
JESTEM FAIR – PŁACĘ PODATKI
Ten artykuł nie jest adresowany do wszystkich czytelników, a do wy-

branej grupy. Jakiej? Będzie można się jednoznacznie zorientować 
już po przeczytaniu pierwszych zdań. Osoby, których ten przekaz nie 
dotyczy zapraszam do artykułu „Budżet 2019”, gdzie przedstawiam 
na co wydatkowane będą środki pozyskane od podatników oraz dzię-
ki podatnikom naszej gminy – Państwa jest ogromna większość. Osób 
które powinny koniecznie przeczytać ten tekst jest wprawdzie mniej, 
jednak zdecydowanie za dużo. Są to osoby, które tutaj mieszkają, ale 
podatki płacą w innych gminach.

Źródłem finansowania wydatków samorządów, decydującym o po-
ziomie życia mieszkańców są m.in. podatki i opłaty lokalne. Ktoś po-
wie, że są też inne źródła – to prawda, ale prawie zawsze są daleko 
niewystarczające dla zaspokojenia minimalnych potrzeb. Np. wydatki 
na zadania związane z oświatą w naszej gminie w 2018 roku wynio-
sły 22.789.160,70 zł, wszelkie wpływy z subwencji i dotacje z budżetu 
Państwa oraz pozostałych źródeł to 12.849.761,05 zł. Pozostałe kosz-
ty Gmina musiała pokryć z własnych dochodów – kwota dopłaty to 9.939.399,65 zł. Niektórzy uważają, że środki na inwestycje „to przecież daje 
Unia” – to też tylko w części prawda. Aby otrzymać pomoc z Unii Europejskiej należy zapewnić udział własny w całości kosztów realizacji zada-
nia (nie mówiąc o dużych kosztach przygotowania dokumentacji). Przykład: Unia Europejska udzieliła wsparcia na budowę oczyszczalni ścieków 
w Nagradowicach w wysokości 4.637.097,86 zł. Aby wykorzystać tę sumę Gmina musi wyłożyć z własnej kasy 7.045.117,53 zł – po wykonaniu 
inwestycji jest duże prawdopodobieństwo odzyskania podatku VAT, wówczas kwota udziału własnego będzie wynosić 2.875.559,80 zł. W stosunku 
do możliwości budżetu Gminy jest to duża kwota.

Niektóre osoby uważają, że skoro ich nieruchomość jest na terenie tej gminy to tutaj wpływa płacony przez nich podatek, a więc wywiązują się 
z obowiązku wobec swojej Gminy. Prawda, w skali gminy podatek od nieruchomości od osób fizycznych to 1,2 mln zł (na 42,7 mln dochodów 
gminy), ale np. projektowana budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gowarzewo wg kalkulacji z 2015 roku 24,7 mln. Wartość wpłacane-
go w skali roku podatku od nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym to w większości przypadków zaledwie połowa miesięcznego 
kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu, który wynosi 652,23 zł.

Większe wpływy do budżetu pochodzą z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przeciwieństwie do podatku od nie-
ruchomości, który wpływa bezpośrednio do gminy, w której znajduje się dana nieruchomość, podatek dochodowy jest rozliczany za pośrednictwem 
Urzędów Skarbowych, a następnie przypisany gminom wg miejsca zamieszkania podatnika. W tym przypadku 37,98% płaconego przez nas podatku 
jest przekazywane do gminy, którą wskażemy jako miejsce zamieszkania na druku informacji o osiągniętych dochodach (PIT). (informacji o osiągnię-
tych dochodach składanej do US). Osoba otrzymująca wynagrodzenie na poziomie średniej krajowej, tj. brutto 4.771,86 zł (GUS za 3 kw. 2018 r.), 
netto 3.391,05 zł, przekaże do swojej Gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego kwotę udziału w podatku w wysokości 356 zł miesięcznie (dla 
przypomnienia koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu 652,23 zł). Rocznie jest to kwota 4.272 zł. Koszt budowy ulicy wynosi (w uprosz-
czeniu wg kosztorysu wykonanego dla ulicy Waniliowej w Gowarzewie) 3.558 zł/mb (bez kanalizacji sanitarnej), gdyby policzyć wraz z kanalizacją 
sanitarną to należy doliczyć 1,5 – 2 tys. zł. Działka budowlana to zwykle ok. 20 m, więc na budowę trzeba składać ładnych parę lat.

W tym miejscu z ostrożności studzę zapał tych, którzy dojdą do wniosku, że na ich ulicy są po obu stronach szeregowce i w każdym mieszka-
niu płacą podatki co najmniej cztery osoby, co powinno wystarczyć na dużo więcej niż 1 mb. przyległej drogi. Otóż środki z podatków, opłat lokal-
nych, jak również z subwencji i dotacji stanowiące dochody bieżące muszą przede wszystkim wystarczyć na zaspokojenie wydatków bieżących, 
związanych z zabezpieczeniem właściwego funkcjonowania gminy. W budżecie na 2019 rok potrzeby w zakresie wydatków bieżących oszacowa-
no na poziomie 39,2 mln zł. Po uwzględnieniu liczby mieszkańców zameldowanych w gminie Kleszczewo, która wynosiła na 31.12.2018 r. 8136 
osób, wysokość wydatków bieżących w przeliczeniu na osobę (dzieci, osoby w wieku produkcyjnym pracujące i bezrobotne, emeryci) wynosi 4815 
zł. Ponieważ zakładam, że ten artykuł czytają tylko osoby, których on dotyczy (wskazane na początku), to zwracam uwagę, że za osoby nie płacące 
podatków koszty funkcjonowania wspólnoty samorządowej pokrywają współobywatele.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w budżecie gminy to kwota niespełna 1,3 mln zł, być może przy większej 
liczbie podatników jest szansa na podwojenie tej sumy, a dzięki zabiegom o dodatkowe środki zewnętrzne (co z powodzeniem każdego roku czy-
nimy), na jej zwielokrotnienie. Ponieważ, jak dotąd dochody bieżące wystarczają na pokrycie wydatków bieżących, należy założyć, że dodatkowe 
wpływy w całości wsparły by rozwój Gminy, na którym nam wszystkim zależy.

Aby udziały w podatku dochodowym były przekazywane na rzecz Gminy Kleszczewo wystarczy w informacji do Urzędu Skarbowego wska-
zać adres zamieszkania na terenie tej gminy.

BUDŻET 2019
Budżet na 2019 rok uchwalony 19 grudnia 2018 roku zamyka się po stronie dochodów kwotą 55.335.728,08 zł, natomiast po stronie wydatków 

66.132.668,00 zł. Deficyt w wysokości 10.796.939,92 zł jest zaplanowany do pokrycia przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych. W tym 
i w przyszłym roku zaplanowana jest realizacja dużych przedsięwzięć z udziałem środków unijnych, na które zostały przyznane nam środki w wyni-
ku rozstrzygnięć naborów do programów unijnych. Stąd też, w budżecie na 2019 rok rzuca się w oczy bardzo duża kwota wydatków majątkowych 
– 24.581.853,69 zł są to środki na inwestycje. Część tych przedsięwzięć będzie realizował Zakład Komunalny. Wydatki majątkowe stanowią w pla-
nowanym budżecie aż 40,9%. Co istotne udział środków zewnętrznych, głównie unijnych, w wydatkach inwestycyjnych wynosi 55,5%. W 2019 
roku zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu dotacji inwestycyjnych, w zdecydowanej większości z budżetu UE, to aż 15.000.290,08 zł. Znaczne 
środki unijne zostaną również wykorzystane w projektach miękkich, które będą realizowane w naszych szkołach – ponieważ to są również efekty 
rozstrzygnięć, które zapadły w roku ubiegłym więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule „Inwestycje i remonty 2018”.

Na jakie przedsięwzięcia zaplanowano środki w budżecie na 2019 rok? Przede wszystkim na te, na które zostały zakontraktowane środki ze-
wnętrzne w 2018 roku, niewiele jest tematów nowych. I tak:

W fazę realizacji wchodzą duże zadania z zakresu sanitacji i wodociągowania – przede wszystkim budowa oczyszczalni ścieków z dofinansowa-
niem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaplanowano również budowę kanalizacji i wodociągu do terenu inwestycyjnego 
w Nagradowicach – już wkrótce rozpocznie się tutaj budowa dużego zakładu produkcyjnego.

Ogłoszone zostały pierwsze przetargi odnośnie największego projektu inwestycyjnego, którego realizacja została rozłożona na 2 lata pn. „Bu-
dowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
na terenie gminy Kleszczewo”. W ramach zadania powstaną 2 węzły przesiadkowe (w Kleszczewie i w Tulcach), zostanie zakupionych 9 autobu-
sów, przeprowadzona będzie modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego komunikacji (bazy Zakładu Komunalnego), jak również zostanie 
przebudowana ul. Sportowa w Kleszczewie.

Zabezpieczono środki na budowę ul. Narcyzowej (wariant równoległy do ul. Poznańskiej) oraz fragmentu ulicy dojazdowej przebiegającej wzdłuż nowe-
go skrzydła szkoły, od ul. Konwaliowej do ul. Poznańskiej w Tulcach. Kolejny odcinek drogi gminnej wraz z doprowadzeniem wody i kanalizacji zostanie 
wybudowany do terenu inwestycyjnego w Nagradowicach. Jeszcze w tym roku duży inwestor zamierza oddać do użytku obiekty magazynowe przyszłej 
firmy produkcyjnej w branży profili okiennych. W planie wydatków budżetu zabezpieczono także środki na budowę fragmentu ulicy Zimowej w Gowarze-
wie (inwestycja związana z kanalizacją Gowarzewa, min. dojazd do przyszłej przepompowni ścieków).

W fazę realizacji wchodzi budowa ścieżki rowerowej z Kleszczewa do Nagradowic. Inwestycja posiada dofinansowanie z WRPO – programu 

ZIT.
W trakcie przygotowań jest projekt budowy ścieżki rowerowej z Gowarzewa przez Tulce do Poznania – inwestorem jest Powiat Poznański. Gmina 

Kleszczewo, jako partner również uczestniczy finansowo w tym przedsięwzięciu. Budowa uzyskała wsparcie z programu WRPO – ZIT, ścieżka ma być 
oddana do użytku w 2020 roku.

W najbliższym czasie dotrą do naszej gminy nowe wiaty przystankowe, które zostaną zamontowane na przystankach wzdłuż zmodernizowanej 
drogi Gowarzewo – Kleszczewo.

Pod kątem przyszłych potrzeb miejscowości Szewce zostanie powiększona działka, na której docelowo znajdą się pętla autobusowa i obiekty 
związane z kulturą i rekreacją.

Wkrótce będzie ogłoszony przetarg na budowę siedziby OPS oraz Policji – inwestycja skorzysta z wsparcia finansowego Policji.
Na bazie strażnicy w Kleszczewie powstaje Gminne Centrum Tradycji i Szkoleń OSP w Kleszczewie – pomieszczenia przygotowane przez stra-

żaków zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności edukacyjno-szkoleniowej.
Jednostki OSP mają zaplanowane środki na doposażenie z Funduszu Sołeckiego.
W budżecie Gminy zabezpieczono środki na budowę łącznika i wyposażenie szkoły w Tulcach. Termin oddania do użytku obiektu został przesunięty 

ze względu na zmianę w projekcie projektu połączenia budynku z gmachem głównym.
W uchwalonym budżecie na 2019 rok przewidziano także środki na wykonanie projektu przedszkola w Kleszczewie.
Brak jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia odnośnie dofinansowania z budżetu UE projektu rewitalizacji miejscowości Nagradowice i Komor-

niki, w którym zawarta jest min. budowa świetlicy w Nagradowicach, modernizacja strażnicy oraz rewitalizacja parku i stawu w Komornikach. 
W budżecie są zabezpieczone środki na udział własny Gminy.

W roku ubiegłym zostały rozwiązane najważniejsze problemy związane z oświetleniem ulicznym, tym nie mniej, zgodnie z zapowiedzią w bieżącym roku 
będą jeszcze kontynuowane prace w tym zakresie – i na ten cel zostały zabezpieczone środki.

Już wkrótce rozpoczną się prace związane z rewitalizacją zabytkowego parku w Gowarzewie – na to zadanie uzyskaliśmy w roku ubiegłym do-
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W 2019 roku, podobnie jak to miało miejsce w roku ubiegłym, Gmina dofinansuje prace prowadzone na obiektach zabytkowych – kościołach 
w Kleszczewie i Tulcach.

Obok przedstawionych zadań, które będą realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy, w budżecie zostały wydzielone środki na potrzeby 
Funduszu Sołeckiego – tutaj decyzje odnośnie ich przeznaczenia zapadły podczas zebrań wiejskich, a realizacja przedsięwzięć należy do sołtysów 
i rad sołeckich. Wśród pomysłów, które będą realizowane z FS są min.: budowa boiska do piłki plażowej w Tulcach, budowa kompleksu sportowo-re-
kreacyjnego w Markowicach, budowa ściany wspinaczkowej w Szewcach, doposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Taniborzu, zakup altany 
w Krerowie, pomieszczenie socjalne przy boisku w Gowarzewie, inwestycje oświetleniowe w Ziminie i Krzyżownikach, zakup wiaty przystankowej 
w Poklatkach. Ponieważ w przypadku części zadań ich wartość znacznie przekracza wysokość środków budżetu sołeckiego, należy się liczyć z tym, 
że te przedsięwzięcia będą przechodziły na kolejne lata, do czasu pełnego zabezpieczenia kosztów ich realizacji.

Budżety jednostek samorządowych mają to do siebie, że ulegają licznym modyfikacjom. W powyższym tekście wymieniłem hasłowo przedsięwzię-
cia inwestycyjne, które znalazły się w pierwotnej wersji budżetu. Lista zadań, jak również ilość przeznaczonych na ich realizację środków będzie ulegać 
modyfikacjom. Oprócz zaprezentowanych inwestycji budżet gminy zawiera informację o finansowaniu wszelkich innych zadań Gminy. Szczególnie 
duża ilość środków jest przeznaczona na realizację zadań oświatowych, na kulturę i sport, a także na funkcjonowanie komunikacji, pomocy społecznej, 
czy utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z budżetem na portalu gminnym (BIP).

ZEBRANIA WYBORCZE W SOŁECTWACH
Zebrania wyborcze w sołectwach są planowane na przełomie lutego i marca. Kadencja władz sołectwa do tej pory trwała 4 lata, jednak wraz 

z wydłużeniem kadencji władz samorządowych, uległa również wydłużeniu do 5 lat kadencja sołtysów i rad sołeckich.
Szczegółowe informacje na temat wyborów w sołectwach w głębi numeru.
A oto osoby, które do tej pory pełniły najważniejsze funkcje w sołectwach naszej gminy.

Wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz sołectw, w tym członkom Rad Sołeckich i najważniejszym przedstawicielom Sołectw – Paniom 
i Panom Sołtysom, składam serdeczne podziękowania.

CHCIEJMY WIEDZIEĆ
Często podczas zebrań wiejskich, kiedy podnoszą się głosy o braku informacji, min. o terminach spotkań, ponawiam zachętę do korzystania 

z gminnych informatorów; systemu MOBIS – dostępnego na smartfonach oraz systemu SISMS, z którego moż-
na korzystać zarówno na smartfonach, jak i na starszych aparatach telefonicznych. Oba systemy funkcjonują 
na terenie naszej gminy od lat, a stosunkowo skromne zainteresowanie ich używaniem dowodzi braku zainte-
resowania oficjalnymi źródłami przekazu, którego wszyscy, jako mieszkańcy gminy, jesteśmy uczestnikami. 
Szkoda, bo jak szkodliwy bywa brak informacji, bądź też nieprawidłowy lub zniekształcony przekaz, przeko-
naliśmy się już wielokrotnie. Zarówno na oficjalnym portalu Gminy, jak również nieomal w każdej gazetce 
„Samorząd” można znaleźć prostą instrukcję zalogowania się do obu systemów. Dla użytkowników korzysta-
nie z tych udogodnień jest bezpłatne. Gmina pokrywa koszty wysyłanych sms-ów – to w przypadku SISMS, 
natomiast w przypadku systemu MOBIS wnosi opłatę ryczałtową niezależnie do liczby wysyłanych informacji 
– stąd też za pośrednictwem informatora MOBIS dowiadujemy się zarówno o potencjalnych zagrożeniach, jak 
i wielu ciekawych wydarzeniach. Informacje za pośrednictwem systemu SISMS docierają do wybranej grupy 
użytkowników telefonów. Tak można wysłać ostrzeżenie o zagrożeniu, bądź informację o terminie usunięcia 
awarii do konkretnej miejscowości, której to dotyczy. W ten sposób już od kilku lat wysyłane są min. informacje 
o zbliżającym się terminie zebrania wiejskiego.

Często wywoływany jest problem braku informacji w sprawie zebrań, ale także ciekawych wydarzeń, o których 
często duża część mieszkańców dowiaduje się po fakcie. Podczas dyskusji słyszymy – gazetka? – „a kto ją czyta? ”, 
strona internetowa? – „ja wchodzę tylko na epoznań”, kurenda? – „a co to w ogóle jest???”. Na szczęście od lat mamy 
w zasięgu ręki uniwersalne, doskonałe, nowoczesne narzędzie informacji, wystarczy tylko po nie sięgnąć.

PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI
28 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się podpisanie umowy na dofinansowa-

nie budowy ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice. Projekt będzie realizowany z udziałem środków 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonal-
nym Poznania, którego wdrażaniem zajmuje się Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Planowany koszt inwestycji 849.283,29 zł, dotacja wynosi 
721.890,79 zł.

PIĘĆ LAT W LGD
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia LGD Trakt Piastów w dniu 7 stycznia br., zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, złożyłem rezygna-

cję z funkcji Prezesa LGD Trakt Piastów. Po 5 latach pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji uznałem, że inicjatywę należy przekazać w ręce 
przedstawicieli innych gmin. LGD Trakt Piastów, dzięki doskonałej współpracy członków Zarządu – wójtów i burmistrzów 9 gmin obsza-
ru LGD, jak również Rady i wszystkich członków Stowarzyszenia, a także w wyniku sumiennej pracy biura LGD na czele z pełniącą funk-
cję Dyrektora Małgorzatą Blok może się pochwalić wysokim zaawansowaniem realizacji wskaźników zawartych w uchwalonej przed laty 
Lokalnej Strategii Rozwoju, jak również bardzo dobrą sytuacją finansową, zarówno odnośnie stopnia zakontraktowania środków w ramach 
projektów unijnych, jak również zabezpieczenia działalności biura LGD.

Do pełnienia funkcji Prezesa wybrany został Andrzej Łozowski – Wójt Gminy Łubowo. Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 29 stycznia br. 
wybrano także wiceprezesów w osobach Ireneusza Antkowiaka – Burmistrza Pobiedzisk oraz Anny Suplickiej Wójta Gminy Pobiedziska.

Ważne wydarzenie miało miejsce w dniu 30 stycznia br. w Czerlejenku, gdzie w miejscowej świetlicy wiejskiej podsumowano ubiegłoroczną 
edycję konkursu „Aktywne sołectwo w LGD Trakt Piastów 2018”. Zaprezentowano wydarzenia zorganizowane we wszystkich sołectwach, które 
uzyskały granty. Naszą gminę reprezentowały trzy Panie: Mirosława Rutkowska, która zaprezentowała projekt realizowany przez sołectwa Tulce 
i Komorniki, Lucyna Jaroszewska – projekt dla Taniborza i Szewc oraz Jolanta Fludra – wspólny projekt Śródki i Krzyżownik.

„Aktywne sołectwa w LGD TP”, to jedna z najciekawszych inicjatyw dotychczasowego Zarządu LGD – źródłem finansowania przedsięwzięć 
są środki własne Stowarzyszenia

Wójt Gminy KleszczeWo

BoGdan Kemnitz

Sołectwo Sołtys Rada Sołecka

Bylin Tomkowiak Mieczysław
Jachnik Andrzej
Marcinkowski Eugeniusz
Ratajczak Włodzimierz

Gowarzewo* Michalak-Szczepaniak Halina

Błaszczyk Waldemar
Borowczyk Marek
Bytniewski Jarosław
Grzeszczak Leszek
Grzeszczak Paweł
Jachnik Daniel
Krugiołka Andrzej
Płóciennik Adam
Ratajczak Przmysław
Stosio Zbigniew
Tomczak Adam
Zwierz Andrzej

Kleszczewo Nowicki Eugeniusz

Nowicka Magdalena
Nowicki Paweł
Rachuta Feliks
Świderska Jadwiga
Świderska Paulina
Wartecka Iwona

Komorniki Książkiewicz Czesław

Batycki Marcin
Cieśla Jarosław
Przynoga Zenon
Strugarek Julita

Krerowo Karolczak Bożena

Kniat Sebastian
Lammel Tadeusz
Rogacki Robert
Wojkiewicz Maciej

Krzyżowniki Lesiński Henryk

Joachimiak Bogdan
Stefaniak Agnieszka
Stefaniak Tomasz
Sterczyński Ryszard

Markowice Mąderek Jan
Domański Robert
Ochowiak Rafał
Rybicki Łukasz

Nagradowice Doba Paweł

Graczyk Andrzej
Linkowska Dominika
Majewski Przemysław
Wielgosik Błażej

Poklatki Nowicki Ferdynand

Kasprzyk Paulina
Koszarek Marek
Przepióra Janusz
Przybył Aneta

Szewce* Walkowiak Jacek
Knopkiewicz Przemysław
Tomczak Andrzej
Wawrzyniak Stanisław

Śródka Fludra Jolanta
Pelczyk Michalina
Urbaniak Mieczysław
Wiatr Artur

Tanibórz* Jaroszewska Lucyna
Borowczyk Teresa
Matysiak Iwona
Reszke Mariola

Tulce Rutkowska Mirosława

Augustyniak Mieczysław
Borowski Jarosław
Chałupka Hanna
Grzybek Grzegorz
Grzybek Paulina
Kozłowski Stanisław
Maciejewski Marek
Socha Krzysztof

Zimin Lesiński Stanisław

Nowak Władysław
Szramkowska-Strugała Magdalena
Wilczyk Maria
Zimniak Elżbieta

* Sołtysów i rady soleckie w Szewcach i Taniborzu wybrano po podziale sołectwa Gowarzewo, tj.:
 – na zebraniu sołectwa Szewce w dniu 08.10.2015 r.
 – na zebraniu sołectwa Tanibórz w dniu 09.10.2015 r.

Skład Rady Soleckiej w Gowarzewie nie był zmieniany, aczkolwiek jej członkowie spoza sołectwa Gowarzewo utracili mandat do pełnienia funkcji.


