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Wstęp
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Wójt co roku do dnia 31
maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Zakres
opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk,
programów, strategii oraz uchwał rady gminy.
Wszystkie realizowane przez samorząd przedsięwzięcia ukierunkowane były
na stwarzanie przyjaznych warunków dla zamieszkania, inwestowania i
wypoczynku na terenie gminy, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Pomimo trudnej sytuacji w 2021r spowodowanej epidemią wirusa Covid 19
realizowano zgodnie z planem większość inwestycji i zadań w celu poprawy
życia mieszkańców naszej gminy. Niepełne wykonanie części wydatków
inwestycyjnych oraz przesuniecie ich realizacji na kolejny rok spowodowane
było koniecznością powtarzana procedur przetargowych (brak oferentów,
zawyżone ceny), zgłaszanych przez wykonawców problemów z absencją
chorobową i kwarantanną pracowników, jak również z powodu opóźnień
dostaw materiałów, co powodowało opóźnienie realizacji inwestycji.
O bardzo wysokim poziomie zaspokajania potrzeb społecznych, jak również
wysokim tempie rozwoju
świadczą lokaty, jakie zajmuje gmina w
rankingach ogólnopolskich. I tak :
1) w rankingu „Gmina dobra do życia” publikowany przez Serwis
Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej gmina Kleszczewo zajęła
30 miejsce na 2477 miast i gmin.
2) w rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, który w wszechstronny
sposób ocenia poziom rozwoju gmin, gmina Kleszczewo w
kategorii gmin wiejskich, znalazła się na 20 miejscu na 1533
jednostki,
3) w rankingu „Liderzy inwestycji” opublikowanym przez Tygodnik
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota,
gmina Kleszczewo w
kategorii gmin wiejskich, znalazła się na 60 miejscu na 1533
podlegające ocenie samorządy. Jest to jednocześnie 8 miejsce w
Wielkopolsce. Ranking pokazuje wysokość środków wydatkowanych
na inwestycje w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w polskich
gminach. Ranking obejmuje lata obecnej kadencji od 2018 do 2020
roku (nie obejmuje dużego zakresu zadań realizowanych w roku
bieżącym). Wzięcie pod ocenę okresu trzyletniego ma na celu
wyeliminowanie przypadkowości wyników. Tak wysokie miejsce w
rankingu inwestycyjnym jest konsekwencją licznych, zakończonych
sukcesem, zabiegów o środki zewnętrzne,
4) w rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce,
przygotowanym z okazji Europejskiego Kongresu Samorządów w
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Karpaczu, gmina Kleszczewo została sklasyfikowana w kategorii
gmin wiejskich na 23 pozycji w Polsce pod względem udziału
środków europejskich w wydatkach ogółem. W ostatnich latach
nasza gmina korzysta z dużych środków z dotacji rządowych,
wsparcie dotyczy szczególnie potrzeb w zakresie budowy ulic,
kanalizacji sanitarnej, ostatnio również budowy przedszkola, a więc
inwestycji dotyczących szczególnie terenów osiedlowych – wcześniej
takich możliwości uzyskania pomocy rządowej nie było.
Osiągnięcie takiego poziomu rozwoju gminy możliwe jest dzięki dobrej
współpracy organu stanowiącego z organem wykonawczym mającej na
względzie dobro gminy i jej mieszkańców.

Wójt Gminy Kleszczewo
Bogdan Kemnitz
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Rozdział I
Gmina, organy władzy publicznej, urząd gminy i
samorządowe jednostki organizacyjne
1. Gmina Kleszczewo
Gmina Kleszczewo położona jest w środkowej części województwa
wielkopolskiego w powiecie poznańskim. Geograficznie obszar gminy stanowi
fragment Równiny Wrzesińskiej - wysoczyzny morenowej o prawie płaskiej
powierzchni, usytuowanej na wysokości 85 - 100 m n.p.m.

Kleszczewo ma bardzo korzystne położenie – przesądza o tym przede
wszystkim sąsiedztwo Poznania, stolicy drugiego co do wielkości
województwa w Polsce, miasta będącego centrum gospodarczym,
naukowym i kulturalnym jednego z najdynamiczniej rozwijających się
regionów w kraju.
Dużym atutem gminy jest przebiegająca przez jej teren transeuropejska
autostrada A2 wschód – zachód oraz krajowa droga ekspresowa S5 północ
- południe, łącząca Poznań z Gdańskiem i Wrocławiem. Obie trasy krzyżują
się na położonym w centralnej części gminy węźle "Poznań - Wschód",
natomiast bezpośredni dostęp z terenu gminy do tych obu tych tras
zapewnia węzeł „Kleszczewo” na trasie S5.
Przez teren gminy przebiega także droga wojewódzka nr 434 Kleszczewo –
Rawicz.
Drogi powiatowe przebiegające przez Gminę Kleszczewo to odcinki dróg nr:
2410P Swarzędz – Środa, 2429P Tulce – Kostrzyn, 2438P Poznań – Tulce,
2440P Tulce – Bugaj, 2441P Kostrzyn – Kleszczewo, 2446P Krerowo –
Węgierskie, 2447P Śródka – Krerowo oraz 2489 Tulce-Swarzędz.
Gmina Kleszczewo jest jedną z 17 gmin powiatu poznańskiego. tworzących
aglomerację poznańską.
2. Organy władzy publicznej
Organami gminy są wójt gminy oraz rada gminy.
Wójtem VIII kadencji samorządu 2018-2023 jest Bogdan Kemnitz.
Rada Gminy Kleszczewo liczy 15 radnych.
W Radzie Gminy Kleszczewo
zasiada 15 radnych, pracujących w 5
komisjach :
1. Maciejewski Marek - Przewodniczący Rady Gminy
2. Batycka Regina - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Zastępca
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
3. Dembska Monika - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy,
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
4. Janiak Jędrzej
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
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5. Kirkowska Ewa
6. Maćkowiak Tomasz
7. Michałowska Donata - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
8. Rajchelt Jan Przewodniczący
Komisji
FinansowoGospodarczej
9. Stachowiak Grzegorz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu
10. Strzelczyk Janina
11. Szymczak Łukasz - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
12. Świątczak Krzysztof - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Finansowo-Gospodarczej
13. Wilczyk Maria – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
14. Wysz Dorota - Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
15. Żołądek Jakub
3. Jednostki pomocnicze gminy (sołectwa)
1. Sołectwo Bylin – sołtys Mieczysław Tomkowiak.
2. Sołectwo Gowarzewo – sołtys Dorota Wysz
3. Sołectwo Kleszczewo obejmujące miejscowości
Lipowiec, Kleszczewo – sołtys Eugeniusz Nowicki.
4. Sołectwo Komorniki – sołtys Czesław Książkiewicz.
5. Sołectwo Krerowo – sołtys Magdalena Karolczak.
6. Sołectwo Krzyżowniki – sołtys Henryk Lesiński.
7. Sołectwo Markowice – sołtys Jan Mąderek,
8. Sołectwo Nagradowice – sołtys Paweł Doba.
9. Sołectwo Poklatki – sołtys Ferdynand Nowicki.
10.Sołectwo Śródka – sołtys Jolanta Fludra.
11.Sołectwo Szewce – sołtys Jacek Walkowiak.
12.Sołectwo Tanibórz – sołtys Lucyna Jaroszewska.
13.Sołectwo Tulce – sołtys Mirosława Rutkowska.
14.Sołectwo Zimin – sołtys Stanisław Lesiński.

Bugaj,

4. Samorządowe jednostki organizacyjne gminy
1. Urząd Gminy Kleszczewo
2. Zespół Szkół w Kleszczewie
3. Zespół Szkół w Tulcach
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie
5. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie- instytucja kultury
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6. Zakład Komunalny w Kleszczewie – Spółka z o.o.
5. Urząd Gminy Kleszczewo
W 2021r. struktura organizacyjna
przedstawiała się następująco :

Urzędu

Gminy

Kleszczewo

1. Kierownictwo Urzędu :
1) Wójt Gminy – Bogdan Kemnitz
2) Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy – Genowefa Przepióra
3) Skarbnik Gminy – Agata Kaczmarek
2. Komórki organizacyjne Urzędu:
1) Referat Gospodarki Finansowej - Kierownikiem Referatu jest
Skarbnik Gminy:
a) Zastępca Skarbnika
b) stanowisko do spraw księgowości budżetowej
c) stanowisko do spraw księgowości budżetowej
d) stanowisko do spraw wymiaru podatków
e) stanowisko do spraw księgowości podatkowej
f) stanowisko do spraw obsługi kasowej
2) Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji :
a) Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
b) stanowisko do spraw zamówień publicznych i inwestycji
c) stanowisko ds. inwestycji
d) stanowisko do spraw infrastruktury i dróg
e) stanowisko do spraw gospodarki komunalnej
f) stanowisko do spraw gospodarki komunalnej
3) Referat Oświaty:
a)Kierownik Referatu Oświaty
b) stanowisko do spraw kadrowo-płacowych
c) stanowisko do spraw księgowo- administracyjnych
4) Referat Spraw Obywatelskich/USC :
a)Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich /Kierownik USC
b) stanowisko do spraw dowodów osobistych/Zastępca
Kierownika USC
5) Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
a) Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
b) stanowisko do spraw gospodarki odpadami,
c) stanowisko do spraw księgowości i windykacji opłat
6) samodzielne stanowiska pracy :
a) do spraw obsługi sekretariatu,
c) do spraw obsługi rady i promocji gminy,
d) do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych,
e) stanowisko ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa
W skład struktury organizacyjnej Urzędu wchodzi również stanowisko
pracownika obsługi – sprzątaczki.
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Liczba pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kleszczewo
wynosiła 28, w tym 23 kobiety i 5 mężczyzn :
1) z wykształceniem wyższym – 23 osoby,
2) wykształceniem średnim – 5 osoby.
W związku z podjęciem decyzji o wystąpieniu Gminy Kleszczewo z dniem
31.12.2021r. ze Związku Międzygminnego GOAP w Poznaniu, od dnia
01.09.2021r. dokonano zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu zlikwidowano samodzielne stanowisko do spraw ochrony środowiska i
rolnictwa i utworzono Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Referat
prowadził przygotowania do przejęcia zadania z zakresu gospodarki
odpadami przez gminę, a od dnia 01.01.2022r. przejął obsługę
administracyjną w tym zakresie.
6. Informacje finansowe
Budżet gminy Kleszczewo za rok 2021 został uchwalony przez Radę
Gminy Kleszczewo 27 stycznia 2021r. i wynosił po stronie dochodów
75.721.180,29 zł, a po stronie wydatków 83.529.246,97 zł.
Po wprowadzonych w ciągu roku 16 zmianach do budżetu, na koniec
2021r. plan dochodów kształtował się na poziomie 72.223.081,84 zł
a plan wydatków na poziomie 70.276.097,34 zł.
Ostatecznie w 2021r. dochody wykonane zostały 101,73 % na plan 72.223.081,84 zł, dochody zrealizowano w kwocie
73.474.095,06 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 63.365.775,16 zł tj. 102,02% planu:
a) dotacje i dochody celowe -20.456.506,41 zł
b) subwencje – 16.529.442,00 zł
c) udziały w PIT i CIT – 16.207.063,19 z
d) wpływy z podatków i opłat - 9.170.787,16 zł
e) pozostałe dochody – 1.001.976,40 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 10.108.319,90 zł tj. 99,94 %
planu:
a) dochody z majątku – 809.946,40 zł,
b) dotacje i środki na inwestycje – 9.298.373,50 zł

W strukturze dochodów budżetu w 2021r. dochody bieżące, stanowiły
86,24%. Należy podkreślić znaczny udział dochodów majątkowych,
które stanowiły 13,76%.
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W strukturze dochodów bieżących 32,28% to dotacje i dochody celowe;
26,09% subwencje; 25,58% udziały w PIT i CIT; 14,47% wpływy z
podatków i opłat; 1,58% pozostałe dochody.
W strukturze dochodów majątkowych 91,99% to pozyskane z budżetu
Państwa i programów Unii Europejskiej dotacje i środki na inwestycje,
natomiast 8,01% to dochody z majątku.
Wydatki w 2021 wykonane zostały ostatecznie w 95,59 % na plan 70.276.097,34 zł, wydatki zrealizowano w kwocie
67.177.147,94, w tym:
1) wydatki majątkowe w kwocie 14.299.473,63 zł tj. 94,69 %
planu – wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne
oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
2) wydatki bieżące w kwocie 52.877.674,31 zł tj. 94,69 % planu
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone -13.266.397,45 zł
b) dotacje udzielone z budżetu – 11.421.802,91 zł
c) wydatki na obsługę długu publicznego– 457.049,14 zł
d) wydatki z funduszu sołeckiego – 123.387,92 zł
e) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
– 18.750.572,48 zł
f) wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań
własnych – 1.169.666,99 zł
g) wydatki na projekty z udziałem środków UE – 56.423,76 zł
h) pozostałe wydatki – 7.632.373,67 zł
W 2021r. utrzymano wysoki poziom wydatków majątkowych budżetu.
14.299.473,63 zł - to środki wydatkowane na realizację inwestycji, w
zdecydowanej większości z udziałem środków zewnętrznych, w tym
głównie z budżetu UE.

W 2021r. na obsługę długu wydatkowano 511.169,13 zł, co stanowi 1,04%
wydatków bieżących.
Na dzień 31.12.2021r. gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych
pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie 27.914.598,52 zł.
W
powyższej
kwocie
zadłużenia
4.062.500,00zł
to
kredyty
krótkoterminowe zaciągnięte na prefinansowanie wydatków dotyczących
zakończonej już inwestycji pn. „Budowa węzła przesiadkowego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego
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transportu zbiorowego na terenie gminy Kleszczewo”, które bezpośrednio
po rozliczeniu zadania zostaną spłacone z dotacji UE.
Pozostałe zobowiązania dotyczą kredytów zaciągniętych na :
1) budowę dróg w Tulcach : 338.200,00 zł
2) budowę boiska Orlika oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska:
68.996,92 zł
3) budowę boiska Orlika oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska:
437.555,68 zł
4) budowę drogi w Kleszczewie : 350.000,00 zł
5) budowę ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach : 94.400,00 zł
6) budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach : 512.945,92 zł
7) obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)
12.000.000,00 zł (z 2018r.)
8) obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)
6.000.000,00 zł (z 2019r.)
Z obligacji sfinansowane zostały m.in. takie przedsięwzięcia jak
rozbudowa szkoły w Tulcach czy budowa ulic w Tulcach.
9) projekt pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie gminy” – wkład własny Gminy:
4.050.000,00 zł
W 2021r. rozchody zrealizowano w łącznej kwocie 11.417.831,63 zł była to spłata kredytów i rat pożyczek oraz papierów wartościowych,
w
zdecydowanej
większości
spłaty
dotyczyły
zobowiązań
krótkoterminowych związanych z prefinansowaniem zadań z udziałem
środków zewnętrznych. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2021r.
zmniejszył się o kwotę 11.417.831,63 zł

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021r. wynosiły 236.451,55 zł, w
tym:
1) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 223,00 zł
2) podatek rolny od osób prawnych -36,66 zł
3) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 217.832,25 zł
4) podatek rolny od osób fizycznych – 11.828,17 zł
5) podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 6.531,47 z
6) opłata za zajęcie pasa drogowego- 5.132,10 zł
W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie
zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W roku 2021 w celu
wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych doręczono 403
upomnienia, wystawiono 27 tytuły egzekucyjne.
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W podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległość na dzień
31.12.2021r. występuje:
1) w podatku opłacanym w formie karty podatkowej w wysokości
27.176,47 zł
2) w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych –
8.455,09 zł
3) w podatku od spadków i darowizn – 11,00 zł.
W porównaniu ze stawkami ustalonymi przez Ministra Finansów i
ogłoszonymi przez Prezesa GUS skutki obniżenia górnych stawek podatków
w 2021r. wynosiły 663.419,50 zł, w tym :
1) w podatku od nieruchomości – 417.958,49 zł
2) w podatku rolnym – 48.271,88 zł
3) w podatku od środków transportowych – 197.189,13 zł
7. Mieszkańcy Gminy Kleszczewo
7.1. Ludność
Na dzień 31 grudnia 2021r. na terenie Gminy Kleszczewo zameldowanych
było 9589 osób : w tym na stałe 9433 i czasowo 156).
Oznacza to, że w 2021r. liczba mieszkańców zwiększyła się o 429 osób.
Spośród 9589 mieszkańców gminy :
1) osoby powyżej 18 roku życia to
6949 osób
tj. czyli 72,47%
mieszkańców gminy, w tym kobiety 3610 osób, mężczyźni 3339 osób,
2) osoby w
wieku przedprodukcyjnym stanowią 27,45 % ogółu
mieszkańców,
3) osoby w wieku produkcyjnym stanowią 61,50 % ogółu mieszkańców
4) osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 10,97 % ogółu ludności.

LUDOŚC I DYNAMIKA ZMIAN
Stan na dzień

31.12.2015r.
31.12.2016r.
31.12.2017r.
31.12.2018r.

Liczba osób
zameldowanych
na stałe

Liczba osób
zameldowanych
czasowo

Razem

7294

174

7468

7539

202

7741

7740

171

7911

8136

225

8361

12

31.12.2019r.
31.12.2020r.
31.12.2021r.

8545

178

8723

8961

199

9160

9433

156

9589

DYNAMIKA ZMIAN W OKRESIE 2015-2021

7468

2015

7741

2016

8361

7911

2017

2018

9160

8723

2019

2020

9589

2021

Dynamika zmian liczby mieszkańców Gminy Kleszczewo w latach 2015-2021

Wpływ na liczbę ludności w gminie, oprócz przyrostu naturalnego ma
również saldo migracji.
Najliczniejszymi miejscowościami gminy Kleszczewo są nadal Tulce (3450),
Gowarzewo (2603) i Kleszczewo (767).
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Kleszczewo
w 2021r.
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Mieszkańcy poszczególnych miejscowości Gminy Kleszczewo, stan na dzień 31.12.2021r.
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W 2021 r. w gminie Kleszczewo urodziły się 142 osoby, a zmarło 56 osób.
LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W LATACH 2015-2020
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Dynamika urodzeń i zgonów w Gminie Kleszczewo w latach 2015-2021
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W
2021r.
w
Urzędzie
Stanu
Cywilnego
zawarto/zarejestrowano 57 małżeństw, w tym :
1) 18 konkordatowych,
2) 33 cywilne ( w tym dwa śluby z cudzoziemcami),
3) 6 zagraniczne.
Do ksiąg wpisano 10 wyroków rozwodowych.

w

Kleszczewie

Tempo wzrostu liczby ludności, będące wynikiem wysokiego wskaźnika
przyrostu naturalnego, jak również korzystnego salda migracji plasuje
gminę Kleszczewo w czołówce gmin wiejskich w Polsce. W rankingu
opublikowanym przez tygodnik Wspólnota gmina Kleszczewo zajmuje 12
miejsce biorąc pod uwagę wzrost liczby mieszkańców w latach 2004-2020
(wzrost o 80,58 %) spośród 1532 gmin.
7.2. Bezrobocie i Opieka społeczna
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Poznaniu wynosiła:
1) na dzień 01.01.2021r. 89 osób, w tym : kobiety 50; mężczyźni 39.
2) na dzień 31.12.2021r. 64 osoby, w tym : kobiety 42; mężczyźni 22.
Zasiłki dla bezrobotnych pobierało :
1) na dzień 01.01.2021r. 32 osoby,
2) na dzień 31.12.2021r. 10 osób.
W 2021r. objętych pomocą finansową (bez względu na rodzaj i formę
świadczeń) zostało 236 gospodarstw domowych, o liczbie osób 438, co
stanowi 4,57 % ogółu mieszkańców.
Najczęściej występującym, powodem trudnej sytuacji życiowej wśród
klientów Ośrodka Pomocy Społecznej była:
1) choroba (66 gospodarstw domowych)
2) niepełnosprawność (65 gospodarstw domowych)
3) ubóstwo (57 gospodarstw domowych)
W 2021r.
1) zasiłki rodzinne otrzymało 75 rodzin. Udzielono 1682 świadczenia na
150 dzieci.( w 2020r. było 185 dzieci) Kwota świadczeń rodzinnych
wynosiła 1.316.792 zł ( w 2020r. kwota 1.268.090 zł)
2) dodatki z tytułu urodzenia dziecka otrzymały 4 osoby na kwotę 4000
zł
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3) dodatki z tytułu urlopu wychowawczego otrzymało 5 osób na kwotę
20.800 zł
4) dodatki z tytułu samotnego wychowywania otrzymało 9 osób na
kwotę 19.879 zł
5) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
otrzymało 7 osób na kwotę 7790 zł.
6) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymały 83 osoby na
kwotę 8195 zł
7) dodatki z tytułu nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
otrzymały 17 osoby na kwotę 11.247 zł
8) dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
otrzymały 23 osoby na kwotę 25.138 zł
9) zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 91 osób na kwotę 234.618 zł
10) świadczenia pielęgnacyjne otrzymały 24 osoby na kwotę 541.137zł
11) jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 54
osoby na kwotę 54.000 zł
12) świadczenia rodzicielskie otrzymało 17 osób na kwotę 187.245 zł.
W 2021r. świadczeniem wychowawczym z rządowego Programu
500+ zostało objętych 2763 dzieci , a na jego wypłatę przeznaczono
16.105.195 zł dotacji z budżetu państwa (w 2020r. świadczeniem
objęto 2505 dzieci, a na jego wypłatę przeznaczono 14.937.425 zł
dotacji z budżetu państwa).
W 2021r. w domach pomocy społecznej przebywało 7 osób, za które gmina
poniosła odpłatność w wysokości 240.573 zł.
W 2021r. Fundusz alimentacyjny wypłacono na kwotę 46.828 zł dla 12
rodzin z liczbą 14 uprawnionych
Ponadto w 2021r. :
1) 3 osoby w wieku 75+ miały przyznane usługi opiekuńcze – łącznie
wykonano 862,30 godz. usług za kwotę 19.837 zł,
2) dla 3 osób świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 26.180 zł,
3) dla 4 osób chorych, niepełnosprawnych świadczone były zwykłe
usługi opiekuńcze na kwotę 51.542 zł
4) wydano 282 Karty Dużej Rodziny,
5) prowadzono Klub Samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami
psychicznymi.
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W 2021r. zmniejszyła się stopa bezrobocia w stosunku do 2020r. z 4,0
% do 2,9% - gmina Kleszczewo należy nadal do gmin o najniższym
stopniu bezrobocia, choć w latach poprzednich stopa bezrobocia była
niższa i wynosiła w 2017r. 2,19%, w 2018 r. – 1,75% , w 2019r. – 1,75%
7.3. Bezpieczeństwo w gminie
Policja
W 2021r. na terenie gminy funkcjonował Posterunek Policji, który podlegał
Komisariatowi Policji w Swarzędzu.
W 2021r. wg danych przedstawionych przez Komisariat Policji w Swarzędzu
na terenie gminy Kleszczewo odnotowano :
1. interwencji ogółem 1427 (wzrost w stosunku do 2020r. o 306) w
tym :
1) interwencji publicznych - 1194 (wzrost w stosunku do 2020r.
o 292)
2) interwencji domowych - 75 (wzrost w stosunku do 2020r. o 12)
3) zdarzeń drogowych - 158 (wzrost w stosunku do 2020r. o 2)
2. zgłoszonych przestępstw ogółem - 121 ( spadek w stosunku do
2020r. o 5)
3. zatrzymanych sprawców
na gorącym uczynku
oraz osób
poszukiwanych – 32 ( wzrost w stosunku do 2020r. o 11)
4. przeprowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawach o
wykroczenia - 282 ( spadek w stosunku do 2020r. o 9).
W 2021r. odnotowano 149 kolizji drogowych (156 w 2020r.), 9 wypadków
drogowych , w których rannych zostało 9 osób ( w2020r. – 5) a jedna osoba
poniosła śmierć.
Ochotnicza Straż Pożarna
Na terenie gminy Kleszczewo funkcjonują 4 jednostki OSP:
1) Kleszczewo znajdująca się w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym,
2) Gowarzewo znajdująca się w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym,
3) Komorniki,
4) Krzyżowniki-Śródka.
W 2021r. jednostki OSP z terenu gminy brały udział w 260 zdarzeniach, w
tym:
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Nazwa
jednostki

Liczba
zdarzeń
ogółem

OSP
Kleszczewo
OSP
Gowarzewo
OSP
Komorniki
OSP
Krzyżowniki

114

Liczba
zdarzeń na
terenie
gminy
59

Liczba
zdarzeń
poza
gminą
55

Liczba
godzin
akcji
gaśniczych
1051,47

Wypłacony
ekwiwalent
w zł

80

49

31

1130,00

19.246,44

41

32

9

318,36

5349,38

25

16

9

286,45

4816,45

Razem

260

156

104

2786,28

47.099,20

17.686,93

W 2021r. wszystkie 4 jednostki dysponowały fabrycznie nowymi pojazdami
ratowniczo-gaśniczymi wyposażonymi w niezbędny sprzęt.
W 2021r. zakończono przebudowę świetlicy i strażnicy w Komornikach.
Na zadanie pozyskane zostały środki z UE w ramach programu rewitalizacji
miejscowości Nagradowice i Komorniki. Prace modernizacyjne objęły niemal
wszystkie elementy tego obiektu. Na zmianach zyskała część służąca na
potrzeby OSP. Strażacy dysponują niezależną od reszty obiektu
powierzchnią, wzbogacona o pomieszczenia sanitarne, socjalne i biuro.
W 2021r. wykonany został także projekt termomodernizacji strażnicy OSP
w Kleszczewie oraz projekt rozbudowy zaplecza OSP w Gowarzewie.
OSP w Komornikach oraz OSP w Krzyżownikach otrzymały nieodpłatnie z
Powiatu Poznańskiego fabrycznie nowe zestawy składające się z pompy
zatapialnej wraz z wężem tłocznym, o wartości 3750 zł każdy.
Na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP wydatkowano w 2021r. środki
w wysokości 327.433,38 zł, w tym kwota 28.757 zł ze środków funduszu
sołeckiego. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono motopompę dla
OSP Gowarzewo (15.000 zł), ubrania specjalne (OSP Komorniki 66981,97zł;
OSP Krzyżowniki 3575,49zł) oraz detektor 4-gazowy (OSP Krzyżowniki
3500 zł).
Monitoring
W 2021r. funkcjonował sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego wsi
Gowarzewo oraz budżetu gminy system monitoringu wizyjnego w
miejscowości Gowarzewo. System obejmuje 7 kamer, rejestrator oraz
monitor. Ponadto w 2021r. w miejscowości Śródka z funduszu sołeckiego
zainstalowano monitoring przy sali wiejskiej.
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2021 rok to czas dużego postępu w zakresie bezpieczeństwa. Gmina
oddała do użytku budynek, w którym mieści się siedziba Policji i OPS.
Nastąpiło też podniesienie rangi placówki z dotychczasowego stopnia
organizacji - Ogniwa Prewencji na Posterunek Policji. Wraz z
utworzeniem Posterunku Policji nastąpiło rozszerzenie zakresu zadań, a
także zwiększenie obsady z 6 do 10 etatów.

8 . Edukacja
8.1.Szkoły
W Gminie Kleszczewo
w 2021r. funkcjonowały
2 publiczne szkoły
podstawowe prowadzone przez gminę Kleszczewo :
1) Szkoła Podstawowa im. Walczących o Niepodległość w Kleszczewie
2) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach
Ponadto w Gminie Kleszczewo w 2021r. funkcjonowały szkoły podstawowe
prowadzone przez inny organ niż gmina :
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ziminie
prowadzony przez
stowarzyszenie,
2) Niepubliczna dwujęzyczna szkoła podstawowa Bonum Futurum w
Tulcach prowadzona przez osobę fizyczną.
Szkoły Podstawowe wraz przedszkolami publicznymi prowadzonymi przez
gminę funkcjonują w ramach 2 zespołów : Zespołu Szkół w Kleszczewie i
Zespołu Szkół w Tulcach.
Gmina Kleszczewo w roku 2021 otrzymała z budżetu państwa
kwotę 15.827.722,14 zł w tym:
1. Subwencja oświatowa w wysokości: 14.226.355,00 zł, w tym :
a) 14.085.691,00 zł subwencja oświatowa ogólna,
b) 38.500,00 zł subwencja z przeznaczeniem finansowanie zajęć
wspomagających dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu
wiadomości i umiejętności – wsparcie uczniów po Covidzie,
c) 101.814.00 zł wzrost subwencji z rezerwy 0,4% po złożonym
wniosku.
2. Dotacje w wysokości 1.601.367,14 zł
a) dotacje z budżetu Państwa:
- dotacja na stypendia 14.086,40 zł
- dotacja przedszkolna 697.254,00 zł
- dotacja na zakup podręczników 153.221,49 zł
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b) zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w kleszczewskich
przedszkolach 258.687,12 zł
c) dotacje z budżetu Państwa pozyskane w wyniku starań478.118,13 zł, w tym :
- Liga eSzkoła – 23.567,30 zł
- Poznaj Polskę – 18.744,80 zł
- Laboratoria Przyszłości – 297.900,00 zł
- Posiłek w szkole ( remont stołówek) 137.906,03 zł
Wydatki gminy łącznie na oświatę i wychowanie ( dział 801) oraz świetlice
szkolne w 2020r. wynosiły 20.903.355,61 zł z tego :
1. szkoły podstawowe – 10.734.261,94 zł, w tym m.in.
1) dotacja przeznaczona na dzieci uczęszczające do szkoły
niepublicznej -1.371.554,89 zł
2) dotacja przeznaczona na dzieci uczęszczające do szkoły publicznej
prowadzonej przez organ inny niż samorząd -663.504,46 zł
2. przedszkola – 5.897.999,94 zł w tym m.in:
1) dotacja przeznaczona na dzieci uczęszczające do niepublicznych
przedszkoli – 1.121.372,31 zł (bez dzieci niepełnosprawnych)
2) dotacja przeznaczona na dzieci uczęszczające
do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez inny organ - 1.700.603,84 zł ( bez
dzieci niepełnosprawnych)
3. dowóz uczniów do szkół - 247.100,15 zł
4. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 39.732,49 zł
5. stołówki szkolne i przedszkolne - 656.454,18 zł
6. specjalna organizacja nauki w przedszkolach – 933.307,92 zł
7. specjalna organizacja nauki w szkołach – 1.826.852,00 zł
8. świetlice szkolne – 265.344,91 zł
Według stanu na koniec 2021r. liczba uczniów i oddziałów w placówkach
prowadzonych przez gminę Kleszczewo przedstawiała się następująco:
Zespół Szkół w Kleszczewie
Liczba
Liczba
Średnia
w
uczniów
oddziałów oddziale
Szkoła Podstawowa
441
20
22,05
Przedszkole
139
6
23,17
Razem
580
26
22,31
Zespół Szkół w Tulcach
Liczba
Liczba
Średnia
w
uczniów
oddziałów oddziale
Szkoła Podstawowa
552
26
21,23
Przedszkole
147
7
21,00
Razem
699
33
21,18
Razem gmina
1279
59
21,67
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Według stanu na koniec 2021r. w Zespołach Szkół zatrudniano :
1. 123 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty 117,98 w tym :
Zespół Szkół w Kleszczewie
Nauczyciele
Nauczyciele
Nauczyciele
Nauczyciele
Razem

stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani

Zespół Szkół w Tulcach
Nauczyciele stażyści
Nauczyciele kontraktowi
Nauczyciele mianowani
Nauczyciele dyplomowani
Razem

Liczba
nauczycieli
1
10
14
24
49

Liczba
Etatów
1,00
10,00
13,58
22,90
47,48

4
22
26
22
74

3,06
22,28
25,34
19,82
70,50

30 pozostałych pracowników (w przeliczeniu na etaty 27,75, w tym:
Zespół Szkół w Kleszczewie
Pracownicy administracyjni
Pracownicy obsługi
Razem

Liczba
pracowników
3
12
15

Liczba
etatów
2,00
11,50
13,50

Zespół Szkół w Tulcach
Pracownicy administracyjni
Pracownicy obsługi
Razem

4
11
15

3,50
10,75
14,25

W 2021r.
z uwagi
na sytuację epidemiologiczną
zespoły szkół
funkcjonowały w następujący sposób :
• od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. – klasy I-III szkoły
podstawowej przeszły na kształcenie na odległość;
• od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – klasy I-III szkoły
podstawowej – nauczanie stacjonarne;
• od 1 marca 2021 r. nastąpiło zróżnicowanie formy nauki klas I-III
szkoły podstawowej w regionach:
o od 1-14 marca 2021r. – województwo warmińsko-mazurskie
hybrydowo,
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od 15 do 28 marca 2021r. – hybrydowo 4 województwa
(lubuskie, mazowieckie, pomorskie i warmińsko-mazurskie),
o od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. uczniowie wszystkich klas
szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju –
kształcenie na odległość,
o od 12 kwietnia do 25 kwietnia 2021 r. – kształcenie na odległość
(od 19 kwietnia 2021 r. przedszkola stacjonarnie oraz
przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu pozostałych
jednostek systemu oświaty do 25 kwietnia 2021 r.),
o od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. lekcje w trybie hybrydowym w
klasach I-III w szkołach podstawowych w 11 województwach:
zachodniopomorskim,
pomorskim,
warmińsko-mazurskim,
lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim,
świętokrzyskim,
lubelskim,
podkarpackim,
małopolskim.
Uczniowie z pozostałych klas mieli zajęcia na dotychczasowych
zasadach. W pozostałych województwach, tj.: śląskim,
dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim, uczniowie
uczyli się dalej na odległość.
29 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. – zamknięte przedszkola;
od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły
do nauki w trybie stacjonarnym;
od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły
podstawowej i uczniowie szkół ponadpodstawowych – nauka w
trybie hybrydowym;
od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki
stacjonarnej
20.12.2021 do 9.01.2022 r. - kształcenie na odległość.
o

•
•
•

•
•

W 2021r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych
w placówkach prowadzonych przez gminę Kleszczewo wydano
9.836.919,05 zł, w tym :
1. w Zespole Szkół w Kleszczewie – 4.297.373,82 zł
2. w Zespole Szkół w Tulcach - 5.539.545,23 zł
W 2021r. funkcjonował uruchomiony od 01.09.2020r. oddział dwujęzyczny
w Zespole Szkół w Tulcach.
Dowóz uczniów do szkół
Koszty dojazdu do szkół na terenie gminy uczniom pokrywa gmina.
W 2021r. uczniowie szkół podstawowych których siedziba znajduje się na
terenie Poznania lub jednej z 19. gmin objętych porozumieniami
międzygminnymi korzystali z biletu szkolnego na strefę A+B+C+D, czyli
na wszystkie linie ZTM. Do grona 19 gmin objętych porozumieniem
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transportowym zaliczają się: Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz,
Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana
Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz,
Szamotuły, Tarnowo Podgórne i Zaniemyśl.
Zakup biletów rocznych finansowany jest z budżetu gminy Kleszczewo.
W 2021r. usługa dowozu uczniów do szkół realizowana była przez Zakład
Komunalny Spółka z o.o. w Kleszczewie, firmę PPHU SOBIS BUS POZNAŃ
oraz bezpośrednio przez rodziców/opiekunów na podstawie zawieranych z
gminą umów. Koszty dowozu przedstawiają się następująco :
Przewoźnik

Typ usługi

Koszt w 2021r.
w zł
Zakład
Komunalny Wykup dla uczniów kart PEKA
32.580,01
spółka z o.o./ZTM w (543 szt.)
Poznaniu
PPHU
SOBIS
BUS Dowóz 18 uczniów
203.612,29
POZNAŃ
niepełnosprawnych do szkół
specjalnych w Poznaniu i
Zimina
Rodzice/opiekunowie
Dowóz 10 dzieci
10.907,85
niepełnosprawnych
Łącznie
247.100,15
10.2. Przedszkola
W 2021r. w gminie Kleszczewo funkcjonowały 2 przedszkola gminne :
1.Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Zespole Szkół w Kleszczewie
2. Przedszkole „Leśny Zakątek” w Zespole Szkół w Tulcach
Przedszkola te wg stanu na grudzień 2021r. oferowały w sumie 287
miejsc dla dzieci.
Oprócz przedszkoli samorządowych w gminie funkcjonowały przedszkola
prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne :
1. Przedszkole Publiczne „Wesoły Gawroszek” w Gowarzewie oferujące
149 miejsc.
2. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Tulcach oferujące 72
miejsca.
3. Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne „Plastyś” w Tulcach
oferujące 32 miejsca.
4. Niepubliczne Przedszkole „Balbinka” w Gowarzewie oferujące
73
miejsca.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ziminie oferował 41 miejsc w
przedszkolu.
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Gmina na podstawie przepisów art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października
2017r. o finansowaniu zadań oświatowych udziela ze swego budżetu
dotacji placówkom przedszkolnym w określonej wysokości na 1 dziecko.
Wysokość dotacji na 1 dziecko w 2021r. wynosiła:
1. dla przedszkola publicznego – 764,66 zł
2. dla przedszkola niepublicznego- 573,50 zł
W rekrutacji przeprowadzonej
w 2021r. liczba miejsc w
przedszkolach publicznych była wystarczająca, by zapewnić
miejsca wszystkim kandydatom, nie wszystkim jednak w wybranych
placówkach.
Na zadania związane z oświatą i wychowaniem w 2021r. przeznaczono
kwotę 20.903.355,61 zł.
Różnica pomiędzy subwencją oświatową i otrzymanymi dotacjami a
poniesionymi faktycznie wydatkami na edukację wynosi 5.075.633,47 zł.
8.3

Żłobki

W 2021r. na terenie naszej gminy funkcjonował jeden niepubliczny żłobek
- Wesoły Gawroszek w Gowarzewie. Placówka ta oferowała 21 miejsc.
Na podstawie Uchwały Nr XV/104/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24
lutego 2016r. z budżetu gminy udzielana jest dotacja w wysokości 300,00
zł na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Kleszczewo,
przebywające w żłobku zlokalizowanym na terenie gminy.
W 2021r. z budżetu gminy Kleszczewo przyznana została dotacja celowa
dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie gminy w kwocie 75.600,00zł.
Od dnia 01 września 2021r. na terenie naszej gminy utworzona została
nowa forma opieki nad małym dzieckiem Dzienny Opiekun „Dinuś” w
Tulcach, który oferuje 24 miejsca dla dzieci w wieku do 3 lat.
9. Sprawy obywatelskie
9.1 Informacja publiczna
W 2021r. do Urzędu Gminy wpłynęły 83 wnioski o udostępnienie informacji
publicznej. Wszystkie wnioski zrealizowano, nie wydano żadnej decyzji
odmownej.
9.2 Skargi i wnioski
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W 2021r. nie wpłynęła żadna skarga ani wniosek w rozumieniu Kodeksu
Postępowania Administracyjnego do Wójta i Rady Gminy Kleszczewo.
9.3 Petycje
W 2021r. do Urzędu Gminy wpłynęło 8 petycji w rozumieniu ustawy o
petycjach, w tym : 2 petycje skierowane do Wójta Gminy oraz 6 petycje
skierowanych do Rady Gminy.
Spośród petycji wniesionych do Wójta Gminy jedna została uwzględniona,
druga została rozpatrzona negatywnie.
Petycje skierowane do Rady Gminy zostały rozpatrzone negatywnie.
9.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rada Gminy Kleszczewo Uchwałą Nr XXV/193/2020 z dnia 20 grudnia
2020r. przyjęła Program współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2021r. Program był wcześniej
poddany konsultacjom społecznym. W 2021 roku na realizację zadań
publicznych objętym niniejszym programem przeznacza się kwotę w
wysokości 19.000,00 zł.
W ramach otwartego
następujące zadania:
1. Działania
wolnego
Lp.

1.

konkursu

ofert

zlecone

na rzecz osób niepełnosprawnych

Tytuł zadania

Aktywne dni dla osób
z
niepełnosprawnością
w gminie Kleszczewo

Nazwa oferenta

Stowarzyszenie
POMAGAM
w Kleszczewie

zostały

i

wykonane

– organizacja czasu

Kwota
Kwota
przyznanych wykorzystanych
środków w
środków
zł
zł
10.000,00
9.978,89

2. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – aktywizacja
społeczna seniorów
Lp.

1.

Tytuł zadania

Aktywne dni
seniorów w gminie
Kleszczewo

Nazwa oferenta

Stowarzyszenie
POMAGAM
w Kleszczewie

Kwota
Kwota
przyznanych wykorzystanych
środków w
środków
zł
zł
6.000,00
5.989,01
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3. Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i

młodzieży.
Lp.

1.

Tytuł zadania

Nazwa oferenta

Dzień w Nenufar Stowarzyszenie
dla dzieci z gminy POMAGAM
Kleszczewo
w Kleszczewie

Kwota
przyznanych
środków w zł
3000,00

Kwota
wykorzystanych
środków
zł
3000,00

10. Transport gminny
Gmina Kleszczewo posiada własną komunikację publiczną.
W 2021r. na terenie gminy Kleszczewo funkcjonowały następujące linie
autobusowe :
1. Linia Nr 431 z Kleszczewa do Poznania (przez Gowarzewo)
2. Linia Nr 432 z Kleszczewa do Poznania (przez Komorniki)
3. Linia Nr 435 z Tulec do Poznania
Końcowy przystanek tych linii w Poznaniu w 2021r. to Poznań Franowo z
uwagi na przebudowę Ronda Rataje.
Organizatorem tych linii jest Miasto Poznań. Funkcje operatora wykonuje
spółka gminy – Zakład Komunalny Spółka z oo. w Kleszczewie.
Powierzenie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego nastąpiło
na moc Uchwał Rady Gminy Kleszczewo:
1) Nr XXXIII/248/2017 z dnia 05 września 2017r. w sprawie
Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą
Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (linia 432 i
435)
2) Nr XXXIII/249/2017 z dnia 05 września 2017r. w sprawie
Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą
Kleszczewo oraz Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego (linia 431)
Na w/w liniach obowiązują taryfy, zwolnienia i przepisy porządkowe
ustalane przez Radę Miasta Poznania.
4. Linia Nr 489 z Kleszczewa do Swarzędza
Końcowy przystanek tej linii to Węzeł PKP Swarzędz.
Organizatorem tej linii jest Gmina Kleszczewo. Funkcje operatora wykonuje
Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Kleszczewie. Przebieg linii 489 obejmuje
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część miejscowości gminy Swarzędz i Kostrzyn. Nastąpiło to na podstawie
uchwał Rady Gminy Kleszczewo:
1) XLII/312/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Kleszczewo a Gminą Swarzędz w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2) XLII/313/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Kleszczewo a Gminą Kostrzyn w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Na linii 489 obowiązują taryfy, zwolnienia i przepisy porządkowe
ustalane przez Radę Gminy Kleszczewo.
5. Linia 488 z Kleszczewa obejmująca miejscowości Poklatki,
Nagradowice, Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo do
Markowic.
Organizatorem tej linii jest Gmina Kleszczewo. Funkcje operatora
wykonuje Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Kleszczewie.
Linia ta jest linią bezpłatną dla pasażerów, w ten sposób za przejazd
komunikacją publiczną w kierunku Poznania i z powrotem wszyscy
mieszkańcy Gminy Kleszczewo ponoszą koszty jak w strefie „B”,
niezależnie od miejsca zamieszkania.
Na linii 488 obowiązują przepisy porządkowe ustalane przez Radę Gminy
Kleszczewo
6. Linia 484 z Tulec do Swarzędza
Organizatorem tej linii jest Gmina Swarzędz. Funkcje operatora wykonuje
Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Swarzędzu.
Uruchomienie linii nastąpiło na mocy Uchwały Rady Gminy Kleszczewo
Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Porozumienia
międzygminnego z Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego.
Na linii 489 obowiązują taryfy, zwolnienia i przepisy porządkowe ustalane
przez Radę Miejską w Swarzędzu. Koszty funkcjonowania tego połączenia
(różnicę pomiędzy wpływami za bilety a kosztami usługi) pokrywa Gmina
Kleszczewo.
7. Linia 24 Środa Wielkopolska – Gmina Kleszczewo
Funkcję organizatora tej linii Gmina Środa Wlkp. powierzyła Gminie
Kórnik. Operatorem jest Kórnickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
„KOMBUS” w Kórniku.
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Uruchomienie linii nastąpiło na mocy Uchwały Nr XXXII/235/2017 z dnia
28 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie
Kórnik
zadania publicznego w zakresie publicznego transportu
zbiorowego.
Linia 24 jest linią bezpłatną dla pasażerów. Koszty pokrywa w części
powiat Średzki, w części gmina Kleszczewo. Na linii 24 obowiązują
przepisy porządkowe ustalane przez Radę Miasta i Gminy Kórnik.
Długość poszczególnych linii przedstawia się następująco :

Nr linii

Długość linii
Ogółem

Miasto
Poznań

Gmina
Kleszczewo

Gmina
Kostrzyn

Gmina
Swarzędz

431
(p.Gowarzewo)
432
(p.Komorniki)
432
(Komorniki i
Gowarzewo
435
( do Tulec)
488

21,9

8,2

12,8

0,9

0

Gmina
Środa
Wlkp.
0

22,5

8,2

14,3

0

0

0

27,9

8,2

19,7

0

0

0

11,3

8,2

3,1

0

0

0

13,4

0

13,4

0

0

0

488
( p. Poklatki i
Markowice)
489

22,9

0

22,9

0

0

0

17,1

0

9,1

8,0

0

0

484

26,4

0

5,4

0

21,0

0

24

46,9

0

26,2

0

0

20,7

W okresie od 01.01.2021r. do 15.05.2021r. oraz od 15.12.2021r. z
powodu Covid wprowadzono ogólnopolskie obostrzenia dotyczące
zmniejszenia limitu miejsc dla pasażerów w środkach komunikacji.
Ponadto w okresie od 01.01.2021r. do 17.01.2021r. oraz od 22.03.2021r.
do 30.04.2021r. zawieszono funkcjonowanie linii 489.

Liczba faktycznie przejechanych kilometrów na poszczególnych liniach w
2021r. :
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Nr linii

Liczba przejechanych wozokilometrów
Ogółem

431
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
432
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
435
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
488
Rok 488
Rok 2020
Rok 2019
489
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
484
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
24
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019

Miasto
Poznań

Gmina
Kleszcze
wo

Gmina
Kostrzyn

Gmina
Swarzędz

Gmina
Środa
Wlkp.

212.233
207.637
198.785

81.312
86.593
78.322

122.893
114.637
112.967

8.045
6.407
7.496

0
0
0

0
0
0

280.254
268.497
270.736

93.889
96.904
92.252

186.364
171.593
178.483

0
0
0

0
0
0

0
0
0

59.552
32.611
57.343

43.885
24.132
42.606

15.667
8.479
14.737

0
0
0

0
0
0

0
0
0

117.393
115.526
117.578

0
0
0

117.393
115.526
117.578

0
0
0

0
0
0

0
0
0

29.137
16.400
33.128

0
0
0

18.276
9.823
19.844

10.861
6577
13.284

0
0
0

0
0
0

46.385
38.412
45.471

0
0
0

9488
7.857
9.299

0
0
0

36.897
30.555
36.172

0
0
0

38.140
37.497
37.411

0
0
0

22.773
22.147
22.061

0
0
0

0
0
0

15.367
15.350
15.350

Koszty poniesione przez Gminę
poszczególnych linii w 2021r.

Kleszczewo

na

funkcjonowanie

Linia

Koszty poniesione przez gminę Kleszczewo w zł

431

737.514,95

432

1.216.841,18

435

78.644,82

488

892.201,69

489

116.276,26

484

82.164,36

24

165.727,88

30

Zadanie transportu publicznego w 2021r. realizowane było głównie
autobusami marki SOLARIS URBINO 12 (8 zakupionych w 2020r.) oraz
Solaris Urbino 10,5 ( 1 zakupiony w 2021r), co znacznie poprawiło komfort
jazdy pasażerów.
Gmina Kleszczewo ponosi duże wydatki związane z organizacją transportu
publicznego. W 2021r nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku
2020. W latach 2020-2021 poniesione zostały również wysokie wydatki
inwestycyjne, w tym zrealizowany zakup 9 autobusów, oddano do użytku
węzły przesiadkowe w Kleszczewie i w Tulcach, wykonano większość prac
związanych z modernizacją Bazy Zakładu Komunalnego.

11. Działalność gospodarcza w Gminie Kleszczewo
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej
(CEiDG), według stanu na koniec 2021r., ilość wpisów zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce wykonywania
działalności w gminie Kleszczewo obejmowała 1340 pozycji (w 2020r.
1226)z czego:
1. 688 podmiotów posiadało status „aktywny”
2. 477 podmiotów posiadało status „wykreślony”
3. 153 podmiotów posiadało status „zawieszony” ( w 2020 – 115)
4. 15 podmiotów prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki
5. 2 podmioty posiadało późniejszą datę rozpoczęcia działalności
6. 5 podmiotów nie rozpoczęło działalności.
Do wiodących branż w gminie (wg. kodu PKB) zaliczyć należy : działalność
w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; fryzjerstwo i
pozostałe zabiegi kosmetyczne; transport drogowy towarów; działalność
związana
z
oprogramowaniem;
wykonywanie
instalacji
wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; działalność
rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; wykonywanie pozostałych
robót budowlanych wykończeniowych; sprzedaż detaliczna prowadzona w
niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych ;konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych.

12. Udział Gminy Kleszczewo w związkach i stowarzyszeniach
12.1. Udział Gminy Kleszczewo w związkach międzygminnych :
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Lp.

Nazwa związku

Cele
Statutowe

Rok
przystąpienia

1.

Związek Międzygminny
Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej
ZM „GOAP”

Gospodarka
odpadami

2013

2.

Związek Międzygminny
Schronisko dla zwierząt

Opieka nad
bezdomnymi
zwierzętami

2015

Wydatki
poniesione
w 2021r.
1980,00 zł

59.540,00 zł

12.2 Udział Gminy Kleszczewo w stowarzyszeniach :
Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Cele
Statutowe

Rok
przystąpienia

1.

Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów
Samorządowych
WOKISS
Stowarzyszenie
METROPOLIA POZNAŃ

Szkolenie i
edukacja
samorządu

1990

Wspieranie
rozwoju
społecznogospodarczego
Metropolii

2011

3.

Związek Gmin Wiejskich

1993

4.

Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów
Wielkopolski

1990

2.231,29 zł

5.

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Trakt
Piastów”

Integracja
gmin i rozwój
samorządności
lokalnej
Integracja
szczebli
samorządu,
forum
wymiany
doświadczeń i
inicjatyw na
rzecz rozwoju
Wielkopolski
Trójsektorowe
partnerstwo
działające na
rzecz rozwoju
obszarów
wiejskich -

6.207,60 zł
plus
składka Covid
25.000,00 zł
składka
Metropolitarny
System
Informacji
Przestrzennej
31.250,00 zł
3.683,77 zł

2013

15.000,00 zł

2.

Wydatki
poniesione
w 2021r.
8.940,00 zł
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pozyskiwanie
środków w
ramach
programu
LEADER

Z dniem 01.01.2021r. Gmina Kleszczewo przestała być członkiem
Stowarzyszenia Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT)
13. Gmina w liczbach
Powierzchnia gminy – 74,77 km2
Liczba miejscowości - 16
Liczba sołectw - 14
Liczba zameldowanych - 9589
Długość sieci kanalizacyjnej - 53,7 km
Przepompownie ścieków sanitarnych – 419, w tym 412 przydomowych
Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach - przepustowość 500 m3 /dobę
Długość sieci wodociągowej – 115,1 km
Stacje uzdatniania wody – 4
Liczba odbiorców wody – 3655 ( 2020r.-3364)
Liczba dostawców ścieków – 1743 ( 2020r.- 1667)
Hale sportowe - 2
Stadion sportowy- 1
Boiska do piłki nożnej - 6
Place zabaw – 14
Kompleksy sportowe „Orlik”- 2
Siłownie zewnętrzne – 41 zestawów podwójnych
Parki – 2
Bieżnie sportowe - 2
Boisko wielofunkcyjne – 3
Scatepark - 1
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Rozdział II
Strategie , polityki, programy, plany
1. Strategia Rozwoju Gminy Kleszczewo
Strategia Rozwoju Gminy Kleszczewo na lata 2018-2025 przyjęta
została Uchwałą Nr XLI/332/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25
kwietnia 2018r.
Strategiczne cele rozwoju Gminy przyjęte w w/w dokumencie to:
1. Rozbudowa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska
2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych
3. Ład przestrzenny i wspieranie rozwoju gospodarczego
Przedstawione w poniższym raporcie dane potwierdzają, że realizowana w
gminie Kleszczewo
polityka zrównoważonego rozwoju wpisuje się w
Strategię Rozwoju Gminy Kleszczewo na lata 2018-2025.
Świadczą o tym wybrane działania podejmowane w 2021r. skoncentrowane
głównie na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców oraz polepszeniu
jakości życia w gminie.
Nazwa zadania

Łączny koszt zadania
(zł)

Wydatki poniesione w
2021r. (zł)

Zadania zwiększające bezpieczeństwo na terenie gminy
Przebudowa ul. Sportowej w
Kleszczewie (844m), nowa
nawierzchnia,
chodnik
o
szer.1,5m,ścieżka rowerowa
o szer. 2m, oświetlenie
uliczne, miejsca parkingowe,
parking
dla
rowerów,
kanalizacja deszczowa
Budowa ścieżki rowerowej
Kleszczewo – Nagradowice
w
formule
zaprojektujwybuduj
Budowa ul. Miętowej wraz z
chodnikami i
zjazdami w
Gowarzewie

3.324.690,00 w tym
dotacja z UE
2.720.389,34

1.714.819,26 zł

1.425.004,20 zł, w
tym dofinansowanie z
WRPO 704.117,29

inwestycja przeniesiona
do realizacji na 2022r.

552.082,94 zł w tym
dofinansowanie z
Funduszu Dróg
Samorządowych
258.297,00

551.344,94
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Projekt ronda i chodników w
Tulcach przy Sanktuarium

oraz RFIL 237.160,00
zł
172.815,00

25.922,25

Zadania poprawiające działania w zakresie ochrony środowiska
Budowa kanalizacji w
Miętowej w Gowarzewie

ul.

Rozbudowa
oczyszczalni
ścieków w Nagradowicach
Budowa
kanalizacji
Nagradowic do Komornik

z

Modernizacja
SUW
w
Krerowie
Modernizacja
SUW
Nagradowice
Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy
(Kleszczewo, Komorniki,
Krerowo, Tanibórz, Tulce)

282.235,10

22.900,00

12.088.520,18 w tym
dotacja z WRPO
4.578.190,55 zł
7.170.000,00 w tym
6.187.387,59 zł
środki z Rządowego
Funduszu Inwestycji
Lokalnych
322.875,00

320.600,00
spłata rat kredytu
zapewniana przez gminę
8.610,00

74.382,00

74.382,00

387.311,97

170.433,34 zł

322.875,00

Zadania podwyższające jakość życia mieszkańców w zakresie transportu
publicznego
Budowa
zintegrowanego
węzła przesiadkowego wraz
z
infrastrukturą
towarzyszącą
oraz
inwestycje
w
zakresie
publicznego
transportu
zborowego na terenie gminy
Kleszczewo obejmujące:
1. Węzeł przesiadkowy
w Kleszczewie
2. Węzeł przesiadkowy
w Tulcach

32.139.095,72 zł w
tym dofinansowanie
w ramach WRPO ZIT
20.154.000,15

9.919.701,58

2.635.128,45

otwarcie 2020r.

853.931,41

otwarcie 2020r.

3.324.690,00

1.714.819,26
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3. Przebudowę ul.
Sportowej w
Kleszczewie
4. Zakup 9 autobusów

5. Modernizację bazy
Zakładu
Komunalnego
Budowa pętli autobusowej
do
skrzyżowania
z
ul.
Topolową i Lipową
w
Szewcach- projekt
Budowa
przystanków
autobusowych w
Poklatkach,
Gowarzewie,
Komornikach, Kleszczewie

10.513.056,00

8 zakupionych w 2020r
1 Solaris Urbino 10,5 w
2021r. 1.147.344,00

14.907.600,00 w tym
dofinansowanie z
WRPO- ZIT
7.918.787,22

8.304.860,18

69.515,00

738,00

282.500,00

382.344,71

Zadania poprawiające działania w zakresie oświaty
Budowa Przedszkola
Samorządowego w
Kleszczewie

12.000.000 zł
W tym
dofinansowanie z
Programu Inwestycji
Strategicznych Polski
Ład 10.200.000 zł

Inwestycja przeniesiona
do realizacji w 2022r.

Projekt przedszkola

147.600,00

22.386,00

Zadania podwyższające atrakcyjność bazy sportowej
Budowa
kompleksu
rekreacyjno-sportowego w
Markowicach
Budowa
Skateparku
w
Tulcach
Street
Workout
w
Gowarzewie
Street
Ball
boisko
do
koszykówki
ulicznej
w
Gowarzewie

125.827,69 zł,

106.203,04

142.725,51

142.725,51

39.729,30

39.729,30

23.006,12

23.006,12
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2. Ład przestrzenny
2.1

Studium
Uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego Gminy Kleszczewo

zagospodarowania

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kleszczewo uchwalone zostało Uchwałą Nr
XXXII/186/01 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 26 września 2001 roku, a
zmienione zostało:
1. Uchwałą Nr XLVIII/234/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 5
września 2006 r.;
2. Uchwałą Nr XV/94/2008 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 7 lutego 2008
r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy
Kleszczewo
w
miejscowościach Gowarzewo, Kleszczewo, Tulce.”;
3. Uchwałą Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla wybranych
terenów w obrębie geodezyjnym Gowarzewo, w celu określenia zasad
lokalizacji urządzeń związanych z wydobyciem i przesyłem gazu
ziemnego;
4. Uchwałą Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo w
miejscowościach Gowarzewo, Krzyżowniki, Markowice, Śródka, Krerowo,
Bylin”.
5. Uchwałą Nr XXXI/230/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 czerwca
2013r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, w
miejscowościach Komorniki, Gowarzewo, Tulce;
6. Uchwałą Nr XXXIV/254/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30
października 2013r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Kleszczewo obejmującej tereny położone w miejscowościach Kleszczewo
i Tulce”.
7. Uchwałą Nr IX/70/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 czerwca 2019
r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej
działki położone w Kleszczewie, Krzyżownikach, Komornikach,
Markowicach i Gowarzewie”;
8. Uchwałą Nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia
2020 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium Uwarunkowań i
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Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo
obejmującej działki położone w Szewcach, Krerowie, Nagradowicach,
Śródce i Tulcach”.
9. Uchwałą Nr XXXIX/229/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 maja
2021r. w sprawie „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo
obejmującej
działki położone w Tulcach i Bylinie.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne
zasady zagospodarowania przestrzennego. Studium zawiera część tekstową
i graficzną, uwzględniającą ustalenia strategii rozwoju województwa i planu
zagospodarowania przestrzennego województwa, a także strategii rozwoju
ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy.
Studium nie posiada rangi przepisu prawa miejscowego, ale jest
dokumentem
o
charakterze
ogólnym
określającym
precyzyjnie
uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne a
generalnie kierunki rozwoju gminy.
Dnia 20 grudnia 2017r. Rada Gminy Kleszczewo podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/292/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo. Trwają prace planistyczne.
W 2021r. podjętych zostało kolejnych 8 uchwał w sprawie przystąpienia do
zmiany
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Kleszczewo :
3) Uchwałą Nr XXIX/232/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 maja
2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo,
obejmującej działki nr 498/3,498/4,462/4 w miejscowości Gowarzewo,
4) Uchwałą Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 maja
2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo,
obejmującej działkę nr 245/4 w miejscowości Gowarzewo,
5) Uchwałą XXIX/236/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 maja 2021r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo, obejmującej
działki nr 860 o 864 w miejscowości Gowarzewo,
6) Uchwałą XXXI/254/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września
2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo,
obejmującej działkę o nr 562 w miejscowości Gowarzewo,
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7) Uchwałą XXXII/261/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 września
2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo,
obejmującej działkę o nr 247/7 w miejscowości Gowarzewo,
8) Uchwałą XXXII/261/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 września
2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo,
obejmującej działkę o nr 247/7 w miejscowości Gowarzewo,
9) Uchwałą XXXII/263/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 września
2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w
części tekstowej w zakresie lokalizacji dróg gminnych i wewnętrznych,
10) Uchwałą XXXIV/274/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27
października 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kleszczewo, obejmującej działkę nr 42/22 w miejscowości Śródka.
2.2

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym
aktem planistycznym w gminie . Zgodnie z art. 18. Ust 2 ustawy z dnia
1990r. o samorządzie gminnym
uchwalenie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego należy do wyłącznej właściwości rady
gminy.
Teren gminy Kleszczewo w całości objęty jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XXXVI/181/2005 Rady
Gminy w Kleszczewie
z dnia 30 września 2005r. W okresie od
30.09.2005r. do 31.12.2021r. uchwalono 43 zmiany w/w planu, w tym
w 2021r. uchwalono 4 zmiany planu.
Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2021r.
l.p.

OBRĘB

Gmina
1 Kleszczewo

2 Kleszczewo
3 Tulce
4 Gowarzewo

NAZWA PLANU

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Kleszczewo
Zmiana m.p.z.p.
Gminy Kleszczewo
w miejscowości
Kleszczewo
Zmiana m.p.z.p.
Gminy Kleszczewo
w miejscowości Tulce
Zmiana m.p.z.p.
Gminy Kleszczewo

UCHWAŁA

PUBLIKACJA

NR

DATA

DZ.

POZ.

DATA

XXXVII/181/2005

30.09.
2005

158

4295

18.11.
2005

XIX/115/2008

30.04.
2008

101

1898

24.06.
2008

101

1899

101

1900

XIX/116/2008
XIX/117/2008

30.04.
2008
30.04.
2008

24.06.
2008
24.06.
2008
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5 Gowarzewo

6 Gowarzewo

7 Gowarzewo

8 Gowarzewo

9 Bylin

10 Krzyżowniki

11 Markowice

12 Tulce

13 Tulce

14 Kleszczewo

15 Tulce
Kleszczewo,
Tulce,
Gowarzewo
16 i Komorniki

w miejscowości
Gowarzewo
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Kleszczewo
dla wybranych terenów w
obrębie geodezyjnym
Gowarzewo, w celu
określenia zasad
lokalizacji urządzeń
związanych z wydob. I
przesyłem gazu ziemnego
Zmiana m.p.z.p.
Gminy Kleszczewo
obejmująca działki nr 1
oraz 7 w obrębie
Gowarzewo
Zmiana m.p.z.p.
Gminy Kleszczewo
obejmująca działki nr
68/3, 68/4, 68/5, 68/6,
68/7, 69/4, 448, 70/3
w obrębie Gowarzewo
Zmiana m.p.z.p.
Gminy Kleszczewo
obejmująca działki nr
209/3, 209/4 w obrębie
Gowarzewo
Zmiana m.p.z.p.
Gminy Kleszczewo
obejmująca działkę nr
75/4 w obrębie
Bylin
Zmiana m.p.z.p.
Gminy Kleszczewo
obejmująca działki nr
71/1, 71/2 w obrębie
Krzyżowniki
Zmiana m.p.z.p.
Gminy Kleszczewo
obejmująca działki nr
70/1, 70/2 w obrębie
Markowice
Zmiana m.p.z.p.
Gminy Kleszczewo
dla terenu działek nr ew.
113/2 i 116/1 położonych
w Tulcach
Zmiana m.p.z.p.
Gminy Kleszczewo
dla terenu działek nr ew.
5/19, 5/23, 56, 57, 58/7,
58/5, 58/6, 58/3, 58/1,
59/10, 59/6, 59/11
położonych w Tulcach
Zmiana m.p.z.p.
Gminy Kleszczewo
obejmująca działki
położone w miejscowości
Kleszczewo
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo obejmująca
działkę położoną w
miejscowości Tulce
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo obejmująca
działki położone w

X/73/2011

07.09.
2011

4601

27.10.
2011

XX/142/2012

27.06.
2012

3569

14.08.
2012

XX/143/2012

27.06.
2012

3570

13.08.
2012

XX/144/2012

27.06.
2012

3575

14.08.
2012

XX/145/2012

27.06.
2012

3576

14.08.
2012

XX/165/2012

29.10.
2012

543

16.01.
2013

XX/166/2012

29.10.
2012

549

16.01.
2013

XXXIII/243/2013

25.09.
2013

5904

31.10.
2013

XXXVI/266/2013

18.12.
2013

348

15.01.
2014

XXXVII/272/2014

29.01.
2014

1173

24.02.
2014

XXII/156/2016

30.11.
2016

7718

7.12.
2016

XXV/173/2017

25.01.
2017

884

31.01.
2017

286
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17 Krzyżowniki

18 Kleszczewo

19 Tulce

20 Nagradowice

21 Tulce

22 Tulce

23 Krzyżowniki

24 Tulce

25 Tanibórz

26 Tulce

Tulce,
Komorniki,
Śródka
27 i Krzyżowniki
Szewce,
Komorniki
28 i Śródka

29 Gowarzewo

30 Kleszczewo

Kleszczewie, Tulcach,
Gowarzewie
i Komornikach
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo obejmująca
działkę o nr. ewid. 80/35
w Krzyżownikach
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo obejmująca
działki położone w
Kleszczewie
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
część działki nr 5/28,
położonej w obrębie Tulce
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
działkę o numerze
ewidencyjnym 69/72,
położoną w miejscowości
Nagradowice
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
działkę o numerze
ewidencyjnym 193/26,
położoną w obrębie Tulce
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
część działki nr 5/28,
położonej w obrębie Tulce
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo działki nr 99,
100, 101, 102, 103,
30/17 i 30/18 położone w
obrębie Krzyżowniki
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
działki o nr. ewid. 260/7 i
260/8, obręb Tulce
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
część działki nr 438/3,
położonej w miejscowości
Tanibórz, obręb
Gowarzewo
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
tereny położone w
obrębie Tulce
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
tereny przemysłowousługowe wzdłuż
Autostrady A-2, położone
w obrębach Tulce,
Komorniki, Śródka i
Krzyżowniki – etap I
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmującej
działki położone w
Szewcach, Komornikach i
Śródce
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmującej
działkę nr ewid. 189/8,
położoną w Gowarzewie
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
teren położony w
Kleszczewie

XXV/174/2017

25.01.
2017

885

31.01.
2017

XXVIII/200/2017

10.04.
2017

3348

19.04.
2017

XXXV/265/2017

26.10.
2017

7111

6.11.
2017

XXXVII/287/2017

20.12.
2017

78

2.01.
2018

XXXVII/288/2017

20.12.
2017

79

2.01.
2018

XXXVII/289/2017

20.12.
2017

80

2.01.
2018

XXXVII/290/2017

20.12.2017

81

2.01.2018

XXXVII/307/2017

20.12.
2017

444

9.01.
2018

XXXIX/320/2018

7.03.
2018

2259

13.03.
2018

XLIV/358/2018

25.07.
2018

6136

30.07.
2018

XLIV/359/2018

25.07.
2018

6137

30.07.
2018

XLVI/372/2018

26.09.
2018

7426

2.10.
2018

XLVI/373/2018

26.09.
2018

7427

2.10.
2018

XLVI/374/2018

26.09.
2018

7428

2.10.
2018
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Tulce,
31 Gowarzewo
Nagradowice,
32 Zimin

33 Krzyżowniki
Krzyżowniki,
Komorniki,
Markowice,
34 Śródka

35 Kleszczewo

Gowarzewo,
36 Krerowo

37 Tulce

38 Śródka

39 Gowarzewo

Kleszczewo,
40 Krzyżowniki

41

Nagradowice
Śródka

42

Tulce
Bylin

43

Tulce

Kleszczewo,
44 Krzyżowniki

Zmiana m.p.z.p . Gminy
Kleszczewo, obejmująca
działki położone w
Tulcach i Gowarzewie
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
teren przeznaczony pod
linie 110 kV
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
obejmującej teren
aktywizacji gospodarczej
w Krzyżownikach
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
działki położone w
Krzyżownikach,
Komornikach,
Markowicach i Śródce
Zmiana m.p.z.p Gminy
Kleszczewo, obejmująca
działkę nr ewid. 15/72
położoną w Kleszczewie
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
działkę nr ewid. 355/2
położoną w Szewcach
obręb Gowarzewo oraz
113 położoną w Krerowie
pod budowę elektrowni
fotowoltaicznej
Zmiana m.p.z.p Gminy
Kleszczewo, obejmująca
działki nr ewid. 146/10,
146/11, 146/22 i część
146/21, zlokalizowane w
Tulcach
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
część działki nr ewid.
19/5, położonej w Śródce
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
działki położone w
Gowarzewie – etap I
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
działki zlokalizowane w
obrębie Krzyżowniki oraz
w obrębie Kleszczewo w
zakresie części tekstowej
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
tereny położone w
Nagradowicach oraz
Śródce
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
działki położone w
Tulcach i Bylinie
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmująca
część działko o nr ewid.
591, obręb Tulce
Zmiana m.p.z.p. Gminy
Kleszczewo, obejmującej
tereny wzdłuż drogi
wojewódzkiej Nr 434 pod

VI/46/2019

26.03.2019

4086
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2019

VIII/57/2019

29.05.2019

5960

18.06.
2019

IX/69/2019

19.06.2019

6304

2.07.
2019

IX/71/2019

19.06.2019

6305

2.07.
2019

XVIII/128/2020

29.04.2020

4201

19.05.
2020

XVIII/129/2020

29.04.2020

4202

19.05.
2020

XVIII/130/2020

29.04.2020

4203

19.05.
2020

XVIII/131/2020

29.04.2020

4366

27.05.
2020

XVIII/132/2020

29.04.2020

4367

27.05.
2020

XXIII/175/2020

29.10.2020

8491

12.11.
2020

XXIX/228/2021

26.05.2021

4984

22.06.
2021

XXIX/230/2021

26.05.2021

4998

22.06.
2021

XXIX/231/2021

26.05.2021

4999

22.06.
2021

XXXV/296/2021

24.11.2021

10132

28.12.
2021
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realizacje ścieżki
rowerowej

W 2021r. Uchwałą Nr XXIX/221//2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26
maja 2021r.dokonana została „Ocena aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo.
Analizie podany został okres od początku 2016r. tj. od daty poprzedniej
oceny do kwietnia 2021r.
W okresie od 24 lutego 2016 do 31.12 2021r. podjętych zostało 50 niżej
wskazanych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
l.p.

NAZWA PLANU

UCHWAŁA
NR

DATA

1

XV/111/2016

24.02.2016

2

XVI/122/2016

22.03.2016

3

XVII/130/2016

27.04.2016

4

XX/145/2016

28.09.2016

5

XXIII/169/2016

21.12.2016

6

XXV/179/2017

22.03.2017

7

XXVII/192/2017

29.03.2017

8

XXVII/193/2017

29.03.2017

9 XXVIII/201/2017

10.04.2017

10 XXVIII/202/2017

10.04.2017

11

XXXI/220/2017

31.05.2017

12

XXXII/226/2017

28.06.2017

13 XXXVII/295/2017

20.12.2017

14 XXXVII/296/2017

20.12.2017

15 XXXVII/297/2017

20.12.2017

16 XXXVII/298/2017

20.12.2017

17 XXXVII/299/2017

20.12.2017

Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działki
położone w Gowarzewie, Kleszczewie, Komornikach,
Krzyżownikach, Śródce, Nagradowicach i Tulcach
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działki
położone w Bylinie, Gowarzewie, Komornikach i
Krzyżownikach
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działki
położone w Kleszczewie
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działki
położone w Kleszczewie, Tulcach i Gowarzewie
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działki nr
99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie
Krzyżowniki
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca część
działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca tereny
położone w obrębie Tulce
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działkę o
numerze geodezyjnym 69/72, położoną w miejscowości
Nagradowice
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działkę o
numerze geodezyjnym 193/26,położoną w obrębie Tulce
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca część
działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca część
działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb
Gowarzewo
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca tereny
położone w obrębie Tulce
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działki
położone w Kleszczewie
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca część
działki położonej w Bylinie
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działki
położone w Szewcach, Komornikach i Śródce
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca teren
położony w Gowarzewie pomiędzy ul. Siekierecką i Trzecką
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca teren
położony w Kleszczewie
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18 XXXVII/300/2017

20.12.2017

19 XXXVII/301/2017

20.12.2017

20 XXXVII/302/2017

20.12.2017

21 XXXVII/303/2017

20.12.2017

22

XLII/342/2018

28.05.2018

23

XLII/343/2018

28.05.2018

24

XLV/371/2018

05.09.2018

25

XLVI/375/2018

26.09.2018

26

XLVI/376/2018

26.09.2018

27

XLVI/377/2018

26.09.2018

28

XLVI/379/2018

26.09.2018

29

XLVI/381/2018

26.09.2018

30

XLVI/382/2018

26.09.2018

31

XLVII/391/2018

16.10.2018

32

VI/48/2019

26.03.2019

33

XIII/90/2019

30.10.2019

34

XVIII/138/2020

29.04.2020

35

XX/154/2020

24.06.2020

36

XXIX/233/2021

26.05.2021

37

XXIX/235/2021

26.05.2021

38

XXIX/237/2021

26.05.2021

39

XXXI/255/2021

02.09.2021

40

XXXII/262/2021

29.09.2021

41

XXXII/264/2021

29.09.2021

42

XXXIV/275/2021

27.10.2021

43

XXXIV/276/2021

27.10.2021

44

XXXIV/277/2021

27.10.2021

Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działki
położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach,
Śródce, Gowarzewie i Szewcach
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działkę nr
ewid. 189/8, położoną w Gowarzewie
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działkę nr
ewid. 70/42, położoną w Komornikach
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działki
położone w Gowarzewie
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca teren
przeznaczony pod linie 110 kV
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca teren
przeznaczony pod aktywizację gospodarczą
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca teren
zlokalizowany w Krzyżownikach
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo w zakresie części
tekstowej
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działkę nr
ewid. 15/72, położoną w Kleszczewie
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działkę nr
ewid. 355/2 położoną w Szewcach obręb Gowarzewo oraz
113 położoną w Krerowie pod budowę elektrowni
fotowoltaicznej
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca tereny
położone w Nagradowicach oraz Śródce
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca tereny
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 pod realizację ścieżki
rowerowej
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działkę nr
ewid. 19/5, położoną w Śródce
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działki nr
ewid. 146/10,146/11,146/22 i część 146/121
zlokalizowane w Tulcach
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działki
położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działki
zlokalizowane w obrębie Krzyżowniki oraz w obrębie
Kleszczewo w zakresie części tekstowej
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca działki
położone w rejonie ul. Pogodnej w Gowarzewie
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmująca część
działki nr ewid. 591, obręb Tulce
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmującej działki nr
498/3, 498/4, 462/3 oraz 4623/4 w miejscowości
Gowarzewo
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmującej działkę nr
245/4 w miejscowości Gowarzewo
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmującej działki nr
860 o 864 w miejscowości Gowarzewo
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmującej działkę nr
860 o 864 w miejscowości Gowarzewo
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmującej działkę nr
247/7 w miejscowości Gowarzewo
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmującej część
działek nr 93/3 i 94/4 w miejscowości Kleszczewo
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmującej działkę nr
42/22 w miejscowości Śródka
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmującej działkę nr
98 w miejscowości Tulce
Zmiana m.p.z.p. Gminy Kleszczewo obejmującej tereny
rekreacyjno-sportowe i usługowe w miejscowości
Kleszczewo
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W 2021 kontynuowano rozpoczęte procedury sporządzanych zmian
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i w 9 przypadkach
rozpoczęcie procedury zmiany planu
Spośród 44 uchwał podjętych w okresie od 24 lutego 2016r. do 31.12
2021r. uchwalono 28 zmiany, a 14 planów jest na różnym etapie procedury
planistycznej. Dwa plany dotyczące zmiany w miejscowości Gowarzewo nie
są dalej procedowane, bowiem nie uzyskały zgody Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne z uwagi na
fakt, iż są to grunty klasy IIIa i IIIb.
W okresie od 24.02.2016r. do 31.12.2021r. wpłynęło łącznie 189 wniosków
o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, w tym 39 wniosków w
2021r.
Na sporządzenie zmiany panów wydatkowano w 2021r. kwotę 110.447,24
zł.
3. Zasoby materialne gminy
3.1. Gminny Program Rewitalizacji
Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji określa zasady oraz tryb
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Samorządy otrzymały
podstawę prawną do podjęcia kompleksowych działań służących
rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Rewitalizacja stanowi proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych,
prowadzonych w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie
gminnego programu rewitalizacji.
Program Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo przyjęty Uchwałą Nr
XXXII/222/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28.06.2017r. zmieniony
Uchwałą Nr XXXIII/240/2017 z dnia 05.09.2017r.
W Gminnym Programie Rewitalizacji wyznaczono 2 podobszary rewitalizacji,
którymi są część sołectwa Nagradowice oraz część sołectwa Komorniki.
Gminny Program Rewitalizacji zawiera szczegółową diagnozę obszaru
rewitalizacji, cele rewitalizacji
oraz listę planowanych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
Gminny Program Rewitalizacji stanowi niezbędny
dokument umożliwiający ubieganie się o środki unijne na programy
rewitalizacyjne w ramach programów operacyjnych w perspektywie
finansowej 2014-2020
Główne ukierunkowania na osiągnięcie celów rewitalizacji ujęte w Gminnym
Programie Rewitalizacji to :
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1. Animacja lokalna –pobudzenie aktywności i zwiększenie poziomu
integracji lokalnej społeczności
2. Trening kompetencji społecznych – przeciwdziałaniem wykluczeniu
społecznemu
3. Bezpłatne poradnictwo prawne – przeciwdziałaniem wykluczeniu
społecznemu
4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Komornikach – stworzenie
miejsca aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców Komornik
5. Budowa świetlicy wiejskiej w Nagradowicach – stworzenie miejsca
aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców Nagradowic
6. Ożywienie społeczne obszaru rewitalizacji poprzez rekultywację
stawu w Komornikach i zagospodarowanie jego najbliższego
otoczenia
7. Rewitalizacja parku w Komornikach na rzecz aktywizacji społecznej
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4375/2017 dnia 11
października 2017r. wpisał Program Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo
do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.
W 2018r. został złożony wniosek pod nazwą „Włączenie społeczne
mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości
Komorniki oraz Nagradowice” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałanie
9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich,
poprzemysłowych i powojskowych, który uzyskał dofinansowanie.
W 2020r. prowadzona była procedura przetargowa.
Projekt składa się z 4 komponentów :
1) przebudowa świetlicy w Komornikach,
2) budowa świetlicy w Nagradowicach (formuła zaprojektuj wybuduj),
3) rewitalizacja stawu w Komornikach (formuła zaprojektuj wybuduj),
4) Rewitalizacja parku w Komornikach ( formuła zaprojektuj wybuduj).
Wartość całego projektu to kwota 5.371.628,31 zł, w tym kwota
dofinansowania z WRPO 4.565.884,06 zł.
W 2021r. zakończono przebudowę świetlicy w Komornikach. Kwota
zadania to 1.171.725,53 zł, w tym dofinansowanie 872.123,60 zł.
W 2021r. wyłoniono wykonawcę dla drugiego komponentu projektu
rewitalizacji, który na podstawie SIWZ opracował projekt budowy
świetlicy w Nagradowicach, uzyskał pozwolenia i rozpoczął prace
budowlane, zakończenie budowy planowane jest w 2022r.
W przypadku trzeciego komponentu rewitalizacji stawu w Komornikach,
w 2021r. wyłoniony został wykonawca, opracowana została
dokumentacja, prace w terenie wykonane zostaną w 2022r.
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Trudniejsza sytuacja występuje w przypadku rewitalizacji parku w
Komornikach. Przeprowadzone zostały 2 przetargi, w których kwoty
przekraczały wysokość przeznaczonych środków. W związku z
powyższym w celu ograniczenia kosztów wykonania poszczególnych
elementów zadania nastąpiła konieczność opracowania zmian w
specyfikacji. W tym stanie rzeczy w 2022r. ogłoszony zostanie kolejny
przetarg, a realizacja zadania potrwa do 2023 roku.
3.2

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

W 2021r. zadania z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy realizowano w oparciu o Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2018-2022 (Uchwała Nr
XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2018r.
Mieszkaniowy zasób Gminy Kleszczewo tworzy 8 lokali o łącznej
powierzchni 423,45 m2, z których 4 znajdują się w 3 budynkach
mieszkalnych oraz 4 w 2 budynkach mieszkalno-użytkowych:
Lp.

Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kleszczewo
Kleszczewo
Zimin
Zimin
Zimin
Markowice
Krerowo
Krerowo

Powierzchnie lokalu
w m2
53,50
107,41
35,90
61,10
61,50
39,83
47,68
16,53

Stan techniczny budynków jest zróżnicowany. Cztery budynki zostały
wybudowane w okresie międzywojennym a jeden w latach
sześćdziesiątych. Budynki te wyposażone są w instalacje wodociągową
sieciową, a pięć budynków posiada przyłącza gazowe.
W 2021r. nie dokonano żadnych zmian w zakresie stanu liczbowego
lokali – w trakcie roku zwolniło się mieszkanie w Ziminie o pow. 35,90
zł (zgon najemcy). W związku z powyższym zaistniała konieczność
przeprowadzenia remontu przedmiotowego mieszkania.
W 2021r. obowiązywała nadal stawka bazowa czynszu za
1m2powierzchni użytkowej
w wysokości 1,11 zł na podstawie
Zarządzenia Nr 62/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 grudnia
2018r.
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Stawka czynszu za 1m2powierzchni użytkowej ustalana jest z
uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich
wartość użytkową - maksymalna stawka wynosi 1,85zł , minimalna
0,74 zł za 1m2lokalu.
3.3

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

Informacja o zasobie nieruchomości
1) nieruchomości gruntowe ogólnie
Lp. Wykaz mienia

X
1.

Rodzaj terenów
Drogi

Zmiany w ciągu
2021r. (w ha)

Stan na dzień 31.12.2021 r.

(+) zwiększenie
(-) zmniejszenie

Powierzchnia
w ha

0,0000

134,861

Sposób zagospodarowania
64,4 % drogi trwałe
35,6 % drogi gruntowe

2.

Tereny budowlane
zabudowane

0,0000

20,3389

14,9595 ha
3,6331 ha
wieczyste

w dyspozycji gminy
oddane w użytkowanie

1,7463 ha oddane do dyspozycji
sołectw
3.

4.

Tereny budowlane
niezabudowane

Grunty rolne

+0,0169

21,6121

21,0519 ha w dyspozycji gminy
0,6023 ha oddane do
sołectw

0,0000

36,793

dyspozycji

10,5069 ha oddane w dzierżawę
2,2020 ha oddane w użytkowanie
nauczycielom
24,0841 ha oddane do
sołectw

5.

Nieużytki

Ogółem

0,0000

0,0169

6,6224

dyspozycji

5,6149 ha

w dyspozycji

1,0075 ha
sołectw

w dyspozycji

gminy

220,2274
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2) nieruchomości gruntowe w poszczególnych obrębach geodezyjnych
na dzień 31.12.2021r.
Miejscowość

Ogólna
powierzchnia
(ha)

Drogi
(ha)

Rolne
(ha)

Nieużytki
(ha)

8,0749

2,6238

0,6050

-

4,6361

0,2100

Gowarzewo

43,7512

31,5661

1,7356

2,3165

8,0803

0,0696

Kleszczewo

32,2751

13,5578

9,9574

2,9993

5,4506

0,3100

Komorniki

14,0493

9,0958

0,7041

0,7411

3,2930

0,2153

Krerowo

12,2499

11,3306

0,4704

0,4489

-

-

Krzyżowniki

12,6985

5,3191

1,3206

3,795

2,2638

-

Markowice

16,7669

9,5861

0,5109

1,175

0,3400

5,1549

Poklatki

14,7411

5,7717

0,3060

0,0134

8,3000

0,3500

Śródka

14,8015

12,1272

0,1129

0,3496

2,2118

-

Tulce

40,3957

26,4661

2,0018

9,6904

2,2174

0,0200

Zimin

10,4064

7,4167

2,6142

0,0829

-

0,2926

134,861

20,3389

21,6121

36,793

(obręb geod.)

Bylin

Razem

220,2274

Tereny
Tereny
zabudowane niezabudowane
(ha)
(ha)

6,6224

3) nieruchomości gruntowe wartościowo
Lp. Wykaz mienia

X

Rodzaj
terenów

Stan na
początek
2021r. ( w zł)

Zmiana w ciągu
2021r.

Stan na 31.12.2021r.

X

(+) zwiększenie
(-) zmniejszenie

X

1.

Drogi

3.348.651,08

0,00

3.348.651,08

2.

Tereny
budowlane
zabudowane

1.969.652,48

0,00

1.969.652,48
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3.

Tereny
2.867.143,62
budowlane
niezabudowane

+10.806,66

2.877.950,28

4.

Grunty rolne

310.420,10

0,00

310.420,10

5.

Nieużytki

936,20

0,00

936,20

Ogółem

8.496.803,48

+10.806,66

8.507.610,14

4) lokale użytkowe
Lp.

Miejsce położenia
lokalu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kleszczewo
Gowarzewo
Tulce
Tulce
Tulce
Tulce
Tulce

14.

Tulce

15.
16.

Tulce
Zimin

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
X

Nagradowice
Nagradowice
Nagradowice
Markowice
Poklatki
Krerowo
Kleszczewo
Razem

Przeznaczenie

Powierzchnia
w m2

Tryb
udostępnienia

Świetlica środowiskowa
Poczta polska
Telekomunikacja
PZU
GOK
Pomieszczenie w hala
sportowa
gabinet stomatologiczny
Sklep ogólnospożywczy
Poradnia lekarska
Punkt apteczny
(zakład fryzjerski)
Gabinet stomatologiczny
Punkt pomocy prawnej

45,77
30,94
15,35
8,50
104,00
177,86

Użytowanie
Umowa najmu
Umowa najmu
Umowa najmu
Użytkuje GOK
Użytkuje szkoła

26,29
197,78
149,73
55,44
13,56
18,46
16,47

Biuro Towarzystwa Pamięci
Powstańców
Wielkopolskich
( lokal gastronomiczny)
Budynek szkoły

5,59

Umowa najmu
Umowa najmu
Umowa najmu
Umowa najmu
Wolny
Umowa najmu
Użyczony
Nieodpłatnie
Użyczony
nieodpłatnie

Przychodnia lekarska
Gabinet stomatologiczny
apteka
(po sklepie)
( po sklepie)
Siedziba OPS
x

252,61
1344,10

138,25
39,45
108,92
33,81
49,81
43,61
193,52
1937,12

Wolny
Użyczenie
nieodpłatne
prowadzenie
szkoły
Umowa najmu
Umowa najmu
Umowa najmu
Wolny
Wolny
Umowa najmu
Użyczenie
x

Dochody z mienia
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W 2021r. Gmina Kleszczewo z tytułu wykonywania prawa własności i
innych praw majątkowych uzyskała następujące dochody :
L.p.

Źródło dochodów

Wykonanie

1.

Sprzedaż mienia

2.

przekształcenie użytkowania wieczystego w
prawo własności

3.

dzierżawa gruntów rolnych

14.352,80

4.

najem mieszkań

10.047,36

5.

wynajem lokali użytkowych

6.

wieczyste użytkowanie gruntów

Razem

802.500,00
7.446,40

136.775,12
34.190,37
1.005.312,05

4. Program Opieki nad zabytkami

Program na lata 2020-2023 przyjęty został Uchwała Nr XXI/166/2020
Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 sierpnia 2020r.
Podstawowym celem Programu jest wypracowanie działań lokalnego
samorządu, mających na celu poprawę stanu zachowania i utrzymaniu
środowiska kulturowego, w tym:
1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań
strategicznych
wynikających
z
koncepcji
przestrzennego
zagospodarowania kraju;
2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu
kulturowego i
dziedzictwa
archeologicznego,
łącznie
z
uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi
ekologicznej;
3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do
poprawy stanu ich
zachowania;
4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu
kulturowego;
5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla
potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie
inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę
nad zabytkami;
6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków,
eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych
zabytków;
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7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy
związanych z opieką nad zabytkami;
8) zapoznanie z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami
Gminy;
9) wspieranie
działań
zmierzających
do
pozyskania
środków
finansowych na opiekę nad zabytkami;
10)uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków przy sporządzaniu i
zmianie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy.
W ramach realizacji Programu w 2021r. gmina Kleszczewo udzieliła
wsparcia na remont zabytkowych kościołów:
1) w Kleszczewie na prace budowlane i konserwatorskie w wysokości
38.697,67 zł,
2) w Tulcach na prace budowlane w wysokości 45.500,00 zł.

5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Obowiązujący w gminie Kleszczewo Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Kleszczewo przyjęty został Uchwałą Nr XIV/92/2016 Rady Gminy
Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016. Program sfinansowany został ze
środków Unii Europejskiej , które pozyskało Stowarzyszenie Metropolia
Poznań. Ten dokument umożliwia gminie realizować plany w i uzyskiwać
dofinansowania z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnych
Programów Operacyjnych Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, a w
szczególności jego załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy podlegał
zmianie Uchwałami :Nr XVI/116/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22
marca 2016r.; Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22
czerwca 2016r.;Nr XXVI/188/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22
lutego 2017r.; Nr XXXIII/241/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05
września 2017r. oraz Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia
28 września 2017r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Kleszczewo jest dokumentem
strategicznym, określającym rozwiązania przyjęte przez gminę Kleszczewo
w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, w obszarach
związanych użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie,
energetyce, gospodarce komunalnej, a także zarządzania gminą w latach
2015-2020.
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Celem strategicznym zapisanym w planie jest transformacja gminy w
kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych.
W 2021r. w ramach realizacji Planu realizowano lub podjęto realizację
następujących działań :
1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu
zborowego na terenie gminy Kleszczewo (WRPO ZIT) obejmujące:
a) Węzeł przesiadkowy w Kleszczewie – oddany w 2020r.
b) Węzeł przesiadkowy w Tulcach – oddany w 2020r.
c) Przebudowę ul. Sportowej w Kleszczewie – większość
prac
wykonano w 2020r.
d) Zakup ostatniego z 9 autobusów Solaris Urbino
e) Modernizację bazy Zakładu Komunalnego (realizacja w 2020,
2021r.)
2. Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice (WRPO ZIT) w
formule zaprojektuj-wybuduj
w 2021r. prowadzone było
postępowanie przetargowe – realizacja planowana jest w 2022r.
3. W partnerstwie z powiatem poznańskim (po stronie gminy oświetlenie
uliczne) przygotowywana jest budowa ścieżki rowerowej z Poznania
przez Tulce do Gowarzewa (WRPO ZIT). Realizacja zadania
uzależniona jest od wykonania projektu przez Powiat Poznański–
przeniesiona na 2022r.
4. W 2021r. realizowano program instalacji odnawialnych źródeł energii
(OZE) na ternie gmin Kleszczewo i Krzykosy (WRPO), gdzie nasza
gmina jest partnerem wiodącym. Projekt dofinansowany w ramach
WRPO. Całkowita wartość projektu (kolektory słoneczne, panele
fotowoltaiczne, gruntowe pompy ciepła) 11.327.585,28 zł, kwota
kosztów
kwalifikowalnych
10.406.116,00zł,
dofinansowanie
8.845.198,60 zł.
Z 3 komponentów projektu instalacji OZE w 2021r. zakończony
został jeden – montaż kolektorów słonecznych - zamontowano 113
kolektorów o wartości zadania 1.135.970,78 zł w tym dofinasowanie
z UE 887.209,60 zł. W gminie Kleszczewo wykonano 45 instalacji –
wartość 444.561,78 zł dotacja UE 348.857,85 zł.
W 2021r. zaawansowane były również prace związane z montażem
paneli fotowoltaicznych, podpisana została umowa na instalacje
gruntowych pomp ciepła.
6. Program Ochrony Środowiska
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Program przyjęty Uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Kleszczewo z
dnia 22 czerwca 2016r. na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023r. Pogram
jest kontynuacją
dotychczas podejmowanych działań w zakresie
problematyki ochrony środowiska.
Celem programu jest głównie realizacja polityki ochrony środowiska , która
jest zbieżna z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i
programowych gminy. Realizacja jego założeń ma przyczynić się do
poprawy stanu i jakości środowiska naturalnego, poprawy i uporządkowania
zarządzania środowiskiem oraz zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości
życia mieszkańców. W Programie wyznaczono cele i kierunki interwencji w
zakresie ochrony środowiska oraz priorytety i zadania a także 10 obszarów
interwencji, w ramach których wyznaczono cele do realizacji.
Najważniejszymi kwestiami dla Gminy Kleszczewo wynikającymi z analizy
stanu i zagrożeń środowiska i obszarów stwarzających problemy w skazane
w programie to inwestycje i czynności administracyjno-organizacyjne w
zakresie :
1) rozbudowy sieci infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w celu poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
2) wymiana źródeł ogrzewania, termomodernizacja budynków,
wprowadzania energii odnawialnej, modernizacja systemu
komunikacyjnego, upowszechnianie transportu zbiorowego w celu
utrzymania dobrej jakości powietrza i poprawy stanu w całej
strefie wielkopolskiej,
3) rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w
związku z ciągłym dostosowywanie nowych przepisów ustawy o
utrzymani czystości i porządku.
Do działań podejmowanych prze gminę w 2021r. w ramach realizacji
Programu wpisują się następujące działania :
1) budowa oczyszczalni ścieków w Nagradowicach oraz sieci kanalizacji
sanitarnej (WRPO),
2) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
3) przygotowanie kolejnych projektów
w celu termomodernizacji
budynków stanowiących własność gminy,
4) prowadzenie zbiórki przeterminowanych leków i zużytych baterii,
5) instalowanie nowych koszy na śmieci w parkach i przy drogach,
6) utrzymywanie zieleni i prowadzenie nowych nasadzeń,
7) likwidacja wyrobów zawierających azbest,
8) współpraca ze Związek Międzygminnym „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej” w zakresie
akcji o charakterze
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edukacyjnym oraz w zakresie organizacji
wielkogabarytowych, prowadzenia PSZOK itp.

zbiórek

odpadów

Zakończona w 2021r. modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni
ścieków w Nagradowicach umożliwi w przyszłości przyjęcie ścieków z
terenu całej gminy. Efektem bezpośrednim rozbudowy jest podwojenie
możliwości oczyszczalni ścieków w stosunku do działającej wcześniej
instalacji. Wykonano także część budowlaną drugiego reaktora, który po
wyposażeniu w urządzenia umożliwi kolejne podwojenie ilości
oczyszczanych ścieków, co pozwoli w pełni zaspokoić potrzeby
mieszkańców całego obszaru gminy na kolejne lata. Są także gotowe
rozległe projekty budowy sieci kanalizacyjnych, a więc jesteśmy gotowi
do realizacji zadań w zakresie sanitacji na dużą skalę – tempo prac zależy
od możliwości pozyskania środków zewnętrznych w kolejnych latach.

7. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
Program przyjęty został Uchwałą Nr XXXIV/253/2013 Rady Gminy
Kleszczewo z dnia 30 października 2013r. na lata 2013-2032.
Głównym celem Programu jest usunięcie oraz unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest, ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych
spowodowanych obecnością azbestu, oraz likwidację szkodliwego
oddziaływania azbestu na środowisko. Powyższe cele będą realizowane
do roku 2032.
Opracowanie Programu zostało poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji
pokryć dachowych, a także innych wyrobów azbestowych np. rur
azbestowo-cementowych. Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła na
oszacowanie kosztów usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu
Gminy Kleszczewo. W Programie wskazano również potencjalne źródła, z
których można finansować usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest.
Likwidacja azbestu odbywa się przy współpracy z Powiatem Poznańskim,
który organizuje przetarg i wyłania wykonawcę.
W 2021r. zrealizowano 17 wniosków na łączną kwotę 18.968,35 zł, w
tym środki z budżetu gminy w kwocie 9.099,12 zł. Usunięto 33,145 Mg
azbestu.
8. Program
opieki
nad
zwierzętami
zapobiegania bezdomności zwierząt
Kleszczewo

bezdomnymi
oraz
na terenie Gminy
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Program na 2021r. przyjęty został Uchwałą Nr XXVIII/213/2021 Rady
Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2021r.
Program realizowany jest we współpracy ze Związkiem Międzygminnym
„Schronisko dla zwierząt” w Kostrzynie, którego gmina jest członkiem
oraz lecznicą weterynaryjną i policją.
Celem Programu jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo.
Zadania priorytetowe Programu to: zapewnienie bezdomnym
zwierzętom miejsca w schronisku; opieka nad wolno żyjącymi kotami,
w tym ich dokarmianie; ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt;
znakowanie zwierząt, w szczególności psów oraz edukacja mieszkańców
Gminy Kleszczewo w zakresie opieki nad zwierzętami.
Wydatki łączne na realizację programu (składka członkowska oraz
interwencje lekarza weterynarii to kwota 61.356,74 zł.
W 2021r. do schroniska dla zwierząt w Skałowie przekazano 16 psów i 8
kotów.
9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Kleszczewo
Strategia przyjęta została Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Gminy
Kleszczewo z dnia 30 listopada 2016r na lata 2016-2021.
Strategia
jest
długoletnim
planem
działania
społecznego
podejmowanego dla zmiany negatywnych stanów emocjonalnych,
biologicznych, zdrowotnych, ekonomicznych, intelektualnych wśród
mieszkańców gminy Kleszczewo, prowadzenia profilaktyki w zakresie
niektórych grup społecznych, kształtowania zachowań prozdrowotnych
w rozumieniu zdrowia społecznego, psychicznego i fizycznego.
Główne cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych to:
1) integracja systemu wsparcia poprzez profesjonalizację pomocy
społecznej, kooperację instytucji gminnych na rzecz społeczności
kleszczewskiej, rozwój programów dla grup społecznych poprzez
szkolenia dla kadry pomocy społecznej, GKRPA, ZI, pracę socjalna,
usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie, profilaktyka zdarzeń
trudnych (asystent rodziny), przedsięwzięcia dla grup społecznych:
niepełnosprawni, seniorzy, rodzina chorzy.
2) wspomaganie rozwoju ruchu obywatelskiego - koordynowanie
współpracy powstałych organizacji non-profit dla dobra społeczności
kleszczewskiej poprzez konkurs dla organizacji pozarządowych,
spotkanie wszystkich organizacji, animowanie środowiska - świetlice
środowiskowe wyzwalające aktywność społeczną.
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3) Pomaganie w dobrostanie zdrowotnym poprzez programy zdrowotne,
grupy wsparcia, ekonomia społeczna.
W ramach Strategii w 2021r. realizowano następujące zadania :
1) szkolenie kadry pomocy społecznej w formie on-line ze względu na
pandemię.
2) prowadzono pracę socjalną z 498 mieszkańcami (236 rodzinami), a
tj. 4,57 % społeczności gminy objętych zostało działaniami na rzecz
poprawy funkcjonowania w ich środowisku społecznym w celu
wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej we współpracy
z organizacjami pozarządowymi zwłaszcza Stowarzyszeniem
„Pomagam” w Kleszczewie.
3) prowadzono
poradnictwo
specjalistyczne
(psychologiczne
i
pedagogiczne) dla 219 osób.
4) asystent rodziny zajmował się w profilaktyce zdarzeń trudnych z 12
rodzinami.
5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie kooperując ze
Stowarzyszeniem „Pomagam” w Kleszczewie zrealizował następujące
przedsięwzięcia:
a) wycieczka międzypokoleniowa na Kaszuby ( 50 osób) w dniach 1718 czerwiec 2021r.,
b) warsztaty z wyplatania rękodzieła
ze sznurka dla osób z
niepełnosprawnością, z opiekunami z w miesiącu listopadzie i
grudniu 2021r.,
c) warsztaty z wyplatania makram dla Seniorów w miesiącu
październiku i listopadzie 2021r.,
d) wycieczka dla seniorów i uczestników Klubu Samopomocy do Lądu,
Ciążenia, Pyzdr, Borzykowa- w dniu 28 września 2021r.,
e) wyjazd osób niepełnosprawnych z opiekunami na musical
„Kombinat” do Teatru Muzycznego w Poznaniu w dniu 24 września
2021.
f) funkcjonowanie
Klubu
Samopomocy
dla
15
osób
z
niepełnosprawnością,
g) wycieczka międzypokoleniowa do Bydgoszczy w dniu 11 września
2021r.,
h) wycieczka uczestników świetlic środowiskowych do Parku Rozrywki
Nenufar w Kościanie w dniu 2 października 2021r.
Ponadto w ramach realizacji Strategii ogłoszono konkursy dla
organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych,
seniorów i dzieci.
W placówkach wsparcia dla dzieci młodzieży (świetlice środowiskowe)
zagospodarowano czas dla 27 dzieci.
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10. Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Program przyjęty został na lata 2021-2025 Uchwałą Nr XXIII/174/2020
Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2020r.
Cel główny programu to zwiększenie zintegrowanych działań na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kleszczewo oraz
zmniejszenie skali tego zjawiska. Cele szczegółowe to zintensyfikowanie
działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
przez Zespół Interdyscyplinarny, zwiększenie dostępności i skuteczności
ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie
skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz
podnoszenie poziomu kompetencji członków Zespołu Interdyscyplinarnego
i grup roboczych w celu podnoszenia jakości świadczonych usług z
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Program jest realizowany przez Zespół Interdyscyplinarny powołany przez
Wójta Gminy. W ramach tego programu działały Zespoły Interdyscyplinarne
i grupy robocze w sprawie przemocy.
W 2021r. w ramach realizacji Programu :
1) odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, na których
podjęto decyzje o zakończeniu Niebieskich Kart lub ich dalszego
prowadzenia.
2) powołanych zostało 8 grup roboczych, które odbyły 19 posiedzeń.
3) punkt Konsultacyjny współpracował z 2 kobietami i 1 mężczyzną.
4) zamknięto procedury w zakresie 7 Niebieskich Kart,
5) 11 rodzin objęto Niebieskimi Kartami z łączną liczbą osób w rodzinach
33,
6) 1 sprawę przekazano do Prokuratury, która umorzyła postępowanie.
11. Program Wieloletni „Posiłek w szkole i domu”
Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019- 2023”
przyjęty został Uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia
6 lutego 2019.
Program posiłek w szkole jest programem osłonowym, którego celem jest
ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program zapewnia
także wsparcie finansowe organom prowadzącym publiczne
szkoły
podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków.
Cele szczegółowe programu to :
1) poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
2) poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
3) kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród rodzin.
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Realizacja Programu w 2021 przedstawiała się następująco:
Koszt ogółem : 104.634,00 zł, w tym dotacja 58.766,00 zł, środki
budżetu gminy 45.867,00 zł.
1) 61 rodzin otrzymało świadczenie pieniężne na dożywianie – zasiłek
celowy na zakup żywności ( 168 osoby w rodzinach).
2) z posiłku ( obiadu) korzystało 40 osób,
3) 2 dzieci korzystało z programu osłonowego – posiłek bez
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego – decyzja
dyrektora szkoły.
Programem są objęte osoby przy 150 % kryterium ustawowego z ustawy
o pomocy społecznej ( 792 zł dla osoby w rodzinie i 1051,50 dla osoby
samotnie gospodarującej).

12. Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii
Program na lata 2021-2025 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo
Nr XXV/192/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.
Głównym celem Programu jest ograniczenie liczby osób sięgających po
narkotyki i dostępu do środków psychoaktywnych, między innymi
poprzez edukowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zagrożeń
stwarzanych
prze
przyjmowanie
narkotyków,
kształtowanie
umiejętności społecznych radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz
promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci
i młodzieży.
W 2021r. z tego programu finansowano w części Punkt Konsultacyjny
ds. uzależnień i przemocy. W roku 2021 nie zgłosiła się żadna osoba,
która ma problem z narkotykami i nie zgłosiła także takiej osoby
rodzina.
13. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Program na 2021r. przyjęty został Uchwałą Nr XXV/191/2020 Rady Gminy
Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2020r.
Celem programu jest między innymi zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych, niwelowanie rozmiarów problemów, które
obecnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia
sobie już z istniejącymi problemami.
Cele szczegółowe to działania edukacyjne na temat szkodliwości spożywania
napojów alkoholowych, informowanie o prawach osób, wobec których
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stosowana jest przemoc w rodzinie, udzielanie rodzinom, w których
występuje uzależnienie oraz przemoc w rodzinie pomocy psychologicznej i
prawnej, promowanie postaw ograniczających spożycie napojów
alkoholowych, przeprowadzenie wśród dorosłych mieszkańców
W 2021r. obowiązywał limit
115
zezwoleń na sprzedaż
napojów
alkoholowych
ustalony przez Radę Gminy Kleszczewo Uchwałą Nr
XLIII/347/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
Kleszczewo.
Na dzień 31.12.2021r. w ramach obowiązującego limitu wykorzystanych
jest :
a) 51 zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)
b) 7zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).
W roku 2021 wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza
miejscem sprzedaży i 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
miejscu sprzedaży. Wydano 8 decyzji
o wygaśnięciu zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych
spowodowanych likwidacją punktu
sprzedaży (3) i zmiana rodzaju działalności (5).
Działania w zakresie realizacji Programu profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych prowadzi Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
W 2021r. w ramach realizacji programu podejmowano następujące
czynności :
1) prowadzono rozmowy z 3 osobami w sprawie nadużywania
alkoholu i podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od
alkoholu.
2) działał Punkt Konsultacyjny, w którym pracował psycholog i
specjalista w zakresie polityki społecznej.
3) w ramach programu prowadzona była Akcja Zima i Akcja Lato
przez GOKiS w Kleszczewie.
4) finansowano działalność dwóch świetlic środowiskowych.
5) dofinansowano wyjazd dzieci nad morze (Darłówko) organizowane
prze Stowarzyszenie w Ziminie.
W 2021r. z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednorazowych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w wysokości
197,052,00 zł.
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14. Program wspierania
młodzieży

i

edukacji

uzdolnionych

dzieci

i

Program przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XVII137/2012 z
dnia 25.04.2012r. ze zmianą Nr XLII/340/2018 z dnia 28.05.2018r.
Gminny Program wspierania i edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo,
skierowany
jest
do
szczególnie
uzdolnionych
uczniów
szkół
podstawowych. Celem programu jest promowanie i wspieranie uczniów
uzdolnionych naukowo i artystycznie.
Formą wspierania szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży jest
nagroda lub wyróżnienie przyznawana przez Wójta Gminy Kleszczewo.
Prawo do ubiegania się o przyznanie nagrody za osiągnięcia w nauce w
danym roku szkolnym, przysługuje uczniowi, który otrzymał najwyższa
średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły (najlepszy absolwent) lub
jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim.
Prawo do ubiegania się o przyznanie wyróżnienia w danym roku szkolnym
przysługuje uczniowi, który został laureatem konkursu artystycznego lub
tematycznego na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.
W 2021r. Wójt przyznał nagrody rzeczowe dla najlepszych absolwentów
szkół podstawowych oraz finalisty XXV konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.
Ponadto w 2021r. przyznano dla 8 zawodników nagrody sportowe, a 6
zawodników otrzymywało roczne stypendia sportowe.
15.

Plan zamówień publicznych

W 2021r. zaplanowano 3 zamówienia publiczne , w tym:
1) 1 na roboty budowlane o łącznej orientacyjnej wartości brutto
200.000,00 zł (naprawa dróg i ulic na terenie gminy),
2) 2 na usługi o łącznej orientacyjnej wartości brutto 350.000,00 zł.
(zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, dowóz uczniów
niepełnosprawnych z gminy do szkół wraz z opieką).
Plan zamówień publicznych został zamieszczony na BIP-ie w dniu
19.02.2021r.
W związku z koniecznością powtórzenia niektórych rozpoczętych w
2020r.a zakończonych unieważnieniem postępowań, uzyskaniem przez
gminę dofinansowań na realizację inwestycji w trakcie 2021r. oraz
wykonywaniem w 2022r. przez gminę zadań z zakresu gospodarki
odpadami ogłoszono 8 dodatkowych przetargów, w tym:
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1) 6 na roboty budowlane o szacowanej łącznej wartości brutto
6.500.000,00 zł (budowa ul. Szałwiowej i Lawendowej
w
Gowarzewie wraz kanalizacją sanitarną, 2 postępowania na budowę
kanalizacji sanitarnej w Nagradowicach i Komornikach, rewitalizacja
stawu wraz zagospodarowaniem terenu w Komornikach oraz dwa
postępowania
na budowę ścieżki rowerowej KleszczewoNagradowice,
2) 1 dostawy o szacowanej wartości brutto 3.308.813,28 zł na zakup i
montaż instalacji gruntowych pomp ciepła realizowany wspólnie z
gminą Krzykosy (szacowana wartość zamówienia dla gminy
Kleszczewo to 1.249.612,42 zł)
3) 1 na usługi obejmujące odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Kleszczewo
– szacowana wartość zamówienia 2.000.000,00 zł.
W 2021r. ogłoszono łącznie 11 postępowań, w tym unieważniono 3
postępowania, zawarto
11 umów
(część w wyniku postępowań
przeprowadzonych jeszcze w 2020r.)
16. Wieloletni
Plan
Rozwoju
i
Modernizacji
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych

Urządzeń

Plan na lata 2020- 2027 przyjęty został Uchwałą Nr XII/94/2019 Rady
Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2019r. w sprawie Wieloletniego
Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych.
Plan określa w szczególności:
1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie
ścieków;
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.
W 2021r. Uchwałą Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24
lutego 2021r. dokonano zmiany w/w planu. W obszarze sieci i urządzeń
wodociągowych dodano zadania z zakresu budowy zbiornika
retencyjnego w Gowarzewie, modernizację SUW w Gowarzewie i
Kleszczewie, budowę rezerwowej i trzeciej studni głębinowej na ujęciu
wody w Krerowie, budowę drugiej i rezerwowej studni głębinowej na
ujęciu wody w Nagradowicach, budowę sieci wodociągowej w
Komornikach
(tranzyt
Nagradowice-Komorniki),
wymiana
sieci
wodociągowej w Taniborzu (tranzyt Kleszczewo-Gowarzewo).
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W obszarze sieci i urządzeń kanalizacyjnych dodano zadanie
modernizacja sieci kanalizacyjnej lub pozyskanie sieci kanalizacyjnej na
terenie gminy.
W 2021r. w ramach realizacji programu prowadzono prace z zakresu:
1) modernizacji SUW w Krerowie
2) modernizacji SUW w Nagradowicach
3) budowy sieci wodociągowej w Śródce ul. Nad Łowiskiem,
4) budowę
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gowarzewie ul.
Śnieżna,
5) rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nagradowicach,
6) budowy kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie ul. Miętowa.
Obok dużych nakładów jakie ponosi gmina na rozwój instalacji służących
do przesyłu i oczyszczania ścieków, o czym wspomniano powyżej, duży
postęp nastąpił w zakresie unowocześniania instalacji
służących
dostarczaniu wody. Poczynione nakłady w roku 2021 i w latach
wcześniejszych znacznie podniosły bezpieczeństwo nieprzerwanego
zaopatrzenia odbiorców w wodę.

17.

Inne programy realizowane w 2021r.

W 2021r. Gmina Kleszczewo
realizowała inne programy uzyskując
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych :
1. Program „Liga e-Szkoła, realizowany w latach 2019-2021 ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego - środki w 2021r to kwota
23.567,30 zł.
2. Program „Poznaj Polskę” - środki przeznaczone są na dofinansowanie
wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami
edukacyjnymi wskazanymi przez MEiN w odrębnym komunikacie w
każdym roku realizacji przedsięwzięcia – kwota dofinansowania
18.744,80 zł.
3. Program „Posiłek w Szkole i domu” środki finansowe na doposażenie,
remont stołówek i jadalni w szkołach – kwota dofinansowania
137.906,03 zł.
4. Program „Laboratoria Przyszłości” - w ramach programu szkoły
otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia
technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych
wśród dzieci i młodzieży - kwota dofinansowania 297.900,00 zł.
5. Program „Czyste Powietrze” – środki na uruchomienie i prowadzenie
Punktu konsultacyjno – informacyjnego w wysokości 9.000,00 zł.
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W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat
programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie.
6. Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego
Ośrodka Kultury w Kleszczewie ( PROW) zakupiono scenę oraz
zestaw kurtyn scenicznych i zasłon okiennych
- kwota
dofinansowania 45.970,00 zł

Rozdział III
Umowy i porozumienia
W 2021r. kontynuowane były z lat poprzednich lub zawarto następujące
porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego :
1. Lokalny transport zbiorowy
Lp.

Przedmiot porozumienia

Informacja o
stanie wykonania

1.

Nazwa jednostki z
którą zawarto
porozumienie
/umowę
Gmina Swarzędz

Świadczenie usług w
zakresie lokalnego
transportu zbiorowego
(linia 484) Swarz
Przekazanie organizacji
transportu na tej linii
Gminie Swarzędz

2.

Gmina Kostrzyn

Świadczenie usług w
zakresie lokalnego
transportu zbiorowego
(linia 489)
Gmina Kleszczewo jest
organizatorem
transportu

3.

Gmina Swarzędz

Świadczenie usług w
zakresie lokalnego
transportu zbiorowego
(linia 489)
Gmina Kleszczewo jest
organizatorem
transportu

Zadanie
wykonuje
Swarzędzkie
Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z
o.o. – dotacja
przekazana
zgodnie z umową
Zadanie
wykonuje Zakład
Komunalny
Spółka z o.o w
Kleszczewie dotacja
otrzymana
zgodnie z umową
Zadanie
wykonuje Zakład
Komunalny
Spółka z o.o. ,

Koszty w zł
poniesione w
2021r.
82.164,36 zł
budżetu
gminy
Kleszczewo
przekazano
Gminie
Swarzędz
81.676,53
otrzymano z
Gminy
Kostrzyn

0,00
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4.

Miasto Poznań
Gmina Kostrzyn

Świadczenie usług w
zakresie lokalnego
transportu zbiorowego
(linia 431)
Miasto Poznań jest
organizatorem
transportu publicznego

5.

Miasto Poznań

Świadczenie usług w
zakresie lokalnego
transportu zbiorowego
(linia 432 i 435)
Miasto Poznań jest
organizatorem
transportu publicznego

6.

Gmina Kórnik

Świadczenie usług w
zakresie lokalnego
transportu zbiorowego
(linia 24)
Gmina Kornik jest
organizatorem
transportu publicznego

7.

Powiat Poznański

Udzielenie dotacji na
dofinansowanie linii Nr
489

8.

Powiat Średzki

Udzielenie dotacji na
dofinansowanie linii Nr
24

Zadanie
wykonuje Zakład
Komunalny
Spółka z o.o. w
porozumieniu z
Zarządem
Transportu
Miejskiego w
Poznaniu
Dotacja
przekazana
zgodnie z umową
Zadanie
wykonuje Zakład
Komunalny
Spółka z o.o. w
porozumieniu z
Zarządem
Transportu
Miejskiego w
Poznaniu dotacja
przekazana
zgodnie z umową
Zadanie
wykonuje
Kórnickie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne
„KOMBUS”dotacja
przekazana
zgodnie z umową
Zadanie
wykonuje Zakład
Komunalny
Spółka z o.o w
Kleszczewie
Zadanie
wykonuje
Kórnickie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne
„KOMBUS”dotacja

737.514,95
przekazano
Miastu Poznań

1.295.484,90
w tym:
1.216.841,18
linia 432
78.644,82 zł
linia 435
przekazano
Miastu Poznań

165.727,88
przekazano
Gminie Kórnik

61.858,70
otrzymano z
Powiatu
Poznańskiego
72.719,79
Otrzymano z
Powiatu
Średzkiego

2. Ochrona środowiska
Lp.

1.

Nazwa jednostki z
którą zawarto
porozumienie
/umowę
Starostwo
Powiatowe w
Poznaniu

Przedmiot porozumienia

Informacja o
stanie wykonania

Dofinansowanie
likwidacji wyrobów
zawierających azbest

Zrealizowano 14
wniosków
mieszkańców.
Usunięto i
unieszkodliwiono

Koszty w zł
poniesione w
2021r.
9099,12
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46,750 Mg
azbestu

3. Zaopatrzenie w energię
Lp.

1.

Nazwa jednostki z
którą zawarto
porozumienie
/umowę
Miasto Poznań

Przedmiot porozumienia

Informacja o
stanie wykonania

Koszty w zł
poniesione w
2021r.

Zasady współpracy przy
postępowaniu o
udzielenie zamówienia
publicznego na zakup
energii elektrycznej i
obsługa grupy
zakupowej

Przeprowadzone
postępowanie
zakończone
zawarciem
umowy

Przedmiot porozumienia

Informacja o
stanie wykonania

Koszty w zł
poniesione w
2021r.

Porozumienie z dnia 23
września 2019r. w
sprawie powierzenia
Gminie Kleszczewo
zadania publicznego w
zakresie zarządzania
publicznymi drogami
powiatowymi nr 2429P i
2440P – opracowanie
projektu przebudowy
skrzyżowania dróg
powiatowych w Tulcach
w rejonie sanktuarium
wraz z pętlą
autobusową praz
zatokami i odcinkiem
chodnika wzdłuż ul.
Poznańskiej

Pierwotny termin
realizacji
31.12.2020r.
Wydłużono okres
realizacji zadania
do dnia
31.12.2021r.

25.922,25

Przedmiot porozumienia

Informacja o
stanie wykonania

Koszty w zł
poniesione w
2021r.

Udzielanie przez gminę
dotacji celowej na
prowadzenie „ izby
wytrzeźwień”

Dotacja
przeznaczona na
realizację zadań
izby wytrzeźwień
dla osób z Gminy
Kleszczewo

2460,00

4. Drogi publiczne
Lp.

1.

Nazwa jednostki z
którą zawarto
porozumienie
/umowę
Powiat Poznański

5. Inne
Lp.

1.

Nazwa jednostki z
którą zawarto
porozumienie
/umowę
Powiat Poznański

15.629,00
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2.

Powiat Poznański

Nieodpłatne
udostępnienie lokalu na
punkt pomocy prawnej

Świadczone są
nieodpłatne
usługi prawne dla
mieszkańców

bez kosztów

Rozdział IV
Fundusz Sołecki
Fundusz sołecki to pula środków gminy zarezerwowana dla sołectw w jej
budżecie. Konkretne sołectwa mają prawo do wskazania, na co należy
wydatkować kwoty przypadające im z tej puli. Są to więc środki w budżecie
gminy, tyle że wydzielone, z przeznaczeniem wyłącznie dla sołectw. To
powoduje, że fundusz sołecki musi podlegać takim samym rygorom,
określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne
środki w budżecie gminy, bo to też są środki publiczne. Trzeba więc przy
ich wydatkowaniu kierować się zasadą oszczędności, gospodarności
i celowości. Ich uruchomienie i wydatkowanie musi się przy tym odbywać
według wymogów formalnych zawartych w ustawie z dnia 21 lutego 2014
r. o funduszu sołeckim, tak, aby sołectwo i gmina mogły uzyskać korzyści,
które daje funkcjonowanie u nich funduszu. Przedsięwzięcia wskazane przez
mieszkańców konkretnego sołectwa do sfinansowania z funduszu nie mogą
być jednak dowolne. Muszą odpowiadać warunkom i wymogom formalnym,
które zostały określone w ustawie o funduszu sołeckim i w art. 7 ustawy
o samorządzie gminnym. Przeznaczenie środków z funduszu soleckiego,
jest różne. Część sołectw ze środków funduszu sołeckiego realizuje również
inwestycje korzystając z dodatkowo przyznanej puli środków z budżetu
gminy, a także z innych źródeł. Realizacją zadań zajmują się Sołtysi przy
wsparciu Rad Sołeckich, a także mieszkańcy, którzy często uczestniczą w
wykonywaniu prac. Realizacja zadań odbywa się przy wsparciu
merytorycznym pracowników Urzędu Gminy.
Do największych przedsięwzięć realizowanych w 2021r. należą :
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SOŁECTWO

PRZEDSIĘWZIĘCIE

WARTOŚC
PRZEDSIĘWZIĘCIA

BYLIN

Naprawa dróg gminnych

14.619,57 zł fundusz sołecki

GOWARZEWO

Street Workout powstał w
ramach Wielkopolskiej
Odnowy Wsi pn. „W zdrowym
ciele zdrowy duch” rozbudowa Centrum
aktywności rodzinnej
Street Ball boisko do
koszykówki ulicznej

39.729,30 zł w tym:
25.864,40 zł WOW
10.000,00 zł fundusz sołecki
3.865,85 zł budżet gminy

KLESZCZEWO

KOMORNIKI

Doposażenie placu zabaw stół do tenisa, stojaki na
rowery
Rozbudowa placu zabaw w
kleszczewskim parku

23.006,12, zł, w tym :
20.000,00 zł fundusz sołecki
3.006,12 zł budżet gminy
7.081,96 zł fundusz sołecki

44.528,42 zł fundusz sołecki

Zagospodarowanie
skweru
zieleni – środki wydatkowane
w latach 2018-2021 (łącznie
50.797,20 zł)
Doposażenie placu zabaw

10.000,00 zł fundusz sołecki

KREROWO

Doposażenie placu zabawśrodki wydatkowane w latach
2020-2021 (łącznie 38.397,90
zł)

33.918,00 zł fundusz sołecki
4.479,90 zł budżet gminy

KRZYŻOWNIKI

Zakup kontenera na potrzeby
terenu rekreacyjnego

14.000,00 zł fundusz sołecki

MARKOWICE

Boisko wielofunkcyjne - koszt
inwestycji-125.827,69 zł, w
tym
środki
funduszu
sołeckiego z 2 lat – 35.536,00
zł
Budowa altany rekreacyjnej

19.358,99 zł fundusz sołecki

Doposażenie placu
rekreacyjnego

8.200,00 zł fundusz sołecki

POKLATKI

Budowa placu zabaw

24.219,43 zł fundusz sołecki

SZEWCE

Zakup piłkochwytów na boisko

13.945,29 zł fundusz sołecki

NAGRADOWICE

7.000,00 zł fundusz sołecki

16.500,45 zł fundusz sołecki
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ŚRÓDKA

Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy

18.500,00 zł fundusz sołecki
3000,00 nagroda z Aktywna
Wieś Wielkopolska

TANIBÓRZ

Utrzymanie dróg

12.072,10 zł fundusz sołecki

TULCE

Budowa skateparku - w
2021r. wykonano płytę o
pow. 600m2 oraz zakupiono
główny element wyposażenia

141.741,51 zł, w tym:
27.944,30 zł fundusz sołecki
113.797,21 zł budżet gminy

Skwerek osiedlowy na Placu
Kwiatowym

20.361,56 zł fundusz sołecki

Wymiana kotła w budynku w
szkole

21.516,09 zł fundusz sołecki

ZIMIN

W 2021r. planowana pula środków funduszu sołeckiego wynosiła
428.510,57 zł, na realizację przedsięwzięć wydatkowano kwotę 421.897,85
zł tj. 98,46% planu.
Z planowanej kwoty 428.510,57 zł funduszu sołeckiego :
1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 123.387,91 zł tj. 95,04% planu,
2) wydatki majątkowe stanowiły kwotę 298.509,94 zł tj. 99,94%
planu.
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Rozdział V
Uchwały Rady Gminy Kleszczewo
W okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. odbyło się
12 Sesji Rady Gminy Kleszczewo, na których podjętych zostało 112 uchwał
Rok 2021r. to rok, w którym pandemia uniemożliwiła pracę radnym z trybie
zwykłym - na 12 odbytych sesji 5 odbyło się w trybie zdalnym.
Rejestr Uchwał podjętych przez Radę Gminy Kleszczewo w 2021r.
przedstawia się następująco:
Data podjęcia i numer
uchwały

Uchwała w sprawie

Publikacja w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Wielkopolskiego

27 stycznia 2021r.
XXVI/200/2021

Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleszczewo na lata 20212040

XXVI/201/2021

Uchwały budżetowej na 2021r.

XXVI/202/2021

Uchwalenia
statutów
Gminy Kleszczewo

XXVI/203/2021

Rozpatrzenia petycji
przyjęcie
uchwały
wskazanej w petycji.

XXVI/204/2021

Rozpatrzenia petycji w sprawie
uchwalenia pilnie przez Radę

poz.
dnia
sołectw poz.
dnia

o

1198 z
08.02.2021r.
1204 z
08.02.2021r.

poprzez
treści
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XXVI/205/2021

Gminy uchwały w sprawie obrony
prawdy, godności i wolności
człowieka.
Rozpatrzenia petycji
poprzez
przyjęcie
uchwały
o
treści
wskazanej w petycji.

24 lutego 2021r.
XXVII/206/2021

Udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Poznańskiemu

XXVII/207/2021

Współdziałania
z
Powiatem
Poznańskim przy usuwaniu i
unieszkodliwianiu
wyrobów
zawierających azbest na terenie
Gminy Kleszczewo

XXVII/208/2021

Wskazania
wstępnych
miejsc
lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych

XXVII/209/2021

Wyrażenia
zgody
na
zbycie
udziałów Gminy Kleszczewo w
spółce Zakład Komunalny w
Kleszczewie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

XXVII/210/2021

Zmiany
Uchwały
w
sprawie
Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji
urządzeń
wodociągowych
i
urządzeń
kanalizacyjnych na lata 20202027

XXVII/211/2021

Zmiany uchwały budżetowej na poz. 2150 z dnia
2021r.
11.03.2021r.

XXVII/212/2021

Zmian
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Kleszczewo na
lata 2021-2040

31 marca 2021r.
XXVIII/213/2021

Przyjęcia Programu opieki nad poz. 2869 z dnia
zwierzętami bezdomnymi oraz 08.04.2021r.
zapobiegania
bezdomności
zwierząt
na
terenie
Gminy
Kleszczewo w 2021r.

XXVIII/214/2021

Rozpatrzenia petycji wniesione w
dniu
05
stycznia
2021r.,
uzupełnionej w dniu 18 stycznia
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2021r.
przez
Stowarzyszenie
Polska Wolna od GMO
XXVIII/215/2021

Rozpatrzenia petycji wniesionej
w dniu 22 lutego 2021r. przez
Panią Teresę Garland.

XXVIII/216/2021

Rozpatrzenia petycji wniesionej
w dniu 04 marca 2021r. przez
Panią Teresę Garland w imieniu
Komitetu
Tymczasowej
Rady
Stanu
Narodu
Polskiego
Społecznego
Komitetu
Konstytucyjnego.
Przejęcia
od
Powiatu
Poznańskiego
prowadzenia
zadania publicznego w zakresie
zarządzania drogą powiatową Nr
2447P.

XXVIII/217/2021

XXVIII/218/2021

Zmiany uchwały budżetowej na poz. 3822 z dnia
2021r.
10.05. 2021r.

XXVIII/219/2021

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kleszczewo na
lata 2021-2040.
Wystąpienia
ze
Związku
Międzygminnego
„Gospodarka
Odpadami
Aglomeracji
Poznańskiej”.

XXVIII/220/2021

26 maja 2021r.
XXIX/221/2021
26.05.2021r.

XXIX/222/2021

XXIX/223/2021

Aktualności
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo.
Zmiany
Uchwały
Nr
XXIII/176/2020
Rady
Gminy
Kleszczewo z dnia 29 października
2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż na rzecz
Skarbu Państwa dla Komendy
Wojewódzkiej
Policji
prawa
własności lokalu użytkowego oraz
udziału ½ w nieruchomości
Nabycia na własność Gminy
Kleszczewo
nieruchomości
położonej
w
miejscowości
Krzyżowniki.
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XXIX/224/2021

Ustanowienia
gruntowej przejazdu
przez nieruchomość
obrębie geodezyjnym

XXIX/225/2021

Ustanowienia służebności przesyłu
przez nieruchomość położoną w
obrębie
geodezyjnym
Krzyżowniki.

XXIX/226/2021

Zmiany uchwały budżetowej na poz. 5002 z dnia
2021r.
22.06.2021r.

XXIX/227/2021

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kleszczewo na
lata 2021-2040.
Zmiany
miejscowego
planu poz. 4984 z dnia
zagospodarowania
22.06.2021r.
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej tereny
położone w Nagradowicach oraz
Śródce.

XXIX/228/2021

służebności
i przechodu
położoną w
Komorniki.

XXIX/229/2021

Zmiany studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej działki
położone w Tulcach i Bylinie

XXIX/230/2021

Zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej działki
położone w Gowarzewie, Tulcach i
Bylinie

poz. 4998 z dnia
22.06.2021r.

XXIX/231/2021

Zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej część
działki nr ewid. 591, obręb Tulce

poz. 4999 z dnia
22.06.2021r.

XXIX/232/2021

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej działki
nr
498/3,
498/4,
462/3
oraz
462/4 w miejscowości
Gowarzewo
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XXIX/233/2021

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej działki
nr
498/3,
498/4,
462/3
oraz
462/4 w miejscowości
Gowarzewo

XXIX/234/2021

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej działki
nr 245/4
w miejscowości
Gowarzewo

XXIX/235/2021

Przystąpienie
do
zmiany
w
sprawie:
przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej działki
nr
245/4
w
miejscowości
Gowarzewo
Przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gm. Kleszczewo,
obejmującej działki nr 860 i 864 w
miejscowości Gowarzewo
Przystąpienia do sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej działki
nr 860 i 864 w miejscowości
Gowarzewo

XXIX/236/2021

XXIX/237/2021

30 czerwca 2021r.
XXX/238/2021
XXX/239/2021

XXX/240/2021
XXX/241/2021

Udzielenia Wójtowi Gminy wotum
zaufania
Zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
wraz
ze
sprawozdaniem
z
wykonania
budżetu za 2020 r.
Udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Kleszczewo za 2020r.
Zatwierdzenia
planów
pracy
komisji Rady Gminy na II półrocze
2021r.
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XXX/242/2021
XXX/243/2021
XXX/244/2021
XXX/245/2021

XXX/246/2021
XXX/247/2021
XXX/248/2021
XXX/249/2021

XXX/250/2021

XXX/251//2021

Uchwalenia planu pracy Rady
Gminy na II półrocze 2021r.
Zasad wynajmowania lokali
poz. 6050 z dnia
wchodzących w skład
27.07.2021r
mieszkaniowego zasobu gminy
Zaliczenia dróg wewnętrznych do poz. 6051 z dnia
kategorii dróg gminnych.
27.07.2021r.
Określenia
średniej
ceny poz. 6052 z dnia
jednostek
paliwa
w
Gminie
27.07.2021r.
Kleszczewo
na
rok
szkolny
2021/2022
Zmiany uchwały budżetowej na poz. 6141 z dnia
2021r.
30.07.2021r.
Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kleszczewo na
lata 2021-2040
Przyjęcia Regulaminu utrzymania poz. 6053 z dnia
czystości i porządku na terenie
27.07.2021r.
gminy Kleszczewo
Szczegółowego sposobu i zakresu poz. 6054 z dnia
świadczenia usług w zakresie
27.07.2021r.
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczaną przez
właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Wyrażenia zgody na sprzedaż na
rzecz
Skarbu
Państwa
dla
Komendy Wojewódzkiej Policji
lokalu użytkowego nr 2 oraz
udziału w nieruchomości.
Odbierania odpadów komunalnych poz. 6055 z dnia
od właścicieli nieruchomości, na
27.07.2021r.
których
nie
zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.

02 września 2021r.
XXXI/252/2021

XXXI/253/2021

Nabycia na własność Gminy
Kleszczewo
nieruchomości
położonej
w
miejscowości
Kleszczewo
Nabycia na własność Gminy
Kleszczewo
dwóch
lokali
mieszkalnych
położonych w
miejscowości Kleszczewo wraz z
udziałem
w
nieruchomości
gruntowej
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XXXI/254/2021

XXXI/255//2021

XXXI/256//2021
XXXI/257//2021
XXXI/258/2021

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej działkę
nr
562
w
miejscowości
Gowarzewo
Przystąpienia do sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej działkę
nr
562
w
miejscowości
Gowarzewo
Zmiany uchwały budżetowej na
2021r.
Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kleszczewo na
lata 2021-2040.
Nadania
nazwy
ulicy
w poz. 6871 z dnia
miejscowości Śródka
10.09.2021r.

29 września 2021r.
XXXII/259/202

XXXII/260/2021

XXXII/261/2021

XXXII/262/2021

XXXII/263/2021

Zasad
wynajmowania
lokali poz. 7449 z dnia
wchodzących w skład zasobu
08.10.2021r.
mieszkaniowego
Gminy
Kleszczewo
Ustalenia
ekwiwalentu poz. 7450 z dnia
pieniężnego
dla
członków
08.10. 2021r.
Ochotniczej
Straży
Pożarnej,
którzy uczestniczyli w działaniu
ratowniczym
lub
szkoleniu
pożarniczym
organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną
lub gminę
Przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej część
działki nr 247/7 w miejscowości
Gowarzewo
Przystąpienia do sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej
część
działki nr 247/7 w miejscowości
Gowarzewo
Przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i
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kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo w części tekstowej w
zakresie lokalizacji dróg gminnych
i wewnętrznych.
XXXII/264/2021
Przystąpienia do sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej część
działek nr 93/3 i 94/4 w
miejscowości Kleszczewo.
XXXII/265/2021
Zmiany uchwały budżetowej na poz. 7451 z dnia
2021r.
08.10.2021r.
XXXIII/266/2021
Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kleszczewo na
lata 2021-2040.
05 października 2021r.
XXXIII/267/2021

XXXIII/268/2021

XXXIII/269/2021

XXXIII/270/202

XXXIII/271/2021

Wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki opłaty za
pojemnik lub worek o określonej
pojemności
Określenia stawki opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi na nieruchomości,
na której znajduje się domek
letniskowy
lub
innej
nieruchomości wykorzystywanej
na
cele
rekreacyjnowypoczynkowe
Określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
Zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odp. kom.
w kompostowniku przydomowym
Zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości,
na
których
zamieszkują rodziny wielodzietne,
o których mowa w ustawie z dnia

poz. 7705 z dnia
15.10.2021r.

poz. 7706 z dnia
15.10.2021r.

poz. 7707 z dnia
15.10.2021r.
poz. 7708 z dnia
15.10.2021r.

poz. 7709 z dnia
15.10.2021r.
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5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej
Rodziny
XXXIII/272/2021
Wzoru deklaracji o wysokości poz. 7710 z dnia
opłaty
za
gospodarowanie
15.10.2021r.
odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
27 października 2021r.
XXXIV/273/2021

XXXIV/274/2021

Określenia górnych stawek opłat poz. 8438 z dnia
za usługi opróżniania zbiorników
16.11.2021r
bezodpływowych
i
transportu
nieczystości
ciekłych
oraz
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
Przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej działkę
nr 42/22 w miejscowości Śródka

XXXIV/275/2021

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej działkę
nr 42/22 w miejscowości Śródka

XXXIV/276/2021

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo, obejmującej działkę
nr 98 w miejscowości Tulce

XXXIV/277/2021

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzenn.
Gminy Kleszczewo, obejmującej
tereny rekreacyjno - sportowe i
usługowe w m. Kleszczewo

XXXIV/278/2021

Zmiany uchwały budżetowej na poz. 8910 z dnia
2021r.
26.11.2021r

XXXIV/279/2021

Zmian
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Kleszczewo na
lata 2021-2040
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24 listopada 2021r.
XXXV/280/2021

Obniżenia średniej ceny skupu
żyta dla celów podatku rolnego na
obszarze Gminy Kleszczewo na
2022 rok

XXXV/281/2021

Ustalenia stawek
nieruchomości

XXXV/282/2021

Ustalenia
wysokości stawek poz. 9192 z dnia
podatku od nieruchomości
02.12.2021r

XXXV/283/2021

Wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia
międzygminnego
w przedmiocie powierzenia Miastu
Poznań przez Gminę Oborniki,
Gminę Murowana Goślina, Gminę
Czerwonak, Gminę Swarzędz,
Miasto i Gminę Pobiedziska,
Gminę Kleszczewo, Miasto i Gminę
Kostrzyn zadania publicznego
polegającego
na
zagospodarowaniu
niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów
komunalnych
pochodzących z terenu Obornik,
Murowanej Gośliny, Czerwonaka,
Swarzędza,
Pobiedzisk,
Kleszczewa, Kostrzyna, którego
wykonanie nastąpi w Instalacji
Termicznego Przekszt. Odpadów
Komunalnych w Poznaniu.
Określenia stawki opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
od
domku
letniskowego na nieruchomości
albo od innej nieruchomości
wykorzystywanej
na
cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
Zmiany
uchwały
w
sprawie
określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
Zmiany uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości oraz
warunków
i trybu
składania

XXXV/284/2021

XXXV/285/2021

XXXV/286/2021

podatku

poz. 9190 z dnia
02.12.2021r

od poz. 9191 z dnia
02.12.2021r

poz. 10176 z
dnia 28.12.2021r

poz. 9193 z dnia
02.12.2021r

poz. 9194 z dnia
02.12.2021r

poz. 9195 z dnia
02.12.2021r
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XXXV/287/2021

XXXV/288/2021

XXXV/289/2021
XXXV/290/2021

XXXV/291/2021
XXXV/292/2021
XXXV/293/2021

XXXV/294/2021
XXXV/295/2021
XXXV/296/2021

deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
Zmiany
uchwały
w
sprawie poz. 9196 z dnia
wyboru metody ustalenia opłaty
02.12.2021r
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki opłaty za
pojemnik lub worek o określonej
pojemności.
Zmiany
uchwały
w
sprawie poz. 9197 z dnia
zwolnienia w części z opłaty za
02.12.2021r
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości,
na
których
zamieszkują rodziny wielodzietne,
o których mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny
Ustalenia
wynagrodzenia
dla
Wójta Gminy
Zmiany
Uchwały
Nr
XXVIII/217/2021 Rady Gminy
Kleszczewo z dnia 31 marca
2021r. w sprawie przejęcia od
Powiatu
Poznańskiego
prowadzenia zadania publicznego
w zakresie
zarządzania drogą
powiatową Nr 2447P
Zasad przyznawania diet radnym
Rady Gminy Kleszczewo
Zasad przyznawania diet oraz
zwrotu
kosztów
podróży
służbowych dla sołtysów
przyjęcia Programu współpracy
Gminy
Kleszczewo
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz innymi podmiotami w 2022 r.
Zmiany uchwały budżetowej na poz. 9454 z
2021r.
dnia 06.12.2021r
Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kleszczewo na
lata 2021-2041
Zmiany
miejscowego
planu poz. 10132 z
zagospodarowania
dnia 28.12.2021r
przestrzennego
Gminy
Kleszczewo obejmującej tereny
wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 434
pod realizację ścieżki rowerowej.

20 grudnia 2021r.
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XXXVI/297/2021
XXXVI/298/2021
XXXVI/299/2021
XXXVI/300/2021
XXXVI/301/2021

XXXVI/302/2021
XXXVI/303/2021
XXXVI/304/2021
XXXVI/305/2021
XXXVI/306/2021

XXXVI/307/2021
XXXVI/308/2021
XXXVI/309/2021
XXXVI/310/2021

Zmiany uchwały budżetowej na poz. 10194
z dnia 05.01.2022r
2021r.
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Kleszczewo na
lata 2021-2041
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleszczewo na lata 20222041
Uchwały budżetowej na 2022 r.
poz. 102 z dnia
05.01.2022r
Przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na
2022r.
Zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2022r.
Zatwierdzenia planów pracy
komisji Rady Gminy na I półrocze
2022r.
Uchwalenia planu pracy Rady
Gminy na I półrocze 2022r.
Zgłoszenia sołectwa Poklatki do
Programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi 2020+”
Zmiany
uchwały
Nr poz. 10193 z
XXII/167/2008
Rady
Gminy dnia 28.12. 2021r
Kleszczewo z dnia 18 września
2008r. w sprawie nadania nazw
ulicom
w
miejscowościach
Gowarzewo, Kleszczewo, Szewce i
Tulce
Nadania nazwy ulicy w
poz. 10194 z
miejscowości Gowarzewo
dnia 28.12.2021r
Zmiany uchwały w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej
Zmiany uchwały w sprawie
powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
Zmiany uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
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XXXVI/311/2021

Określenia wysokości oraz zasad poz. 10195 z
ustalania i rozliczania dotacji dnia 28.12.2021r
celowej
dla
podmiotów
prowadzących żłobki na terenie
Gminy
Kleszczewo
oraz
podmiotów
zatrudniających
dziennych
opiekunów,
działających na terenie Gminy
Kleszczewo

31 grudnia 2021r.
XXXVII/312/2021

Ustalenia
wykazu
wydatków
niewygasających z upływem roku
budżetowego
oraz
ustalenia
ostatecznego
terminu
ich
wydatkowania

W stosunku do podjętych przez Radę Gminy Kleszczewo uchwał w 2021r.
1. Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w stosunku
do 2 uchwał:
1) Uchwała Nr XXX/243/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca
2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy została uznana za nieważną ze
względu na istotne naruszenie prawa. Wojewoda orzekł, że w uchwale
nie określono wysokości dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniającego
stosowanie
obniżek
czynszu,
warunków
dokonywania zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do
mieszkaniowego zasobu gminy oraz niedookreślenie przypadków,
kiedy może zostać zawarta umowa najmu z osobą, która nie spełnia
warunków określonych w uchwale. W dniu 29.09.2021r. Uchwałą Nr
XXXII/259/2021 Rada Gminy Kleszczewo określiła zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego
zasobu gminy Kleszczewo. Uchwała uznana została za zgodną z
prawem i obowiązuje od dnia 23.10.2021r.
2) Uchwała Nr XXXI/258/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02
września 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Śródka (ul. Widokowa) uznana została za nieważną ze względu na
istotne naruszenie prawa. Wojewoda orzekł, że w przypadku nadania
nazwy drodze wewnętrznej wymagana jest pisemna zgoda właścicieli
terenów, na których
zlokalizowana jest droga. Z uwagi na
niedopełnienie tego wymogu uchwała uznana została za nieważną.
2.Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
wydała
rozstrzygnięcia nadzorcze w stosunku do 4 uchwał:
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1) Uchwała Nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05
października 2021r. w sprawie określenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe została za
nieważną z powodu naruszenia przepisów
wskazanych do
uzasadnienia uchwały. Zdaniem RIO w regulacji, która obowiązywać
będzie od 01 stycznia 2022r. opłatę ryczałtową ustala się od domku
letniskowego na nieruchomości, albo od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a nie jak w
obowiązującym stanie prawnym od nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2) Uchwała Nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia
05października 2021r. w sprawie określenie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
została uznana za nieważną w części, z powodu sprzeczności z
przepisami prawa wskazanymi w uzasadnieniu do uchwały.
Rozstrzygnięcie dotyczyło § 1 ust. 2 uchwały dotyczący terminu
płatności opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe. RIO podobnie jak w przypadku Uchwały
Nr Uchwała Nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05
października 2021r. uznało, że w regulacji, która obowiązywać będzie
od 01 stycznia 2022r. opłatę ryczałtową ustala się od domku
letniskowego na nieruchomości, albo od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a nie jak w
obowiązującym stanie prawnym od nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
3) W Uchwale Nr XXXIII/272/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05
października 2021r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej stwierdzono
nieważność załącznika nr 4 do Uchwały z powodu naruszenia
przepisów
wskazanych w uzasadnieniu do uchwały. RIO
konsekwentnie jak w uchwałach Nr 268 i 269 uznała, że od 1 stycznia
2022r. obowiązywać będą nowe regulacje prawne opłatę
ryczałtową ustala się od domku letniskowego na nieruchomości, albo
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, a nie jak w obowiązującym stanie prawnym od
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
4) Uchwała Nr XXXV/284/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24
listopada 2021r. w sprawie określenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na
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której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe została za
nieważną z powodu naruszenia przepisów wskazanych do
uzasadnienia uchwały. W § 4 uchylono Uchwałę Nr XXXIII/268/2021
Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 października 2021r. w sprawie
określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zdaniem RIO stwierdzenie nieważności uchwały przez organ nadzoru
powoduje, że uchwała traci moc prawną i nie potrzeby uchylania jej
prze organ gminy.
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