Relacja z obrad XXXIII sesji Rady Gminy
W dniu 12 listopada 2021r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Sesję poprzedziło
rozstrzygnięcie gminnego etapu konkursu pn. „Bateria zebrana - przyroda uratowana”
przeprowadzonego przez Powiat Krotoszyński przy współudziale gmin powiatu oraz Związku
Międzygminnego „Eko Siódemka”. Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka i Wójt Gminy Mariusz
Dymarski wręczyli nagrody uczestnikom konkursu, którzy zebrali najwięcej baterii w poszczególnych
placówkach oświatowych. Lista nagrodzonych dostępna jest na stronie internetowej gminy
www.rozdrazew.pl . Łącznie zebrano 167.833 szt., a absolutni rekordziści Klaudia Cugier i Filip
Bielawny dostarczyli po 19.560 szt. Szkoła Filialna w Dzielicach, której wychowankowie zabrali
najwięcej baterii w przeliczeniu na uczestnika otrzymała w rąk Wójta czek na zakup pomocy
dydaktycznych na kwotę 1.000zł.
W jednym z pierwszych punktów zaproszony na sesję Starosta Krotoszyński przedstawił informację
o działaniach i zamierzeniach powiatu na terenie gminy Rozdrażew. Zarząd Powiatu przy wspólnym
finansowaniu z gminą przewiduje w projekcie budżetu na 2022r. opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy dróg Rozdrażew - Wyki oraz Rozdrażew - Koźmin Wlkp. wraz z budową
ścieżek pieszo-rowerowych. Pan Starosta zapowiedział ułożenie przez Powiat chodnika w Dzielicach,
na odcinku od sklepu do szkoły jako kontynuację tegorocznych nakładów na wymianę krawężnika.
Podziękował samorządowi gminy za nową nawierzchnię drogi zrealizowaną w ramach budowy
kanalizacji sanitarnej w Dzielicach. Przyszłoroczny projekt budżetu nie przewiduje inwestycji
drogowych z wyjątkiem drogi Kobylin-Górka-Zalesie Małe oraz łącznika ulic Mahle - Przemysłowa
w Krotoszynie, których realizacja nastąpi przy zaangażowaniu pozyskanych środków zewnętrznych.
Zasygnalizował trudną sytuację finansową powiatu jak również gmin, wynikającą z ograniczonych
w roku przyszłym wpływów z podatku PIT.
Dyskusja w tym punkcie skupiła się na przypomnieniu zadań zgłaszanych wielokrotnie przez
radnych, a w części zapowiadanych do realizacji w ubiegłym i bieżącym roku przez Dyrektora PZD.
Monitowano m.in.: wycinkę krzewów i suchych drzew, przycięcie konarów, zebranie poboczy dróg,
załatanie niebezpiecznych wyrw, uskoków, zagięć na przepustach, poszerzenie dalszego odcinka
drogi Rozdrażewek-Różopole, usunięcie starych elementów barierek na mostach, skorygowanie
lokalizacji znaku na ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie. Odpowiadając na zgłoszone uwagi Starosta
poinformował o funkcjonowaniu i trudnościach kadrowych PZD, które ograniczają realizację
bieżących zadań. Wójt Gminy Mariusz Dymarski zwrócił uwagę na powtarzający się problem
wycinki krzewów, którą mimo deklaracji PZD nie realizuje sukcesywnie. Wskazał najpilniejsze
potrzeby w zakresie załatania niebezpiecznych wyrw przed zimą. Sugerował rozszerzenie zakresu
porozumienia o utrzymaniu czystości przy krawężnikach dróg powiatowych w obrębie miejscowości
Rozdrażew na drogi w innych miejscowościach i ścieżkę pieszo - rowerowej w kierunku Henrykowa.
Zaznaczył, że wymaga to przeznaczenia większych środków przez Powiat, a PZD nie realizuje prac
na odcinkach nie objętych porozumieniem. Pan Starosta zapewnił, że Dyrektor PZD podejmie
realizację najpilniejszych wniosków. Zadeklarował zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie
powiatu kwotę 10-15 tys. zł na realizację wycinki krzewów przy drogach powiatowych w gminie
Rozdrażew.
Z kolei uczestniczący w obradach sesji Wicedyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krotoszynie Beata Maj oraz Dyrektor ds. techniczno-inwestycyjnych Dariusz
Markowski poinformowali stanie rozbudowy szpitala powiatowego i jego obecnym funkcjonowaniu.
Nowe skrzydło szpitala o powierzchni 4.100 m2 posiada ok. 300 pomieszczeń, a jego uruchomienie
przewiduje się na koniec bieżącego roku. Po uzyskaniu pozwolenia nadzoru budowlanego na
użytkowanie nowego obiektu Dyrekcja SP ZOZ rozpocznie przenoszenie do niego oddziałów
ginekologiczno - położniczego z porodówką, dziecięcego, intensywnej opieki medycznej oraz
anestezjologii z budynku przy ul. Bolewskiego. Zgodnie z decyzją wojewody szpital będzie obecnie
w części szpitalem covidowym wyposażonym w 35 takich łóżek. Dyrektor Maj przypomniała
o trudnej sytuacji szpitala w okresie nasilonej pandemii w roku 2020, podczas której lekarze wykazali
się wielkim zaangażowaniem i odwagą, a szpital zabezpieczał wówczas nawet 87 łóżek covidowych.
SP ZOZ finalizuje obecnie przygotowanie dwóch projektów: adaptacji szpitala przy ul. Bolewskiego
na funkcję zakładu opiekuńczo – leczniczego oraz modernizacji oddziału internistycznego
z pododdziałem kardiologii i oddziału chirurgicznego z obecnym pododdziałem ortopedii. Oddziały
te zostaną dostosowane do wymaganych standardów m.in. powstaną dwu-trzy osobowe sale chorych

z łazienkami. Częściowo zmodernizowany został już oddział ortopedyczny, a stary budynek od strony
ul. Mickiewicza oraz dziedzińca uzyskał nowe ocieplenie i elewację.
W trakcie sesji Rada przyjęła osiem uchwał. Pierwszą z nich Rada znowelizowała tegoroczny
budżet gminy. Do budżetu wprowadzono m.in.: ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za korzystanie
z wyżywienia w szkołach i przedszkolach przeznaczone na zakup żywności (3.115zł), dotację celową
z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny (34,62zł) oraz otrzymaną refundację kosztów
obsługi programu „Czyste powietrze” (150zł). Wprowadzona dodatkowa kwota subwencji ogólnej
(496.167zł) oraz zwiększona kwota z rezerwy subwencji ogólnej (47.233zł) spowodowały
zmniejszenie planowanego deficytu budżetu. Jednocześnie zmniejszono dochody i wydatki budżetu
w związku z wartością wkładów mieszkańców z tytułu udziału w projekcie „Budowa instalacji
fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny” (92.433zł) oraz
przesunięciem części wydatków programu „Czyste powietrze” na rok 2022 (7.000zł).
W ramach przesunięć część środków planowanych na rozbudowę oczyszczalni przeznaczono na:
zwiększenie kwot zabezpieczonych na uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
w miejscowości Dzielice (83.000zł), zakup i wyposażenie remizy OSP Rozdrażew (50.000zł),
wykonanie nowych przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego dla szkoły filialnej i świetlicy
wiejskiej w Dzielicach (12.000zł) oraz remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Wykach (15.000zł).
Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026
w oparciu o zmiany dochodów i wydatków wynikające z nowelizacji budżetu. W wykazie
przedsięwzięć zaktualizowano limity tegorocznych wydatków na: rozbudowę oczyszczalni ścieków
(100.000zł), uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice do kwoty
(3.219.000zł), budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew
i Zduny (116.711zł). Ponadto zmieniono przyszłoroczne limity na budowę sali sportowej
w Nowej Wsi oraz przebudowę drogi w Maciejewie w związku z koniecznością dostosowania
do możliwości finansowych ograniczonych zmniejszeniem planowanych wpływów z PIT w związku
z reformą w zakresie podatku dochodowego. Wprowadzono również nowe przedsięwzięcia,
dla których nakłady na dokumentacje projektowe poniesione zostały w tym roku, a realizacja
planowana jest w kolejnych, m.in. przebudowę przepustu na rzece Orli w miejscowości Grębów
i przebudowę budynku mieszkalno-administracyjnego przy ul. Rynek 1.
Rada uchwaliła roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
na 2022 rok. Program określa zasady, zakres i formy współpracy oraz rodzaje zadań publicznych,
na realizację których gmina przeznaczy dotacje w łącznej wysokości 55.000zł. W roku 2022 będą
to zadania z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich wakacyjnego wypoczynku,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej, integracji i zagospodarowania wolnego czasu osób w wieku emerytalnym, edukacji
pozaszkolnej w celu rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży oraz ekologii i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
Kolejną uchwałą przyjęto nową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2021- 2026, której obowiązek opracowania i realizacji nakłada na gminę ustawa o pomocy
społecznej. Strategia zawiera w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian
w zakresie objętym strategią oraz określa i wyznacza cele strategiczne, kierunki niezbędnych działań,
sposoby realizacji Strategii oraz jej ramy finansowe i wskaźniki oceny realizacji działań. Dokument
ten określający kierunki działań Ośrodka Pomocy Społecznej i instytucji z nim współpracujących ma
na celu rozwiązywanie problemów społecznych, poprawę warunków życia mieszkańców, integrację
społeczną oraz ograniczenie takich zjawisk jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne, patologie
społeczne, uzależnienia i przemoc w rodzinie.
Piątą uchwałą Rada dokonała zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Uchwałą
ustalono stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 35zł za godzinę, zgodnie z ceną
uzyskaną w konkursie ofert. Odpłatności nie poniosą osoby, których dochód nie przekracza kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (obecnie 701zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie). Uchwała określa nowe progi procentowego udziału
w odpłatności przez osoby, które przekraczają powyższe kryterium. Obniżona została opłata dla osób
o najniższych dochodach, która rozpoczyna się od 7%, natomiast pełna odpłatność nastąpi
po przekroczeniu czterokrotności kryterium dochodowego. Rada przewidziała również możliwość

całkowitego zwolnienia z opłaty niezależne od dochodu osób, które ukończyły 90 lat i wymagają
wsparcia w życiu codziennym. Nowe regulacje mają zastosowanie od 2022r.
Podczas sesji Rada określiła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
Gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy. Obowiązek ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy
nie zostali objęci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych wynika z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Przy zbieraniu odpadów sposób selektywny
maksymalne stawki opłat od 1 stycznia 2022r. wyniosą: za pojemniki o pojemności 120 l - 60zł,
240 l -120zł, 1100 l - 270zł, kontener o pojemności 7m³ - 850zł, za worek przeznaczony
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 20 zł, W przypadku zbierania odpadów
komunalnych w sposób nieselektywny stawki opłat zostały podwojone. Przyjęto również
maksymalne stawki opłat za usługę opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych w wys. 160zł za jednokrotne opróżnienie zbiornika do 6m³ i 210zł
w przypadku zbiornika do 10 m³.
Rada podjęła nową uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty targowej. Konieczność podjęcia
uchwały wynikła ze zmiany osób zatrudnionych w urzędzie i wskazania nowych inkasentów opłaty
targowej. Przyjęto również nowe stawki w miejsce obowiązujących na terenie gminy od 2016r.
Przyszłoroczne dzienne stawki opłaty targowej wyniosą przy sprzedaży: z samochodu, platformy,
przyczepy, ze stoiska niezależnie od branży - 16 zł; wieńcy, kwiatów w związku z dniem 1 listopada
- 35 zł od stanowiska. Utrzymano dotychczasową stawkę przy sprzedaży obnośnej z ręki, z kosza,
z wiadra, z wózka ręcznego, roweru - 8 zł.
Ostatnia uchwała dotyczyła wyrażenia przez Radę zgody na zamianę nieruchomości. Uchwała jest
konsekwencją wniosku zainteresowanego zamianą dwóch działek położonych w miejscowości
Grębów oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki drogowe o nr 431 stanowiącą własność
prywatną i nr 295 stanowiącą własność gminy. W wyniku zamiany gmina nabędzie działkę
stanowiącą drogę, umożliwiającą dojazd do okolicznych pól, natomiast zainteresowany nabędzie
działkę przyległą bezpośrednio do jego pola.

