Informacja z obrad XLII sesji Rady Gminy
W dniu 20 czerwca 2018r. odbyła się XLII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady sesji poprzedziło
uhonorowanie dwóch nastoletnich mieszkanek gminy - Natalii i Joanny Szablewskich, medalistek
XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 2018, które rozgrywane były m.in.
w Chorzowie. Marcin Jerzak opiekun Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego
w Borzęciczkach przybliżył długą i trudną drogę naszych przedstawicielek, które zdobyły złote
medale w Regionalnych Mistrzostwach w lekkiej atletyce. Przechodząc tym samym eliminacje
do Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych spośród ok. tysiąca uczestników zdobyły
łącznie pięć medali. Joanna Szablewska zdobyła dwa srebrne medale: w biegu na 200m i sztafecie
(4 x 100m), natomiast Natalia Szablewska oprócz udziału w srebrnej sztafecie zdobyła dwa brązowe
medale: w biegu na 100m i pchnięciu kulą. Przedstawiciele lokalnego samorządu Wójt Gminy
Mariusz Dymarski, Przewodniczący Rady Gminy Artur Jakubek oraz Kierownik Gminnego Zespołu
Szkół Publicznych w Rozdrażewie Henryk Jankowski złożyli młodym olimpijkom podziękowania
za osiągnięte wyniki sportowe i rozsławienie naszej małej ojczyzny wręczając listy gratulacyjne,
upominki i kwiaty. Słowa podziękowania przekazano również rodzicom i trenerowi medalistek.
Głównym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r.
Rada po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu, zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok
2017. (Streszczenie sprawozdania na końcu informacji)
Podczas sesji Rada Gminy podjęła dziewięć uchwał. Dwoma pierwszymi uchwałami Rada
dokonała zmian w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018r. Preliminarze wydatków zwiększono łącznie o kwotę
25.927zł, na którą złożyły się środki niewykorzystane na realizację programów w ubiegłym roku
oraz dodatkowe tegoroczne wpływy związane z ustalonymi opłatami za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych. Dodatkowe środki przeznaczono na dofinansowanie wycieczek szkolnych,
półkolonii dla dzieci, zajęć sportowo - rekreacyjnych i korekcyjnych, realizację programów
profilaktycznych, szkolenia grup zawodowych, przeprowadzenie diagnozy lokalnych problemów
społecznych, opłacenie kosztów biegłych sądowych.
Następnie zmieniono uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi
Krotoszyńskiemu w 2018r. Zamiana uchwały obejmowała wykreślenie przewidzianej formy
udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na planowany do wspólnej realizacji
remont chodnika w Nowej Wsi. Konieczność uchwały Rady wynikła z faktu, że zadanie to nie
znalazło się z budżecie Powiatu Krotoszyńskiego z uwagi na rozbudowę szpitala i inne działania
inwestycyjne.
Kolejną uchwałą Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając zarówno` dochody
i wydatki o kwotę 184.777zł. Do budżetu wprowadzono m.in. dotacje celowe z budżetu Wojewody
z przeznaczeniem na: przebudowę dróg gminnych w Dzielicach i Trzemesznie (łącznie 118.500zł),
zakup drzewek miododajnych (22.162zł, w tym 2.217 udział własny gminy), dotacje celowe z budżetu
państwa przeznaczone na zakup książek dla biblioteki SP Nowa Wieś (4.000zł), darowizny
na organizację Dni Gminy (5.900zł) oraz zwiększone wpływy z tegorocznych opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą (9.207zł).
Do budżetu wprowadzono też kwotę 562.277zł z wolnych środków pozostałych po rozliczeniu
roku, z czego znaczną część przeznaczono na zwiększenie nakładów na ujęte już w budżecie zadania:
budowę parkingu przy ul. Krotoszyńskiej w Rozdrażewie (220.000zł), dokumentację przebudowy
drogi w Dąbrowie (3.000zł), zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Maciejewie (9.000zł),
przebudowę odcinka sieci wodociągowej w Trzemesznie (10.000zł w tym 3.300zł wpłata mieszkańca
Trzemeszna z tytułu przebudowy na jego posesji), utrzymanie urzędu (59.800zł, w tym modernizacja
serwerowni 21.500zł), utrzymanie szkół i przedszkoli (67.542zł w tym m.in. remont
dachu przedszkola w Rozdrażewie - 25.000zł, wymiana okien w szkole w Dąbrowie - 35.000zł,
zajęcia kółka astronomicznego w szkołach - 2.400zł). Ponadto zabezpieczono środki na nowe zadania:
przygotowanie odwiertów nowych studni w Dąbrowie (21.000zł), przebudowę drogi w Nowej Wsi
na tzw. „Parcelach” (170.000zł, w tym 45.000zł w wyniku przesunięcia środków planowanych
pierwotnie na remont chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi), realizację programu dotacji
wymiany systemów grzewczych przez mieszkańców (40.000zł).
Stosownie do propozycji p. Dyrektor SP w Nowej Wsi środki zabezpieczone na dokończenie
wymiany okien w budynku przesunięto na wymianę wyposażenia pracowni komputerowej (28.000zł).

Dokonano również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 w oparciu
o zmiany dochodów i wydatków wynikające z nowelizacji budżetu. W wykazie przedsięwzięć
dokonano zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 13.200 zł na realizację projektu „Usługi społeczne
i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim”.
Podczas sesji Rada Gminy przyjęła regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu gminy
na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Rozdrażew. Uchwała stanowi formę realizacji obowiązków gminy
w zakresie ochrony środowiska a jednocześnie wsparcia mieszkańców w realizacji uchwały Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego dotyczącej ograniczeń i zakazów w zakresie emisji pyłu
z indywidualnych systemów grzewczych na obszarze gmin Wielkopolski. Rada określiła tryb
wnioskowania, zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na pokrycie kosztów wymiany
w budynkach mieszkalnych dotychczasowych starych źródeł na ekologiczne systemy grzewcze.
Regulamin przewiduje wsparcie finansowe dla mieszkańców gminy w kwocie 2.500 zł w przypadku
wymiany pieca na ekogroszek i 3.000 zł przy wymianie na bardziej ekologiczne źródła zasilania
(pelet, biomasa, energia elektryczna lub instalacja gazowa). Termin składania wniosków o przyznanie
dotacji wyznaczono do 30 września 2018r., a na 2019 rok od 2 stycznia do 31 maja 2019r. Dotacja
wypłacona zostanie po przedłożeniu faktury za zakup i montaż pieca.
Kolejną uchwałą Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dobrzyca,
a Gminą Rozdrażew dotyczącego ustalenia zasad kierowania do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Fabianowie będącego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrzycy - mieszkańców Gminy Rozdrażew. Uchwała jest wynikiem zainteresowania mieszkańców
gminy formami pomocy świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie.
Zawarcie porozumienia umożliwi kierowanie do placówki pobytu dziennego osób chorych
wymagających usług opiekuńczych oraz osób wymagających pomocy w dostosowaniu do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym.
Ostatnią podjętą uchwałą Rada wyraziła zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na działce
nr 806/31 położonej w obrębie geodezyjnym Rozdrażew. W związku z zamierzeniami firmy Energa
Operator wykonania linii zasilania energetycznego do działek budowlanych na nowym osiedlu
w Rozdrażewie, Rada wyraziła zgodę na ustanowienie służebności przesyłu polegającej
na umiejscowieniu w gruncie działki nr 806/31 położonej przy ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie linii
kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV.
Budżet gminy na rok 2017 przewidywał dochody w wysokości 18.631.706,00 zł i wydatki
na poziomie 18.619.2016,00 zł. Zmiany dokonane w trakcie roku zwiększyły kwotę planowanych
dochodów do 21.018.862,30 zł, a wydatków do 21.523.247,30 zł. Dochody gminy osiągnięto
w kwocie 21.093.387,89 zł (tj. 100,4% planu), przy czym planowane dochody bieżące wykonano
w 100,4%, a dochody majątkowe na poziomie 98,3% planu. Główne pozycje w strukturze dochodów
budżetu to:
Dochody bieżące w kwocie 20.817.958,57 zł, co stanowi 98,7 % dochodów ogółem, w tym:
- dotacje na cele bieżące z budżetu państwa (dominujące pozycje to dotacje na realizację programu
500 plus oraz świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne) - 7.587.836,07 zł, tj. 36,0 % dochodów ogółem
- subwencje oświatowa i ogólna - łącznie 6.855.406,00 zł, co stanowi 32,5 % dochodów
- podatki i opłaty lokalne 3.374.593,16 zł, tj. 16,0 % dochodów ogółem
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.035.647,00 zł, co stanowi 9,7 %
dochodów,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 17.650,62 zł, tj. 0,1 % dochodów
- pozostałe dochody m.in. z mienia stanowiącego własność gminy i wpłat za świadczone usługi 946.825,72 zł, tj. 4,5 % ogółu dochodów.
Dochody majątkowe w kwocie 275.429,32 zł stanowiły 1,3 % dochodów ogółem i pochodziły:
ze sprzedaży majątku (głównie działki budowlane) - 87.835,12 zł, dotacji na inwestycje drogowe
z budżetu Województwa Wielkopolskiego (116.250 zł), zwrotu z budżetu państwa części wydatków
realizowanych w ramach funduszy sołeckich roku 2016 (28.045,20 zł) oraz zwrot udziałów
majątkowych ze zlikwidowanego Związku Zlewni Górnej Baryczy (43.299 zł).
Z kolei wydatki budżetu ogółem wykonano w wysokości 19.913.532,36 zł, tj. 92,5% założonego
planu, w tym wydatki majątkowe 1.484.609,71 zł, tj. 70,3 % planu.
Na znaczną różnicę w poziomie wykonania dochodów i wydatków wpływ miały z jednej strony
znaczące zwiększenie planowanych dochodów w samej końcówce roku (zwiększenie przysługującej

gminie subwencji oraz zwrot udziałów w ZGZGB), a z drugiej strony przesunięcie na rok bieżący
zakończenia i rozliczenia I części modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia.
Wydatki majątkowe wyniosły ogółem 1.484.609,71zł, co stanowi 7,5 % wydatków ogółem.
Najwyższe wydatki poniesione zostały w dz. transport i łączność 1.002.734,56 zł, tj. 5,0 % wydatków,
w ramach których zrealizowano przebudowy odcinków dróg w miejscowościach: Maciejew (499m),
Grębów (440m) i Dąbrowa (330m). Kolejne zrealizowane zadanie to ostatni etap budowy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej nowego osiedla w Rozdrażewie. W ramach inwestycji kosztującej
191.377,50 zł powstała kanalizacja sanitarna na długości 233,3 m z 12 przykanalikami o łącznej
długości 40 m oraz kanalizacja deszczowa na długości 232,65m o łącznej długości 42,85m.
W zakresie kultury fizycznej główne zadania majątkowe stanowiły zagospodarowanie boiska wraz
z placem zabaw w Rozdrażewie - 142.520,69 zł oraz zakup siłowni zewnętrznych w ramach
zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Rozdrażewku - 14.810,46 zł.
W placówkach oświatowych wydatki majątkowe dotyczyły Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
i obejmowały wymianę pieca c.o. (23.000 zł) oraz zakup wyposażenia pracowni językowej
(17.500 zł, z czego 6.500zł stanowił wkład Rady Rodziców).
Inne, ważniejsze wydatki majątkowe dotyczyły następujących zadań:
- wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia - 20.800 zł,
- montażu klimatyzacji świetlicy w Dzielicach - 23.739 zł, z czego 13.739 zł stanowił wkład
miejscowego Kółka Rolniczego (zadanie to jako tzw. wydatek niewygasający zrealizowane zostało
w I kwartale obecnego roku).
- objęcie kolejnych dwóch udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu
za kwotę 20.000 zł, co pozwoli zwiększyć pulę poręczeń kredytów inwestycyjnych, dostępnych dla
naszych przedsiębiorców,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. - 8.000 zł, sprzętu
dla Powiatowej Komendy PSP - 5.000 zł oraz sprzętu pożarniczego dla OSP Grębów, Budy, Maciejew
w łącznej kwocie 2.800 zł.
- objęcie udziału w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wlkp. 1.000 zł, tym samym spełniając ustawowy obowiązek gminy w zakresie budowy zakładu
zagospodarowania odpadów.
Spośród
wydatków
nieklasyfikowanych
jako
majątkowe
wyróżnić
warto:
- zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych w Nowej Wsi, w ramach którego nastąpiła
wymiana nawierzchni przy wejściu do przedszkola i sali wiejskiej, wymiana części ogrodzenia
Przedszkola, zagospodarowanie terenu zielonego, - 29.082,56 zł,
- ścięcie pobocza drogi w Chwałkach - 5.805,60 zł,
- remont drogi tłuczniowej w Maciejewie - 2.955 zł,
- remont motopompy OSP Budy - 7.000 zł i remizy w Trzemesznie - 2.170,78 zł,
- wymiana pokrycia dachowego szkoły Podstawowej w Rozdrażewie uszkodzonego w wyniku
wichury - 18.400 zł,
- zabezpieczenie i malowanie okien na hali sportowej - 3.597,75 zł,
- adaptacja pomieszczenia w SP Rozdrażew na oddział przedszkolny z szatnią i sanitariatami wraz
z wyposażeniem - 32.347,15 zł,
- wymiana 14 okien z parapetami oraz drzwi w budynku szkoły filialnej w Dzielicach - 35.670 zł,
remont schodów wejściowych do szkoły filialnej w Grębowie - 6.000 zł,
- naprawy pomp, falownika, mieszadła oczyszczalni ścieków - 29.724,55 zł,
- zakup krzeseł dla sali wiejskiej w Nowej Wsi - 11.437,77 zł,
- montaż zadaszeń nad bramą remizy w Nowej Wsi (2.500zł) oraz wejściami do Przedszkola (700zł)
i kotłowni sali wiejskiej (600),
- odnowienie powłoki ochronnej dachu budynku sali w Rozdrażewie (4.637zł), odnowienie podłogi
sali (1.789,19 zł), odnowienie ścian przy scenie oraz montaż komina wentylacyjnego (1.968 zł),
- wymianę balustrad przy wejściach do sali w Rozdrażewku - 5.965,50 zł oraz montaż żaluzji 4.019,99 zł,
- wymiana okna, zakup lamp i grzejników do świetlicy w Wykach - 6.935,50 zł,
- naprawa ogrodzenia świetlicy w Wolenicach - 4.452,14 zł,
- montaż roletek i moskitier w świetlicy w Budach (1.555 zł) oraz Maciejewie (1.097,81 zł).
W trakcie 2017r. dofinansowano remont-poszerzenie drogi powiatowej Rozdrażewek-Różopole
kwotą 34.574,86 zł. Natomiast planowane dofinansowanie wymiany części chodnika w Trzemesznie
w kwocie 7.000 zł, nie zostało zrealizowane, gdyż Powiat mimo podpisania porozumienia
nie wykonał zadania i dofinansowanie zostało zwrócone w całości. W efekcie chodnik został
zrealizowany w bieżącym roku.

Gmina realizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz
z budżetu państwa pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”, gdzie łącznie
poniesiono wydatki w kwocie 43.933,23 zł. W przedsięwzięciu uczestniczyły 22 osoby z terenu
gminy, w tym 5 osób objętych opieką asystenta osób niepełnosprawnych i 17 osób objętych opieką
asystenta rodziny. W ramach projektu wypłacono ze środków własnych zasiłki w wysokości
5.900,32zł.
W budżecie ujęte były także dwa projekty realizowane przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie:
- „Polsko-Rosyjska wymiana młodzieży - 2017” na kwotę 64.881,00 zł, dofinansowany
z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
- „Odnajdziemy się w legendzie” na kwotę 64.507,74 zł finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji ERASMUS+, który dotyczył współpracy ze szkołą w Landwarowie na Litwie.

