Informacja z obrad XV sesji Rady Gminy
W dniu 19 lutego odbyła się XV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady sesji poprzedziło
uhonorowanie pani Ireny Kurasz, która zakończyła pracę na stanowisku sołtysa wsi Maciejew.
Wójt Gminy Mariusz Dymarski oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Jankowski złożyli pani
sołtys serdeczne podziękowania za 30-letni wkład pracy w rozwój gminy i integrację lokalnej
społeczności. Skierowali słowa uznania za podejmowane starania przy realizacji wielu inwestycji
i zadań na rzecz wsi i jej mieszkańców.
W jednym z pierwszych punktów Rada Gminy zapoznała się z przedłożonym przez Kierownika
Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli Henryka Jankowskiego sprawozdaniem z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew w roku 2019.
Podczas sesji Rada przyjęła dziesięć uchwał. Pierwszą z nich znowelizowała tegoroczny
budżet gminy, zwiększając zarówno dochody, jak i wydatki. Do budżetu wprowadzono: pozyskane
przez Urząd Gminy dofinansowanie z Unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie (124.712zł), dotację celową z budżetu
państwa na realizację usług asystenta rodziny (1.218zł), środki przeznaczone przez Rady Rodziców
Przedszkoli w Nowej Wsi i Rozdrażewie na zakup pomocy dydaktycznych w postaci tzw. dywanów
interaktywnych (10.000zł). Ponadto wprowadzono do budżetu kwotę 162.500zł z nadwyżki
osiągniętej w roku 2019 z przeznaczeniem na: udział gminy w zakupie dywanów interaktywnych dla
przedszkoli (10.000zł), zwiększenie nakładów na rozgraniczenia nieruchomości (15.000zł),
kontynuację kompleksowego programu usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych
(12.000zł), utrzymanie OSP (4.500zł), zabezpieczenie wkładu własnego na planowany przez Szkołę
Podstawową w Rozdrażewie projekt wymiany ze Szkołą Artystyczną w Petersburgu (5.000zł),
odnowienie podłogi sali w Rozdrażewie oraz kuchni w Nowej Wsi (razem 26.000zł). Dodatkowe
środki (po 10.000zł) zabezpieczono na realizację dwóch projektów ujętych w funduszach sołeckich
wsi Wolenice i Wyki, zgłoszonych do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” (projekty dotyczą
odnowienia i wyposażenia świetlicy w Wolenicach oraz wykonania tarasu i wymiany nawierzchni
przy świetlicy w Wykach). Kwotę 35.000zł przeznaczono na adaptację budynku komunalnego
na toalety publiczne. Taką samą kwotę przeznaczono na działania związane z jubileuszem 750-lecia
Rozdrażewa, w tym wykonanie wstępnych, nieinwazyjnych badań archeologicznych terenu, na
którym znajdował się gród Rozdrażewskich.
Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025
w oparciu o zmiany dochodów i wydatków wynikające z nowelizacji budżetu. Uszczegółowiono
limity wydatków w przedsięwzięciu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 143/9 i 662 w Rozdrażewie” na lata 2020-2021.
Kolejna z uchwał dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2020r.
Przewiduje ona udzielenie dotacji na:
- wymianę chodnika wzdłuż odcinka ul. Krotoszyńskiej - do kwoty 20.000zł,
- remont drogi Rozdrażewek-Różopole - do kwoty 100.000zł,
- wspólną realizację na terenie gminy „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Powiatu Krotoszyńskiego” - do kwoty 25.000zł (dotacja umożliwi wzorem lat 2017-2019 pokrycie
kosztów odbioru od mieszkańców i utylizacji eternitu),
- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie - 11.690zł,
- dowóz na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej niepełnosprawnych uczestników z terenu gminy
- 3.000zł.
Realizując coroczny obowiązek Rada przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy na rok 2020. Program określa zadania
podejmowane przez gminę, zasady współpracy ze schroniskiem w Radlinie i koszty realizacji
programu.
W trakcie sesji Rada uchwaliła plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustaliła maksymalną kwotę dofinansowania opłat w 2020r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew. Realizując
obowiązek wynikający z Karty Nauczyciela w budżecie gminy na rok 2020 wyodrębniono środki
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, co stanowi łączną kwotę 24.642zł.
Jednocześnie Rada ustaliła maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, uzależnioną od form doskonalenia
w przedziale 70%-100% wysokości kosztów.
Szóstą uchwałą określono średnią cenę jednostek paliwa w Gminie Rozdrażew w roku szkolnym
2019/2020. Uchwała jest konsekwencją nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i wprowadzonych
zmian zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek
oświatowych, w przypadku zapewnienia dowozu przez rodziców. Uwzględniając ceny paliwa
miejscowej stacji paliw, Rada ustaliła średnią cenę paliwa w przypadku: oleju napędowego - 5,12zł
za litr, benzyny - 5,09zł oraz autogazu - 2,13zł. Przyjęte stawki będą stanowiły podstawę naliczenia
zwrotu w/w kosztów w bieżącym roku szkolnym.
Podczas sesji Rada ponownie przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Rozdrażew. Zasadniczą zmianą jest rezygnacja z wydzielenia popiołu jako osobno zbieranej
frakcji odpadów. Przeprowadzony w końcu roku przez gminę przetarg pokazał, że - wbrew
oczekiwaniom mieszkańców – nie przyniesie to oszczędności, a przeciwnie - podniesie koszty
funkcjonowania całego systemu. W efekcie w grudniu Rada odroczyła wejście w życie takiego
rozwiązania, a obecnie usunęła je z regulaminu. Popiół nadal odbierany będzie w jednym pojemniku
z odpadami zmieszanymi. Takie samo rozwiązanie zastosowano w uchwale określającej szczegółowy
sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ponadto z regulaminu usunięto zapisy
kwestionowane w ostatnim czasie w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Ostatnie dwie uchwały dotyczyły przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady
Gminy w 2018/2019 i planów ich pracy na rok 2020. Plan pracy Rady Gminy zakłada przyjęcie
m.in. sprawozdań z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizacji współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi, informacji o działaniach Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjno-remontowych na obszarze gminy.
We wrześniu Rada zapozna się z działalnością Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.
Plany pracy Komisji Rady Gminy zakładają posiedzenia Komisji każdorazowo przed sesją i analizę
projektów uchwał. Dodatkowo zapoznają się z: sytuacją demograficzną, zaopatrzeniem w wodę
na terenie gminy oraz geriatrią w Powiecie Krotoszyńskim.
Komisja Rewizyjna planuje odbycie w 2020r. ośmiu posiedzeń, na których zajmie się wykonaniem
budżetu za rok 2019, realizacją budowy zbiornika do wody na terenie stacji uzdatniania wody
Dzielice, kosztami funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy, analizą ulg, zwolnień i
umorzeń w podatkach lokalnych. Zbada m.in. funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy,
oczyszczalni ścieków, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rozliczenie nagrody w konkursie
działania proekologiczne i prokulturowe za projekt „Teatr łączy pokolenia”.

