BUDŻET NA 2021 ROK

Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2021r. został przyjęty budżet gminy Kleszczewo na 2021 rok. Zaplanowano dochody w wysokości 75.721.180,29
zł oraz wydatki w kwocie 83.529.246,97 zł. Deficyt w wysokości 7.808.066,68 zł zostanie pokryty niewykorzystanymi w roku 2021 środkami z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6.882.845,00 zł (łącznie pozyskaliśmy z RFIL 7,1 mln zł) oraz z wolnych środków – tj. kredytu zaciągniętego w 2020
roku na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych. Kredyt zostanie spłacony bezpośrednio po rozliczeniu zadań i wpłynięciu
dotacji na konto gminy.
Spodziewane dochody bieżące budżetu wynoszą 55.468.735,32 zł i są o 3.699.374,03 zł wyższe od wydatków bieżących – kwota ta stanowi nadwyżkę operacyjną potrzebną do planowania inwestycji i niezbędną do zabezpieczenia spłaty zaciągniętych zobowiązań.
Obok bardzo ważnego parametru jakim jest wielkość nadwyżki operacyjnej, z punktu widzenia perspektyw rozwoju gminy, najbardziej interesująca
jest kwota wydatków majątkowych. W 2021 roku na inwestycje w budżecie zaplanowano kwotę 31.759.885,68 zł. Jest to o blisko połowę więcej
niż wykonane wydatki inwestycyjne w, również bardzo dobrym pod tym względem, roku 2020. Suma ta jest porównywalna z budżetami inwestycyjnymi dużo większych gmin, o często kilkukrotnie wyższych dochodach.

Wydatki majątkowe gmin Powiatu Poznańskiego
w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2021 roku
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W zestawieniu z dochodami bieżącymi, a więc wpływami z podatków i opłat oraz dotacji i subwencji na działalność bieżącą, to 57,3%.
Oczywiście inwestycje w naszym
przypadku tylko w niewielkiej części
są realizowane z dochodów własnych
gminy (jak już wspomniałem nadwyżka operacyjna wynosi 3,7ml zł).
Suma dochodów majątkowych wynosi 20.259.444,97 zł. W tej kwocie
aż 19.476.518,97 zł stanowią pozyskane dotacje z budżetu Unii Europejskiej, reszta to wpływ ze sprzedaży części budynku wybudowanego
przez gminę na potrzeby Policji (to też
pozyskane w wyniku wielu starań
środki z budżetu Państwa). Pozostałą kwotę wydatków inwestycyjnych
stanowią środki z budżetu Państwa,

z RFIL, FDS – 7.181.142,00 zł oraz
wolne środki z lat ubiegłych.
Największy wpływ na wysoki
poziom inwestycji w naszej gminie mają środki unijne. Poniżej
diagram opracowany na Wydziale
Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
UAM w Poznaniu (autor dr Bartłomiej Kołsut).
Na co wydamy pulę środków inwestycyjnych?
Na
kanalizację
sanitarną
na obecnym etapie w budżecie zaplanowane jest 7.236.600,00 zł.
Są to w pierwszej kolejności środki na kontynuację i zakończenie
realizowanych przez Zakład Komunalny inwestycji z roku 2020
(w tym przede wszystkim budowy oczyszczalni ścieków dotowanej z WRPO 2014‒2020), jak również na nowe inwestycje, w tym
kanalizację Komornik oraz budowę kanalizacji w ul. Siekiereckiej w Gowarzewie. W związku
z oczekiwaną przez naszą gminę
przebudową tej ulicy przez jej zarządcę, a więc Powiat Poznański.
Zakładamy, że dla ograniczenia

uciążliwości dla mieszkańców
obie inwestycje powinny zostać
przeprowadzone w jednym czasie. Z zabezpieczonej kwoty na kanalizację zdecydowana większość,
bo 6.187.387,59 zł, to środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakładamy, że
wkrótce nastąpi uruchomienie programów unijnych z nowej perspektywy finansowej i wówczas uda się
pozyskać kolejne wsparcie z budżetu UE. Gmina dysponuje dokumentacją bardzo dużego zakresu robót obejmującego Komorniki,
Gowarzewo, Szewce i przylegającą do Gowarzewa część zabudowy Tulec. Konsekwentnie dążymy
do rozwiązania problemu oczyszczania ścieków dla wszystkich posesji na terenie gminy.
W 2021 roku dobiegnie końca
realizacja projektu „Budowa węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie gminy Kleszczewo” – współfinansowanego z WRPO 2014‒2020
– ZIT. Z kwoty 31.139.095,72 zł
wartości tej inwestycji do uregulowania w bieżącym roku pozostaje 11.892.000,00 zł. Z tych środków za 1.147.344,00 zł został już w styczniu zakupiony autobus Solaris Urbino 10,5 – ostatni
z 9 zakupionych w ramach wymiany taboru gminnej komunikacji. Pozostała kwota pozostaje do uregulowania końcowego rachunku za modernizację i rozbudowę zaplecza technicznego komunikacji – 8.240.900,18 zł, jak również przebudowę ul. Sportowej w Kleszczewie – 1.698.829,26 zł.
Jeżeli chodzi o drogi, to oprócz dokończenia ul. Sportowej, wykonawca kontynuuje rozpoczęte w roku ubiegłym prace na budowie ul. Miętowej w Gowarzewie – 585.000,00 zł, realizowanej przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych. Zarezerwowano także środki na budowę ciągu pieszo-jezdnego
z Kleszczewa do Nagradowic – 1.425.004,20 zł. Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu z WRPO 2014‒2020 – ZIT w wysokości 721890,79 zł. Kwota
156.000,00 zł zaplanowana jest przez naszą Gminę na zadania dodatkowe (przebudowa oświetlenia) związane z planowaną przez Powiat Poznański budową
ścieżki rowerowej Poznań-Tulce (ul. Brylantowa) – Gowarzewo etap I. Od realizacji etapu II przebiegającego wzdłuż ul. Tuleckiej w Gowarzewie Powiat,
pomimo uzyskanego dofinansowania z UE, odstąpił ze względu na koszty przekraczające zaplanowany budżet. Inwestycja ma wsparcie WRPO 2014‒2020
– ZIT. W budżecie gminy wyodrębniono także środki na dokumentację ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych w Śródce (ok. 900 m) oraz
w Krerowie (dojście do cmentarza, ok. 650 m).
Dużą pozycją budżetu jest kwota 3.511.086,02 zł, przeznaczona na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. Gmina Kleszczewo wraz z gminą Krzykosy i mieszkańcami, którzy zgłosili akces do programu unijnego dotowanego w ramach WRPO, realizują duże przedsięwzięcie warte łącznie 11,3 mln zł,
w wyniku którego na terenie obu gmin zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Projekt jest finansowany w całości
z budżetu Unii Europejskiej oraz z wpłat zainteresowanych osób.
W bieżącym roku na rozbudowę oświetlenia ulicznego przewidziano 380.000,00 zł, część środków (116,3 tys. zł) pochłonie końcowy rachunek z tytułu
inwestycji oświetleniowej z roku ubiegłego.
W fazę realizacji wchodzą również inwestycje z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z WRPO 2014‒2020 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Dzięki unijnemu wsparciu będziemy realizować w latach 2021/22 projekt składający się z 4 komponentów, o wartości 5.371.628,31 zł, gdzie dotacja z WRPO wynosi 4.565.884,06 zł. W ramach realizowanego projektu przewidziana jest budowa świetlicy w Nagradowicach, modernizacja świetlicy w Komornikach, rewitalizacja zabytkowego parku w Komornikach oraz
renowacja stawu, też w tej miejscowości. Nasza gmina przeznaczyła również środki na prace konserwatorskie w kościołach w Kleszczewie – 60.000,00
zł oraz w Tulcach – 45.500,00 zł.
W budżecie, podobnie jak w latach ubiegłych zostały zabezpieczone środki dla sołectw w postaci tzw. Funduszu Sołeckiego. Kwota ta wynosi 428.510,57 zł.
Najwyższe pozycje w budżetach sołectw to: Bylin – naprawa drogi 14,6 tys. zł, Gowarzewo – boisko do koszykówki ulicznej – 20,0 tys. zł i dofinansowanie OSP
15,0 tys. zł, Kleszczewo – budowa placu zabaw 44,5 tys. zł, Komorniki – budowa skweru zieleni 10,0 tys. zł, Krerowo – doposażenie placu zabaw – 17,6 tys. zł,
Krzyżowniki – zakup kontenera na teren rekreacyjny – 14,0 tys. zł, Markowice – budowa boiska – 19,4 tys. zł, Nagradowice – budowa altany przy placu zabaw
– 15,0 tys. zł, Poklatki – doposażenie placu zabaw – 24,2 tys. zł, Szewce – zakup piłkochwytów – 13,9 tys. zł, Śródka – poprawa estetyki wsi – 18,5 tys. zł, Tanibórz – naprawa drogi i montaż progu zwalniającego – 14,4 tys.zł, Tulce – budowa skweru zieleni – 20,0 tys. zł oraz budowa skateparku – 27.9 tys. zł, Zimin – modernizacja placu zabaw i boiska – 21,5 tys. zł.
Pełna informacja na temat budżetu gminy znajduje się na stronie bip.kleszczewo.pl, w zakładce Prawo lokalne.

CZAS PANDEMII

Niestety pandemia trwa już rok i niestety przed nami kolejne miesiące czyhającego zewsząd zagrożenia. Brytyjska odmiana wirusa i nieprzestrzeganie zasad
bezpieczeństwa przez znaczną część Polków, czego symbolem były obrazki z Walentenek w Zakopanem, doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby zachorowań i kolejnych kosztownych ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki. Na dzień
oddania niniejszego materiału do druku, tj. 24.03.2021 r., wg informacji Policji,
na terenie naszej gminy objętye kwarantanną było 176 osób, w tym pod kontrolą ze względu na pozytywny wynik testu na Covid‑19 – 42 osoby (dane nie obejmują osób przebywających w szpitalach lub izolatoriach poza terenem gminy).
Liczba chorych od początku roku najpierw spadała z poziomu ok. 70 przypadków do ok. 10 i w ostatnich tygodniach gwałtownie rośnie. Światełkiem w tunelu
są szczepienia, które są prowadzone w całym kraju w ramach Narodowego Programu Szczepień. Pierwsze 30 osób zostało zaszczepionych w mobilnym punkcie
szczepień zlokalizowanym przy GOK w Kleszczewie 31.01.2021. Dotąd w punkcie szczepień przy GOK w Kleszczewie zaszczepionych zostało pierwszą dawką
169 osób, natomiast dwoma dawkami 85 osób. Na gminy nałożono zadanie w postaci zabezpieczenia transportu dla osób niepełnosprawnych, bądź pozbawionych
możliwości dotarcia do punktu szczepień także z innych, wyjątkowych względów.
Potrzebę dowozu należy zgłosić do Gminnego Koordynatora Szczepień, którym
jest w naszej gminie Kierownik OPS Mirosława Radzimska.
Szanowni Państwo, sukcesem zakończyły się starania o dodatkowy punkt szczepień – mamy zgodę NFZ. Podziękowania za pomoc organizacyjną
i wsparcie starań należą się dyrektorowi Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań Piotrowi Wiśniewskiemu. Punkt będzie zorganizowany w pomieszczeniach strażnicy OSP w Gowarzewie.
Podmiotem prowadzącym szczepienia będzie Poznańskie Centrum Otolaryngologii – Szpital Podolany. Uruchomienie tego punktu ma na celu przyspieszenie szczepień, ale również zapewnienie dostępu do szczepień jak największej liczby mieszkańców naszej gminy. W związku z tym zamierzamy
podjąć się rejestracji pacjentów. W tym celu zostaną uruchomione przez naszą gminę dwa numery telefonów pod którymi będzie można zgłosić chęć zaszczepienia się w punkcie w Gowarzewie. Rejestracje będą prowadzone w miarę potwierdzania przez Szpital Podolany kolejnych terminów szczepień.
Informacje o wyznaczonych terminach rejestracji będą zamieszczane na stronie internetowej gminy. Po dokonaniu rejestracji, a przed datą szczepienia
osoba zainteresowana otrzyma potwierdzenie ze strony podmiotu przeprowadzającego szczepienie. Do punktu szczepień należy przyjść bez objawów
infekcji, najlepiej z wypełnionym „Kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19, który można pobrać ze strony internetowej. Druk będzie dostępny także w punkcie szczepień.	
Ponieważ chcemy aby informacje na temat szczepień w pierwszej kolejności docierały do naszych mieszkańców, osoby zainteresowane powinny śledzić
informacje zamieszczane na stronie internetowej gminy : www.kleszczewo.pl. Gorąco polecam również komunikatory SISMS oraz Mobis, ponieważ
mogą one okazać się najlepszym sposobem szybkiego przekazania informacji. Instrukcja zainstalowania aplikacji na telefon znajduje się w tym numerze
gazetki.
Numer centrali telefonicznej służącej wyłącznie do rejestracji na szczepienia: 61 227 2930.
Informacji na temat rejestracji, jak również w sprawie zapewniania transportu, dla osób uprawnionych można zasięgać pod numerem Gminnego Koordynatora ds. Szczepień 61 817 6130. 
Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, bieżące informacje proszę śledzić za pomocą strony internetowej gminy, profilu gminy na FB, a także na oficjalnych stronach innych instytucji publicznych.

POLICJA JUŻ W NOWEJ SIEDZIBIE

Z dniem 11 marca nowy budynek, wybudowany przez gminę na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Policji został zasiedlony przez funkcjonariuszy.
Siedziba policji znajduje się na piętrze budynku. Dostęp osobom niepełnosprawnym ułatwia winda. Lokal zajmuje 148,70 m2. Pozostała część użytkowana
przez OPS i referat oświaty UG zajmuje 193,58 m2 Personel i klienci mają do dyspozycji kilkanaście miejsc parkingowych, ta liczba się zwiększy wraz z oddaniem do użytku 2 parkingów na zapleczu Zakładu Komunalnego – tutaj będą zostawiać swoje samochody w pierwszej kolejności pracownicy działających
w tym rejonie instytucji, tak aby miejsca wzdłuż ulicy były dostępne dla klientów.
Po przejęciu obiektu pracę podjęło tutaj 8 policjantów. Począwszy od 31.12.2020 roku w miejsce Ogniwa Prewencji utworzony został w naszej gminie
Posterunek Policji. W związku z tym obsada placówki ma liczyć docelowo 10 etatów. Kierownikiem posterunku jest młodszy. aspirant Marcin Pakulski.
Funkcję starszego dzielnicowego pełni aspirant Karol Niewiadomski. Od 1 marca obowiązki dzielnicowego będzie pełnić także sierżant Miłosz Kasprzyk.
W posterunku utworzono także stanowisko do spraw kryminalnych oraz stanowisko do spraw wykroczeń. Komisariat posiada numer telefonu 47 771 30 30.
Placówka podlega, jak do tej pory pod komisariat w Swarzędzu.
Inwestorem siedziby OPS i posterunku Policji była gmina Kleszczewo. Koszt inwestycji to 2.758.112,51 zł Wyposażenie leżało po stronie Policji.
Zgodnie z zawartym porozumieniem powierzchnia przeznaczona na potrzeby posterunku zostanie wykupiona wraz z udziałem w gruncie przez obecnych użytkowników. Pomocy w rozwiązaniu problemu wsparcia budowy nowej siedziby oraz podniesienia rangi organizacyjnej placówki udzielił Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk. Za niezależnie podejmowane starania podziękowania należą się również posłowi na Sejm RP
Bartłomiejowi Wróblewskiemu.
Do tej pory Policja funkcjonowała w udostępnionych nieodpłatnie przez gminę pomieszczeniach wydzielonych w biurowcu Zakładu Komunalnego.
Oprócz oczywistej przewagi standardu po stronie nowego budynku dużym walorem jest bezpośrednia dostępność z ulicy, która była ograniczona w poprzedniej lokalizacji.

POZNAŃ WYCHODZI Z GOAP

9 marca 2021 roku Radni Miasta Poznania podjęli jednogłośnie decyzję o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dniem 31.12 2021. Decyzja Miasta jest ogromnym zaskoczeniem dla gmin członkowskich, ponieważ nic nie wskazywało, że
miasto rozważa taką ewentualność. Związek wyszedł na prostą z zapaści finansowej, która była efektem wysokich kosztów gospodarki odpadami, narzuconych przez firmy, które w początkowym okresie organizacji systemu musiały zostać zatrudnione w trybie z wolnej ręki (głównie spółki z udziałem Poznania). Ostatnia znaczna podwyżka opłat za odbiór odpadów miała zapewnić bezpieczną obsługę mieszkańców w przyszłości.
Sytuacja dla gmin postawionych po latach przed faktem dokonanym przez głównego gracza na rynku odpadów w aglomeracji poznańskiej jest o tyle
trudna, że infrastruktura służąca dotąd obsłudze całego obszaru jest własnością Poznania, a odbiór i zagospodarowanie odpadów jest po stronie spółek
będących własnością bądź zależnych od Poznania, które zmonopolizowały rynek, podporządkowując sobie większość małych firm z otoczenia miasta.
Prezydent Jacek Jaśkowiak przyznaje otwarcie, że utworzenie związku było potrzebne Poznaniowi w czasie gdy starał się ośrodki na budowę spalarni
– wówczas należało wykazać jak największy strumień odpadów do przetworzenia termicznego. Należy dodać, że dochody uzyskiwane za pośrednictwem ZM GOAP, posłużyły Miastu także jako gwarancja niezbędna dla uzyskania wsparcia na rozbudowę instalacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów. ZZO to spółka, która w 100% jest własnością Poznania.
Decyzja Miasta Poznania jest równoznaczna z likwidacją ZM GOAP ponieważ gminy członkowskie nie są w stanie podjąć ryzyka związanego
z ewentualną koniecznością likwidacji Związku bez udziału w jej kosztach Poznania. Likwidacja Związku będzie oznaczała zapewne również koniec zorganizowanej współpracy pozostałych 8 gmin, z otoczenia Poznania, ponieważ system powinien zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2022 roku,
a utworzenie i rejestracja nowego związku gmin w tak krótkim czasie, w świetle obowiązujących procedur jest nierealne. Gdyby nie udało się zorganizować systemu do końca bieżącego roku, np. brak możliwości rozstrzygnięcia przetargów na zagospodarowanie odpadów, gminy członkowskie mają
prawo przedłużyć na swoim terenie umowy zawarte w ramach ZM GOAP.
Tak więc w najbliższych tygodniach we wszystkich gminach członkowskich ZM GOAP radybędą podejmować uchwały o wystąpieniu ze Związku,
co w konsekwencji oznacza jego likwidację.
Miasto uzasadniając zamiar samodzielnego prowadzenia gospodarki odpadami twierdzi, że ma na względzie uzyskanie większego wpływu na organizację odbioru odpadów w mieście, a także powstrzymanie wzrostu opłat. Jako dowód przytacza się ostatnie niekorzystne rozstrzygnięcia przetargów
na odbiór i zagospodarowanie odpadów w sektorach pozapoznańskich. W przeliczeniu na liczbę obsługiwanych osób koszty w sektorach gminnych wypadły znacznie wyżej niż w mieście. Jako przykłady gmin, do których najwięcej należy dopłacać wymieniono gminy Kleszczewo i Pobiedziska. Koszt
przypadający na 1 mieszkańca w gminie Kleszczewo jest szacowany na 52,50 zł., tymczasem wnoszona opłata to 28 zł.W ramach ZM GOAP nie różnicowano opłat, co oznaczało, jak twierdzą władze Poznania, że miasto dopłaca do obsługi okolicznych gmin kosztem poznaniaków.
Jakie będą faktyczne koszty gospodarki odpadami w poszczególnych gminach przekonamy się już w 2022 roku. Przed gminami niezwykłe wyzwanie, jakim
jest stworzenie od zera w przeciągu kilku miesięcy systemu, który przez inne gminy i związki był tworzony do obecnego poziomu rozwoju przez lata.
W związku z zaistniałą sytuacją ZM GOAP przekazał następujący komunikat:
„Od 2013 r. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) zarządza gospodarką odpadami komunalnymi na terenie
aglomeracji poznańskiej. W jego kompetencjach leży organizacja systemu, kontrola odbioru i zagospodarowania odpadów oraz edukowanie mieszkańców. Od 1
stycznia 2022 r. zgodnie z decyzją Radnych Miasta Poznania skład Związku pomniejszy się o Miasto Poznań – Do końca tego roku system gospodarki odpadami
na terenie całej aglomeracji będzie funkcjonował bez zmian. Z całą odpowiedzialnością możemy zapewnić mieszkańców wszystkich gmin członkowskich, że usługa odbioru odpadów będzie nadal świadczona zgodnie z przyjętymi harmonogramami, PSZOK i MPSZOK funkcjonować będą na obecnych zasadach, a pomoc
mieszkańcom będzie świadczona z dotychczasowym zaangażowaniem.”

KLUB SAMOPOMOCY I ŚWIELICA ŚRODOWISKOWA WE WŁASNYCH LOKALACH

Na przeniesieniu OPS do nowej siedziby na ul. Sportowej w Kleszczewie skorzystały dwie instytucje, które musiały dotąd dzielić dość ciasne pomieszczenie w budynku na zapleczu stadionu sportowego, tj. Klub samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz Świetlica środowiskowa. W dotychczasowym miejscu będzie funkcjonowała świetlica (dopiero po złagodzeniu obostrzeń pandemicznych), natomiast Klub już działa w pomieszczeniach
opuszczonych przez OPS. Oba lokale zostały wyremontowane.

Nowe pomieszczenia Kubu Samopomocy

Świetlica środowiskowa w Kleszczewie

DODATKOWE ŚRODKI Z UE NA REWITALIZACJĘ W NAGRADOWICACH I W KOMORNIKACH

Gdy w sierpniu ubiegłego roku przekazywałem informację o korzystnym dla nas rozstrzygnięciu naboru do konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‒2020 pt. „Rewitalizacja
miast i ich dzielnic, terenów wiejskich poprzemysłowych i powojskowych”
wspomniałem, że jednak ze względu na wyczerpanie się alokacji środków
nie otrzymaliśmy dofinansowania we wnioskowanej wysokości i wsparcie
zamiast 85% do kosztów kwalifikowanych wynosi 76,83%. Wówczas wyraziłem nadzieję, że być może uda się jeszcze pozyskać pozostałą sumę i...
– udało się! Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu poinformował, że podjął uchwałę o zwiększeniu alokacji na to działanie, co dla nas oznacza zwiększenie kwoty wsparcia
na realizację projektu „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”
do wnioskowanej pierwotnie wysokości 4.565.884,06 zł. Jest to wzrost dofinansowania realizowanych w ramach tego programu inwestycji o 438.862,03
Remont strażnicy w Komornikach
zł. Wartość wszystkich inwestycji to 5.371.628,31 zł. Obecnie trwają procedury przetargowe na budowę świetlicy w Nagradowicach oraz rewaloryzację
parku i stawu w Komornikach. W przypadku modernizacji strażnicy w Komornikach przetarg już został rozstrzygnięty, wykonawca podjął prace na obiekcie.

OZE – RUSZAJĄ PRACE

W fazę realizacji weszły dwa z trzech przedsięwzięć związanych z instalacją na terenie gmin Kleszczewo i Krzykosy odnawialnych żródeł energii. Najdalej zaawansowana jest instalacja kolektorów słonecznych – tutaj już wykonawca, firma Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k. z Pabianic
przygotowuje projekty poszczególnych instalacji domowych. Po długich perturbacjach rozstrzygnięty został przetarg na dostawę i montaż paneli
fotowoltaicznych. W drodze eliminacji, ze względu na nieprawidłowości w ofertach, wybrana została trzecia z listy firm proponujących najkorzystniejsze warunki wykonania zadania. Jest to ten sam wykonawca, co w przypadku kolektorów słonecznych. Pod względem prawidłowego zagospodarowania powierzchni pod montaż urządzeń na dachach jest to korzystny zbieg okoliczności. Do rozstrzygnięcia pozostał wybór wykonawcy
na dostawę i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji geologicznej. W tym przypadku miało już miejsce otwarcie ofert,
niestety ponownie przetarg musiał zostać unieważniony, gdyż wartość prawidłowo złożonych ofert przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację
zadania. Wszystkie te trzy zadania są realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.
Projekt jest współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‒2020 oraz przez osoby uczestniczące w programie.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo

