklarował podejmowanie wszelkich starań, aby zapewnić
bezpieczeństwo na terenie gminy. W nawiązaniu do sygnalizowanych przez radnych zagrożeń
wynikających ze złego stanu dróg powiatowych i braku działań ze strony PZD zapewnił, że w celu
poprawy bezpieczeństwa na drogach zgłaszane interwencje mieszkańców Komisariat będzie
przekazywał zarządcy dróg. Przypomniał o funkcjonującej bezpłatnej aplikacji Krajowej Mapy
Zagrożeń, która umożliwia mieszkańcom wskazywanie miejsc zagrożeń, incydentów jak również
niebezpieczeństw wynikających także ze złego stanu dróg.
Podczas sesji Rada Gminy podjęła sześć uchwał. Pierwszą z nich Rada znowelizowała tegoroczny
budżet gminy zwiększając zarówno dochody i wydatki. Do budżetu wprowadzono: spłaconą zaległość
z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (łącznie 88.326zł), zwiększone
dofinansowanie na realizację projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla
niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” w części realizowanej przez gminę
(1.349,12zł), zwiększoną część oświatowej subwencji ogólnej, którą przeznaczono na bieżące
utrzymanie przedszkoli (1.198zł) oraz zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej
na wydanie publikacji poświęconej historii Rozdrażewa (3.546zł). Jednocześnie zmniejszono dochody
i wydatki budżetu, co wynikało ze zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
zadania „Dobry start” (4.278zł) oraz uzyskania mniejszych planowanych dochodów ze sprzedaży
działek budowlanych, które wpłyną w 2020r. (78.326zł). W ramach przesunięć po stronie wydatków
zwiększono zabezpieczone środki na remonty w budynkach komunalnych (łącznie o 20.000zł) oraz
przebudowę ul. 3 Maja (o 3.000zł).
Kolejną uchwałą Rada określiła stawki podatku od nieruchomości. Dla przyjętych przez Radę
Gminy stawek punkt wyjścia stanowił kwotowy wzrost stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów
oraz obowiązujących w sąsiednich gminach w porównaniu do ubiegłorocznych. Przyszłoroczna
stawka od 1m2 gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 0,78zł. Stawka
dla gruntów zajętych pod wodami stojącymi lub płynącymi wyniesie 4,70zł od 1 ha powierzchni.
Dla pozostałych gruntów (głównie gruntów przeznaczonych pod zabudowę) przyjęto stawkę
0,28zł/m2. Utrzymano dotychczasową stawkę od gruntów pod drogami wewnętrznymi (za wyjątkiem
nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) - 0,10zł/m2.
W przypadku budynków lub ich części stawki podatku naliczane są od 1 m2 powierzchni użytkowej.
W zależności od sposobu wykorzystania budynku stawki te wyniosą:
- budynki mieszkalne - 0,72zł,
- budynki lub ich części związane z prowadzeniem dział. gospodarczej- 19,50zł,
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa (od pow.
wykorzystywanych do garażowania sprzętu roln.) - 7,15zł,
- zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 11,00zł,
- związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń - 4,80zł,
- od pozostałych budynków - 4,75zł.
Utrzymano dotychczasową stawkę od budowli - 2% ich wartości.

W trakcie sesji Rada przyjęła roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami na 2020 rok. Program określa zasady, zakres i formy współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie wykonywania zadań publicznych. Umożliwia
zlecenie stowarzyszeniom i innym organizacjom (wraz z udzieleniem dotacji) realizacji zadań
w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich wakacyjnego wypoczynku, kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, integracji i zagospodarowania wolnego czasu osób w wieku emerytalnym, edukacji
pozaszkolnej w celu rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży. Na realizację w/w zadań przez
stowarzyszenia zaplanowano kwotę 42.000 zł.
Czwartą podjętą uchwałą Rada przystąpiła do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew. Uchwała rozpoczyna proces
zmiany studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest ona wynikiem
przeprowadzonej w roku ubiegłym oceny aktualizacji samego studium i planów miejscowych
zagospodarowania przestrzennego gminy, a także bieżących potrzeb gminy i mieszkańców w zakresie
planowania przestrzennego.
Następną uchwałą Rada wyraziła zgodę na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości
stanowiących własność Gminy Rozdrażew na rzecz Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku
W związku z planami firmy Energa Operator wykonania linii zasilania energetycznego do zakładu
produkcyjnego w miejscowości Wolenice, Rada wyraziła zgodę na ustanowienie służebności przesyłu
polegającej na umiejscowieniu w gruncie działki nr 287 położonej w Wolenicach linii kablowej
niskiego napięcia nN 0,4 kV.
Ostatnią podjętą uchwałą Rada upoważniła Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rozdrażewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących
zryczałtowanego dodatku energetycznego. Konieczność podjęcia uchwały wynikła z przekazania
od 1 stycznia 2020r. do zakresu działalności GOPS załatwiania spraw związanych z dodatkami
mieszkaniowymi oraz zryczałtowanym dodatkiem energetycznym. Uregulowane to umożliwi obsługę
przez jedną jednostkę wszystkich świadczeń socjalnych na obszarze gminy. Realizacja dodatków
mieszkaniowych nastąpi na mocy upoważnienia wydanego zarządzeniem Wójta Gminy, co wynika
z odrębnej regulacji prawnej.

