
NOWE WŁADZE W SOŁECTWACH 

W 12 sołectwach naszej gminy odbyły się zebrania, podczas których podsumowano minioną kadencję 
oraz wybrano sołtysów i rady sołeckie na kolejne cztery lata. Wybory odbyły się z zachowaniem 
standardów obowiązujących w trakcie wyborów samorządowych – w tajnych głosowaniach brały udział 
tylko osoby zidentyfikowane na podstawie rejestru wyborców i dokumentu tożsamości jako mieszkańcy 
sołectw, każdy uczestnik głosowania potwierdzał odbiór kart do głosowania, zapewniona była także 
możliwość nieskrępowanego oddania głosu na karcie. Największym zainteresowaniem cieszyło się 
zebranie w Poklatkach, gdzie frekwencja osób uprawnionych do głosowania wyniosła 24,06% – tutaj 
też zgłoszono najwięcej, bo aż 5 kandydatów na sołtysa, zwycięzcą został dotychczasowy sołtys, który 
na kandydowanie zgodził się tuż przed zamknięciem listy. Najmniejsza frekwencja wyborcza była 
natomiast na zebraniu w Tulcach, gdzie do głosowania przystąpiło 4,13% uprawnionych mieszkańców 
(82 osoby). Najwięcej mieszkańców – 100, przyszło na zebranie w Gowarzewie. Zwycięstwem 
wyborczym zakończył się start wszystkich dotychczasowych sołtysów. Do zmiany doszło jedynie w 
Nagradowicach, gdzie pełniący funkcję sołtysa w poprzedniej kadencji – Grzegorz Siwek nie 
kandydował na kolejną kadencję, następcą został w tej sytuacji Paweł Doba. Do rad sołeckich 
wybranych zostało 60 osób. Wszystkim wybranym do reprezentowania spraw mieszkańców sołectw 
składamy serdeczne gratulacje. 
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KONGRES XXV-LECIA SAMORZĄDNOŚCI 

Tym razem organizatorzy zjazdu ogólnopolskich organizacji reprezentujących samorządy 
wszystkich trzech szczebli nie mogli narzekać na brak gości. Doniosła 25 rocznica funkcjonowania 
samorządu, a także nadchodzące wybory sprawiły, że do Poznania oprócz licznego grona 
samorządowców z całej Polski przybyli również przedstawiciele najwyższych władz państwowych z 
Prezydentem i Premierem Rządu RP na czele. Wypracowaniu stanowisk i wyborom władz na nową 
kadencję poświęcony był pierwszy dzień Zjazdu – 5 marca, natomiast 6 marca miały miejsce 
obchodzone wspólnie wydarzenia rocznicowe. Przedstawiciele poszczególnych organizacji 
samorządowych dokonali oceny obecnej sytuacji prawnej i ekonomicznej samorządów. Przypomniany 
został okres budowania od podstaw ustroju samorządowego. Przy tej okazji wspominano głównych 
autorów reform, ale nie zabrakło także głosów krytyki w stosunku do przeregulowania prawa i 
ograniczenia swobody decydowania o swoich sprawach przez wspólnoty samorządowe.  

Jedną z ogólnopolskich organizacji samorządowych uczestniczących w Kongresie był Związek Gmin 
Wiejskich RP, którego członkiem jest nasza Gmina. W wyniku wyborów samorządowych zaprzestał 
pełnienia funkcji Przewodniczącego Związku Mariusz Poznański, od początku istnienia samorządu Wójt 
gminy Czerwonak, a od utworzenia ZGW RP, nieprzerwanie jego Przewodniczący. Nowym 
Przewodniczącym został Marek Olszewski – Wójt Gminy Lubicz. 

 

WYJĄTKOWE DNI GMINY KLESZCZEWO 

Tegoroczne Dni Gminy Kleszczewo, to wyjątkowe święto z racji jubileuszu 25-lecia odrodzonego 
samorządu. Wyjątkowe święto zyska w tym roku wręcz rewelacyjną oprawę. W niedziele 21 czerwca 
br. w Kleszczewie wystąpi wraz z własnym zespołem gwiazda europejskiego formatu Ray Wilson. 
Wśród licznych osiągnięć na szczególne wyróżnienie w karierze tego artysty zasługuje okres 
współpracy z legendarnym brytyjskim zespołem Genesis. Z zespołem Genesis Ray Wilson m.in. odbył 
ogólnoświatową trasę koncertową „Calling All Stations Tour”, promującą płytę, którą nagrał wraz z tą 
grupą. Płyta „Calling All Stations” pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy jest na 4 miejscu 



wśród albumów Genesis – zespołu zaliczanego do najwybitniejszych grup muzycznych na świecie. Jak 
to możliwe, że artysta z najwyższej europejskiej półki, koncertujący w największych miastach Europy i 
nie tylko zagra w Kleszczewie? Otóż zawdzięczamy to wdziękowi pewnej Polki, za którą Szkot Ray 
Wilson przyjechał do Poznania i tutaj zamieszkał na stałe. Już dzisiaj zapraszamy na to niezwykłe 
wydarzenie. 

 

NOWINKI I NOWOŚCI W KOMUNIKACJI GMINNEJ 

O nowinkach w komunikacji pisałem już w poprzednim numerze “S”. Wirtualny Monitor pozwala 
śledzić przy użyciu Smartfona autobusy kursujące w obrębie aglomeracji poznańskiej, w tym także 
pojazdy komunikacji gminy Kleszczewo. Jest już eksploatowana w naszej komunikacji karta PEKA. 
Pierwsze tygodnie eksploatacji sytemu wykazały pewne błędy, na które do momentu ich usunięcia 
wyczulamy pasażerów. Należy zwracać uwagę, czy na terenie miasta Poznania system uwzględnia 
50% ulgę przysługującą dzieciom – ewentualny błąd zostanie uwzględniony przy reklamacji. System nie 
jest jeszcze dopracowany w zakresie wydruku faktur za zakup biletów, które są kupowane w Punkcie 
Obsługi Klienta w Zakładzie Komunalnym. Program obsługujący model gminny PEKA jest obecnie 
dopracowywany przez Zarząd Transportu Miejskiego w zakresie stwierdzonych uchybień, prosimy o 
zgłaszanie wszelkich spostrzeżeń w tym zakresie.  

Nowością w gminnej komunikacji miała być od 1 marca br. poprawiona wersja rozkładu jazdy. Niestety 
wnioski kierowane były jeszcze długo po wyznaczonym czasie, a obecnie dużym problemem są 
biurokratyczne procedury, które prowadzone są poza szczeblem samorządu gminnego. Niezbędne 
formalności są już dopełnione jednak kolejny termin, w którym możliwe jest wprowadzenie zmian 
rozkładu jazdy to 28 czerwiec 2015 r. 

 

INFORMATOR NA SMARTFONY 

Nowością dla osób posiadających smartfony jest system informacji gminnej specjalnie 
dostosowanej do tych urządzeń. Po pobraniu aplikacji z Google Play bądź z App Store (po wpisaniu 
nazwy Kleszczewo należy wybrać bezpłatną aplikację Kleszczewo, której twórcą jest SISMS Sp. z o.o.) 
uzyskamy dostęp do wielu informacji potrzebnych na co dzień mieszkańcom gminy. Zyskujemy również 
możliwość otrzymania komunikatów na zasadzie podobnej jak w zwykłych telefonach komórkowych, w 
których działa już system SISMS. Instrukcja instalacji aplikacji „Kleszczewo” znajduje 

się na stronie internetowej www.kleszczewo.pl.  

Podobnie jak w SISMS po zarejestrowaniu się do systemu MOBIS dostęp do informacji i komunikatów 
jest nieodpłatny. Wystarczy zalogować się do jednego z systemów. Osoby, które zalogują się do 
systemu MOBIS, a wcześniej zarejestrowały się w programie SISMS, prosimy o wysłanie kodu 
rezygnacji z systemu SISMS. Gdy podczas zebrań wiejskich pytałem, kto otrzymał informację z systemu 
powiadamiania mieszkańców o zebraniu okazało się, że niewiele osób, a szkoda, bo jak przyznają jego 
użytkownicy, jest to atrakcyjna forma kontaktu. 

 

DOKĄD PODĄŻA GOAP? 

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej poradził już sobie z 
odpadami, które nie zostały na czas odebrane z posesji przez firmy wywozowe na początku bieżącego 
roku i obecnie mierzy się z drugim problemem – zadłużeniem rzędu ponad 40 mln zł powstałym wskutek 
dyktatu, które firmy wywozowe i zajmujące się zagospodarowaniem odpadów stosowały w okresie 
rozstrzygania procedur zamówień publicznych na usługi, tj. do końca 2014 roku. Podjęto szereg działań 
mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania Związku, jednak na uporządkowanie finansów 
potrzeba dłuższego czasu, zwłaszcza, że obecny Zarząd nie chce w tym celu podwyższać opłat od 
mieszkańców. Niespodziewanie przed ZM GOAP stanął nowy problem – poznańscy radni rozpoczęli 
dyskusję nad celowością pozostania Poznania w Związku. Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że problemy 
Związku związane z brakiem odbioru odpadów, które obciążyły cały związek dotyczyły praktycznie tylko 
Poznania, a jedną z przyczyn trudności finansowych jest brak objęcia systemem części korzystających 
z niego mieszkańców – problem może dotyczyć nawet 100 tys. osób, min. przebywających czasowo 
studentów – głównie w Poznaniu. Mając na względzie usunięcie problemu braku deklaracji, bądź ich 
nierzetelności, rozważana jest zmiana systemu naliczania opłat. W celu zapoznania się z jednym ze 
sprawdzonych rozwiązań przedstawiciele ZM GOAP udali się do Szczecina, gdzie w przypadku 
budownictwa jednorodzinnego stosowany jest ryczałt (50 zł od gospodarstwa domowego w przypadku 

http://www.kleszczewo.pl/


segregacji odpadów), dla budownictwa wielorodzinnego podstawą do naliczania opłat za odpady jest 
zużycie wody (4 zł za m3 zużytej wody w okresie półrocza wybranego przez mieszkańca z okresu 18 
miesięcy). W przypadku gdy w budownictwie jednorodzinnym gospodarstwo domowe zużywa do 4 m3 
(np. gdy zamieszkuje 1 osoba) również istnieje możliwość rozliczania wg zużytej wody. Ponieważ 
obecne przepisy dopuszczają możliwość różnicowania sposobu naliczania opłat, być może warto 
zastanowić się nad zmianą w przypadkach gdzie istnieje problem z egzekwowaniem zobowiązań od 
mieszkańców. Należy mieć na uwadze, że zmiany w funkcjonowaniu ZM GOAP zwykle nie są możliwe 
do wprowadzenia w krótkim czasie – duża część problemów jest uregulowana w podpisanych umowach 
– w przypadku odbioru odpadów są to umowy na 3 lata. Realny termin wprowadzenia zmian w systemie 
naliczania opłat jest możliwy od przyszłego roku, tak więc będzie czas na dyskusję w tej sprawie. 
Oczywiście pod warunkiem, że ZM GOAP przetrwa obecne zawirowania. 

 

KOLEJNE GMINY NA TRAKCIE 

Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Trakt 
Piastów” postanowiły przystąpić kolejne Gminy. Uchwały w tej 
sprawie podjęły ostatnio Samorządy Mieleszyna i Kostrzyna. 
Po przyjęciu nowych członków obszar działania LGD „TP” 
będzie obejmował 8 gmin. Obecnie do Stowarzyszenia należą 
gminy Gniezno, Kleszczewo, Kłecko, Łubowo, Pobiedziska, 
Swarzędz. Zadaniem LGD jest wspólne tworzenie i realizacja 
Lokalnej Strategii Rozwoju. Wsparciem wspólnych 
przedsięwzięć jest program LEADER będący jedną z form 
pomocy w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

  

Bogdan Kemnitz 

 


