BĘDZIE NOWA OCZYSZCZALNIA

Sukcesem zakończyły się starania o środki unijne na oczyszczalnię ścieków w Nagradowicach. Pomimo wielu przeszkód odnieśliśmy
sukces uzyskując z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ścieko‑
wa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” środki na budowę oczyszczalni ścieków – kolejnej inwestycji, którą można zali‑
czyć do największych realizowanych w naszej gminie, która warunkuje dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej. Projekt „Rozbudowa i moderni‑
zacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” wg planu ma kosztować
11.682.215,39 zł, z czego z dotacji unijnej otrzymamy 4.637.097,86 zł. Po zrealizowaniu zadania wysokość kosztów zostanie pomniejszona
o zwrot podatku VAT. Zadanie posiada pozwolenie na budowę (projekt opracowany już w 2016 roku), co oznacza, że w stosunkowo niedłu‑
gim czasie będzie możliwe ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie budowy. Oprócz oczyszczalni ścieków wybudowanych zostanie kilka odcin‑
ków kanalizacji w obrębie istniejących już sieci, jak również uzupełnienie odcinków sieci wodociągowej.
Obecnie na zlecenie Zakładu Komunalnego jest wykonywana dokumentacja techniczna dla terenów dotąd nie objętych kanalizacją –
w grudniu br., po ogłoszeniu kolejnego, prawdopodobnie ostatniego w obecnej perspektywie finansowej budżetu UE naboru, planujemy
złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie z WRPO budowy kanalizacji – do tego też czasu, rozpoczęty zostanie z własnych środków
Gminy (preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW) proces inwestycyjny obejmujący I etap kanalizacji (Nagradowice – Komorniki, który wraz
z wykonaną już kanalizacją w ul. Swarzędzkiej w Gowarzewie, pozwoli na spełnienie wymogu 120 osób na 1 km sieci kanalizacyjnej dla
całej miejscowości Gowarzewo. Niestety dotąd nie pomagają prośby i apele o dopełnianie obowiązku meldunkowego, który bez wątpienia
by poprawił wskaźniki brane pod uwagę w trakcie oceny wniosków, nie mówiąc o zwiększeniu wpływów podatkowych, które są niezbęd‑
ne dla pozytywnego wyniku studium wykonalności inwestycji, no i oczywiście chociażby po to by mieć zdolność do zapewnienia udziału
własnego w kosztach zadania. Spełnienie wymogów odnośnie parametrów 120 os./1 km pozwoliłoby na wcześniejsze uzyskanie środków
unijnych bez konieczności budowy sieci przesyłowych wyłącznie z własnych środków, co ma miejsce obecnie.
Uzyskanie przyznanego nam dofinansowania do budowy oczyszczalni oraz realizacja przygotowanych obecnie inwestycji kanalizacyj‑
nych stwarza perspektywy harmonijnego rozwoju systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Kleszczewo – to bardzo dobra wiado‑
mość dla tych mieszkańców naszej gminy, którzy oczekują na możliwość zrzutu ścieków do sieci kanalizacyjnej.

PODPISANIE UMÓW NA BUDOWĘ WĘZŁÓW

22 czerwca zapadła bardzo korzystna dla naszej Gminy decyzja w sprawie dużych środków na sanitację, a już tydzień później, 29 czerwca
br., w Urzędzie Marszałkowskim miała miejsce uroczystość podpisania umów na dofinansowanie projektów w ramach WRPO Poddziałania
„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”. Dofinan‑
sowanie uzyskały inwestycje na terenie gmin Kleszczewo (największy z projektów), Stęszew, Swarzędz i Buk. W przypadku naszej gminy,
jak już informowałem, wartość przedsięwzięć wynosi 27.988.875,07 zł, w tym wysokość dotacji unijnej 20.2017.302,65 zł. Jest to najwięk‑
sza pozyskana dotąd kwota jednorazowego wsparcia dla Samorządu Gminy Kleszczewo. Środki zostaną przeznaczone na zakup 9 autobusów,
budowę zaplecza do obsługi taboru, budowę 2 węzłów przesiadkowych oraz przebudowę drogi dojazdowej do węzła – ul. Sportowej w Klesz‑
czewie. Efektem będzie poprawa komfortu podróży i standardu usług komunikacyjnych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowi‑
ska. Umowy ze strony UMWW podpisał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a w imieniu Gminy Kleszczewo Wójt
Bogdan Kemnitz oraz Skarbnik Jolanta Litka.

OPTYMISTYCZNE PERSPEKTYWY KOLEJNYCH PROJEKTÓW

Oczywistym jest, że zamieszczane informacje odnośnie rozstrzygnięć podejmowanych w stosunku do wniosków o wsparcie przedsięwzięć
ze strony podmiotów zewnętrznych dotyczą „konkretów”, a więc tych projektów, które uzyskały wsparcie. Składanych wniosków jest dużo wię‑
cej, często te same zadania zgłaszane są do różnych gestorów środków, często też próby są ponawiane (jak chociażby przedstawiane powyżej
przypadki oczyszczalni ścieków czy węzłów przesiadkowych).
Sporo wniosków nie jest w stanie uzyskać liczby punktów kwalifikujących do dofinansowania – przykładami są ostatnie niekorzystne roz‑
strzygnięcia w stosunku do ulicy Waniliowej w Gowarzewie, czy też dużego projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii dla miesz‑
kańców realizowanego w partnerstwie z Gminą Krzykosy. Na szczęście bilans jest bardzo korzystny i mamy sporo powodów do satysfakcji
z pozyskanych środków.
Informowałem powyżej o kolejnych już zaakceptowanych dużych projektach, a co przed nami?
Wśród złożonych wniosków w pierwszych dniach sierpnia powinny zapaść w Urzędzie Marszałkowskim decyzje dla projektu edukacyjnego,
realizowanego w ramach WRPO – ZIT w MOF Poznania w partnerstwie z gminami Kórnik, Kleszczewo, Czerwonak i Pobiedziska z pomocą fun‑
dacji eSzkoła. Ten niezwykle interesujący projekt dotyczy nauczania matematyki i informatyki – po pierwszym etapie oceny zrealizowanej przez
Stowarzyszenie Metropolia Poznań, znajdował się na pierwszym miejscu listy rankingowej, obecnie dobiega końca ocena dokonywana przez
Urząd Marszałkowski. Na rozstrzygnięcie czekamy także w przypadku innego projektu edukacyjnego, który został przygotowany przez naszą
Gminę – „Przygoda z nauką”.
Na drugim miejscu listy rankingowej w takiej samej procedurze jak przedstawiony poprzedni projekt jest wniosek naszej Gminy
w sprawie budowy ścieżki rowerowej z Kleszczewa do Nagradowic. Projekt ten jest wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania.
Czekamy na rozstrzygnięcia Urzędu Marszałkowskiego.
W grupie wniosków wybranych wstępnie do dofinansowania i obecnie poddawanych szczegółowej ocenie jest także wniosek naszej Gmi‑
ny do PROW w sprawie rewaloryzacji zabytkowego parku w Gowarzewie.
Pozytywnie rozpatrzony po pierwszym etapie oceny jest wniosek dotyczący rewitalizacji miejscowości Nagradowice i Komorniki, gdzie
wśród działań przewidziano m. in. budowę świetlicy w Nagradowicach, modernizację świetlicy w Komornikach, a także rewaloryzację par‑
ku i stawu w Komornikach.

TEMOMODERNIZACJA TAKŻE W POKLATKACH

Praktycznie dobiegła końca termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Ziminie, znacznie zaawansowane są również prace
przy Zespole Szkół w Kleszczewie. Impetu zaczynają nabierać rów‑
nież roboty w świetlicy w Poklatkach – w tym ostatnim przypad‑
ku wejście ekipy opóźnione zostało na prośbę sołectwa ze względu
na zaplanowane wydarzenia w tym obiekcie, jak również potrzebę
uzupełnienia projektu wnętrza.

SP Zimin

Świetlica wiejska w Poklatkach

ZS Kleszczewo

TRWA ROZBUDOWA SZKOŁY

Budowa nowego skrzydła w ZS w Tulcach

Nieprzerwanie trwają prace budowlane w szkole w Tulcach.
Obiekt jest już przykryty dachem, w oknach zamontowano stolar‑
kę, wewnątrz są wykonywane instalacje, tynki i podłoża posadzek.

KOLEJ NA TULIPANOWĄ

W Tulcach trwają prace budowlane na ulicach Świerkowej i Buko‑
wej, a od niedawna również Tulipanowej.
Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców ul. Sosnowej oraz odcho‑
dzącej od niej w środkowej części odnogi ulicy Bukowej – do obecne‑
go zakresu inwestycji zostały również włączone oba odcinki ww. ulic.
Do podjęcia decyzji o rozszerzeniu inwestycji o te ulice przyczyniła się
oferta firmy „Serikon”, która zaproponowała pokrycie połowy kosztów
budowy ul. Sosnowej. Rozstrzygnięty został przetarg na dokończenie
budowy ulic Wrzosowej i Chabrowej oraz ul. Narcyzowej – zwycięzcą

Ul. Świerkowa

Ul. Bukowa

Ul. Tulipanowa

Budowa nowego skrzydła w ZS w Tulcach

jest firma już obecna w Tulcach na budowie wcześniej wymienionych
ulic, tj. „Langras Andrzej Latanowicz, Tomasz Latanowicz” z Runo‑
wa. Wartość robót po przetargu 1.283.772,53 zł, termin wykonania
do końca października 2018 r. Problemem wykonawców budów jest
obecnie brak materiałów budowlanych, szczególnie dotkliwy w przy‑
padku tych, które są wykonywane na indywidualne zamówienie, jak
np. studzienki kanalizacyjne.
W ostatnim okresie ogłoszony był również kolejny, już trzeci prze‑
targ na budowę drogi w Markowicach (fragment byłej drogi powia‑
towej do Mikuszyna) oraz drogi na terenach inwestycyjnych w Krzy‑
żownikach. Niestety w tym przypadku kolejny raz wysokość złożonej
oferty znacznie przewyższa kwoty przeznaczone na ten cel w budże‑
cie gminy – brak ostatecznego rozstrzygnięcia procedury.

Budowa drogi Kleszczewo – Swarzędz – Zalasewo

Trwają prace budowlane realizowane na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych na drodze Kleszczewo – Swarzędz – Zalasewo. Robotom nadal
towarzyszą duże utrudnienia dla kierowców, szczególnie dotkliwe na terenie Gowarzewa, gdzie przebudowywane są oba mosty (na Kopli oraz
na rowie melioracyjnym). Szczególne trudności występują na ul. Kasztanowej, która zmuszona jest przenosić ruch z większości obszaru Gowa‑
rzewa w kierunku Tulec – ta droga zdecydowanie nie jest przygotowana do pełnienia przypisanej jej roli, ale innego rozwiązania niestety nie ma.
Podczas rozmów w ZDP kolejny raz podniosłem temat przebudowy ul. Siekiereckiej – dyrekcja wyraziła gotowość umieszczenia I etapu budowy –
połowy projektu (500 m) w planie budżetu na 2019 rok. Trwają też zabiegi ze strony Gminy o naprawę nawierzchni drogi powiatowej Tulce – Poznań.
Nasza Gmina pozytywnie odniosła się do prośby Powiatu Poznańskiego odnośnie wsparcia finansowego dla budowy ścieżki Gowarzewo – Poznań.
Gmina jest współpartnerem tego projektu, dotąd pokryliśmy koszty opracowania programu funkcjonalno użytkowego, potrzeba udziału finansowego
w budowie wiąże się z wyłączeniem części zadań z kosztów kwalifikowanych do dofinansowania z dotacji UE (m. in. kanalizacja deszczowa). Do tej
pory miało miejsce otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj – niestety jedyna złożona oferta ponad dwukrotnie
przewyższała kosztorysową wartość zadania.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy

