REKORDOWY BUDŻET 2018

Podczas Sesji w dniu 20 grudnia 2017 został uchwalony budżet Gminy Kleszczewo na 2018 rok. Już z początkiem bieżącego roku, na styczniowej sesji, wprowadzono pierwsze zmiany, stąd też prezentuję informację wg. aktualnego stanu.
Budżet na 2018 rok jest pod każdym względem rekordowy. Najwyższe dochody, wynoszące 41,3 mln zł, ale jeszcze wyższe wydatki, które
przekroczą 58,7 mln zł. Różnica jest związana z wysokim, też rekordowym, poziomem planowanych inwestycji, na które przeznaczono ponad
22,4 mln zł.

Kultura fizyczna
2 150 022,02
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
1 413 666,38

Rolnictwo i łowiectwo
1 021 402,00

Transport i łączność
9 983 660,49

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
3 572 156,27

Turystyka
11 972,00

Rodzina
7 833 033,00

Gospodarka mieszkaniowa
5 271 943,93,64

Edukacyjna
opieka wychowawcza
328 200,00

Działalność usługowa
198 706,00
Administracja publiczna
2 873 848,00

Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
16 134,00

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
oraz sądownictwa
1 429,00

Pomoc społeczna
1 391 164,00
Ochrona zdrowia
143 399,00

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
1 436 391,40

Razem:
58 688 978,29 zł

Obsługa długu publicznego
417 023,00
Oświata i wychowanie
20 550 830,00

Różne rozliczenia
150 000,00

Zakładany deficyt budżetowy wynosi 17,4 mln zł, na jego pokrycie planuje się zaciągnąć kredyt. Oznacza to znaczny wzrost zadłużenia, jednakże spodziewana jest wysoka efektywność pożyczonych pieniędzy, a to za sprawą wysokiego poziomu dotacji, które mamy szansę uzyskać. Środki
zapisane w budżecie na realizację inwestycji, to przeważnie tylko część przypadająca na udział własny – w efekcie pozyskania dotacji, już rekordowa kwota funduszy inwestycyjnych ma szansę jeszcze znacznie wzrosnąć.
Skąd taki wzrost dochodów budżetu? Niewątpliwie z systematycznie rosnących wpływów podatkowych, ale również skutkiem przepływu
przez budżet zwiększonych środków przekazywanych Gminie na realizację zadań rządowych, np. bardzo dużą pozycję od niedawna stanowią
środki na wypłaty świadczeń w ramach programu 500+ – w 2018 roku zaplanowano na ten cel ponad 6 mln zł.
Skąd tak duże środki w budżecie na inwestycje? Nie dlatego, jak zapewne zauważą malkontenci, że jest to rok wyborczy, lecz w zdecydowanej większości przypadków stąd, że rok 2018 to wreszcie czas, w którym przygotowywane niekiedy od kilku ostatnich lat przedsięwzięcia,
dzięki uruchomionym wreszcie naborom i rozstrzygniętym postępowaniom o dotacje zewnętrzne, wejdą w fazę realizacji. Część zadań umieszczonych było już w budżecie na 2017 rok, jednak brak rozpatrzenia wniosków o dotacje sprawił, że przedsięwzięcia czekają nadal na środki.
Nagromadzenie dużej liczby zadań inwestycyjnych w bieżącym roku, nie jest nie jest czymś szczególnie wyróżniającym naszą Gminę – sporo
samorządów właśnie teraz ma szansę na podjęcie długo oczekiwanych środków. Zła wiadomość jest taka, że duża liczba inwestycji oznacza
brak wykonawców i wysokie koszty zadań. Doświadczyliśmy już tego w roku ubiegłym, gdy nie udało się, pomimo ponawianych prób, rozstrzygnąć dwóch przetargów.

NA JAKIE INWESTYCJE MAMY SZANSE W BIEŻĄCYM ROKU?
Kanalizacja i wodociągi
Środki na budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej bedą przekazywane w formie kapitału do spółki Zakład Komunalny, do której
jednostki należy realizacja tej części zadań Gminy (dotyczy to również inwestycji w transport publiczny).
Przewiduje się budowę kanalizacji w Gowarzewie (ul. Swarzędzka – kontynuacja z 2017 r., Siekierecka –
1km) oraz w Komornikach (z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Nagradowicach).
W opracowaniu dokumentacja dla całej miejscowości Gowarzewo, wkrótce zapadnie również decyzja odnośnie projektu kanalizacji w rejonie ul. Poznańskiej w Tulcach. Aktualny jest również zamiar budowy połączenia
kanalizacji tuleckiej z systemem poznańskim – inwestycja się opóźnia, niestety dotąd AQUANET nie przekazał
dokumentacji. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia złożonego już wniosku do WRPO przewidziana jest
budowa oczyszczalni ścieków w Nagradowicach i uzupełnienia sieci kanalizacyjnej w Kleszczewie, Bylinie
(część przyległa do Kleszczewa), Poklatkach, Krzyżownikach i Śródce. Przebudowie kanalizacji towarzyszy
zwykle modernizacja sieci wodociągowej. Dotyczy to obecnie sieci wodociągowych Gowarzewa, a w wkrótce
zapewne także Komornik (podłączenie do Stacji Uzdatniania Wody w Krerowie i Nagradowicach – dwustronne
zasilanie i rezygnacja z eksploatacji stacji wodociągowej w RSP Komorniki) oraz Tulec w rejonie ul. Kasztanowej i Gospodarczej. Do poprawy bezpieczeństwa dostaw wody przyczyni się mająca się już wkrótce rozpocząć
rozbudowa stacji wodociągowych w Gowarzewie i Kleszczewie – część środków na te zadania została przekaBudowa kanalizacji sanitarnej w Gowazana do Zakładu Komunalnego już z budżetu na rok 2017.
rzewie

Transport publiczny
„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” to długa nazwa największej inwestycji w historii Gminy – jej wartość to blisko 28 mln zł (w latach od 2017
do 2019). W skład programu wchodzą 4 przedsięwzięcia: budowa węzłów przesiadkowych w Kleszczewie i w Tulcach, rozbudowa i modernizacja
zaplecza technicznego komunikacji, zakup 9 autobusów oraz przebudowa ul. Sportowej w Kleszczewie.
Wniosek gminy ma przed sobą wprawdzie jeszcze jeden etap oceny, ale biorąc pod uwagę jego wysokie, 2- gie miejsce na liście rankingowej
ocenianych projektów, mamy ogromną nadzieję na pozytywny wynik. Warto dodać, że Gmina Kleszczewo jest od strony dokumentacyjnej gotowa do realizacji powyższych zadań – jest to o tyle istotne, że powszechną praktyką przy składaniu tak dużych projektów jest, tzw. program funkcjonalno użytkowy – uproszczony dokument, który zastępuje dokumentacje projektowe na etapie składania wniosku o środki zewnętrzne, jednak
wymaga długiego okresu przygotowania inwestycji.

Drogi
Na zadania związane z inwestycjami na drogach – 3,6 mln zł, to duża kwota jak na możliwości budżetu naszej gminy, zwłaszcza że są
to środki, wg dzisiejszych realiów, praktycznie bez szans na znaczące wzmocnienie dotacją z zewnątrz. Są tutaj pieniądze na kontynuację
procesu inwestycyjnego z 2017 r. na ul. Świerkowej, Bukowej (część) oraz na ul. Tulipanowej – został rozstrzygnięty przetarg na 1,4 mln
zł. Kolejne ulice zaplanowane do budowy to Narcyzowa i w miarę możliwości Wrzosowa i Chabrowa (dokończenie). Została zabezpieczona kwota na wybudowanie 100 mb. jezdni asfaltowej na drodze Markowice – Czerlejno przejętej na rzecz Gminy od Powiatu Poznańskiego
(2 przetargi w roku 2017 nie przyniosły rozstrzygnięcia – liczymy na podtrzymanie zobowiązania powiatu na dofinansowanie zadania kwotą
w wysokości 100 tys. zł). Gmina podjęła starania o o poparcie Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla budowy ścieżki o wsparcie budowy
ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice (kwota 100 tys. zł) na projekt oraz powstanie ronda na drodze 434 w Nagradowicach. W budżecie są też środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym: budowy chodników w Poklatkach (dokończenie) i w Krerowie (gromadzenie środków), zakup wiaty przystankowej w Śródce oraz monitoringu w rejonie szkoły w Tulcach.
Jeżeli chodzi o współpracę z Powiatem Poznańskim w zakresie dróg, to przeznaczono (kolejny raz) 500 tys. zł na przedsięwzięcia nie zrealizowane w latach ubiegłych, tj. budowę ul. Siekiereckiej, budowę Ronda i chodnika w Tulcach (k. kościoła). W tym roku ma zostać zakończona
przebudowa drogi Kleszczewo-Zalasewo, będą prowadzone prace związane z przygotowaniem budowy ścieżki z Gowarzewa
do Poznania. Jeżeli ostateczne rozstrzygnięcia w programie ZIT
będą pomyślne (obecnie I m. na liście rankingowej), realnie wejścia ekip budowlanych można spodziewać się w przyszłym roku.

Gospodarka nieruchomościami
Zaplanowano 2,3 mln zł na budowę budynku dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji (realizacja projektu dotąd opóźniona ze względu na konieczność zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego), a także 568 tys. zł tytułem udziału finansowego
Gminy w projekcie termomodernizacji budynków ZS w Kleszczewie, Szkoły Podstawowej w Ziminie i świetlicy w Poklatkach
– cały projekt, na który uzyskaliśmy dofinansowanie z programu
ZIT ma wartość 2,7 mln zł. Przewidziano także środki (126 tys.

Wizualizacja budynku OPS i POLICJI
zł) na sfinansowanie zakupu
gruntu pod teren rekreacyjny
i zatokę autobusową w Szewcach. Finalizowane są starania o nieodpłatne uzyskanie
gruntu pod budowę świetlicy
w Nagradowicach. Gmina zamierza pozyskać grunt na potrzeby rekreacji w sąsiedztwie
strażnicy w Śródce. Przygotowywana jest również zmiana planu zagospodarowania
umożliwiająca wykorzystanie
nowych terenów pod usługi
publiczne w Gowarzewie.

Wizualizacja rozbudowy bazy transportowej

Bezpieczeństwo
W budżecie przeznaczone są stosunkowo duże środki (jak na wymiar obligatoryjnych zadań gminy w tym zakresie). Najważniejszym wydatkiem wspomniana wcześniej budowa siedziby Policji. Przewidziano także zakup wozu pożarniczego typu ciężkiego dla OSP w Gowarzewie – 1
mln zł. W 2017 r. dwie procedury przetargowe nie przyniosły rozstrzygnięcia i planowany wówczas zakup nie doszedł do skutku, zamierzamy ponownie starać się o pożyczkę umarzalną w 40% z WFOŚiGW.

Oświata
Na budowę skrzydła szkoły w Tulcach zabezpieczono kwotę 4,6 mln zł – inwestycja jest już w trakcie realizacji. Na przygotowanie projektu technicznego przedszkola w Kleszczewie zabezpieczono 100 tys.
zł – w ubiegłym roku zakupiony został teren pod budowę. Zapewniono również środki na udział własny w pozyskanych przez Gminę programach: dla uczniów klas III zespołów szkół „Umiem pływać” oraz
na zakup książek w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa. Gmina będzie nadal pokrywać koszty bezpłatnych przejazdów
uczniów po terenie gminy komunikacją autobusową. Gmina złożyła
również wniosek do WRPO na dofinansowanie w wys. 800 tys. zł edukacji w zespołach szkół, stara się o środki na podniesienie jakości edukacji z 2 programów ogłoszonych w ramach ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.

Gospodarka komunalna/Ochrona środowiska

Wizualizacja szkoły w Tulcach

Trwają przygotowania do działań związanych z rewitalizacją w Nagradowicach i Komornikach. Zamierzamy zabiegać o środki na budowę świetlicy w Nagradowicach, jak również gruntowny remont strażnicy oraz rewitalizację parku i stawu w Komornikach.
W ramach funduszu sołeckiego przewidziane są min. działania
na rzecz parku w Gowarzewie, skweru zieleni na terenach rekreacyjnych w Komornikach. Na zapewnienie prefinansowania programu unijnego w zakresie OZE dla mieszkańców zabezpieczono kwotę 821 tys.
zł. W bieżącym roku zostanie wykonany duży zakres inwestycji oświetleniowej – na te inwestycje przeznaczono kwotę 1,2 mln zł. Zakres,
będący już po przetargu zorganizowanym w 2017 roku, to 252 punkty
świetlne, w tym:
– Gowarzewo, ulice: Borówkowa, Czereśniowa, Graniczna, JesienWizualizacja świetlicy wiejskiej w Nagradowicach
na, Krokusowa-Konwaliowa, Rumiankowa, Letnia, Nowa, Poziomkowa, Porzeczkowa, Malinowa, Truskawkowa, Jeżynowa, Parkowa, Pogodna, Cicha, Akacjowa, Promykowa, Słoneczna, Sportowa, Wspólna, Zagrodowa, Spokojna,
– Tulce, ulice: Grzybowa, Strumykowa, Krótka, Średzka, Diamentowa, Szafirowa, Rubinowa Gajowa,
– uzupełnienia: Poklatki, Krzyżowniki, Nagradowice, Tanibórz.
Wymieniony zakres inwestycji to zrealizowanie głównych problemów oświetleniowych na terenie gminy, tym niemniej przewidziano jeszcze
szereg uzupełnień, głównie w zakresie już funkcjonujących linii oświetlenia.

Kultura i sport
Poza wydatkami na modernizację bądź budowę świetlic przewidziano środki na budowę boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie – 397 tys. zł
(przetarg rozstrzygnięty w 2017 r.), budowę kompleksu lekkoatletycznego z boiskiem wielofunkcyjnym i bieżnią lekkoatletyczną 200 m w Tulcach
– 900 tys. (przetarg rozstrzygnięty w 2017 r., koszt 855 tys., po wykonaniu zostanie obniżony o dotację uzyskaną z MSiT w wysokości 400 tys. zł),
budowę trybun na stadionie w Kleszczewie – 184 tys. zł, zakup i montaż siłowni zewnętrznych 195 tys. (w tym dotacja w ramach wsparcia unijnego
pozyskanego za pośrednictwem LGD Trakt Piastów w wysokości 124 tys. zł). Przewidziano środki na budowę obiektów w Gowarzewie, Taniborzu
i Śródce w ramach ministerialnego programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności). Przewiduje się także udział sołectw w Śródce, Taniborzu i Gowarzewie w konkursie Pięknieje Polska Wieś w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Kolejne wydatki w ramach funduszu sołeckiego: sołectwo
Gowarzewo – altana do grilla, doposażenie placu zabaw – sołectwo Krzyżowniki, Nagradowice oraz Tanibórz, budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Markowice. Ogółem w ramach funduszu sołeckiego do bezpośredniej dyspozycji mieszkańców postawiono kwotę 318 tys. zł.
Budżet gminy, to nie tylko wydatki majątkowe, ale również wysoki poziom wykonywania całego spektrum zadań na rzecz mieszkańców.
Ze względu na obszerny zakres materiału odsyłam Państwa do dalszej lektury budżetu na strony internetowe gminy.

TRUDNY OKRES NA DROGACH GRUNTOWYCH

Niespotykana dotąd liczba dni deszczowych, które towarzyszą nam nieustannie od końca ubiegłorocznego lata, to bardzo trudny czas dla
dróg gruntowych. Tym bardziej trudny, iż w warunkach nadmiaru opadów, bądź ujemnych temperatur, praktycznie nie do rozwiązania. Ponieważ ten problem ma również szersze podłoże, warto mu poświęcić więcej miejsca.
Ulice, nawet jeżeli wykonane z tłucznia drogowego, w warunkach nadmiaru opadów, a zimą również w wyniku przechodzenia z temperatur
ujemnych na dodatnie, nie są w stanie zachować równej i twardej nawierzchni. Największym problemem są powstające kratery, które stopniowo rozrastają się pokrywając całą powierzchnię ulicy. Chociaż zjawisko jest w obecnych warunkach powszechne, to jednak jego nasilenie nie
jest jednakowe. Prawdziwe kłopoty pojawiają się na odcinkach gdzie zaburzone zostały naturalne stosunki wodne, tj. gdzie w wyniku realizowanych w sąsiedztwie inwestycji uszkodzono system melioracyjny, gdzie wodę z sąsiednich posesji odprowadza się na drogę lub w przypadku gdy
zlikwidowano rowy przydrożne. Ze szczególnym problemem spotykają się mieszkańcy, gdy w okolicy doszło do uszkodzenia drenarzu. W tym
przypadku nie dość, że woda nie odpływa z gruntu, to jeszcze wypływa w rejonie awarii z całej powierzchni, którą obsługuje uszkodzony zbieracz drenarski, często z dziesiątek hektarów. Niekiedy uszkodzenie zbieracza, ze względu na ilość wypływającej wody i jej ciśnienie, jest mylone
z uszkodzeniem wodociągu.
Niezależnie od sytuacji awaryjnych, należy mieć na uwadze, że zgodnie z prawem woda opadowa powinna być zagospodarowana na posesji
(odpowiednia powierzchnia chłonna, ewent. zbiornik retencyjny), tymczasem w powszechnej praktyce nadmierna powierzchnia pokryta dachem
i utwardzeniami nie daje szans na naturalną retencję. Oczywiście w sytuacji ekstremalnej retencja, ani nawet kanalizacja deszczowa, nie są w stanie zapobiec podtopieniom na terenach, które przecież dotąd były polami uprawnymi, dodajmy o glebach stosunkowo mało przepuszczalnych,
gdyż taka jest specyfika naszej gminy.
Jedynym skutecznym rozwiązaniem problemu dróg gruntowych jest ułożenie nawierzchni z kostki lub asfaltu. Ten zabieg można jednak wykonać wtedy, gdy osiedle nie jest placem budowy i są już rozprowadzone wszystkie media podziemne, no i jeszcze drobiazg... pod warunkiem,
że są na ten cel odpowiednie środki. Samorządy w naszym kraju, rozwiązując na wysokim poziomie bieżące problemy, ciągle jeszcze zmagają
się z odrabianiem zaległości cywilizacyjnych w infrastrukturze, szczególnie dotkliwych w przypadku dróg. Musimy też mieć na uwadze fakt,
że budowa dróg, chociaż należąca zwykle do priorytetów samorządu, należy do zadań fakultatywnych, a więc nieobowiązkowych, które można wykonywać w miarę finansowych możliwości budżetu. W pierwszej kolejności środki muszą być kierowane na zadania obligatoryjne, tutaj
pieniędzy nie może zabraknąć (np. bieżące wydatki szkół, pomocy społecznej, czynności administracyjne). Wśród zadań fakultatywnych też
jest hierarchia – w pierwszej kolejności realizowane są te służące zaspokajaniu potrzeb ogółu społeczności (np. infrastruktura kultury i sportu).
Nasza Gmina stara się szczególnie pomagać mieszkańcom w kwestii stanu dróg, czego dowodem był fakt przejmowania przez szereg lat dróg
nie kwalifikujących się do komunalizacji. Obowiązek przejęcia (za wynagrodzeniem) i utrzymywania przez Gminę dotyczy tylko dróg ujętych
w planie zagospodarowania przestrzennego w kategorii gminne – zdecydowana większość dróg gruntowych na terenie naszej gminy to drogi
wewnętrzne, które w przypadku nie przyjęcia na stan Gminy pozostają drogami prywatnymi, za których utrzymanie odpowiadają wyłącznie
ich właściciele. Proces przejmowania dróg na wniosek właścicieli został u nas od kilku lat wstrzymany, ale nie definitywnie zaniechany. Powodem jest duży zakres przejętych dotąd dróg, a więc zobowiązań spoczywających na barkach (czy raczej budżecie) Gminy. W przypadku
dróg prywatnych wszelkie obowiązki w zakresie ich utrzymania (budowa, naprawa, zimowe utrzymanie, oświetlenie) spoczywają wyłącznie na ich właścicielach.
Na marginesie warto też zwrócić uwagę, że fakt przejęcia przez Gminę dróg wewnętrznych wykorzystują dzisiaj osoby prowadzące działalność developerską, które wśród zabudowy wolnostojącej realizują swoją zabudowę komercyjną, wprawdzie jednorodzinną, ale zlokalizowaną w budynkach połączonych wspólnymi ścianami, w efekcie wielorodzinną. Sprzedając na zasadach w pełni komercyjnych pojedyncze domy zwykle nie partycypują w kosztach infrastruktury, pozostawiając problem dużej powierzchni zabudowy, niewspółmiernej liczby
pojazdów obsługujących mieszkańców, jak również liczby miejsc parkingowych samemu sobie. Niestety w świetle dotychczasowych starań
o zablokowanie tego rodzaju praktyk, zawarty w planie zagospodarowania z 2005 roku mechanizm tzw. „skali architektonicznej”, który miał
zapewnić odpowiednie proporcje budynków, a więc zablokować możliwość zabudowy szeregowej w obrębie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, wówczas wystarczający, dzisiaj okazuje się nieskuteczny (interpretacja intencji planu należy do instytucji wydającej pozwolenie
na budowę). W nowszych opracowaniach stosujemy zapisy o maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowy.
Niestety, do inwestycji wspieranych ze źródeł zewnętrznych nie należą drogi osiedlowe, czego przykładem z naszego podwórka mogą być
starania o dofinansowanie budowy ulicy Świerkowej w Tulcach, czy Waniliowej w Gowarzewie. W przypadku rozproszonej zabudowy niezwykle trudno również o środki na budowę kanalizacji, a tym bardziej oczyszczalni ścieków. Wniosek Gminy do PROW dotyczący kanalizacji
Komornik znalazł się poza pulą dostępnych środków, a wniosek do WRPO w sprawie budowy kanalizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków
nie otrzymał minimum niezbędnych punktów. Większość miejsc do skanalizowania nie można ująć we wniosku, gdyż nie spełniają kryteriów
efektywności tego programu, tj. co najmniej 120 osób na 1 km sieci (łącznie z doprowadzeniem do oczyszczalni), a w przypadku braku nowych
przyłączy nie można uzyskać wymaganych punktów na budowę oczyszczalni ścieków. Obecnie w trakcie oceny WRPO jest kolejny wniosek
Gminy. O środki będziemy zabiegać we wszystkich możliwych miejscach, tymczasem prowadzone obecnie inwestycje kanalizacyjne są finansowane ze środków własnych (w tym pożyczka). Kanalizacja to ostatnie medium, które pozostało do systemowej realizacji w naszej Gminie.
Problemy infrastruktury są i zawsze były u nas rozwiązywane kompleksowo. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku pozostałych mediów,
najpierw opracowano koncepcję dla całego obszaru, następnie wykonywane są inwestycje.
(Najbliższe plany odnośnie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych, a także budowy dróg w art. dotyczącym budżetu na 2018 rok).
W okresie gdy podatnicy rozliczają się z Urzędami Skarbowymi warto jeszcze raz przypomnieć, że Gmina może wydać tylko tyle ile otrzyma
dochodów – warunkiem wpływu udziału w podatku do budżetu własnej gminy jest zameldowanie, bądź ewentualnie stosowna dyspozycja do rozliczenia podatku na rzecz gminy Kleszczewo w Urzędzie Skarbowym.

PLAC BUDOWY W CENTRUM GOWARZEWA

Pomimo zimy intensywnie prowadzone są prace na budowie drogi Zalasewo – Kleszczewo. Przez pewien czas w wzdłuż centrum Gowarzewa prowadzone były jednocześnie trzy inwestycje: budowa kanalizacji, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej realizowane przez Gminę oraz przebudowa ulicy Swarzędzkiej, w tym również prace związane z przebudową sieci wodociągowej wykonywane przez Powiat Poznański. Wprawdzie uprzedzałem o trudnościach jakie czekają mieszkańców, jednak rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana od planów.
Niestety założenie, że przynajmniej część prac będzie mogła być prowadzona przy ruchu wahadłowym i że wyłącznie wzdłuż przebudowywanej drogi będzie wykonywany transport materiałów okazały się nierealne. Ulica Swarzędzka, za wyjątkiem dojazdu do posesji, na większości
swego przebiegu jest całkowicie zamknięta dla ruchu, a ulice Akacjowa i Topolowa służące jako objazd, przejęły rolę drogi powiatowej. Pomimo, że droga Zalasewo – Kleszczewo jest zamknięta dla ruchu tranzytowego, to ruch z którym mamy tutaj do czynienia nie jest tylko ruchem lokalnym. Tak więc musimy być przygotowani na duże utrudnienia w Gowarzewie i pozostaje apel o uwagę w rejonie prowadzonych
prac i objazdów.

BEZPŁATNA NAUKA PŁYWANIA I GRY ZESPOŁOWE

Nawet ponad 200 dzieci z klas I – III ma szansę skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki pływania. Gmina Kleszczewo przeznaczyła na ten cel ponad 31 tys. zł, tj. 150 zł na każde dziecko, reszta kosztów zostanie pokryta z programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, którego
pomysłodawcą i głównym fundatorem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program wspiera również Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego a realizatorem jest Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Każde z dzieci, w okresie od marca do czerwca, skorzysta
z 20 godz. nauki (10 wyjazdów) na basenie „Wodny Raj” w Swarzędzu. Dzieci będą miały także zapewniony transport.
Gmina skorzystała również z możliwości zaoferowanej przez MSiT w innym programie, dotyczącym gier zespołowych i lekkoatletyki. Sześć
grup ćwiczebnych 15‑20 osobowych będzie miało zorganizowane 70 jednogodzinnych zajęć w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy 2018”.
W Tulcach będą to zajęcia zespołowe dla 4 grup, w tym piłka siatkowa, w Kleszczewie zajęcia w 2 grupach piłka nożna i lekkoatletyka. Udział
gminy w kosztach ww zajęć wynosi 3600 zł. Funkcję operatora programu pełni Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.

PUNKT OBSŁUGI ZAMIAST URZĘDU

Po działającej dotąd filii I Urzędu Skarbowego w Swarzędzu pozostał jedynie punkt podawczy, który od 15 stycznia br. działa w pomieszczeniach udostępnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25 (w tym samym budynku co filia Wydziału Komunikacji Starostwa). W punkcie można składać deklaracje podatkowe i pobrać druki w poniedziałki w godz. 8.00‑16.00 i od wtorku
do piątku od 7.30 do 15.00. Punkt powstał dzięki staraniom Samorządu swarzędzkiego, przy poparciu Samorządu naszej Gminy, a także
posła Bartłomieja Wróblewskiego.
Pierwszy Urząd Skarbowy funkcjonuje w całości w nowym kompleksie biurowym w Poznaniu, przy ul. Dolna Wilda 80, 61‑501 Poznań.

SPOTKANIE KOMBATANTÓW

W dniu 9 lutego 2018 r. w sali Ośrodka Kultury odbyło się zebranie Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kleszczewie. Spotkanie z udziałem Sekretarza Zarządu
Wojewódzkiego Związku Mariusza Mikołajewskiego, Wójta Gminy
(niżej podpisanego) oraz Kierownika OPS Mirosławy Radzimskiej
poświęcone było omówieniu aktualnej sytuacji Koła, jak również
zapoznaniu się z sytuacją organizacji wojewódzkiej. Kleszczewskie
koło liczy obecnie 12 członków, są to kombatanci, osoby będące
pod opieką kombatantów (np. małżonkowie). Członkiem organizacji mogą być również osoby, nie będące kombatantami, ale zainteresowane udzieleniem pomocy organizacyjnej – takimi osobami są
min. Mirosława Radzimska i Edyta Kijak, które pełnią w Kole funkcje, odpowiednio sekretarza i skarbnika. Funkcję przewodniczącego
pełni kombatant Jan Tomczak. Gościem spotkania była Przewodnicząca Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego Halina Kowalewska – oba koła rozważają możliwe formy współpracy.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy

