Relacja z obrad XXVII sesji Rady Gminy
W dniu 31 marca 2021r. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Uczestnicy sesji uczcili
minutą ciszy pamięć zmarłych: Kazimierza Kuszy - Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP oraz
Zbigniewa Kosiora - sołtysa Dąbrowy w latach 1990-2013. W jednym z pierwszych punktów
zaproszony na sesję Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie Krzysztof Jelinowski
przedstawił informację o działalności i zamierzeniach inwestycyjno - remontowych na terenie gminy
Rozdrażew. Dyrektor zapowiedział, że powiat - przychylając się do wniosku Wójta Gminy - przy
okazji realizowanej przez gminę budowy kanalizacji sanitarnej w Dzielicach i odtworzenia jezdni
dokona wymiany krawężników i montażu nowych studzienek ściekowych. Pozostałe zamierzenia
ograniczą się do bieżących remontów grysem, emulsją oraz częściowo masą na gorąco przez firmę
zewnętrzną. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną rozpoczęte remonty odcinków dróg:
Krotoszyn-Rozdrażew-Wyki i Rozdrażew-Koźmin Wlkp., a następnie kolejne drogi. Zapowiedział
przekazanie przez PZD tłucznia na utwardzenie drogi Grębów-Cegielnia, uzupełnienie na najbardziej
zaniżonych odcinkach pobocza drogi Rozdrażew-Koźmin Wlkp. Wnioskowane przez gminę remonty
dwóch przepustów na odcinku Rozdrażew-Różopole uzależnione będą od sytuacji finansowej
powiatu. Dyrektor PZD zapowiedział kontynuację w br. przez Powiat Krotoszyński budowy ścieżki
pieszo-rowerowej Krotoszyn Rozdrażew na brakującym odcinku Krotoszyn-Henryków w ramach
pozyskanego dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Zapewnił realizację zadań w zakresie koszenia traw przy drogach powiatowych. Na koniec
wystąpienia podziękował za przekazane przez samorząd gminy w roku ubiegłym wsparcie finansowe
na realizację nawierzchni asfaltowej na poszerzonym odcinku drogi Rozdrażewek - Różopole.
Dyskusja w tym punkcie skupiła się na przypomnieniu zadań zgłaszanych wielokrotnie przez
radnych do realizacji m.in.: ukończenia remontu przepustu na drodze Nowa Wieś - Maciejew,
remontu drogi Nowa Wieś - Grębów, przez wieś Trzemeszno, Rozdrażewek - Biadki przez las,
uzupełnienia nawierzchni odcinka drogi w Grębowie, kontynuacji poszerzenia drogi RozdrażewekRóżopole, przebudowy klombu w Wykach, uzupełnienia fragmentu chodnika przy ul. Krotoszyńskiej.
Monitowano też
m.in. załatanie niebezpiecznych wyrw, naprawę zapadniętych studzienek
ściekowych, wycięcie drzew i przycięcie suchych konarów drzew, zmianę ustawienia oznakowania
przy ul. Koźmińskiej, ul. 3 Maja, które ogranicza widoczność jadącym ciągnikiem, usunięcia z Rynku
samochodu reklamowego. Wójt Gminy Mariusz Dymarski zasygnalizował potrzebę realizacji
wniosków w zakresie zebrania poboczy dróg powiatowych na terenie gminy. Zwrócił uwagę
na powtarzające się corocznie problemy zbyt małej ilości masy zakupionej przez Powiat i braku
możliwości wykonania remontów wszystkich zgłaszanych dróg oraz usuwania ziemi zgromadzonej
przy krawężnikach jezdni w miejscowościach nie objętych porozumieniem.
Odpowiadając na zgłoszone uwagi Dyrektor poinformował, że Powiat będzie sukcesywnie
realizował remonty dróg oraz ścinkę poboczy. Zwrócił się z prośbą o pomoc mieszkańców gminy
w organizacji odbioru ziemi. W stosunku do roku ubiegłego w skali powiatu zwiększono o 1/4
zapotrzebowanie na masę i grys. Na terenie gminy na 27 wydanych decyzji wyciętych zostało
25 drzew. Dokonana zostanie lustracja zgłoszonych przepustów, których realizacja uzależniona
będzie od sytuacji finansowej powiatu. Zadeklarował uzupełnienie zapadniętych studzienek
ściekowych i wykonanie po okresie wiosennym odcinka chodnika przy ul. Krotoszyńskiej. Komisja
ds. zarządzania ruchem zweryfikuje wnioski o zmianę oznakowania pionowego.
Podczas sesji radni przyjęli trzy sprawozdania. W pierwszym punkcie Rada zapoznała się
ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Rozdrażewie za 2020r. złożonym
przez Przewodniczącego Zespołu Kamila Knopika. Zespół realizuje i koordynuje zadania w zakresie
rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie na obszarze gminy. W 2020r. prowadził pięć spraw
w ramach tzw. „Niebieskiej karty". Swymi działaniami Zespół wspierał rodziny z terenu gminy
dotknięte zjawiskiem przemocy. Propaguje także informacje o możliwościach uzyskania pomocy
przez ofiary przemocy.
W kolejnych punktach przyjęto sprawozdania z realizacji gminnego programu rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020r. Środki wydane w ramach
programów zamknęły się łącznie kwotą 44.537,08zł i pochodziły z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z budżetu gminy. Przeznaczono
je na następujące działania: programy profilaktyczne w szkołach, zakup materiałów edukacyjnych 990zł; zajęcia sportowe w piłkę nożną - 675zł; koszty badań osób uzależnionych, wniosek do sądu,
funkcjonowanie komisji, szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i sprzedawców - 4.500zł; dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie - 11.690zł;

przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych – 2.400zł. Po wprowadzeniu możliwości
przeznaczenia środków funduszu na przeciwdziałania pandemii część środków (łącznie 24.282,08zł)
przeznaczono na zakup laptopów do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i dezynfekujących.
Z uwagi na pandemię nie zrealizowano wielu zamierzeń dotyczących organizacji wycieczek
z programem profilaktycznym, półkolonii, itp., stąd znaczna część środków przejdzie na rok 2021.
W trakcie sesji Rada Gminy przyjęła dziewięć uchwał. Dwie pierwsze uchwały dotyczyły
wprowadzenia zmian w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021r. Preliminarze wydatków zwiększono
łącznie o kwotę 79.246zł, na którą złożyły się środki niewykorzystane na realizację programów
w ubiegłym roku oraz dodatkowe tegoroczne wpływy związane z ustaleniem opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych. Dodatkowe środki przeznaczono na działania profilaktyczne
kierowane do dzieci i młodzieży, szkolenia grup zawodowych, zakup materiałów edukacyjnych.
Rada znowelizowała tegoroczny budżet zwiększając zarówno dochody, jak i wydatki. Do budżetu
wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na: realizację przez GOPS programu
rządowego „Posiłek w szkole i w domu”(1.625,24zł), organizację świadczeń usług opiekuńczych
(1.885zł), składki ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne (2.000zł).
Wprowadzono również uzyskane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki na:
organizację transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i telefoniczny punkt
zgłoszeń potrzeb transportowych dla tych osób (16.500zł), realizację programu „Wspieraj seniora”
(500zł) oraz zwiększone wpływy z tegorocznych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych (11.840zł przeznaczone zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami). W ramach
wprowadzonej nadwyżki roku poprzedniego zwiększono środki zaplanowane na realizację
programów profilaktycznych (67.406 zł).
Podczas sesji Rada Gminy przyjęła ponownie regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu
gminy na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Rozdrażew w latach 2021-2024. W związku z upływem
obowiązywania dotychczasowej regulacji
przyjęta uchwała umożliwi kontynuację wsparcia
mieszkańców w działaniach służących ochronie środowiska. Rada utrzymała dotychczasowy tryb
wnioskowania, zasady udzielania i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów wymiany w budynkach
mieszkalnych dotychczasowych starych źródeł na ekologiczne systemy grzewcze. Ponadto utrzymała
kwoty wsparcia finansowego dla mieszkańców w wysokościach 3.000zł i 3.500zł, uzależnionych
od rodzaju nowego źródła ciepła.
Trzy kolejne uchwały dotyczyły miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rada
uchyliła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Rozdrażew, którą
podjęto w 2015r. w celu przeznaczenia dodatkowych fragmentów gruntów rolnych na cele nierolnicze
umożliwiających wprowadzenie korekt w zakresie przebiegu dróg dojazdowych, placów manewrowo
– montażowych, parametrów technicznych elektrowni wiatrowych. Z uwagi na odmowę odrolnienia
ze strony Ministra Rolnictwa uchwała stała się bezprzedmiotowa. Jednocześnie podjęto nową
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych obszarów w rejonie wsi Trzemeszno, Nowa Wieś, Grębów,
co związane jest z uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę 5 elektrowni wiatrowych
na tym terenie. Nowa uchwała rozpoczyna proces eliminacji z planu pozostałych 9 elektrowni,
co pozwoli na zmniejszenie obszaru objętego zakazem zabudowy mieszkaniowej wprowadzonym
na mocy ustawy z 2016r. Trzecią z uchwał przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie.
Przewiduje ona poszerzenie zakresu planu miejscowego dla osiedla mieszkaniowego o dodatkową
działkę nr 709 i zmianę przeznaczenia działki nr 806/14. Obie działki planuje się przeznaczyć
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową.
Ostatnie dwie przyjęte uchwały dotyczyły rozpatrzenia złożonych do Rady Gminy petycji.
Wnioskodawca pierwszej petycji domagał się podjęcia uchwały, której treścią byłoby wyrażenie
opinii na temat „przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego” w celu dokonania przez
obywateli polskich akceptacji: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju PrezydenckoLudowego dla Polski. Rada Gminy podzielając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
uznała, że zgłoszone w petycji żądanie dotyczy wyrażenia przez radę gminy opinii w sprawie
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, w trybie nieznanym polskiemu ustawodawstwu.
Uznała podjęcie uchwały o treści proponowanej w petycji jako niedopuszczalnej, niezgodnej

z obowiązującym prawem i wykraczającej poza kompetencje rady gminy. W tym stanie rzeczy Rada
odrzuciła petycję.
Rada rozpatrzyła też petycję w sprawie podjęcia uchwały, której treścią byłoby „poparcie Rządu
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, który miałby
zostać powołany przypadku braku rządu i Prezydenta, umocowanie chwilowo jako organu sterującego
państwem polskim i reprezentującym Naród Polski na zewnątrz Tymczasową Radę Stanu Narodu
Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, do momentu przeprowadzenia demokratycznych
wyborów i wyłonienia rządu demokratycznego z Prezydentem na czele. (…)” Rada Gminy
podzielając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odrzuciła petycję. Uznała podjęcie
uchwały o treści proponowanej w petycji jako niedopuszczalnej, niezgodnej z obowiązującym
prawem i wykraczającej poza kompetencje rady gminy.
Rada Gminy podjęła Apel w sprawie zmiany uregulowań prawnych w zakresie budownictwa
mieszkaniowego zawartych w ustawie z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych skierowany do Rządu i Parlamentarzystów. Rada domaga się zmiany zapisu ustawy na
taki, który stworzy możliwość budowania budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji
mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w odległości mniejszej niż 10-krotność
wysokości istniejącej lub projektowanej elektrowni wiatrowej, bez potrzeby opracowywania
czasochłonnych i kosztownych planów miejscowych wprowadzających taką możliwość. W tej
sytuacji do właściciela nieruchomości położonej w odległości mniejszej niż 10 krotność wysokości
elektrowni wiatrowej - w oparciu o zapis ustawy - należałaby decyzja o budowie budynku
mieszkalnego na takiej działce.

