Informacja z obrad XLIII sesji Rady Gminy
W dniu 17 lipca 2018r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zaproszony na sesję
Komendant Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. Ryszard Mierzejewski przedstawił informację
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Komisariat w Koźminie swym
działaniem obejmuje gminy Rozdrażew i Koźmin Wlkp. Komendant uznał gminę Rozdrażew
za bezpieczną. W ciągu sześciu miesięcy bieżącego roku nie odnotowano poważniejszych zdarzeń
i przestępstw typu rozboje, napady, pobicia, uszkodzenia mienia. Zanotowano jedną kradzież
z włamaniem, 9 kolizji drogowych, gdzie przyczynami były: niedostosowanie prędkości - 5,
wymuszenie pierwszeństwa - 1, nieprawidłowe wyprzedzanie - 1, nieprawidłowe wymijanie - 1
i nieprawidłowe omijanie - 1. Na terenie gminy zatrzymano pięciu nietrzeźwych kierujących
pojazdami i odnotowano dwa przypadki niedostosowania się do zakazu kierowania pojazdami,
wynikającego z wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień. Do Sądu Rejonowego w Krotoszynie
skierowano z kolei dwa wnioski o ukaranie właścicieli za niezachowanie wymogów związanych
z utrzymaniem psów. Policjanci Komisariatu w Koźminie Wlkp. przeprowadzili na terenie gminy 33
interwencje domowe oraz 60 interwencji publicznych. Komendant przypomniał o funkcjonującej
bezpłatnej aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń, która umożliwia mieszkańcom wskazywanie miejsc
zagrożeń, przestępstw oraz niebezpiecznych incydentów zaistniałych na terenie gminy. Prosił, aby tam
wskazywać jedynie miejsca stałych zagrożeń, natomiast w przypadku zdarzeń wymagających szybkiej
i bezpośredniej interwencji zgłoszenia kierować telefonicznie. Poinformował, że Komisariat zatrudnia
obecnie 16 policjantów, przy czym ma jeden wakat. Zadeklarował podejmowanie wszelkich starań,
aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie gminy. W nawiązaniu do sygnalizowanych przez radnych
zagrożeń wynikających ze złego stanu dróg powiatowych i braku działań ze strony Powiatowego
Zarządu Dróg zapewnił, że w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach zgłaszane interwencje
mieszkańców Komisariat będzie przekazywał zarządcy dróg.
Podczas sesji Rada Gminy podjęła osiem uchwał. Pierwszą z nich dokonała zmiany uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018r. Zmiana
dotyczy zwiększenia dotacji dla Powiatu Krotoszyńskiego na realizację budowy pierwszego odcinka
ścieżki pieszo-rowerowej Henryków-Rozdrażew o kwotę 31.000zł i wynika ze zwiększenia zakresu
robót o wymianę odcinków starej kanalizacji deszczowej w miejscu budowy ścieżki. Na realizację
zadania gmina i powiat przeznaczą ostatecznie po 181.000zł.
Kolejną uchwałą Rada wyraziła zgodę na realizację projektu p.n. "Kompleksowy program usług
opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie
Rozdrażew", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. Uchwała umożliwi realizację projektu przez Centrum Kompetencji Grupę
Szkoleniowo - Doradczą z Poznania w partnerstwie z gminą i Wielkopolskim Stowarzyszeniem
Wolontariuszy Opieki Paliatywnej. Projekt zakłada utworzenie Centrum Wsparcia Osób Starszych i
ich Opiekunów i udzielanie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom w formie doraźnych
usług fizjoterapeutycznych i psychologicznych oraz tzw. spotkań wytchnieniowych w ramach klubu
seniora. Udział własny gminy stanowi użyczenie na ten cel części pomieszczeń Ośrodka Zdrowia.
Następną uchwałą Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając zarówno dochody
jak i wydatki o kwotę 38.457zł. Do budżetu wprowadzono: planowane dofinansowanie projektu
„Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów
faktycznych” w części realizowanej przez gminę (28.800zł), dotacje celowe z budżetu państwa
przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych i realizację świadczeń zdrowotnych przez GOPS
(łącznie 257zł), darowizny na organizację Dni Gminy (5.400zł) oraz ponadplanowe dochody z tytułu
podatku od środków transportowych, które przeznaczono na pokrycie części kosztów sporządzenia
planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch działek w Rozdrażewie (4.000zł).
Do budżetu wprowadzono też kwotę 31.000zł z wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2017
roku, którą przeznaczono na zwiększenie dofinansowania budowy ścieżki pieszo-rowerowej
Henryków - Rozdrażew. W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z programu
unijnego wycofano planowane środki na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych
na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny” (420.000zł).
Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 w oparciu
o zmiany dochodów, wydatków i przychodów wynikające z nowelizacji budżetu. W wykazie
przedsięwzięć wprowadzono projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Kompleksowy
program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”
z realizacją w latach 2018-2019 i łącznych nakładach 39.765zł, kontynuację „Świadczenia usług
powiadamiania z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS” realizowanego w latach 2018-

2020 o łącznych nakładach 7.625,67zł oraz nowe zadanie „Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego” z realizacją latach 2018-2019 i łącznych nakładach 8.000zł.
W konsekwencji wcześniej podjętej uchwały z wykazu usunięto przedsięwzięcie „Budowa instalacji
fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny”.
Podczas sesji znowelizowano uchwałę wprowadzającą odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Rozdrażew. Uwzględniając wniosek Kółka
Rolniczego w Rozdrażewie Rada uzupełniła wykaz miejsc wyłączonych z zakazu spożywania
napojów alkoholowych na terenie gminy o salkę miejscowego Kółka Rolniczego.
Kolejną uchwałą Rada na nowo ustaliła wynagrodzenie Wójta Gminy Rozdrażew. W związku
z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów określającym maksymalne kwoty wynagrodzenia
pracowników samorządowych, Rada dostosowała składniki wynagrodzenia Wójta Gminy
do obowiązujących uregulowań. Obniżyła dotychczasową kwotę wynagrodzenia zasadniczego
do 4.700zł. Uwzględniając zgłoszoną podczas posiedzeń komisji propozycję podwyższyła natomiast
tzw. dodatek funkcyjny do kwoty 1.900zł i tym samym zachowała łączną kwotę wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie utrzymano
dotychczasowy wskaźnik dodatku specjalnego, który wynosi 37% wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego. Uchwała ma zastosowanie począwszy od wynagrodzenia należnego za miesiąc
lipiec 2018r.
Następną uchwałą Rada zgłosiła kandydaturę Pani Jolanty Nowak dotychczasowego Skarbnika
Gminy Kobylin na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
do Zespołu Zamiejscowego w Kaliszu. Uchwała jest konsekwencją złożonej prośby zainteresowanej,
która skorzystała z zaplanowanej w tym terminie sesji Rady Gminy. Uchwała organu stanowiącego
gminy jest bowiem wymogiem formalnym udziału w konkursie na funkcję etatowego członka
kolegium.
Ostatnią podjętą uchwałą Rada przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 143/9 i 662
w Rozdrażewie. Plan miejscowy obejmie dwie działki położone w rejonie ul. Powstańców Wlkp.
(naprzeciw hali sportowej) o łącznej powierzchni 0,87 ha z przeznaczeniem na cele zabudowy
usługowej wraz z drogą dojazdową. Uchwała umożliwi rozpoczęcie działań wynikających
z zaakceptowania przez Radę Gminy koncepcji budowy w tym miejscu przedszkola wraz z oddziałem
żłobkowym.

