Informacja z obrad XX sesji Rady Gminy
W dniu 28 sierpnia 2020 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady sesji
poprzedziło uhonorowanie Alana Wasika i Jana Zybałę absolwentów Szkoły Podstawowej
w Rozdrażewie oraz Zuzanny Kokot uczennicy Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, którzy
w bieżącym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Rozdrażew.
Przedstawiciele samorządu: Wójt Gminy Mariusz Dymarski i Przewodniczący Rady Wiesław
Jankowski złożyli absolwentom serdeczne gratulacje, życząc wielu sukcesów w dalszej edukacji.
Wręczyli dyplomy, pamiątkowe statuetki i upominki. Gratulacje przekazano również rodzicom
absolwentów.
Głównymi punktami obrad były rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2019r. Obecny rok jest drugim, w którym zgodnie
ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy przedstawia Radzie
Gminy dokument określany jako raport o stanie gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności
Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał
Rady Gminy. Rada zapoznała się przedłożonym raportem o stanie gminy Rozdrażew za rok 2019,
który obejmował: charakterystykę gminy; realizację polityk, programów i strategii; realizację uchwał
Rady Gminy Rozdrażew; realizację zadań w głównych sferach działalności gminy; stan finansów
gminy na 31.12.2019r. Dokument ten został udostępniony mieszkańcom na stronie internetowej
gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Rada Gminy po rozpatrzeniu i przeprowadzeniu
debaty nad raportem udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Mariuszowi Dymarskiemu, przy
jednym głosie wstrzymującym.
Następnie Rada po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu, zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej udzieliła jednogłośnie absolutorium
Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
Budżet gminy za rok 2019 został wykonany w 99,3% po stronie dochodowej (24.379.181,16 zł)
i w 91,77% po stronie wydatkowej (22.822.534,97). Wydatki majątkowe wyniosły 1.675.820,40zł
(71,1% planu). Głównymi przyczynami niskiego wykonania wydatków majątkowych są przesunięcie
terminu rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz niższe dofinansowanie budowy ścieżki pieszorowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew, z uwagi na pokrycie części kosztów dotacją
z Funduszu Dróg Samorządowych.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania (kwoty realizacji podane
w zaokrągleniu do pełnych złotych):
- budowa cylindrycznego zbiornika żelbetonowego na wodę o pojemności 200m3 w ramach zadania
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice - 371.841zł
- przebudowa drogi w Maciejewie na długości 681m (poszerzenie podbudowy i nawierzchni, nowa
nakładka asfaltowa, odnowienie rowów) - 349.856zł,
- przebudowa drogi w Dąbrowie na dł. 486m (pełna podbudowa, nawierzchnia asfaltowa, obsypanie
poboczy kruszywem, odmulenie rowów - 247.266 zł, z czego 78.250zł pochodziło z dotacji
pozyskanej przez Urząd Gminy z budżetu Województwa Wielkopolskiego,
- przebudowy drogi w miejscowości Wyki na końcowym odcinku o dł. 315m (uzupełnienie
podbudowy, nawierzchnia asfaltowa, obsypanie poboczy kruszywem) - 105.935zł,
- przebudowa odcinka ul. 3-go Maja (poszerzenie konstrukcji drogi w zakresie podbudowy) na dł.
237m – 40.679zł,
- w zakresie dróg powiatowych dofinansowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej Dzielice –
Rozdrażew (222.322zł) remont chodnika w Nowej Wsi (kwotą 112.500zł), poszerzenie odcinka
drogi Rozdrażewek – Różopole (92.969zł).
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dzielicach (tzw.”Dzielicorelaksownia” – plac zabaw i
elementy siłownie zewnętrznej) - 53.477zł, z czego 29.420zł pochodziło z dotacji pozyskanej z z
budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach - 54.635zł, z czego 31.815zł stanowiła
dotacja pozyskana przez Urząd Gminy z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W przypadku obu terenów rekreacyjnych w realizację włączyli się mieszkańcy sołectw.

- budowa oświetlenia drogowego w przysiółku Dębowiec (urządzenie pomiarowe, licząca blisko
1,1km linia oświetleniowa z 9 punktami) kosztowała wraz z dokumentacją projektową 66.876zł.
- rozbudowa oświetlenia drogowego w Rozdrażewku (354m linii i 3 punkty oświetlenia - 16.605zł)
oraz w Budach (linia 320m z 4 punktami - 14.809zł),
- uzupełnienie oświetlenia drogowego na istniejącej linii w Chwałkach oraz wymiany na izolowaną
linii oświetleniowej na ul. Przemysłowej poprzez wkład pieniężny na objęcie dodatkowych udziałów
w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 11.000zł,
Główne zadania zrealizowane w ramach wydatków bieżących:
- dotacja do zakupu agregatu prądotwórczego (1.390zł) i zakup przyczepki do jego transportu
(4.718zł) dla OSP Nowa Wieś,
- montaż Wirtualnych Gazetek Szkolnych w budynkach szkół podstawowych – 9.700zł
- wymiana okien na obu poziomach korytarzy i prace malarskie w SP Nowa Wieś – 27.672zł,
- ostatni etap wymiany okien, wymiana kotła centralnego ogrzewania oraz montaż wkładu
kominowego w budynku szkolnym w Dąbrowie – 40.359zł,
- zakup monitorów interaktywnych dla szkół filialnych w Dzielicach i Grębowie, dofinansowany
w ramach programu „Aktywna tablica” – 17.500zł,
- nasadzenie drzew miododajnych zakupionych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego – 11.035zł
(Maciejew – 20, Budy, Dąbrowa i Dzielice po 10 szt.).
- zagospodarowanie zieleni parkingu przy ul. Krotoszyńskiej – 4.425zł,
- kontynuacja realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu
Krotoszyńskiego” (w 2019r. kosztem 17.410zł odebrano od mieszkańców i zutylizowano ponad 54
tony eternitu),
- remont chodnika w Trzemesznie (teren przy remizie) – 16.731zł,
- modernizację schodów zewnętrznych świetlicy w Grębowie - 11.193zł
W trakcie 2019r. Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań finansowych, by w kolejnych latach
zapewnić sobie możliwość sięgnięcia po pożyczkę w związku z planowaną budową kanalizacji
sanitarnej w Dzielicach. Dokonała natomiast spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości
488.640zł w tym ostatnich rat pożyczki zaciągniętej na wkład własny w budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Nowa Wieś i Budy, którą z wykorzystaniem środków unijnych z PROW
realizowano w latach 2012- 2013. Na koniec roku 2019 Gmina posiada niespłacone pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 627.362zł, z tego
na: budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 539.000zł oraz na budowę
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie nowego osiedla w Rozdrażewie 88.362zł.
Podczas sesji Rada Gminy podjęła siedem uchwał. Pierwszą z nich znowelizowała tegoroczny
budżet gminy zwiększając dochody i wydatki o kwotę 87.186,26zł. Do budżetu wprowadzono:
dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na realizację przez GOPS świadczeń „Dobry Start”
(23.500zł), opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób korzystających ze świadczeń
społecznych (3.438,30zł), wypłatę zasiłków okresowych (3.000zł), zakup podręczników dla szkół
(299,96zł) oraz pozyskaną w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” pomoc finansową z budżetu
Województwa Wielkopolskiego na remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Wolenicach oraz wykonanie
tarasu rekreacyjnego i wymianę nawierzchni przy świetlicy w Wykach (łącznie 47.198zł). Ponadto
wprowadzono uzyskane ponadplanowe dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkoli
z innych gmin (10.000zł).
W ramach przesunięć po stronie wydatków zwiększono środki planowane na: uporządkowanie
gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Dzielice, w związku z rozpoczętą procedurą
realizacji budowy łącznika Rozdrażew - Dzielice (420.000zł), dotację dla niepublicznego przedszkola
(41.000zł), wykonanie tarasu rekreacyjnego, chodnika i wymianę nawierzchni przy świetlicy
w Wykach (15.252zł) oraz pokrycie kosztów uczęszczania dzieci naszej gminy do przedszkoli
w innych gminach (6.200zł). W konsekwencji podjętych uchwał zebrań sołectw dokonano zmiany
przeznaczenia części środków funduszy sołeckich wsi Maciejew z przeznaczeniem na zakup kosy
spalinowej (1.500zł) oraz wsi Grębów na konserwację papowego dachu świetlicy (3.473zł).
Kolejną uchwałą Rada wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Rozdrażew do realizacji projektu
partnerskiego pn. "Zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców gmin
Krotoszyn i Rozdrażew poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark – Bożacin –
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w obszarze transportu miejskiego. Partnerstwo gminy Rozdrażew w porozumieniu umożliwi
ubieganie się o dofinansowanie budowy dalszego odcinka ścieżki pieszo - rowerowej realizowanej
przez Powiat Krotoszyński od granicy Henrykowa przez Brzozę do Krotoszyna i tym samym zapewni
mieszkańcom gminy dojazd rowerowy do samego Krotoszyna. Wkład własny w kwocie 7.528zł
gmina zabezpieczy w przyszłorocznym budżecie na montaż nowych wiat przystankowych z
utwardzeniem nawierzchni i miejscami do parkowania rowerów.
Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025
w oparciu o zmiany dochodów i wydatków wynikające z nowelizacji budżetu. W wykazie
przedsięwzięć zadanie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej,
wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice rozdzielono na dwa
przedsięwzięcia: - budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości
Dzielice z okresem realizacji i limitem na rok 2021 w kwocie 4.000.000zł, w związku z uzyskanym
dofinansowaniem z unijnego PROW-u w kwocie 2 mln zł oraz - budowa zbiornika na wodę i łącznika
kanalizacji Rozdrażew - Dzielice, realizowanych za środki krajowe z łącznym limitem
w kwocie 2.400.000zł i terminem realizacji 2019-2021. W wyniku wcześniejszej uchwały
wprowadzono nowe przedsięwzięcie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark Bożacin - Brzoza realizowanej przez Powiat Krotoszyński w latach 2020-2021”, z limitem
zobowiązań na rok 2021 w kwocie 7.528 zł.
Czwarta podjęta podczas sesji uchwała dotyczyła zgłoszenia sołectwa Maciejew do Programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”. Uchwałę przyjęto w związku z inicjatywą mieszkańców
wsi i zamiarem udziału w konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach
programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Podjęte w trakcie sesji dwie kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia przez Radę zgody na zawarcie
w trybie bezprzetargowym umów na najem lokalu użytkowego oraz nieruchomości
z dotychczasowymi najemcami na okres do 3 lat. Przedmiotem najmów jest część pomieszczenia
gospodarczego przy ul. Rynek 1 w Rozdrażewie zajmowanego przez lokatora mieszkania
komunalnego oraz część działki nr 258 położnej w podwórzu przy budynku Urzędu Gminy
w Rozdrażewie ul. Rynek 1 zajętej pod centralę firmy Orange. Konieczność podjęcia uchwał Rady
wynikła z faktu, że nowe umowy z obecnymi najemcami zawarte na kolejne trzy lata przekroczą
łączny 10-letni limit czasowy, jaki jest wyznaczony do samodzielnego zawierania kolejnych umów
przez Wójta z tą samą osobą.
Ostatnią podjętą uchwałą Rada wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości. Do zbycia przeznaczono
działkę nr 32/2 w Nowej Wsi o powierzchni 1.015m2. Uchwała jest zgodna z opinią zebrania
wiejskiego wsi wyrażoną na wniosek zainteresowanego nabyciem mieszkańca.

