Informacja z obrad VIII sesji Rady Gminy
W dniu 17 lipca 2019r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy. Podczas sesji Rada Gminy podjęła pięć
uchwał. Pierwszą uchwałą znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając dochody i wydatki
o kwotę 164.230zł. Do budżetu wprowadzono: dotacje celowe z budżetu państwa przekazane
na wypłatę dodatku energetycznego (180zł), realizację przez GOPS świadczeń „Dobry start”
(116.250zł) oraz darowizny na organizację Dni Gminy (9.800zł). Ponadto uzyskane ponadplanowe
dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych, najmu, opłat za uczęszczanie
dzieci do przedszkoli z innych gmin przeznaczono na: dostosowanie pomieszczeń Urzędu Gminy
do aktualnych wymogów przeciwpożarowych (20.000zł), zakup markiz dla Przedszkola
w Rozdrażewie (6.250zł, drugie tyle stanowił udział Rady Rodziców), wkład gminy na realizowany
przez szkoły w Dzielicach i Grębowie program „Aktywna tablica” (3.500zł), dofinansowanie zakupu
pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie
(2.000zł).
Drugą z nich Rada uchyliła uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Krotoszyńskiego zadania
zarządzania częścią drogi powiatowej nr 4331P w związku z planowaną budową ścieżki pieszorowerowej. Uchwała jest konsekwencją przejęcia w roku ubiegłym zarządzania częścią pasa drogi
powiatowej przez samorząd gminy. Przejęcie zarządzania miało umożliwić gminie złożenie wniosku
o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (dotacje
nie obejmowały powiatów). Z uwagi na niezakwalifikowanie zadania do dofinansowania - w celu
uregulowania stanu prawnego - Rada uchyliła wcześniejszą uchwałę.
Kolejna uchwała dotyczyła zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników. W celu dokonania na terenie gminy wyboru ławników na kadencję
2020-2023 upoważniono przewodniczącego Rady do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądów Rejonowych w Krotoszynie
i Ostrowie Wlkp.
Podczas sesji Rada wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Do zbycia w drodze bezprzetargowej przeznaczono część działki nr 343 w Grębowie o powierzchni
101m2 na rzecz zainteresowanego właściciela przyległego gospodarstwa rolnego. Zbycie działki
umożliwi uregulowanie własności wydzielonej działki zajętej na fragment budynku gospodarskiego
wraz z terenem niezbędnym do jej gospodarczego wykorzystania. Stan ten ujawniono w trakcie prac
geodezyjnych.
Ostatnią podjętą uchwałą Rada na nowo określiła tryb i sposób powołania i odwołania członków
Zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Gminie Rozdrażew oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Konieczność podjęcia
uchwały wynikła ze zmiany interpretacji przepisów i skargi złożonej przez Prokuratura Okręgowego
w Ostrowie Wielkopolskim na obowiązującą uchwałę z 2011r. W konsekwencji Rada uwzględniła
obowiązek publikacji uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wyeliminowała regulacje
powtórzone z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

