PROTOKÓŁ Nr 2/15
Z posiedzenia Komisji Budżetowej, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Rakoniewicach, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2015 r.,
w Urzędzie Miejskim Gminy Rakoniewice, pod przewodnictwem radnego
Marka Maćkowiaka – Przewodniczącego Komisji.

Osoby biorące udział w posiedzeniu :
a) członkowie Komisji :

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

1.

Marek Maćkowiak

Przewodnicząca Komisji

2.

Halina Wajs

Z-ca Przewodniczącej

3.

Władysława Bimkiewicz

Członek Komisji

4.

Wanda Janczak

Członek Komisji

5.

Paweł Koza

Członek Komisji

6.

Sławomir Olejnik

Członek Komisji

7.

Dariusz Wajs

Członek Komisji

b) uczestnicy spoza składu Komisji :
Lp.

Imię i nazwisko

1.
2.
3.
4.
5.
Porządek posiedzenia Komisji :

1

Stanowisko służbowe

Potwierdzenie
obecności

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Analiza przetargów przeprowadzonych w roku 2014.
4. Informacja nt. inwestycji planowanych do wykonania w roku 2015.
5. Informacje i sprawy bieżące.
6. Wolne głosy i wnioski.

Przebieg posiedzenia
Do punktu 1.
Na ogólną liczbę 7 członków Komisji, udział w posiedzeniu wzięło 6. Członków Komisji
nieobecnych 1.
Do punktu 2.
Porządek posiedzenia przyjęto jak w wersji podanej w zawiadomieniu o zwołaniu Komisji.
Nie wniesiono uwag.
Do punktu 3.
W posiedzeniu oprócz pracowników referujących poszczególne tematy wziął udział Jarosław
Marciniak- Sekretarz Gminy oraz od punktu 4. Arkadiusz Pawłowski – Zastępca Burmistrza
Rakoniewic.
Głos zabrał Tomasz Szczygieł – inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim
w Rakoniewicach, który przedstawił informację nt. przetargów przeprowadzonych w roku
2014 (informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W sumie w 2014 roku
przeprowadzono 11 postępowań, z czego 10 zakończyło się sukcesem. Jedno postępowanie
zostało unieważnione ze względu na mniejszą ilość środków zabezpieczonych w budżecie na
tę inwestycję (dot. wykonania przejścia przez tory kolejowe na odcinku ciągu pieszorowerowego Rostarzewo-Wolsztyn). W budżecie gminnym było na to zadanie zaplanowane
ok. 100.000 zł, tymczasem jedyna oferta, jaka wpłynęła opiewała na kwotę 200.000 zł.
Zadanie to ostatecznie zostało zrealizowane (za kwotę 110.000 zł), ale już bez ogłaszania
przetargu, ze względu na naglący termin (akurat przeprowadzano remont torowiska)
tymczasem wartość zadania nie obligowała Gminy do jego przeprowadzenia.
Przewodniczący Komisji odnosząc się do budowy drogi gminnej na ul. Polnej
w Rakoniewicach przypomniał, że również w tym roku jeszcze pewne prace mają na krótkim
odcinku zostać wykonane.
T. Szczygieł potwierdził wyjaśniając, że zmienił się właściciel gruntu, wzdłuż którego
inwestycja ta nie została wykonana (poprzedni właściciel nie wyrażał zgody na sprzedaż
części gruntu potrzebnego do wykonania drogi). Nowy właściciel jest gotowy zawrzeć
porozumienie w tej sprawie, dlatego inwestycja zostanie dokończona w tym roku.
Radny P. Koza ad. pkt. 6 informacji zapytał, czy jest wymóg, aby dzieci niepełnosprawne
były dowożone do szkoły wynajmowanymi busami (dawniej dzieci te korzystały
z autobusów kursowych).
T. Szczygieł wyjaśnił, że chodzi tu o dzieci niepełnosprawne, często na wózkach, które muszą
być odebrane z domu.

2

Radny D. Wajs zapytał, czy w przypadku przetargów np. na drogi, firmy, które wykonują
inwestycje powtarzają się, czy wykonawcy zmieniają się.
T. Szczygieł wyjaśnił, że zależy to od technologii, jaka ma zostać zastosowana (asfalt, kostka
brukowa itd.), ale z reguły się powtarzają.
Radny D. Wajs zapytał, czy nadal decydującym kryterium przy rozstrzyganiu przetargu jest
cena.
T. Szczygieł odpowiedział, że tak było do ubiegłego roku. Obecnie należy przyjąć minimum
dwa kryteria. Dla przykładu T. Szczygieł podał, że przy ogłaszaniu przetargu na remont
Ratusza w Rostarzewie przyjęto cenę oraz gwarancję.
W kwestii gwarancji radny P. Koza powiedział, że chciałby, aby Gmina miała wpływ na to,
jakich materiałów używają wykonawcy (podał przykład wykładziny w szkole w Jabłonnie).
T. Szczygieł wytłumaczył, że Zamawiający – Gmina nie może w przetargu określić z nazwy
z jakich materiałów ma korzystać Wykonawca. Projektant może podać jakieś parametry, ale
muszą być one zgodne z polską normą. Są to szczegóły, na które nie do końca mamy wpływ.
Radny P. Koza zasugerował, aby przy ogłaszaniu przetargów próbować wszystko tak
opisywać, aby nie naprowadzać na producenta, a na dany produkt.
T. Szczygieł wyjaśnił, że tymi kwestiami zajmuje się już projektant.
W sprawie budowy ścieżek pieszo-rowerowych radny D. Wajs zapytał, czy i jeśli tak, to jak
egzekwowane są zapisy gwarancji.
T. Szczygieł na przykładzie ścieżki na odcinku Wioska – Jabłonna wyjaśnił, że wykonawca
został wezwany do poprawek, które zostały wykonane.
Radny P. Koza stwierdził, że ścieżka ta została naprawiona połowicznie, ponieważ
w niektórych miejscach nadal się zapada lub przerastają korzenie drzew. Co do
przerastających korzeni zdaniem P. Kozy wykonawca powinien wykonać inwestycję zgodnie
ze sztuką budowlaną, czyli odpowiednio je usunąć, czego nie zrobił, skoro po tak krótkim
czasie od wybudowania ścieżki trzeba ją naprawić. Radny stwierdził, że Gmina za naprawę
tej ścieżki nie powinna zapłacić.
Radna W. Bimkiewicz zapytała, ile trwa gwarancja budowlana.
Sekretarz odpowiedział, że 3 lata. Dalej wyjaśnił jaką zastosowano technologię przy
budowaniu omawianej ścieżki. Zauważył, że trudno byłoby teraz udowodnić, czy wykonawca
odpowiednio przyciął korzenie czy nie.
Dalej dyskutowano na temat wykonywania konserwacji ścieżek pieszo-rowerowych : kto jest
za to odpowiedzialny, kto wykonuje, jakie są koszty.
Komisja po przeanalizowaniu informacji dotyczącej przeprowadzonych w 2014 roku
przetargów i przeprowadzonej dyskusji nie zgłosiła żadnych wniosków.
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Do punktu 4.
Informację na temat inwestycji planowanych do wykonania w 2015 roku przedstawił Paweł
Sobecki – Kierownik Wydziału Gospodarki Gminnej (informacja stanowi załącznik nr 2 do
protokołu).
Ad. 1. Rewitalizacja Ratusza w Rostarzewie – P. Sobecki poinformował, że na tę inwestycję
przetarg został już rozstrzygnięty. Wygrała firma pana Adama Żaka; 26 stycznia br. zostanie
podpisana umowa z wykonawcą. Już w najbliższą sobotę planowane jest rozpoczęcie robót –
wycinka drzew.
Radny D. Wajs zapytał o uprawnienia do wykonywania takiej inwestycji.
P. Sobecki wyjaśnił, że przystępując do przetargu oferenci musieli okazać się
doświadczeniem w pracy przy zabytkach. Firma pana Żaka pracowała m.in. przy zamku
w Rydzynie. Dodał, że odbyły się już oględziny Ratusza. Odbyło się także spotkanie
z inspektorem nadzoru konserwatorskiego, na którym ustalono zakres robót.
Przewodniczący Komisji zapytał o termin zakończenia inwestycji.
P. Sobecki odpowiedział, że zakończenie prac ma nastąpić w sierpniu br. Dalej opowiedział
o innych podjętych działaniach w celu realizacji tej inwestycji (złożony wniosek o zajęcie
pasa drogowego, kwestia wyboru zegara na Ratuszu itd.).
Radny D. Wajs zapytał jaki będzie zakres wykonywanych robót i jakie ma być przeznaczenie
tego budynku.
P. Sobecki odpowiedział, że zostanie wykonany kompleksowy remont (m.in. wymiana
konstrukcji, konserwacja, wykonanie posadzek). Dodatkowo trzeba będzie przeznaczyć
środki na wyposażenie (np. zakup gablot itd.). W budynku ma powstać Regionalna Izba
Pamięci m.in. ma tam trafić wystawa pana Zająca, która obecnie znajduje się w szkole
w Rostarzewie, ponadto prawdopodobnie powstanie ekspozycja o Rostarzewie itp., reszta
pomieszczeń będzie do zagospodarowania. Koszt całej inwestycji to około 1.200.000 zł.
Ad. 2. Budowa ulicy Rzemieślniczej w Rostarzewie – Gmina posiada już projekt i pozwolenie
na budowę. Postanowiono, że chodnik zostanie wybudowany tylko po jednej – prawej stronie
(patrząc od drogi krajowej). Droga zostanie wybudowana w takiej technologii, jak parking
przy Urzędzie, ponieważ nie było możliwości odwodnienia tego terenu. Koszt to około
300.000 zł.
Ad. 3. Budowa drogi gminnej w Faustynowie – inwestycja ta ma być dofinansowana
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). Wniosek został już złożony. Gmina nie
dostała jeszcze odpowiedzi.
P. Sobecki dopowiedział, że na dwie wyżej wymienione inwestycje przetargi zostaną
ogłoszone już w tym lub w przyszłym tygodniu.
D. Wajs zapytał, w jakiej wysokości przewiduje się dofinansowanie z FOGR.
Sekretarz odpowiedział, że dofinansowanie wynosi około 100.000 zł na 1 km drogi.
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Ad. 4. Budowa drogi gminnej ulicy Jasińskiego w Rakoniewicach – inwestycja ma zostać
wykonana do jesieni przyszłego roku, w związku z przypadającą 130 rocznicą urodzin
Stefana Jasińskiego - który został pierwszym burmistrzem miasta po odzyskaniu
niepodległości w 1919 r.
Ad. 5. Budowa chodnika przy ulicy Rzemieślniczej w Rakoniewicach – aktualnie zamówiona
zostanie wycena tego chodnika, który miałby obejmować odcinek od marketu Biedronka do
ulicy Tetmajera (po prawej stronie).
Przy okazji omawiania inwestycji drogowych Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na
notorycznie dewastowane znaki drogowe w Rakoniewicach. Stwierdził, że koniecznie należy
podjąć konkretne działania w tej sprawie.
Ad. 6. Budowa żłobka w Rakoniewicach – projekt został dostosowany do potrzeb
określonych na podstawie wyliczeń, analiz, zapotrzebowania sporządzonych przez
Kierownika Wydziału Oświaty – Mirosława Basińskiego. Nazwa inwestycji może ulec
zmianie, ponieważ w grę wchodzi budowa żłobka jak i przedszkola. Wstępna koncepcja jest
już wykonana i znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy.
Radny D. Wajs zapytał z jakich środków przewiduje się wybudowanie tego żłobka.
P. Sobecki wyjaśnił, że ma zostać uruchomiony rządowy program na budowę żłobków
i przedszkoli (dofinansowanie ma być proporcjonalne w zależności od liczby utworzonych
miejsc). Być może uda się także otrzymać środki z Funduszu Ochrony Środowiska. Projekt
ma zostać wykonany do 30 czerwca br., łącznie z kosztorysami. Wówczas będzie można
ubiegać się o pozyskanie środków na tę inwestycję.
Radny P. Koza zasugerował, aby na przykładzie budowy przedszkola w Wielichowie ustrzec
się pewnych błędów podczas budowy naszego gminnego przedszkola.
P. Sobecki wyjaśnił, że był już obejrzeć przedszkole w Wielichowie, jak również inne
przedszkola.
Radny D. Wajs zapytał jaki jest przewidywany koszt tej inwestycji i czy Gmina przewiduje
jakiś plan awaryjny, w razie, gdyby jednak nie uzyskano funduszy z programu rządowego.
P. Sobecki odpowiedział, że przewidywany koszt inwestycji to około 5 mln zł. Dodał, że mają
powstać dwa oddziały żłobka, z kolei trzeci oddział będzie albo żłobkowy, albo przedszkolny
(będzie to zależne od zapotrzebowania). Co do planu awaryjnego P. Sobecki stwierdził, że na
pewno z jakichś funduszy uda się środki pozyskać. Jeśli jednak okaże się inaczej, wówczas
trzeba będzie podjąć decyzję, czy tę inwestycję realizować czy nie.
Ad. 7. Projekt rewitalizacji Pałacu w Rakoniewicach : w tym tygodniu zostaną wysłane
zapytania dotyczące kosztów projektu. Projekt ma zostać wykonany w dwóch etapach :
inwentaryzacja i wstępna przymiarka, ponieważ do Pałacu zamierza się przenieść całą
administrację. Chodzi także o wykorzystanie mebli, urządzeń, które znajdują się w budynku,
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w którym obecnie znajduje się Urząd. Potrzebna będzie także ekspertyza ppoż. tego budynku.
Planuje się, że do 15 grudnia br. cały projekt, łącznie z kosztorysami, zostanie wykonany.
Radny P. Koza wyraził zdanie, że trudno będzie zaadaptować Pałac na budynek użyteczności
publicznej, zwłaszcza, że piecze nad tą nieruchomością sprawuje konserwator zabytków.
P. Sobecki wyjaśnił, że nastąpiła zmiana na stanowisku konserwatora zabytków – obecnie
funkcję tę sprawuje Jolanta Goszczyńska. Wstępne rozmowy zostały już przeprowadzone
i konserwator ustosunkowała się do przedstawionych jej planów bardzo pozytywnie.
Radny D. Wajs zapytał skąd Gmina ma zamiar wziąć środki na tę inwestycję oraz jakie są
przewidywalne koszty.
P. Sobecki zaznaczył, że obecnie mówi się tylko o projekcie, ale jeśli będzie taka możliwość,
to Gmina na pewno będzie chciała ubiegać się o dofinansowanie na ten cel. Co do kosztów, to
wstępnie mówi się o około 4 mln zł. Wówczas budynek, w którym obecnie znajduje się
Urząd, zostanie sprzedany.
Radny D. Wajs zapytał, czy planuje się do Pałacu przenieść także Komisariat Policji.
P. Sobecki stwierdził, że raczej nie.
Przewodniczący Komisji powiadomił, że prawdopodobnie Policja przeznaczy środki na
remont Komisariatu Policji w Rakoniewicach.
W tym momencie na posiedzenie wszedł Arkadiusz Pawłowski – Zastępca Burmistrza.
Sekretarz dopowiedział, że choćby ze względów bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów
trudno byłoby dostosować Pałac do potrzeb Komisariatu.
Radny D. Wajs zapytał, skąd zamierza się pozyskać środki na Pałac.
P. Sobecki odpowiedział, że np. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale to
nastąpi i tak dopiero w 2016 roku.
Sekretarz wyjaśnił, że szanse na to dofinansowanie są bardzo małe, zwłaszcza, że Gmina
Rakoniewice otrzymała już dofinansowanie na Ratusz w Rostarzewie i tym bardziej, że ma on
zostać przeznaczony na administrację. Gmina może ubiegać się o środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale w tym przypadku w grę wchodzi
raczej umarzalna częściowo pożyczka. Dalej Sekretarz przypomniał, że Zespół PałacowoParkowy został zakupiony przez Gminę z tzw. ulgą konserwatorską w wysokości niecałe
800.000 zł, którą Gmina musi zainwestować w ten Zespół. Termin rozliczenia to rok 2016.
W przeciwnym razie Gmina będzie musiała tę kwotę oddać konserwatorowi. Dlatego w tym
roku należy wykonać projekt, a w przyszłym roku przystąpić do realizacji. Sekretarz
przypomniał również, że OPS miał zostać przeniesiony do tzw. domku ogrodnika w parku.
Koszt miał wynieść około 560.000 zł. Domek został rozebrany, a konserwator, póki co, nie
nakazuje budowy tego obiektu. Jeśli zainwestujemy w Pałac, jest szansa, że w ogóle nie
będziemy musieli go odbudowywać. Ponadto planuje się sprzedać budynek, w którym
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obecnie znajduje się Urząd, za kwotę około 1 mln zł. Wtedy z budżetu Gminy trzeba by
jeszcze przeznaczyć 1 mln zł. Sekretarz wyraził pogląd, że w sumie 3 mln zł to kwota realna,
za którą będzie można przeprowadzić remont Pałacu.
Następnie dyskutowano na temat stanu technicznego Pałacu. Wytłumaczono również na czym
polegało zakupienie nieruchomości z ulgą konserwatorską.
Radny P. Koza zapytał, ile będzie kosztowało wykonanie projektu rewitalizacji.
P. Sobecki odpowiedział, że od 100.000 zł do 150.000 zł.
Radny D. Wajs zapytał, jak ciężar finansowy dla budżetu Gminy związany z realizacją tej
inwestycji będzie wpływał na pozyskiwanie funduszy unijnych (mówił o tym podczas
kampanii wyborczej kandydat na burmistrza - Tomasz Dolata) i w jakiej sytuacji stawia to
naszą Gminę.
Sekretarz odpowiedział, że budżet Gminy jest dobrym budżetem. Mamy możliwości
finansowe, jeśli chodzi o wskaźniki, które na ostatniej sesji przedstawiała Skarbnik Gminy –
Teresa Kmiecik. W grę wchodzi kwestia odpowiedniego montażu finansowego. Sekretarz
stwierdził, że nie wyobraża sobie, aby Gmina realizowała tę inwestycję ze środków własnych.
Raczej trzeba będzie na ten cel wyemitować obligacje komunalne (dotyczy to także budowy
żłobka).
Radny P. Koza stwierdził, że te inwestycje mogą zablokować możliwość ubiegania się
o środki unijne na inne cele, ponieważ będziemy mieli ulokowane środki gdzie indziej.
Zdanie to poparł radny D. Wajs zauważając, że perspektywa unijna przewiduje możliwość
pozyskiwania pewnych środków.
Sekretarz wyjaśnił, że z perspektywy unijnej w tej kadencji Gmina planuje pozyskać środki:
- na drogę powiatową Wioska – Grodzisk Wlkp. Inwestycja ma być wykonywana wspólnie
przez Gminę Grodzisk Wlkp., Starostwo Powiatowe oraz naszą Gminę. Wstępny koszt
szacunkowy to około 10 mln zł;
- na projekt kanalizacji miejscowości : Jabłonna, Wioska, Komorówko, Błońsko.
W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy, która miałaby tę
inwestycję wykonywać, aby zorientować się w kosztach. Dalej opowiedział pokrótce jaka
technologia mogłaby przy budowie tej kanalizacji, na tym charakterystycznym obszarze,
zostać zastosowana, również ze względów ekonomicznych.
Sekretarz dodał, że trzeba rozpatrywać także modernizację oczyszczalni ścieków
w Rakoniewicach, która powstała w latach 70-tych.
Przy okazji A. Pawłowski poinformował, że Burmistrz G. Tomiak spotkał się z Burmistrzem
Wolsztyna. Omówiono m.in. plany inwestycyjne. A. Pawłowski wytłumaczył, że przy
składaniu danego projektu można pozyskać dodatkowe punkty, jeśli jest partnerstwo z inną
Gminą. Burmistrz planuje także spotkanie z Burmistrzem Nowego Tomyśla w kontekście
Woli Jabłońskiej czy Kuźnicy Zbąskiej.
Radny D. Wajs zapytał, co jeszcze planuje się wykonać w parku, oprócz remontu Pałacu.
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P. Sobecki wyjaśnił, że m.in. oczyszczenie stawu, wykonanie ścieżek i ich oświetlenia,
zabezpieczenie tzw. lodowni, naprawa przepustów, uporządkowanie zieleni, wysepki itd.
Radny D. Wajs zauważył, że na to będą musiały zostać zabezpieczone kolejne środki,
ponieważ obecnie mówi się tylko o Pałacu.
Sekretarz potwierdził.
A. Pawłowski, odnosząc się do kampanii wyborczej, prowadzonej przy ostatnich wyborach
samorządowych przypomniał, że mówiąc o remoncie Pałacu, kandydat na burmistrza
T. Dolata szacował, że będzie to kosztowało 10 – 15 mln zł. Zastępca Burmistrza zauważył,
że po wstępnych wyliczeniach wiadomo, że jest to przeszacowane.
Sekretarz zapewnił, że koszt ten wyniesie nie więcej, niż 3 – 4 mln zł.
Dalej dyskutowano na temat zakresu prac, jakie w budynku Pałacu trzeba będzie wykonać.
Radny D. Wajs zapytał, czy wiadomo coś na temat ścieżki rowerowej Drzymałowo –
Ruchocice.
Sekretarz wyjaśnił, że temat jest trudny. Wraz z Burmistrzem był na spotkaniu w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Stosowne pismo zostało również wysłane.
Wsparcie w tym temacie obiecał także Poseł Killion Munyama. W GDDKiA Gmina nie
otrzymała informacji, że w tym, czy w przyszłym roku inwestycja ta zostanie wykonana.
Generalna Dyrekcja obiecuje, że będzie to zrobione, ale Sekretarz zauważył, że takie
zapewnienia Gmina otrzymuje od 4 lat. Jedyną rzeczą, którą obiecał dyrektor, to
zamontowanie, w tym roku, świateł wzbudzanych przy szkole w Ruchocicach (Gmina nie
otrzymała jednak żadnego pisma w tej sprawie).
Radny P. Koza zapytał, kiedy zostanie dokończona ścieżka na odcinku Rakoniewice –
Wioska.
Sekretarz wyjaśnił, że sprawa przedstawia się tak samo, jak ze ścieżką Drzymałowo –
Ruchocice.
A. Pawłowski dodał, że gdyby mieszkańcy nie chcieli, aby ścieżka ta biegła tylko jedną stroną
drogi, wówczas inwestycja ta byłaby już dawno zakończona.
Do przedstawionej informacji Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków.
Do punktu 5.
Radny D. Wajs zapytał o sprawę przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów pod
drogi, położonych w Rakoniewicach (ul. Cmentarna).
P. Sobecki odpowiedział, że sprawa jest cały czas w toku. Agencja do przedłożonego im
planu zgłosiła uwagi, które obecnie nanosi urbanista.
Sekretarz dopowiedział, że oprócz problemu natury formalno-prawnej pojawił się także
problem finansowy, ponieważ Agencja przekazuje środki na remont, ale na odtworzenie dróg
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w dotychczasowym kształcie. Trudno tymczasem zgodzić się na wykonywanie drogi
żwirowej. Sekretarz wyraził nadzieję, że Agencja się z tego wycofa, ponieważ żaden
samorząd nie będzie chciał realizować inwestycji na odtworzenie (czyli jak u nas - na
zastosowanie żwiru). Póki co wniosek został złożony i Gmina czeka na odpowiedź. Sekretarz
stwierdził, że jeśli Agencja nie zgodzi się na inną nawierzchnię, wówczas Gmina nie będzie
realizowała tej inwestycji. Gmina Rakoniewice nie przejmie dróg na własność bez otrzymania
od Agencji środków na ich utwardzenie.
Radny P. Koza zgłosił potrzebę zamontowania koszy na śmieci przy ścieżce Wioska –
Jabłonna.
Radna H. Wajs zaznaczyła, że trzeba wziąć pod uwagę, że Zakład Usług Komunalnych nie
będzie opróżniał ich za darmo. Tak samo firma odbierająca u nas odpady (Tönsmayer)
również nie będzie wykonywała tego gratis.
Radny D. Wajs zauważył, że mieszkańcy nie otrzymali w formie papierowej, od firmy
zajmującej się wywozem odpadów komunalnych, informacji na temat zmiany harmonogramu
wywożenia śmieci.
P. Sobecki wyjaśnił, że sołtysi otrzymali informację o zmianie harmonogramu. Dodatkowo
została ona zamieszczona na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń.
Sekretarz powiedział, że rzeczywiście Związek SELEKT mógł to lepiej rozwiązać.
W sąsiedniej Gminie – Nowy Tomyśl mieszkańcy otrzymali stosowną ulotkę do domów.
Dalej dyskutowano na temat jakości obsługi przez Związek SELEKT i skuteczności jego
działania.
Radny D. Wajs zgłosił prośbę o postawienie lustra, które poprawiłoby widoczność na
krzyżówce, przy wyjeździe na rynek z ulicy Wielichowskiej w Rakoniewicach.
Sekretarz powiedział, że problem ten jest znany. Policja została o tym zawiadomiona. Dalej
poinformował o zamiarze wprowadzenia strefy ograniczonego postoju na rakoniewickim
rynku.
Do punktu 6.
Nie zgłoszono wniosków.
Przewodniczący Komisji
Budżetowej Mienia Komunalnego
i Rozwoju Gospodarczego
Marek Maćkowiak
Protokołowała:
Magdalena Chojnacka
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