PROTOKÓŁ Nr 5/15
Z posiedzenia Komisji Budżetowej, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Rakoniewicach, które odbyło się w dniu 23 marca 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 materiałów sesyjnych.
4. Informacje i sprawy bieżące.
5. Wolne głosy i wnioski.

Przebieg posiedzenia
Do punktu 1.
Na ogólną liczbę 7 członków Komisji, udział w posiedzeniu wzięło 7. Członków Komisji
nieobecnych 0.
Do punktu 2.
Porządek posiedzenia przyjęto jak w wersji podanej w zawiadomieniu o zwołaniu Komisji.
Nie wniesiono uwag.
Do punktu 3.
W dniu 23 marca 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji
Oświaty i Komisji Rolnictwa, którego celem była analiza materiałów sesyjnych
przygotowanych na najbliższą sesję Rady, zwołaną na 31 marca 2015 r.
W posiedzeniu, oprócz pracowników referujących poszczególne projekty uchwał, udział
wzięli Gerard Tomiak – Burmistrz Rakoniewic, Arkadiusz Pawłowski – Zastępca Burmistrza
oraz Jarosław Marciniak – Sekretarz Gminy.
Na Przewodniczącego posiedzenia wybrany został radny Krzysztof Krawczyk –
Przewodniczący Rady.
Komisje przystąpiły do analizy projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Ruchocice
i Gnin, gmina Rakoniewice przedstawił P. Sobecki – kierownik Wydziału Gospodarki
Gminnej.
P o dj ę c i e n i n i e j s z e j u c hw a ł y m a na c e l u u m o ż l i w i e n i e zagospodarowania
i eksploatacji odwiertów złoża gazu „Czarna Wieś 4” i „Czarna Wieś 5” wraz z realizacją
infrastrukturalnych obiektów liniowych na terenach położnych w obrębach Ruchocice i Gnin.
Wyznaczony obszar opracowania obejmuje chronione grunty rolne klasy III oraz grunty
leśne. Wymagane jest uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych klasy III na cele
nierolnicze oraz gruntów leśnych na cele nieleśne, które dokonuje się w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. W przedmiotowej inwestycji nie zachodzą okoliczności
faktyczne oraz prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych.
W projekcie uchwały postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Ruchocice i Gnin,
gmina Rakoniewice.
Radna G. Cielecka zapytała, czy właściciele przedmiotowych gruntów nie mają pretensji, co
do przeznaczenia ich terenów na cele inne niż rolne czy leśne.
P. Sobecki odpowiedział, że bez ich zgody nie przystępowano by w ogóle do sporządzenia
miejscowego planu. Dodał, że za te grunty właściciele otrzymali sporą rekompensatę.
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Komisje do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosiły uwag ani żadnych wniosków.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/209/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawianie Zakładowi Usług Komunalnych
w Rakoniewice sp. z o.o. na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości
stanowiących własność Gminy Rakoniewice, zmienionej Uchwałą Nr XXV/219/2009
z dnia 11 marca 2009 r. przedstawiła J. Nolka – inspektor ds. gospodarki gruntami.
W projekcie uchwały postanawia się, że w uchwale Nr XXIV/209/2009 Rady Miejskiej
w Rakoniewicach z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie
Zakładowi Usług Komunalnych w Rakoniewice sp. z o.o. na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Rakoniewice, zmienionej
uchwałą Nr XXV/219/2009 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 11 marca 2009 r.,
wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzemieniu:
„3.Upoważnia się Burmistrza do wydzierżawiania w uzasadnionych przypadkach
nieruchomości i ich części, o których mowa w ust. 1, na czas nieoznaczony.”
Dzięki podjęciu przez Radę ww. uchwały, w uzasadnionych przypadkach, gdy będzie to
związane z rozwojem gminy i będzie podyktowane interesem społecznym, nastąpi możliwość
oddawania nieruchomości bądź ich części w dzierżawę, o której mowa w postanowieniach
uchwały, na czas nieoznaczony.
J. Nolka wyjaśniła, że wywołanie ww. projektu uchwały było związane ze składowiskiem
odpadów komunalnych, które jest przedmiotem umowy dzierżawy Spółki. Zmieniły się
przepisy związane z użytkowaniem składowiska, na mocy których należy zapewnić fazę
poeksploatacyjną jego użytkowania. ZUK całą dokumentację z tym związaną przygotowywał,
ale nie ma możliwości doprowadzenia jej do końca, ponieważ nie ma tytułu prawnego
(umowa jest bowiem zawarta do 2019 roku).
Komisje do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosiły uwag ani żadnych wniosków.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rakoniewice w 2015 roku
przedstawił K. Kucharczak – inspektor ds. ochrony środowiska.
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., która weszła
w życie 01.01.2012 r., zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę gminy do
określania, w drodze uchwały, corocznie, do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww.
ustawy. Powyższe ma na celu złagodzenie uciążliwości związanych z bytowaniem
bezdomnych zwierząt na terenie miasta, poprawę warunków bezpieczeństwa mieszkańców
w szczególności przed chorobami odzwierzęcymi, a także utrzymanie czystości.
W projekcie uchwały postanawia się przyjąć program opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rakoniewice. W programie
określono m.in.
- cele i wykonawców programu,
- zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi,
- edukację mieszkańców,
- finansowanie programu.
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K. Kucharczak dopowiedział, że program wymaga uzgodnienia z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii i Gmina takie uzgodnienie otrzymała. Z programu wynika, że zasady określone
w ustawie o ochronie zwierząt Gmina będzie realizować przy pomocy Zakładu Usług
Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o., z którym zawarła stosowną umowę, a który
prowadzi przytulisko dla zwierząt. Ponadto Gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem
zwierząt bezdomnych w m. Rusiec, Gmina Wapno, które prowadzone jest przez fundację
„Radość Psiaka” (podpisanie takiej umowy jest obligatoryjne). Gmina prowadzi także dialog
z organizacjami społecznymi z Wolsztyna i z Zielonej Góry, dzięki którym dość sprawnie
przeprowadzana jest adopcja psów z naszego przytuliska (w ubiegłym tygodniu w przytulisku
znajdowały się tylko 3 psy). Dalej zaangażowana jest przychodnia dla zwierząt Władysława
Winiarczyka (stosowna umowa jest również podpisana). Funkcjonuje ona w sytuacjach
kryzysowych np. przy potraceniu zwierzęcia na drodze (jest to także wymóg ustawowy).
Dodatkowo w programie jest wskazane gospodarstwo rolne do którego, w skrajnych
przypadkach, trafią zwierzęta zaniedbane przez gospodarza.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby ustalić telefon alarmowy, pod który będzie można
dokonywać zgłoszeń popołudniami, w dni wolne czy święta. Dodał, że Gmina Grodzisk
Wlkp. podała jako numer alarmowy, numer na wodociągi, gdzie całodobowa prowadzony jest
dyżur.
Sekretarz przypomniał, że kwestia ta podejmowana jest od kilku już lat. Tak naprawdę żadna
sąsiednia Gmina nie ma tego problemu rozwiązanego, potrzeba m.in. odpowiedniego
przeszkolenia do tego, by móc ująć bezdomne, wałęsające się zwierzęta. W Gminie nie działa
żadna służba czy osoba, która takiej interwencji, całodobowo by dokonywała.
Następnie dyskutowano na temat rozwiązania problemu związanego z wyznaczeniem telefonu
alarmowego do tego typu spraw oraz na temat samego problemu bezdomnych zwierząt.
Ostatecznie Komisje do ww. projektu uchwały nie zgłosiły żadnych uwag postanowiły jednak
zgłosić wniosek o wyznaczenie numeru telefonu, na który będzie można dokonywać zgłoszeń
w godzinach popołudniowych, w weekendy oraz w czasie świąt, o wałęsających się,
bezdomnych zwierzętach.
Dalej K. Kucharczak przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat
zweryfikowanego projektu aglomeracji Rakoniewice.
Aglomeracja Rakoniewice została wyznaczona rozporządzeniem nr 8/08 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2008 roku. Burmistrz Rakoniewic pismem znak
GG.630.1.2014.KK z dnia 24 lipca 2014 r., uzupełnionym pismami znak GG.630.4.2014.KK
z dnia 12 grudnia 2014 r. oraz znak 06/02/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. złożył wniosek
o zmianę granic aglomeracji Rakoniewice. Zmiana granic aglomeracji wynika z wyłączenia
z terenu aglomeracji niektórych miejscowości ze względu na wskaźnik koncentracji
mieszkańców, który w tych miejscowościach wynosi poniżej 120 mieszkańców na 1 kilometr
sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Zgodnie z art. 208 ust. 1, w związku z art. 43
ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz pkt 4.2 Aktualizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych – AKPOŚK 2010 – załącznika do obwieszczenia
Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego
programu oczyszczania ścieków komunalnych, gminy tworzące aglomeracje mają obowiązek
zrealizować system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych do 31 grudnia 2015 r.
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Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Zweryfikowany i zaakceptowany projekt Marszałek ma obowiązek przedłożyć miejscowej
Radzie Gminy celem zaopiniowania.
W projekcie uchwały postanawia się zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rakoniewice
przedłożony Radzie Miejskiej w Rakoniewicach pismem nr DSR-III.0006.13.2015 z dnia
26.02.2015 r.
K. Kucharczak przypomniał Komisjom, kiedy była tworzona pierwsza aglomeracja, co to jest
oraz uzasadnił konieczność zmiany granic aglomeracji Gminy Rakoniewice. Wyjaśnił m.in.,
że aby wywiązać się z założeń aglomeracyjnych należy dokonać stosownych zmian. Zmiana
granic polega na zmniejszeniu aglomeracji do obszaru samego miasta Rakoniewice,
Rostarzewa i Drzymałowa. Na tym obszarze wskaźnik skanalizowania wynosi około 95 %.
Gdy uzyskamy taki procent skanalizowania obszaru, nasza aglomeracja będzie spełniała
wymogi dyrektywy unijnej i Gmina nie będzie musiała płacić kar, do których komisja
europejska nasze Państwo z całą pewnością zobliguje (a Rząd obciąży nimi Gminy).
Radny W. Borowski zapytał, czy zmiana aglomeracji nie spowoduje, że w przyszłości Gmina
nie otrzyma dalszych środków z Unii na kanalizację.
Burmistrz odpowiedział, że Gmina Rakoniewice do tzw. Masterplanu zgłaszała deklarację
(zapotrzebowanie) kanalizowania terenu i ubiegania się o środki unijne. W Masterplanie
określono, że bez względu na to, czy Gmina otrzyma dofinansowaniem, czy nie, będzie
zobligowana do skanalizowania tego obszaru, który zadeklarowała i to w określonym
terminie (tj. do 2020 r.).
Dalej dyskutowano na temat innych możliwości pozyskania środków na skanalizowanie
obszarów, które znajdą się poza obszarem aglomeracji.
K. Kucharczak powiedział, że wiele Gmin przystępuje obecnie do zmiany aglomeracji po to,
aby nie płacić kar.
Radna G. Cielecka zapytała, czy pod względem prawnym Gmina może dokonać zmian
w aglomeracji.
K. Kucharczak wyjaśnił, że wręcz musi dokonać tych zmian.
Dalej Sekretarz przypomniał jak tworzona była poprzednia aglomeracja, na jakich zasadach
dokonuje się zmian i czym one skutkują dla Gminy. Wyjaśnił także, na czym polega
zgłaszanie inwestycji o dofinansowanie do tzw. Masterplanu.
Następnie Burmistrz przedstawił inne rozwiązania, zamiast budowanie całej infrastruktury
i sieci, kanalizowania tych obszarów na terenie naszej Gminy, które obecnie skanalizowane
nie są (dot. budowy oczyszczalni przyzagrodowych, wykorzystywania nowych technologii,
nowych urządzeń sterowanych elektronicznie, które w 100 % zneutralizują nieczystości
płynne z gospodarstw).
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Po dokonaniu analizy i przeprowadzonej dyskusji, do projektu uchwały Komisje nie zgłosiły
żadnych uwag ani wniosków.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej
podczas obchodów Dni Rakoniewic przedstawił A. Pawłowski – Zastępca Burmistrza.
Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska została
upoważniona przez ustawodawcę do określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu
płatności i wysokości opłaty targowej.
W projekcie uchwały określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej od każdego
stanowiska handlowego dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej od sprzedaży podczas trwania imprezy kulturalno –
rekreacyjnej Dni Rakoniewic 20 i 21 czerwca 2015, na terenie parku w miejscowości
Rakoniewice :
1) artykuły różne, odzież, obuwie, art. spożywcze, lody, gofry, zabawki (stoiska większe)
przy wielkości stoiska: 9 – 18 m2 – 100 zł
2) artykuły różne, upominki, lody, wata cukrowa, baloniki, popcorn, (drobny handel)
przy wielkości stoiska: do 9 m2 – 50 zł
3) piwo – 250 zł
Opłatę będzie pobierał inkasent w dniu sprzedaży. Dowód uiszczenia opłaty targowej będzie
upoważniał do legalnej sprzedaży towarów podczas obchodów Dni Rakoniewic.
Komisje do projektu uchwały nie zgłosiły żadnych uwag ani wniosków.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego
zarządu osiedla przedstawił Sekretarz Gminy.
Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy
może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej (sołtysowi) będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
W ostatnim czasie zauważalne jest zwiększone zaangażowanie sołtysów w wykonywanie
swoich funkcji, co przekłada się na konieczność częstszych wizyt w Urzędzie i poświęcanie
większej ilości czasu na działalność sołecką. Dieta dla sołtysów stanowi rekompensatę czasu
poświęconego na udział w zebraniach sołeckich, spotkaniach, a także rekompensatę kosztów
służbowych rozmów telefonicznych, dostępu do internetu oraz innych czynności związanych
z wykonywaniem funkcji sołtysa.
W związku z powyższym proponuje się zwiększyć miesięczną zryczałtowaną dietę dla
sołtysów z kwoty 140 zł na kwotę 160 zł (dla sołtysów wsi liczących do 450 mieszkańców)
oraz z kwoty 170 zł na kwotę 190 zł (dla sołtysów wsi liczących powyżej 450 mieszkańców
oraz przewodniczącego zarządu osiedla). Dieta za udział w sesji nie ulega zmianie i wynosi
70 zł.
Radny W. Borowski zapytał, czy nie można by kwoty diety zaokrąglić ze 190 na 200 zł, a
tym samym mniejszą stawkę podwyższyć także jeszcze o 10 zł czyli do 170 zł.
Radna W. Bimkiewicz wyraziła pogląd, że sołtysi zaproponowaną podwyżką będą
zawiedzeni.
Takie samo zdanie wyraziła radna H. Wajs.
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Radny D. Mikołajczyk z kolei powiedział, że sołtysi optowali za tym, aby zrównać wysokość
diet wszystkim sołtysom, a nie rozgraniczać ze względu na liczbę mieszkańców sołectwa.
Burmistrz przypomniał, że dawniej to na wniosek sołtysów zróżnicowano wysokość diet
sołtysom.
Sekretarz wyjaśnił, że dla budżetu Gminy skutek finansowy podwyżki diet sołtysom to kwota
4.700 zł (za 9 miesięcy). Dodał, że w porównaniu z dietami sołtysów z Gmin ościennych
(oprócz Wolsztyna) stawki te nie są niskie. Podkreślił, że funkcja sołtysa to funkcja
społeczna, a diety nie można traktować jak wynagrodzenia.
Dalej Burmistrz odczytał ankiety, jakie sołtysi wypełniali podczas jednego ze spotkań, a które
dotyczyły sposobu ich wynagrodzenia. Obliczając średnią przedstawionych propozycji można
wywnioskować, że ryczałt miałby wynosić 200 zł.
Radna G. Cielecka zwróciła uwagę, że sołtysi wnioskują o zwiększenie diet za udział w sesji,
tymczasem rzadko który jest na tej sesji do samego końca. Radna stwierdziła, że należy na to
sołtysom zwrócić uwagę.
Ostatecznie, po przeprowadzonej dyskusji, Komisje postanowiły zwrócić się z wnioskiem
o zwiększenie diet sołtysom w następujący sposób : z kwoty 140 zł na kwotę 170 zł (dla
sołtysów wsi liczących do 450 mieszkańców) oraz z kwoty 170 zł na kwotę 200 zł (dla
sołtysów wsi liczących powyżej 450 mieszkańców oraz przewodniczącego zarządu osiedla).
Przed przystąpieniem do omówienia proponowanych zmian w budżecie, na prośbę
Przewodniczącego Rady, Sekretarz przedstawił radnym propozycję rozszerzenia programu
eSesja polegającą na kupnie dodatkowego modułu do głosowania elektronicznego, modułu do
dyskusji oraz tabletów dla radnych. Koszt zakupu całego systemu wraz z tabletami to kwota
około 31.250 zł (oferta obejmuje wszelkie koszty zakupu programu, dojazdu do klienta wraz
z roczną licencją na użytkowanie programu). Po zmianach obieg dokumentów mógłby
następować w formie elektronicznej. Będzie to oszczędność papieru i czasu przygotowywania
materiałów sesyjnych.
Radny P. Koza zwrócił uwagę na konieczność zakupu sprzętu z ubezpieczeniem.
Skarbnik wyjaśniła, że w budżecie gminnym co roku jest zaplanowane ubezpieczenie mienia
(także ruchomego). Gdy w ciągu roku zmienia się wartość mienia, wówczas w ostatnim
kwartale roku dokonuje się korekty i zakupiony sprzęt komputerowy także będzie
ubezpieczony.
Radni do przedstawionej propozycji ustosunkowali się pozytywnie.
Odnosząc się do proponowanych zmian w budżecie Burmistrz powiedział, że kilka z nich to
duże inwestycje, część jest średnich, są także małe. Dodał, że drobne, bieżące sprawy, które
radni mają na myśli, a które teraz nie znalazły się w projekcie uchwały, mogą wejść do
budżetu jeszcze w ciągu roku, zwłaszcza, że zmiany tak naprawdę uchwalane są prawie na
każdej sesji, a często środki do wykorzystania zostają po rozstrzygniętych przetargach.
Należy pamiętać, że w budżecie Gminy już znajdują się inwestycje za około 1,5 mln zł, które
są bądź za chwilę będą realizowane (dot. remontu ratusza w Rostarzewie, budowy chodnika
na ul. Rzemieślniczej w Rakoniewicach, budowy drogi na ul. Rzemieślniczej w Rostarzewie).
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Dalej Teresa Kmiecik – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2015 rok. Na wstępie wyjaśniła, że mimo zwiększanych wydatków
bieżących, udało się wygospodarować kwotę 5,5 mln zł na wydatki majątkowe. Proponowane
zmiany dotyczą:
Załącznik nr 1 dochody zwiększenie o kwotę : 298.679 zł
Dz. 758 Różne rozliczenia
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.
Na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2015 pismo nr ST3
– 4750- 5/2015 z dnia 6.02.2015 zmniejszeniu ulega części subwencji oświatowej o kwotę: 327.665 zł.
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP - zadanie zlecone gminie
Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, pismo Nr DLS.3101.7/15 z
dnia 9.3.2015r. zwiększony został plan dotacji celowych w kwocie : 14.121 zł z przeznaczeniem na
finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP
zarządzonych na 10 maja 2015r.kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. (I głosowanie
9.414 zł, II głosowanie 4.707 zł) .
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 Przedszkola
Zwiększenie dochodów w § 2030 o kwotę : 574.123 zł wynikające z wyliczenia przysługującej gminie
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego w roku 2015 (wyliczenie 451 dzieci x 1.273 zł).
Dz. 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 Pozostała działalność
Zwiększenie dochodów w § 2030 – 38.100 zł w związku z zawiadomieniem Wojewody
Wielkopolskiego pismo Nr FB-I.3111-64.2015.2 z 10 marca 2015r. na dofinansowanie realizacji
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Załącznik nr 2 wydatki

zwiększenie o kwotę : 3.167.679 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
Wydatki majątkowe
 Zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę : 25.000 zł na udzielenie dotacji na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych
pozwoli realizować politykę ekologiczną gminy w zakresie ochrony wód. Dotacje będą udzielane
na zasadach określonych Uchwałą Nr X/67/2011 z 28.09.2011 w sprawie uchwalenia zasad
udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację
przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Rakoniewice.
Dz. 600 Transport i łączność
Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe
Wydatki bieżące
 zwiększenie wydatków na remont ścieżek pieszo rowerowych przy drodze krajowej o kwotę :
5.000 zł
 Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika z
podpisanych porozumień między Gminą a GDDKiA w Poznaniu w kwocie : 11.400 zł.
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
 Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie ścieżki pieszo rowerowej, obowiązek wynika z
podpisanego porozumień między Gminą a Województwem w kwocie : 2.000 zł.
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
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 zwiększenie wydatków na remont ścieżek pieszo rowerowych przy drodze powiatowej o kwotę :
25.000 zł
 Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika
z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem w kwocie : 8.600 zł.
Wydatek majątkowy
 Zadanie : „Budowa ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P, od miejscowości
Wioska do miejscowości Rakoniewice – 750.000 zł
Realizacja zadania wynikająca z Uchwały Rady Nr XL/360/2010 w sprawie przyjęcia zadania
publicznego od Powiatu Grodziskiego oraz porozumienia z Powiatem Grodziskim z dnia 8.9.2010 ,
z którego wynika, iż gmina będzie realizowała zadanie etapami w miarę posiadanych środków.
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie następujących zadań :
 zakup usług remontowych : zwiększenie o kwotę : 50.000 zł na remonty dróg gruntowych na
terenie gminy (tłuczeń)
 usługi pozostałe : 55.000 zł w tym : 5.000 zł projekt organizacji ruchu dotyczącego ograniczenia
ruchu pojazdów pow. 10ton przez most na cieku wodnym Dojcy, 30.000 zł na organizację i obsługę
strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach, 20.000 zł koszty konkursu
na wykonanie projektu budowy pn „Pomnik Pamięci i Wolności” ul. Plac Powstańców Wlkp.
w Rakoniewicach.
 Zwiększenie wydatków w § 4590 o kwotę : 50.000 zł w tym : na odszkodowanie z tytułu
bezwarunkowego korzystania z gruntu , działka nr 84/11, 84/5, 465/3 obręb Rakoniewice o pow.
0,0220ha , zajęte pod drogę gminną (dotyczy ulicy Piaskowej w Rakoniewicach) – 13.000 zł, na
odszkodowanie z tytułu bezwarunkowego korzystania z gruntu, działka nr 32/19, 84/5, 33/20 obręb
Rakoniewice (dotyczy ulicy Iwaszkiewicza) oraz działek nr 387/6, 387/8 obręb Wioska ogółem
powierzchnia o pow. 0,1520ha zajęte pod drogi gminne – 37.000 zł
Wydatki majątkowe
 Zmniejszenie wydatków dla zadania pn. „Budowa drogi ulicy Rzemieślniczej w Rostarzewie”
o kwotę : 190.000 zł ( podpisano umowę z wykonawca robót i inspektorem nadzoru, zabezpieczono
środki na nieprzewidziane wydatki) z inwestycji pozostają wolne środki, które można przeznaczyć
na inne zadania majątkowe.
 Zwiększenie wydatków na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo”
o kwotę : 115.000 zł. Jest to kwota, która zabezpieczy wykonanie inwestycji przez wykonawcę
wybranego w przetargu oraz koszty inspektora nadzoru.
 Zwiększenie wydatków dla zadania . „Budowa drogi ulicy Polnej w Rakoniewicach” – 30.000 zł
 Zadanie „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Błońsko” – dokumentacja - 8.000 zł
 Zadanie „Przebudowa pasa drogowego ul. Kościelnej w m. Rakoniewice” – dokumentacja - 6.000
zł
 Zadanie „Przebudowa ul. Wiatrakowej w m. Rakoniewice” – dokumentacja - 17.000 zł
 Zadanie „Budowa ul Przemysłowej w m. Rakoniewice” – dokumentacja - 19.000 zł
 Zadanie „Przebudowa pasa drogowego ul. Słonecznej w m. Ruchocice” – dokumentacja - 6.000 zł
 Zadanie „Przebudowa ul. Strzeleckiej w m. Rostarzewo” – dokumentacja - 9.000 zł
 Zadanie „Przebudowa ul. Spokojnej w m. Rostarzewo” – dokumentacja - 6.000 zł
 Zadanie „Przebudowa ul. Ogrodowa w m. Jabłonna” – dokumentacja - 10.000 zł
 Zadanie „Budowa pasa drogowego drogi gminnej Komorówko – Wioska gm. Rakoniewice” –
10.000 zł
 Nowe zadanie „Zakup parkomatów z oprogramowaniem – 3 szt.” do obsługi strefy płatnego
parkowania na ul. Plac Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach. – 70.000 zł
Dz. 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75022 Rady gmin
 Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 34.550 zł w tym na : szkolenia radnych § 43003.300 zł, zakup systemu eSesja
wraz z przechowywaniem danych, tablety dla radnych z
konfiguracją aplikacji eSesja – 31.170 zł (§ 4210 – 30.170, § 4300 – 1.080 zł).
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Rozdz. 75075 Promocja jst
 Zwiększenie wydatków na promocje gminy o kwotę : 5.000 zł (§ 4170 – umowy zlecenia na skład
Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego).
Rozdz. 75095 Pozostała działalność
 Zwiększenie wydatków w § 3030 o kwotę : 4.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanej
diety. Propozycja zwiększenia sołtysom diety o kwotę : 20 zł / 1 m-c licząc od kwietnia br.
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP - zadanie zlecone gminie
 Zadanie zlecone gminie w kwocie : 14.121 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015r.kosztów związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. ( I głosowanie 9.414 zł, II głosowanie 4.707 zł) w tym : §
3030 – 2.000 zł, § 4010 – 4.173,14, § 4110- 713,62 zł, § 4120- 102,24 zł § 4170- 3.204 zł § 4210 –
2.400 zł., § 4300 – 528 zł, § 4360 – 200 zł, § 4410 – 800 zł.
 Dofinansowanie zadania ze środków gminy w kwocie : 25.000 zł, zakup 11 urn wyborczych
(obecne urny i kabiny są zniszczone i wyglądają nieestetycznie, naprawy przed każdymi wyborami
nie dają większego rezultatu, a generują niepotrzebne koszty).
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
 Zwiększenie wydatków bieżących w § 4270 o kwotę : 12.000 zł z przeznaczeniem na remont
posadzki w części socjalnej budynku remizy w Rostarzewie.
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Szkoła Rostarzewo
Zmiany w wydatkach bieżących szkoły :
 Zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 o kwotę ; 22.000 zł (1 zestaw –
tablica interaktywna + komputer, 2 zestawy – rzutnik multimedialny + komputer)
 Zmniejszenie wydatków na zakupy wyposażenia szkoły w § 4210
o kwotę : 7995 zł
i przeznaczenie na zakup majątkowy opisany niżej.
Wydatki majątkowe
 Zadanie : „zakup kserokopiarki” – 7.995 zł
Szkoła Ruchocice
Zmiany w wydatkach bieżących szkoły :
 Zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 o kwotę ; 16.500 zł (1 zestaw –
tablica interaktywna + komputer, 1 zestaw – rzutnik multimedialny + komputer)
 Zwiększenie wydatków § 4300 o kwotę : 2.400 zł (wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo –
kartonowych)
 Zmniejszenie wydatków bieżących § 4270 o kwotę : 4.000 zł, które przeznacza się na wydatek
majątkowy opisany niżej.
Wydatki majątkowe
 Zadnie : „Plac zabaw przy szkole w Ruchocicach” – 19.000 zł (czyli zwiększenie wydatków dla
szkoły o kwotę : 15.000 zł)
Szkoła Jabłonna
Zmiany w wydatkach bieżących szkoły :
 Zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 o kwotę ; 22.000 zł (1 zestaw –
tablica interaktywna + komputer, 2 zestawy – rzutnik multimedialny + komputer)
 Zwiększenie wydatków remontowych w szkole Jabłonna, remont budynku w Wiosce – 400.000 zł
Wydatki majątkowe
 Zadanie „Modernizacja budynku szkoły w Wiosce” – 100.000 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna
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Rozdz. 85295 Pozostała działalność
 Zwiększenie wydatków (z dotacji) na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”, kwotę : 38.100 zł ujęto w § 3110, wkład własny na powyższe zadanie
tj. 40% wartości zadania zabezpieczono w uchwale budżetowej.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 Zwiększenie wydatków w § 4430 o kwotę : 1.680 zł z tytułu korzystania ze środowiska (dział
wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem
kanalizacji ogólnospławnej) podyktowane jest wzrostem stawek.
Wydatki majątkowe
 Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Rakoniewice ul. Tetmajera (Osiedle
Wygoda)” – 450.000 zł
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
 Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 20.000 zł na utrzymanie czystości ulic na Osiedlu
Wygoda
 Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 20.428 zł (w tym § 3020 -161,58, § 4010 – 15.700,
§ 4110 – 2.672, § 4120 – 387, § 4280 – 140, § 4440 – 1.367,42) z przeznaczeniem na koszty
utrzymania 2 osób na okres 6 miesięcy , którzy będą wykonywali prace w ramach robót
publicznych , gmina zabezpiecza środki na wynagrodzenia do chwili refundacji z PUP, fundusz
pracy, składki ZUS , wydatki na odzież i napoje, narzędzia, badania lekarskie i odpis na zfśs. oraz
1 osobę na okres 3 miesięcy płatne w 100 % ze środków gminy.
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
 Zwiększenie wydatków na energię oświetlenia ulicznego o kwotę : 120.000 zł
 Zwiększenie wydatków na remont oświetlenia drogowego przy ul Zamkowej w Rakoniewicach
o kwotę : 7.000 zł
 konserwacje oświetlenia ulicznego i drobne remonty – 80.000 zł,
Wydatki majątkowe
 Zwiększenie wydatków na zadanie „ Oświetlenie drogowe – punkt świetlny w miejscowości
Adolfowo” o kwotę : 10.300 zł
 Zwiększenie wydatków na zadanie „ Oświetlenie drogowe – punkt świetlny w miejscowości
Drzymałowo” o kwotę : 14.400 zł
W/w zadania są zapisane w wydatkach majątkowych realizowanych z funduszu sołeckiego, na które
nie wystarczy środków stąd zmiana w budżecie.
 Zadanie „ Oświetlenie drogowe – punkty świetlne w miejscowości : Wola Jabłońska – 2 szt.,
Błońsko – 1 szt., Rakoniewice – 3 szt. , Jabłonna – 1 szt. ” wydatek ogółem : 122.700 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
 Zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych w § 4300 o kwotę : 31.000 zł (środki
były zmniejszanie na sesji w dniu 17.2.2015 celem zabezpieczenia środków na podatek VAT
i dotacje dla przedszkoli) .
 Dodatkowe środki na organizację Dni Rakoniewic o kwotę : 10.800 zł (w tym § 4170 – 10.000 zł,
§ 4260 – 800 zł)
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 38.000 zł w tym :
§ 4210 - 5.000 zł (zakup wyposażenia do świetlic), § 4260 - 13.000 zł (koszty energii), § 4270
15.000 zł (remont świetlicy - dachu w Cegielsku, § 4300 - 5.000 zł (wymiana blatów na 21stołach
w świetlicy Jabłonna)
Wydatki majątkowe
 Zwiększenie wydatków dla zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Komorówku” – 15.000 zł
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 Nowe zadanie „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stodolsku ” – 25.000 zł
Rozdz. 92116 Biblioteki
 Zwiększenie w § 2480 o kwotę : 9.000 zł, dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury na
prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów, w których
prowadzona jest działalność (zwiększone koszty obsługi systemu do obsługi czytelników,
obciążenie kosztami energii i usług telefonicznych w filii Jabłonna).
Rozdz. 92118 Muzea
Wydatki majątkowe
 Zadanie pn. „Instalacja alarmowa i przeciwpożarowa w budynku Muzeum Pożarnictwa
w Rakoniewicach” – 38.000 zł
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki majątkowe
 Zwiększenie wydatków na projekt realizowany w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego
Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego pn. „Rewitalizacja zabytkowego ratusza
w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę
Pamięci”.
Wydatki poza projektem § 6050 – 10.000 zł.
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
 Zadanie majątkowe pn. „Plac zabaw – Błońsko” kwota wydatku : 15.000 zł
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
 Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 20.000 zł na organizację różnego rodzaju imprez
o charakterze sportowym m.in.: w piłce nożnej, biegów ulicznych z okazji 3 Maja.
Rozdz. 92695 Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
 Zadanie majątkowe pn. „Budowa budynku rekreacyjno-sportowego w Głodnie” – 300.000 zł

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu
Przychody z innych rozliczeń
Na powstały deficyt budżetu w kwocie : 807.400 zł i spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki,
wyemitowanych obligacji w kwocie : 2.061.600 zł zostają uruchomione wolne środki jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : 2.869.000 zł

Burmistrz szerzej opowiedział na temat inwestycji dotyczącej budowy ścieżki pieszorowerowej Rakoniewice – Wioska. Powiedział, że wstępnie rozważano, aby inwestycję tę
wykonać etapami. Także zrodził się pomysł budowy drogi w Goździnie (za stawami).
Ostatecznie postanowiono budowę brakującego odcinka ścieżki z Rakoniewic do Wioski
wykonać w jednym etapie i odpowiednie środki przeznaczyć na ten cel.
Burmistrz, na pytanie radnego D. Wajsa, więcej powiedział także na temat przebudowy pasa
drogowego ul. Kościelnej w m. Rakoniewice przedstawiając różne rozwiązania. Wyjaśnił, że
Dyrekcja szkoły w Rakoniewicach (mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa dzieci)
zwróciła się z wnioskiem, aby odsunąć ruch kołowy od wąskiego chodnika, którym
codziennie uczniowie idą do szkoły (dot. chodnika po stronie muzeum).
Na pytanie radnej W. Janczak Burmistrz wyjaśnił, jak będzie wyglądała przebudowa pasa
drogowego na ul. Słonecznej w Ruchocicach.
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Radni dyskutowali na temat idei wprowadzenia płatnej strefy parkowania na rakoniewickim
rynku. 16 marca br. w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach odbyło się
otwarte spotkanie poświęcone temu tematowi. W spotkaniu uczestniczyli (oprócz władz
samorządowych) m.in. radni i mieszkańcy Rakoniewic. Ostateczna decyzja w tej sprawie
jeszcze nie zapadła, ale w związku z rozdysponowywaniem środków z nadwyżki budżetowej
w zmianach do budżetu proponuje się już zabezpieczyć środki na ten cel (w sumie kwota
100.000 zł).
Sekretarz Gminy uargumentował wydatek w kwocie : 25.000 zł związany z zakupem nowych
urn wyborczych i kabin. Wyjaśnił, że podczas ostatnich wyborów (samorządowych), po
godzinie 16.00 zaczęło brakować urn, ze względu na dużą frekwencję. W przyszłości trzeba
będzie zabezpieczyć jeszcze dodatkowe środki na przystosowanie lokalu w Jabłonnie do osób
niepełnosprawnych (jest to wymóg ustawowy).
Co do zwiększenia wydatków o 20.000 zł w zakresie kultury fizycznej, na organizację
różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym m.in. w piłce nożnej, Biegi Uliczne 3 Maja,
Burmistrz wyjaśnił, że ma to związek m.in. z przypadającymi w tym roku jubileuszami 40lecia biegów, 90-lecia Klubu Sportowego Sokół Rakoniewice.
W sprawie budowy budynku rekreacyjno-sportowego w Głodnie” – 300.000 zł Burmistrz
wyjaśnił, że początkowo planowano wybudować tam wigwam, jednakże okazało się, że
koszty budowy wigwamu i budynku murowanego są porównywalne, przy czym z wigwamu
nie można by korzystać przez cały rok, a z budynku murowanego tak. Ma powstać budynek
w prostokącie, o wymiarach 10m/18m, z dwuspadowym dachem, z elewacją w postaci
imitacji pruskiego muru, z zapleczem do przygotowywania posiłków (bez kuchni).
Skarbnik poinformowała, że do Urzędu cały czas wpływają zawiadomienia o przyznanych
kwotach dotacji, w związku z czym ostateczną wersję postanowień uchwały przygotuje już na
sesję.
Komisje po analizie proponowanych zmian do budżetu i przeprowadzonej dyskusji do
projektu uchwały nie zgłosiły żadnych wniosków.
Opinia w sprawie wszystkich projektów uchwał sanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Do punktu 4.
Radny D. Wajs przypomniał, że w 2013 roku mieszkańcy ulicy Cmentarnej w Rakoniewicach
zwrócili się z wnioskiem o wybudowanie progu zwalniającego na odcinku drogi pomiędzy
ulicą Cmentarną a tzw. Manhattanem. Radny zapytał czy i jeśli tak, to kiedy będzie to
zrealizowane. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z Jerzym Bartkowiakiem – Kierownikiem
Powiatowego Zarządu Dróg, który poinformował, że w 2013 roku komisja opiniująca wydała
pozytywną opinię w tej sprawie.
Burmistrz odpowiedział, że rozezna temat i odpowie na to jeszcze przed lub na sesji.
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni na skrzynki e’mailowe otrzymali dwa pisma,
jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Rady. Jedno od Kierownika Wielkopolskiego Muzeum
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Pożarnictwa w Rakoniewicach – Anny Formaniewicz, z prośbą o uwzględnienie
w przygotowanym projekcie wprowadzenia płatnej strefy parkowania ruchu turystycznego na
terenie rynku. Drugie od 9 Drużyny Harcerskiej w Wielichowie z informacją o zamiarze
złożenia wniosku w sprawie nadania imienia Zdzisława Krzyszkowiaka ścieżce pieszorowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 312, na odcinku Rakoniewice - Wielichowo.
Radny D. Wajs podjął temat ulicy Słonecznej w Rakoniewicach. Zauważył, że znajdująca się
tam droga prawdopodobnie leży na terenie Probostwa. Radny zapytał, czy podjęto jakieś
próby uregulowania tej kwestii.
Burmistrz odpowiedział, że nie, ponieważ najpierw Gmina chce uregulować sytuację prawną
z PKP na tym terenie. Jeśli zostanie uregulowany ten główny ciąg, wówczas Gmina podejmie
próby uregulowania również tego odcinka, o którym mówi radny.
Dalej radny D. Wajs poinformował, że mieszkańcy ulicy Piaskowej w Rakoniewicach (na
odcinku od torów w dół drogi) pytają, czy jest możliwość, aby wyznaczyć z boku drogi
odcinek, z którego mogliby bezpiecznie korzystać piesi (chodzi głównie o dzieci).
Burmistrz wyjaśnił, że najpierw trzeba się zorientować jak szeroka jest ta droga i na jakim
obszarze właścicielem jest Gmina.
Radny D. Wajs powiedział, że na drugiej części ulicy Piaskowej (w kierunku Winnicy)
postawiono dwie lampy. Zapytał, czy będzie ich więcej.
Burmistrz odpowiedział, że Gmina odpowiada na wnioski mieszkańców i sukcesywnie
umieszcza nowe punkty świetlne.
Kontynuując radny D. Wajs zauważył, że jest tam problem z numeracją domów (do lasu
numeracja jest rosnąca, a od lasu – malejąca) co jest utrudnieniem, zwłaszcza dla
przyjeżdżających karetek pogotowia itp.
Burmistrz powiedział, że w tym wypadku dobrym rozwiązaniem jest montowanie tabliczek
informacyjnych z oznaczeniem numeracji. Tabliczki takie pojawiają się już na naszych
wsiach. Jest to sprawa, którą można rozwiązać na bieżąco.
Radny W. Borowski zasugerował, że na obszarze Rakoniewic wsi należałoby wprowadzić
nazwy ulic. To ułatwiłoby odnalezienie konkretnego adresu
Radny D. Wajs zapytał, czy wiadomo coś na temat budowy brakującego odcinka ścieżki
z Drzymałowa do Ruchocic.
Burmistrz odpowiedział, że sprawę trzeba będzie załatwiać już nie tylko u dyrektora
GDDKiA w Poznaniu, ale także w Ministerstwie. Polityka Generalnej Dyrekcji jest bowiem
taka, że obecnie nie chce ona, aby samorządy partycypowały w kosztach inwestycji, co
znacznie przyspieszało ich realizację. Od grudnia nic w tej sprawie się nie zmieniło.
Burmistrz po Świętach Wielkanocnych zamierza ponownie spotkać się z dyrektorem
i poruszyć tę sprawę, jak również sprawę zamontowania świateł wzbudzanych przy szkole
w Ruchocicach, z przejściem dla pieszych, co także GDDKiA obiecała.
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Radny D. Wajs zapytał, czy jest brana pod uwagę budowa obwodnicy Rakoniewic.
Burmistrz wyjaśnił, że są trzy koncepcje przebiegu obwodnicy. Marszałek Województwa
Wielkopolskiego poinformował, że o sprawie będzie można mówić nie prędzej niż po roku
2020. Burmistrz wyraził obawy co do realizacji tej inwestycji, zwłaszcza, że w promieniu
kilkunastu kilometrów w linii prostej będzie droga S5, a na północ autostrada A4. Aktualnie
nic na temat obwodnicy się nie mówi. Burmistrz dodał, że daleki jest od obiecywania czegoś,
o czym wie, że w najbliższych kilku latach nie powstanie. Tak czy inaczej Gmina cały czas
nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy w pasie, przez który ta obwodnica miałaby
przebiegać (tj. północna strona Gminy).
Następnie dyskutowano na temat znaczenia aktywności Gmin w przyspieszaniu realizacji
inwestycji przez GDDKiA.
Radna W. Janczak zapytała kiedy w Ratajach mieszkańcy mogą liczyć na wybudowanie
chodnika.
Burmistrz odpowiedział, że przy drodze gminnej w tej kadencji chodnik będzie zrobiony.
Co do pozostałego odcinka, który znajduje się przy drodze powiatowej, o sprawę należy pytać
Starostę Grodziskiego. Na koniec Burmistrz powiedział, że poruszoną przez radnego
D. Wajsa kwestię budowy ścieżki na odcinku Drzymałowo – Ruchocice traktuje jako wniosek
i na najbliższej sesji po Świętach Wielkanocnych złoży relację (o ile będzie możliwość
spotkania się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji).
Do punktu 5.
Nie zgłoszono wniosków.
Przewodniczący Komisji
Budżetowej Mienia Komunalnego
i Rozwoju Gospodarczego
Marek Maćkowiak
Protokołowała:
Magdalena Chojnacka
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