Szanowni Pañstwo
Up³ynê³a po³owa kadencji obecnych w³adz samorz¹dowych miasta i gminy Komin Wlkp.
Minione dwa lata by³y dla komiñskiego samorz¹du okresem istotnych wydarzeñ i podjêtych dzia³añ, ale by³y te¿ czasem nie³atwym. W tym okresie uda³o siê zrealizowaæ wiele
mniejszych b¹d wiêkszych przedsiêwziêæ o charakterze gospodarczym oraz spo³ecznym,
choæ ich skala z pewnoci¹ nikogo nie satysfakcjonuje w pe³ni. Z³o¿y³o siê na to kilka
powodów.
Samorz¹d, jak ka¿da instytucja funkcjonuje w okrelonych ramach prawnych i finansowych. W tym czasie za pojawi³o siê kilka znacz¹cych czynników, czêsto niezale¿nych od
nas a istotnie wp³ywaj¹cych na dzia³alnoæ samorz¹du, szczególnie w wymiarze finansowym. W minionych dwóch latach bowiem na gminy na³o¿ono wiele nowych zadañ, zw³aszcza o charakterze socjalnym, których konsekwencje finansowe w znacz¹cy sposób obci¹¿y³y bud¿ety samorz¹dów. Po czêci by³o to wynikiem wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
i koniecznoci¹ realizacji wspólnej polityki, po czêci za wynika³o z przeprowadzanych
przez Rz¹d RP reform maj¹cych na celu decentralizacjê zadañ publicznych. W praktyce
sprowadzi³o siê to jednak do decentralizacji problemów i sprawiedliwego podzielenia siê
deficytem bud¿etowym pañstwa z samorz¹dami gminnymi. Tak wiêc szczytne has³a reformy po raz kolejny zaowocowa³y tym samym efektem  zwiêkszon¹ liczb¹ zadañ, które gmina
musi realizowaæ bez jednoczesnego przekazania z bud¿etu pañstwa adekwatnych rodków
finansowych na ich pokrycie. Fakt ten doskonale obrazuj¹ dwa przyk³ady: wyp³ata dodatków mieszkaniowych (wczeniej z udzia³em dotacji z bud¿etu pañstwa) czy koszt eksploatacji owietlenia ulicznego przy drogach i ulicach innych ni¿ gminne (wczeniej refundowany
z bud¿etu Wojewody). Tylko te dwie pozycje skutkowa³y koniecznoci¹ wzrostu wydatków
z bud¿etu gminy o ponad 700 tys. z³. rocznie w porównaniu z 2002r.
Innym negatywnym zjawiskiem, jakie wyst¹pi³o w ostatnich latach jest systematycznie
zmniejszanie subwencji owiatowej. Czêciowo wi¹¿e siê to z ni¿em demograficznym, który dotyka tak¿e nasz¹ gminê, w istotnym zakresie wynika jednak z planowej i wiadomej
polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Ju¿ dzi, tylko na bie¿¹ce utrzymanie
(pensje, koszty energii, op³at, itp.) szkó³ dop³acaæ musimy z dochodów w³asnych gminy bez
ma³a 400tys.z³. Trudno w tej sytuacji mówiæ o jakichkolwiek znacz¹cych nak³adach na
niezbêdne remonty a zw³aszcza nowe inwestycje w placówkach owiatowych, choæ dziêki
pozyskaniu pieniêdzy z zewn¹trz i takie zadania uda³o siê w pewnym zakresie zrealizowaæ.
Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem zaistnia³ym w minionych latach jest zmniejszenie
wp³ywów gminy z tytu³u udzia³u w dochodach bud¿etu pañstwa. Choæ nominalnie podwy¿szono nieco procentowy udzia³ gmin w dochodach pañstwa to sumaryczne wp³ywy netto
z tego tytu³u przekazywane z Urzêdów Skarbowych s¹ ni¿sze ni¿ w latach poprzednich.
Znacz¹cym uszczupleniem w bud¿etach gmin wi¹¿¹cym siê bezporednio z systemem
podatkowym oraz struktur¹ dochodów by³o podniesienie stawek podatku VAT. Dla samorz¹dów skutkowa³o to wzrostem kosztów inwestycji od kilku nawet do kilkunastu procent.
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Ponadto od 2004 roku gminy nie otrzymuj¹ rekompensat utraconych dochodów z tytu³u udzielonych ustawowych ulg i zwolnieñ w podatku rolnym i lenym. W 2004r. kwota
powy¿szych zwolnieñ i ulg wynosi³a 143.911z³.
Wszystko to sprawia, ¿e w bud¿ecie gminy systematycznie ronie procentowy udzia³
tzw. wydatków sztywnych (obligatoryjne finansowanie zadañ przypisanych gminom), który
w 2005r. osi¹gn¹³ poziom najwy¿szy od z gór¹ 10 lat. Jeli wzi¹æ dodatkowo pod uwagê
znacz¹ce obci¹¿enia zwi¹zane z zad³u¿eniem gminy Komin Wlkp., które pod koniec 2002r.
siêga³o blisko 8 mln z³. ³atwo dostrzec, i¿ wygenerowanie rodków finansowych na realizacjê najpilniejszych tylko potrzeb inwestycyjnych by³o niezwykle trudne.
Nie oznacza to jednak, ¿e w latach 2003-2004 nie by³ realizowany proces inwestycyjny.
Dziêki pozyskaniu rodków zewnêtrznych oraz oszczêdnej i restrykcyjnej polityce w zakresie
wydatków uda³o siê zrealizowaæ wiele mniejszych i wiêkszych inwestycji. Z pewnoci¹ nie
s¹ to zadania na miarê oczekiwañ, ale raczej bie¿¹cych mo¿liwoci naszej gminy.
Niniejsza publikacja jest prób¹ podsumowania po³owy kadencji, ukazuj¹c¹ istotniejsze
przedsiêwziêcia, które zrealizowane zosta³y w latach 2003-2004. Przedstawia ona w sposób syntetyczny dzia³ania podejmowane przez samorz¹d oraz zrealizowane zadania, opieraj¹c siê raczej na suchych faktach oraz danych statystycznych, bez zbêdnego komentarza, wnioski i opinie pozostawiaj¹c Pañstwu.

Justyn Zaradniak
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
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Maciej Bratborski
Burmistrz Miasta i Gminy

NA CO NAS STAÆ CZYLI GMINNE FINANSE
Miasto i Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu,
przyjmowanego przez Radê Miejsk¹ w formie uchwa³y na rok bud¿etowy równoznaczny
z rokiem kalendarzowym. Bud¿et jest rocznym planem dochodów i wydatków gminy. Wszystkie dochody gminy podzieliæ mo¿na na trzy zasadnicze grupy. Grupa pierwsza to dochody
w³asne, którymi s¹ m.in. wp³ywy z podatków i op³at lokalnych, udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa (w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku
dochodowym od osób prawnych), dochody uzyskiwane przez jednostki bud¿etowe gmin
i dochody z maj¹tku gminy. Drug¹ grupê stanowi subwencja ogólna przekazywana z bud¿etu pañstwa i sk³adaj¹ca siê z trzech czêci, z których wartoci¹ zdecydowanie dominuje
czêæ owiatowa przekazywana na funkcjonowanie szkó³ i przedszkoli. Trzeci¹ grupê dochodów gminy stanowi¹ dotacje celowe przekazywane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej - zleconych gminie b¹d realizowanych na podstawie porozumieñ oraz na dofinansowanie zadañ w³asnych gminy.
Wysokoæ poszczególnych grup dochodów w poszczególnych latach przedstawia siê
nastêpuj¹co:
Rodzaje dochodów

Rok 2003

Rok 2004 (plan na
dzieñ 31.12.2004r.)

Rok 2005

Dochody w³asne

6.604.945z³

7.693.971z³

7.787.965z³

Subwencje

7.459.630z³

7.336.878z³

6.949.379z³

Dotacje celowe
z bud¿etu pañstwa

1.301.926z³

1.774.090z³

1.945.756z³

rodki, którymi gmina mo¿e w pe³ni swobodnie dysponowaæ sprowadzaj¹ siê w zasadzie do dochodów w³asnych. Nimi pokrywane s¹ koszty bie¿¹cej dzia³alnoci gminy, jak
i prowadzonych inwestycji. Najwiêkszy udzia³ w dochodach w³asnych maj¹ podatki i op³aty
lokalne pobierane przez gminê. Co wiêcej, gmina  a cilej Rada Miejska  decyduje
o wysokoci ich stawek.
Jednak wysokoæ ustalonych podatków nie przek³ada siê bezporednio na wysokoæ
gminnych dochodów. Zbyt wysokie windowanie stawek mo¿e bowiem prowadziæ do ograniczania rozwoju przedsiêbiorstw, a nawet - w skrajnych przypadkach - do zmniejszenia liczby
podmiotów p³ac¹cych podatek. Maj¹c to na uwadze w Kominie Wlkp. prowadzona jest
stabilna polityka podatkowa. Oznacza ona sta³y, coroczny wzrost podatków, ale o wartoæ
odpowiadaj¹c¹ realnej wysokoci inflacji. Tak by³o w przypadku ustalenia stawek podatków
na lata 2003 i 2004. Równie¿ stawki podatkowe zaproponowane Radzie Miejskiej przez
Burmistrza na rok 2005 oznaczaj¹ wzrost o stopieñ inflacji  3%. By³o to jednym z priorytetów dzia³ania samorz¹du obecnej kadencji.
Inne zadanie, jakie postawili przed sob¹ Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Komin Wlkp., zwi¹zane jest ju¿ z drug¹ stron¹ bud¿etu, a mianowicie wydatkami. Chodzi tu
o redukcjê zad³u¿enia komiñskiego samorz¹du. Na pocz¹tek obecnej kadencji przypad³o
oddanie do u¿ytku oczyszczalni cieków wybudowanej staraniem samorz¹du poprzedniej
kadencji. Budowana od kwietnia 2001r. do grudnia 2002r. oczyszczalnia wraz ze zbiorczym kolektorem ciekowym poch³onê³a 10.980.000z³. W zamian Komin Wlkp. otrzyma³ nowoczesny obiekt gwarantuj¹cy zachowanie najwy¿szych standardów oczyszczania
cieków oraz rozwi¹zuj¹cy problemy sanitarne. Realizacja tej niezbêdnej inwestycji w tak
krótkim czasie wymaga³a jednak zaci¹gniêcia przez miasto i gminê po¿yczek i kredytów na
³¹czn¹ kwotê 7.850.000z³. Powa¿nie ograniczy³o to mo¿liwoci inwestycyjne gminy w nastêpnych latach wskutek obowi¹zku sp³aty rat kapita³owych od powy¿szej kwoty oraz sp³aty
rat kredytu zaci¹gniêtego na budowê sal gimnastycznych przy Gimnazjum.
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Powy¿sze zadanie jest realizowane systematycznie i zgodnie z przyjêtymi terminami
sp³at. Doprowadzi³o to do zmniejszenia bez ma³a o po³owê w przeci¹gu dwóch lat udzia³u
zad³u¿enia w bud¿ecie miasta i gminy. Umo¿liwi³o to zwieñczenie sukcesem starañ o umorzenie w 2004r. czêci kredytu udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska. Kwota umorzenia wynosi 240.000z³. Jednoczenie wart podkrelenia jest fakt, ¿e
w ci¹gu dwóch ostatnich lat nie zaci¹gniêto nowych kredytów. Tak restrykcyjna polityka,
w odniesieniu do wydatków i sp³at kredytów, ma na celu zapewnienie w kolejnych latach
wiêkszej puli rodków na inwestycje. To bowiem daje mo¿liwoæ szerszego skorzystania
z funduszy europejskich.
Stan zad³u¿enia i wysokoæ jego sp³at w poszczególnych latach:
Stan zad³u¿enia na dzieñ 1.11.2002r.wynosi³ 7.945.250z³
Sp³aty:
- w okresie od 1.11 do 31.12.2002r.  119.000z³.
- w roku 2003  1.598.250z³ (27,81% dochodów w³asnych), do czego dosz³y odsetki
w wysokoci 238.487,06z³
- w roku 2004  1.645.000z³ (21,38% planu dochodów w³asnych), powiêkszone o odsetki w kwocie 128.883z³.
- kwota umorzenia z tytu³u regularnej sp³aty  240.000z³
Na dzieñ 31.12.2004r. kwota zad³u¿enia gminy wynios³a 4.343.000z³.
Oprócz sp³at zad³u¿enia na mo¿liwoci inwestycyjne negatywnie wp³ynê³o równie¿ systematyczne nak³adanie na gminy nowych obowi¹zków bez zapewnienia ze strony bud¿etu
pañstwa adekwatnych rodków na ich realizacjê. Od stycznia 2004r. gminy obci¹¿one
zosta³y w pe³ni kosztami funkcjonowania owietlenia ulicznego bez wzglêdu na kategoriê
dróg oraz wyp³at¹ dodatków mieszkaniowych. Stopniowo na barki gmin sp³ywa równie¿
wyp³ata zasi³ków rodzinnych.
Mimo powy¿szych obci¹¿eñ uda³o siê w minionych dwóch latach zrealizowaæ kilka powa¿nych inwestycji i wiele mniejszych zadañ, co przedstawione jest w dalszej czêci niniejszej publikacji.

INWESTUJEMY, ANGA¯UJ¥C RODKI ZEWNÊTRZNE
Drogi
Podjête w trakcie obecnej kadencji samorz¹du gminy inwestycje skupiaj¹ siê g³ównie
na budowie dróg. W ci¹gu dwóch lat powsta³o bez ma³a 10km dróg gminnych o nawierzchni
asfaltowej oraz 643m ulic w miecie wy³o¿onych kostk¹ polbrukow¹. £¹cznie na ten cel
przeznaczono kwotê siêgaj¹c¹ 2.325.000z³. Wart podkrelenia jest jednak fakt, ¿e na
ka¿d¹ z inwestycji drogowych uda³o siê pozyskaæ rodki zewnêtrzne, czy to unijne z Funduszu SAPARD, czy te¿ z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozostaj¹cego w dyspozycji
Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego. Dziêki temu bud¿et gminy zaoszczêdzi³ niebagatelna kwotê 1.018.034z³.
W 2003r. wybudowana zosta³a droga ³¹cz¹ca Bia³y Dwór z Kominem Wlkp. Odcinek
ma d³ugoæ 4,7 km i redni¹ szerokoæ 4,20m. Budowa poch³onê³a 724.416z³, z czego
gmina wy³o¿y³a 367.463,70z³, natomiast pozosta³e 356.952,30z³ pochodzi³o ze rodków
Unii Europejskiej programu SAPARD.
W tym samym roku wykonano równie¿ modernizacjê  poprzez po³o¿enie dywanika
asfaltowego  czterech odcinków dróg gminnych. Modernizacja dróg w Tatarach (450m),
Orli (0,2km), Wyrêbinie (0,3km) i Wrotkowie (0,6km) kosztowa³a gminê 132.938,15z³.
Równie¿ na te inwestycje uda³o siê pozyskaæ rodki zewnêtrzne w wysokoci 70.000z³
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
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Tak¿e rok 2004 sta³ pod znakiem inwestycji drogowych. Tym razem rodki Unii Europejskiej z programu SAPARD uda³o siê pozyskaæ na dwie inwestycje. Pierwsz¹ by³a budowa
licz¹cej 1,7 km drogi ³¹cz¹cej miejscowoci Wrotków i Ska³ów. rednia szerokoæ jezdni
wynosi 3,4m, a zakres zadania obejmowa³ tak¿e wykonanie 108m przepustów pod zjazdami do pól oraz odnowienie rowów przydro¿nych. £¹czny koszt tej inwestycji wyniós³
380.842,90z³, z czego bud¿et gminy obci¹¿y³o 216.040,40z³ z³, a 164.802,50z³ pochodzi³o z Funduszu SAPARD.
Drug¹ inwestycj¹ by³a budowa ulic Wiatracznej, Synoradzkiego i Che³kowskiego na komiñskim osiedlu domów jednorodzinnych. Zadanie to obejmowa³o u³o¿enie 643m jezdni
o szerokoci 5m z kostki typu pol-bruk. Z obu stron jezdni u³o¿ono  równie¿ z kostki polbrukowej  chodniki o szerokoci 1,5m. Koszt, wraz z odwodnieniem i wymian¹ pod³o¿a, zamkn¹³ siê w kwocie 771.939,84z³. Niemal po³owa, bo 378.779,15z³ to rodki pozyskane
z Funduszu SAPARD.
Wzorem poprzedniego roku wyst¹piono do Urzêdu Marsza³kowskiego o partycypacjê
w kosztach remontów dróg gminnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wnioskiem
objête zosta³y drogi w miejscowociach Staniew, Kaniew, Stara Obra i I etap drogi ³¹cz¹cej
Sapie¿yn z Orl¹ (do wysypiska odpadów komunalnych). Dofinansowanie wynios³o 47.500z³,
przy ca³kowitym nak³adzie siêgaj¹cym 315.000z³. Dziêki temu uda³o siê wykonaæ ³¹cznie
2 km dróg o nawierzchni asfaltowej.
Równoczenie prowadzone by³y starania o budowê obwodnicy, która pozwoli³aby wyprowadziæ uci¹¿liwy tranzyt z samego centrum miasta. W latach 2003-2004 zatwierdzono
ostatecznie projekt budowy pierwszej czêci obwodnicy. W oparciu o ustawê z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
krajowych, Wojewoda Wielkopolski dokona³ podzia³u nieruchomoci le¿¹cych w obrêbie
planowanego przebiegu drogi obwodowej. Równolegle rozpoczêto te¿ projektowanie drugiej czêci obwodnicy  projekt ten gotowy bêdzie do koñca pierwszego kwarta³u 2005r.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e dziêki staraniom samorz¹du Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowa³a o zrealizowaniu ca³ej obwodnicy jako jednego zadania inwestycyjnego, odstêpuj¹c od pierwotnie planowanego podzia³u inwestycji na dwa etapy.
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiêdzy samorz¹dem Komina Wlkp. a GDDKiA
z 2000r. gmina zobowi¹zana by³a do wykupu i przygotowania gruntów pod budowê obwodnicy. Po ponad pó³rocznych i trudnych negocjacjach z GDDKiA uda³o siê uzyskaæ zapewnienie, ¿e koszty zwi¹zane z zabezpieczeniem gruntów w przewa¿aj¹cej czêci przejmie na
siebie inwestor, czyli GDDKiA. Uchroni to bud¿et gminy przed znacznym wydatkiem i w istotny
sposób przybli¿y ostateczne zrealizowanie inwestycji. W myl przyjêtego harmonogramu
dzia³añ wykup gruntów ma nast¹piæ w 2005r. a rozpoczêcie budowy obwodnicy w 2006r.

Chodniki i parkingi
We wspó³pracy z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Poznaniu
prowadzono modernizacje chodników wzd³u¿ drogi krajowej nr 15. Stare p³yty chodnikowe
zast¹piono polbrukiem. Udzia³ gminy sprowadza³ siê do wykonania prac. Koszt materia³u
(kostki, krawê¿ników i obrze¿y) w ca³oci pokrywa³a bowiem GDDKiA.
W okresie maj  wrzesieñ 2003r. prze³o¿ono chodnik po obu stronach ulicy Krotoszyñskiej na odcinku od Starego Rynku do le¿¹cego na obrze¿u miasta zajazdu Maciek. W ramach tych prac wykonano przebudowê wjazdów do posesji, przebudowê krawê¿nika drogowego, po³o¿enie chodnika i obrze¿a chodnikowego. Powierzchnia po³o¿onego tu chodnika wynios³a 1780m2. Dodatkowo powierzchniê pomiêdzy jezdni¹ a chodnikiem obsadzono ligustrem.
W padzierniku 2003r. w ramach dalszych prac wzd³u¿ drogi krajowej nr 15 wykonana
zosta³a zatoka autobusowa przy ul. Klasztornej oraz przebudowa chodnika w miejscowoci
Wa³ków (lewa strona drogi w kierunku Jarocina).
Prace te kontynuowane by³y równie¿ w roku 2004. W okresie kwiecieñ  czerwiec
prze³o¿ono chodniki po obu stronach ul. Klasztornej od wysokoci skrzy¿owania z ul. Jana
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Paw³a II do ul. Zap³ocie z jednej strony oraz do wejcia do kocio³a w. Stanis³awa z drugiej.
Estetyczna kostka polbrukowa zast¹pi³a stare p³yty tak¿e na chodnikach przy ul. Kocielnej (odcinek od ul. Farnej do ul. Plebanka). Przy wydatnej pomocy mieszkañców po³o¿ono
nowe odcinki chodnika w Starej Obrze (ul. Szkolna  160m) i w Borzêciczkach  ok. 50m.
W ostatniej miejscowoci zakres prac obejmowa³ równie¿ utwardzenie i wzmocnienie mas¹
asfaltow¹ pobocza drogi. Natomiast ok. 150m2 kostki polbrukowej po³o¿ono w ramach
utwardzenia terenu przed wietlic¹ w Wa³kowie.
W latach 2003-2004 systematycznie naprawiano równie¿ najbardziej nierówne i zniszczone odcinki chodników na terenie miasta i gminy. Wi¹za³o siê to z wymian¹ czêci p³yt,
które nie nadawa³y siê do powtórnego u³o¿enia.
Wszystkie prace zwi¹zane zarówno z uk³adaniem chodników z kostki polbrukowej, jak
i przek³adaniem i uzupe³nianiem p³yt chodnikowych wykonane zosta³y przez osoby zatrudnione w ramach prac publicznych, co pozwoli³o na znaczne obni¿enie kosztów. Szacunkowy koszt prac zwi¹zanych z uk³adaniem kostki polbrukowej wzd³u¿ drogi krajowej nr 15 
w przypadku zlecenia zewnêtrznej firmie - wyniós³by 53.900z³ w roku 2003 i 23,800z³
w roku 2004.
W koñcu 2003r. przystosowano do postoju samochodów teren za trybunami stadionu
pi³karskiego. Dziêki uporz¹dkowaniu i utwardzeniu terenu mog¹ tam parkowaæ samochody osoby korzystaj¹ce z pobliskiego targowiska. Poprawi³o to p³ynnoæ ruchu na ul. Floriañskiej w dni targowe.
Teren pod parking przygotowany zosta³ tak¿e przy przedszkolu w miejscowoci Wrotków. W listopadzie 2003r. po³o¿ono tam przy wspó³udziale Powiatowego Zarz¹du Dróg
rury kanalizacyjne. Natomiast w 2004r. teren utwardzono i za³o¿ono studzienkê odwadniaj¹c¹.

Owietlenie dróg
W koñcu 2002r. wykonano owietlenie przystanku autobusowego w miejscowoci
Czarny Sad przy drodze krajowej nr 15.Koszt po³o¿enia 150 mb kabla oraz za³o¿enia dwóch
lamp wyniós³ 14.670z³. Nak³ady te zosta³y nastêpnie refundowane przez Wojewodê Wielkopolskiego w 95%.
Na podobnej zasadzie w 2003r. wykonane zosta³o owietlenie drogi wojewódzkiej Komin Wlkp.  Borek Wlkp. na odcinku od ul. Prostej do granicy miasta. Po³o¿ono 900mb
linii podziemnej oraz ustawiono 29 latarñ. £¹czny koszt inwestycji wyniós³ 109.509z³, ale
i tutaj uda³o siê uzyskaæ ponad 90% refundacji z bud¿etu Wojewody Wielkopolskiego.

PROJEKTY I PLANY NA PRZYSZ£OÆ
Inwestycje  w rozumieniu komiñskich w³adz  to nie tylko podejmowane dzi dzia³ania,
ale tak¿e perspektywy na najbli¿sze lata. Dlatego jednoczenie z prowadzon¹ budow¹ dróg
czy chodników tworzona jest odpowiednia dokumentacja planistyczna i projektowa pod
przysz³e prace. Równie¿ tutaj du¿y nacisk k³adzie siê na pozyskanie funduszy zewnêtrznych,
które w wielu wypadkach warunkowaæ bêd¹ szybk¹ realizacjê planowanych zadañ.
W marcu 2004r. opracowana zosta³a koncepcja rozwoju sieci kanalizacji na terenie
miasta i gminy Komin Wlkp. Opracowanie to ustali³o zasadnicze rozwi¹zania systemu
gospodarki ciekowej przy optymalnym wykorzystaniu ju¿ istniej¹cych urz¹dzeñ kanalizacyjnych. Okrela ono w trzech wariantach iloæ i lokalizacjê koniecznych oczyszczalni, orientacyjn¹ lokalizacjê przepompowni sieciowych, orientacyjne trasy przewodów przesy³owych.
Ponadto analizuje dostêpne rozwi¹zania techniczne dla poszczególnych elementów systemu gospodarki ciekowej, proponuje kolejnoæ realizacji poszczególnych etapów oraz okrela wstêpnie koszty inwestycji.
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W 2004r. opracowana zosta³a tak¿e dokumentacja planistyczna o bardziej ogólnym
charakterze. Chodzi tu o Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2007 przygotowany przy
wspó³udziale Wielkopolskiego Orodka Kszta³cenia i Studiów Samorz¹dowych w Poznaniu. Plan ten analizuje obecn¹ sytuacjê gminy na wielu p³aszczyznach  m.in. finansowej
i demograficznej  oraz optymalizuje zakres rzeczowy potrzeb inwestycyjnych gminy wobec
jej mo¿liwoci finansowych. Przede wszystkim jednak umo¿liwia starania o uzyskanie rodków finansowych na inwestycje z funduszy unijnych. Wdro¿enie Planu jest m.in. koniecznym warunkiem przy sk³adaniu wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.
Prace projektowe poci¹gaj¹ za sob¹ znacz¹ce wydatki finansowe. Koszty przygotowania wymienionej wy¿ej dokumentacji wraz z dokumentacj¹ projektow¹ na przeprowadzone
w latach 2003-2004 remonty dróg obci¹¿y³y bud¿et gminy ³¹czn¹ kwot¹ siêgaj¹c¹ 96.000z³.
Z kolei kosztem 10.500z³ przygotowano dokumentacjê dotycz¹c¹ przebudowy drogi Wa³ków  Borzêcice  Sapie¿yn (tzw. droga po³udniowa) o d³ugoci 2,1km. Z uwagi na zakres
i koszt prac, realizacja tej inwestycji w roku 2005 uwarunkowana jest pozyskaniem rodków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa niezbêdna do uzyskania rodków finansowych na kolejne remonty dróg, które by³y przedmiotem wniosków, jakie w padzierniku 2004r. z³o¿one zosta³y do Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Planowane na 2005r. remonty maj¹ obj¹æ: drogê Góreczki  Zimnowoda (1,7km - do granic gminy), 400-metrowy odcinek drogi
w Borzêciczkach i licz¹c¹ 620 metrów drogê w Gociejewie. Wnioskowana kwota dofinansowania to ponad 263.000z³.

PRACE PUBLICZNE SPOSOBEM NA TANIE REMONTY
I POPRAWÊ ESTETYKI
W ci¹gu ostatnich dwóch lat Urz¹d Miasta i Gminy intensywnie korzysta³ z mo¿liwoci
zatrudniania osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych lub publicznych. W roku
2003 zatrudnionych by³o w tej formie 38 osób. Jeszcze wiêcej, bo 86 otrzyma³o okresow¹
pracê w przeci¹gu 10 miesiêcy 2004r. Kolejnych 31 osób zatrudnionych zosta³o na okres
15 listopada 2004r.  31 stycznia 2005r.
Ta forma zatrudnienia pozwala osobom bezrobotnym uzyskaæ choæ na krótko pracê
i poprawê warunków materialnych. Z drugiej strony umo¿liwi³a miastu i gminie na wykonanie niskim nak³adem rodków wielu prac remontowych i porz¹dkowych na terenie miasta
i gminy.
W okresach zimowych 2002/2003 i 2003/2004 osoby zatrudnione w ramach prac
publicznych wyciê³y krzewy przydro¿ne wzd³u¿ wiêkszoci dróg powiatowych i gminnych.
Ponadto oczyszczone i pog³êbione zosta³o 9,7 km rowów przydro¿nych, co wi¹za³o siê
z oczyszczeniem i napraw¹ kilkunastu przepustów drogowych. Najszerszy zakres mia³y prace przy przepustach w miejscowociach Borzêciczki i Lipowiec, gdzie wzmocniono przyczó³ki, a przepusty zosta³y znacz¹co poszerzone. W miejscowoci Orla wymieniono rury
kanalizacji deszczowej na odcinku 54m, nowe rury po³o¿ono równie¿ we Wrotkowie (3 odcinki o ³¹cznej d³ugoci 70m). Pobudowane zosta³y nowe studzienki odwadniaj¹ce (m.in.
w parku w Borzêciczkach i przed przedszkolem we Wrotkowie), kilka innych wymaga³o
naprawy, wzglêdnie wymiany kratek ciekowych.
W roku 2003 za rodki Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych oczyszczono dno i skarpy rzeki Orli na odcinku przebiegaj¹cym przez Komin Wlkp. Wykonane
przy tej okazji faszynowanie obu brzegów zabezpieczy na co najmniej kilka lat swobodny
przep³yw wody. W nastêpnym roku  ju¿ na koszt miasta i gminy  pracownicy zatrudnieni
w ramach robót publicznych oczycili nabrze¿a rzek Orla i Lubieszka na ca³ym ich biegu
w granicach gminy. Prace te objê³y wycinkê krzewów, równanie skarp i obsianie ich traw¹.
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Dziêki zatrudnieniu tak znacz¹cej liczby osób mo¿liwe by³o wykonanie we w³asnym zakresie szeregu innych prac, w tym u³o¿enie nowych chodników z kostki polbrukowej i prze³o¿enie p³yt na tych odcinkach, gdzie chodniki by³y najbardziej nierówne i zniszczone. Godne odnotowania s¹ tak¿e: przebudowa mostu nad rzek¹ Obr¹, po³o¿onego na drodze dojazdowej do pól w Szymanowie, u³o¿enie podziemnej linii owietlenia kortu tenisowego w Starej Obrze, czy remont trybun boiska przy ul. Strzeleckiej w Kominie Wlkp.
Pracownicy publiczni wykonali równie¿ znacz¹ce prace budowlane. Do takich zaliczyæ
nale¿y choæby budowê nowych toalet w zaadaptowanym na ten cel budynku przy targowisku. Mimo znacz¹cego zakresu robót - wylanie posadzek, budowa cianek dzia³owych
i kabin, ocieplenie budynku, wykonanie dachu, nowych przy³¹czy wodno-kanalizacyjnego
i energetycznego, u³o¿enie p³ytek ciennych i pod³ogowych oraz monta¿ wyposa¿enia 
bud¿et gminy obci¹¿y³ wy³¹cznie zakup materia³ów w kwocie 24.000z³.
Podobnie wykonany zosta³ remont czêci budynku by³ej szko³y w Kaniewie (wymiana
pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, przebudowa komina i adaptacja dawnych
pomieszczeñ klasowych na lokale mieszkalne) oraz inne prace zwi¹zane z utrzymaniem
zasobu mieszkaniowego gminy: monta¿ 7 okien w budynkach mieszkalnych, malowanie
klatek schodowych, konserwacja dachów, wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy ul. Krotoszyñskiej i rozbiórka podobnego budynku przy ul. Nowy Rynek.
Sporód zatrudnionych osób skompletowana zosta³a równie¿ grupa do prac malarskich, która wykona³a drobne remonty i malowanie m.in. pomieszczeñ Urzêdu Miasta
i Gminy, Biblioteki Publicznej, Kina, Muzeum Ziemi Komiñskiej i Stacji Uzdatniania Wody.
Ponadto w ka¿dej z placówek owiatowych wymalowane zosta³y te pomieszczenia, które
wymaga³y pilnego odwie¿enia. Wymalowane zosta³y równie¿ ³awki parkowe i maszty flagowe oraz 9 przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy wzd³u¿ drogi Krotoszyn  Jarocin.

LEPSZA SZKO£A  LEPSZY START W PRZYSZ£OÆ
Systematycznie, choæ nie w oczekiwanym zakresie, remontowane i unowoczeniane
s¹ obiekty placówek owiatowych.
Najwiêcej rodków poch³on¹³ remont kot³owni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kominie
Wlkp. po³¹czony z wymian¹ piecy centralnego ogrzewania. £¹czna wartoæ tej inwestycji
wynios³a 53.940z³, z czego kwotê 30.815z³ pokry³y rodki pozyskane z Ministerstwa Finansów.
Etapami postanowiono przeprowadziæ inne kosztowne zadanie  wymianê okien w Szkole
Podstawowej w Mokronosie. W roku 2003 wymiana 21 okien obci¹¿y³a bud¿et gminy
kwot¹ 19.818z³z³. Natomiast w roku 2004 wymienionych zosta³o 27 okien. Na pokrycie
kosztów tego etapu  31.128z³ - pozyskano rodki z Ministerstwa Finansów.
W ci¹gu dwóch lat wykonano równie¿ szereg mniej kosztownych prac w szko³ach podstawowych na terenie miasta i gminy, m.in. u³o¿enie kostki polbrukowej na terenie szkó³
komiñskich, gruntowny remont klasy, wymiana trzech przêse³ p³otu i czêci owietlenia
w Borzêciczkach, adaptacja pomieszczenia na wietlicê wyposa¿on¹ w komputery i naprawy drzwi w Borzêcicach, remont pomieszczenia zerówki w Starej Obrze. Natomiast w komiñskim Gimnazjum wykonano malowanie p³otu, czêciowy remont kot³owni, remont zadaszenia g³ównego wejcia i  w ramach gwarancji  naprawê dachu sali gimnastycznej.
W roku 2004 przez wszystkie te placówki, a tak¿e Przedszkola w Kominie Wlkp. i Borzêciczkach przetoczy³ siê szeroki front prac malarskich. Dziêki zatrudnieniu w ramach
prac publicznych wymalowane zosta³y wszystkie pomieszczenia wymagaj¹ce odwie¿enia.
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Warto w tym miejscu wspomnieæ jeszcze o inicjatywie maj¹cej na celu rozwi¹zanie
problemu braku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kominie Wlkp. W grudniu 2003r. Rada Miejska podjê³a uchwa³ê wyra¿aj¹c¹ gotowoæ nabycia od Zak³adu Doskonalenia Zawodowego czêci gruntu wraz z budynkiem hali produkcyjnej s¹siaduj¹cej ze
szko³¹. Niestety, nieuregulowane stosunki w³asnociowe gruntu nie pozwoli³y dotychczas
na kupno nieruchomoci, na której planowana jest ewentualna budowa wspomnianej sali.

RACJONALNE GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOCIAMI PODSTAW¥ ROZWOJU GMINY
Dla prawid³owego rozwoju gminy, a w szczególnoci powstawania nowych miejsc pracy, ogromne znaczenie ma w³aciwe gospodarowanie mieniem komunalnym.
Podjêta przez Radê Miejsk¹ w czerwcu 2003r. uchwa³a o zbyciu terenu przy wysypisku
odpadów komunalnych w Orli pozwoli³a na powstanie zak³adu przerabiaj¹cego tworzywa
sztuczne pozyskane m.in. z wysypiska na oleje syntetyczne. W grudniu 2003r. Rada Miejska  na wniosek Burmistrza  wyrazi³a zgodê na zamianê nieruchomoci gruntowych
w miejscowoci Ga³¹zki. Na przekazanym przez gminê terenie powstaje zak³ad produkuj¹cy okna PCV. Pozwoli to na stworzenie ³¹cznie ponad 50 nowych miejsc pracy.
Na powiêkszenie powierzchni istniej¹cych zak³adów pracy pozwoli³ podzia³ i sprzeda¿
terenu nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Prostej. Jedn¹ z wydzielonych dzia³ek zaj¹³ budynek magazynowo-biurowy Grupy Producentów Rolnych. W ten sposób nied³ugo zrekultywowany zostanie i zagospodarowany ca³y teren by³ego wysypiska.
Efekty gospodarowania nieruchomociami mog¹ mieæ tak¿e inny wymiar. W 2004r.
przeprowadzona zosta³a zamiana gruntów na terenie miasta z Powiatem Krotoszyñskim.
W zamian za grunt przy ul. Wawrzyñczaka, przylegaj¹cy do Liceum, gmina otrzyma³a grunt
przylegaj¹cy do Przedszkola. Powiêkszenie terenu przedszkolnego pozwoli na wybudowanie zatoki parkingowej przy ul. Zamkowej, a na przejêtej dzia³ce od strony parku docelowo
powstanie ogródek jordanowski. Zamierza siê te¿ wykonaæ dojcie do Parku Powstañców
Wielkopolskich od strony ul. Zamkowej oraz zagospodarowaæ pozosta³¹ czêæ gruntu na
potrzeby parku.
W padzierniku 2003r. podjêta zosta³a decyzja o przekazaniu zabudowanej nieruchomoci w Serafinowie na rzecz Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej we Wroc³awiu. Przekazanie
podworskiego budynku, który od wielu lat nie móg³ znaleæ nabywcy uchroni³o miasto i gminê przed koniecznoci¹ zwrotu lub zap³aty równowartoci finansowej placu po Synagodze
i budynku by³ej szko³y wyznaniowej przy ul. Szkolnej.
Racjonalna gospodarka nieruchomociami to jednak nie tylko zbywanie i zamiana terenów. Zakoñczone zosta³y kilkuletnie starania o przekazanie gminie terenu, przez który przebiega³a zlikwidowana linia kolejowa Komin Wlkp.  Piaski Wlkp. Nieodp³atnie przejêto
w ten sposób pas gruntu o d³ugoci 7,5km oraz powierzchni 11,65ha, na którym planuje
siê budowê cie¿ki rowerowej lub pasa zieleni ródpolnej. Prawdopodobnie jeszcze w bie¿¹cym roku bud¿et gminy wzbogaci siê szacunkowo o kwotê 230.000z³ brutto uzyskan¹
w wyniku demonta¿u torowiska.
Z uwagi na brak powa¿nych ofert Rada Miejska przychyli³a siê do wniosku Burmistrza
o uchylenie uchwa³y z kwietnia 2002r., przeznaczaj¹cej do zbycia skwer przy skrzy¿owaniu
ulic Krotoszyñskiej i Kobyliñskiej. Pozwoli³o to zachowaæ ogólnodostêpny teren zieleni w tej
czêci miasta. Podobnie post¹piono z uchwa³¹ z lutego 2000r., przewiduj¹c¹ zbycie by³ej
szko³y w Wyrêbnie. Ostatecznie budynek przeznaczony zosta³ na mieszkanie.
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ZAMIENIAMY PUSTOSTANY NA MIESZKANIA
Podobnie jak wiêkszoæ gmin w Polsce, tak¿e miasto i gminê Komin Wielkopolski
dotyka brak wystarczaj¹cej liczby mieszkañ. Ten problem uda³o siê jednak w ci¹gu ostatnich dwóch lat z³agodziæ. By³o to mo¿liwe dziêki adaptacji na lokale mieszkalne pomieszczeñ komunalnych, które wczeniej pe³ni³y inne funkcje, g³ównie pomieszczeñ klasowych
w budynkach by³ych wiejskich szkó³.
Dwa lokale mieszkalne przyby³y w budynku by³ej szko³y w Kaniewie, wczeniej funkcjonowa³y tu ju¿ dwa mieszkania. Oprócz adaptacji pomieszczeñ dawnych klas konieczna by³a
równie¿ wymiana pokrycia dachowego na czêci budynku, rynien i rur spustowych oraz
przebudowa komina. Dziêki wykonaniu prac przez pracowników zatrudnionych w ramach
prac publicznych nak³ady na remont wraz z zakupem trzech kontenerów na pomieszczenia
gospodarcze zamknê³y siê w kwocie 10.000z³.
Jedno mieszkanie uzyskano dziêki adaptacji pomieszczenia by³ej cukierni PSS Spo³em
w Kominie Wlkp. przy ul. Wiatrolika. Niezbêdne prace objê³y tu wymianê drzwi zewnêtrznych, 3 okien i roboty murarskie o ³¹cznej wartoci 5.800z³
Kolejne cztery mieszkania uzyskano przystosowuj¹c na cele mieszkaniowe pomieszczenia w budynku by³ej szko³y w Staniewie. Nak³ady na wymienione wczeniej prace spowodowa³y, ¿e w bud¿ecie gminy nie by³o ju¿ rodków, które pozwoli³yby na szybk¹ adaptacjê
wolnych pomieszczeñ. Aby pomieszczenia nie sta³y bezu¿ytecznie zastosowano inne rozwi¹zanie. Burmistrz zawar³ umowy najmu z osobami z listy oczekuj¹cych na mieszkania,
które gotowe by³y wykonaæ na w³asny koszt prace adaptacyjne. Bud¿et gminy obci¹¿ony
zosta³ jedynie kosztem 6.000z³ w zwi¹zku z wymian¹ pieca centralnego ogrzewania.
Podobnym sposobem  na koszt nowego najemcy - zaadaptowane zosta³o pomieszczenie po by³ym sklepie w Sapie¿ynie.
Ju¿ wkrótce mo¿liwy jest dalszy wzrost liczby mieszkañ. W³adze miasta i gminy rozpoczê³y bowiem starania o nieodp³atne przejêcie od PKP pomieszczeñ dworca w Kominie
Wlkp.

ADMINISTRACJA MA S£U¯YÆ MIESZKAÑCOM
To has³o przywieca wszystkim podejmowanym dzia³aniom dotycz¹cym funkcjonowania komiñskiego samorz¹du, a w szczególnoci Urzêdu Miasta i Gminy.
Pierwszym z nich by³a  wprowadzona od 1 stycznia 2004r.  zmiana godzin pracy
komiñskiego Urzêdu. Wprowadzenie czasu pracy od godz. 8.00 do 16.00 podyktowane
by³o zamiarem u³atwienia dostêpu do Urzêdu osobom pracuj¹cym.
Jeszcze w padzierniku 2003r. podjête zosta³y dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwi¹zania
innego problemu zg³aszanego przez mieszkañców, zw³aszcza przy okazji wyborów czy referendum. Chodzi³o mianowicie o zracjonalizowanie podzia³u miasta na okrêgi wyborcze tak,
by czêæ jego mieszkañców nie musia³a pokonywaæ kilku kilometrów, aby oddaæ g³os,
mijaj¹c przy tym lokal wyborczy innego obwodu g³osowania. Poniewa¿ ordynacja wyborcza
przewiduje, ¿e okrêgi wyborcze musz¹ pokrywaæ siê z granicami osiedli, konieczne by³o
pokonanie d³ugiej procedury zmiany granic osiedli nr 1 i 2. W tym celu w styczniu 2004r.
przeprowadzone zosta³y konsultacje spo³eczne, a 30 marca 2004r. Rada Miejska podjê³a
uchwa³ê, w myl której granica miêdzy osiedlami nr 1 i 2 przebiegaæ bêdzie wzd³u¿ ulic
Targowej i Boreckiej. Dziêki temu  ju¿ w najbli¿szych wyborach - usytuowanie lokali wyborczych bêdzie zgodne z sugestiami mieszkañców Komina Wlkp.
Poprawie obs³ugi interesantów, a wiêc tak¿e przede wszystkim mieszkañców miasta
i gminy s³u¿yæ ma wdro¿ony w po³owie 2004r. System Zarz¹dzania Jakoci¹ wg normy PNEN ISO 9001:2001. Elementem przygotowania do wdro¿enia systemu by³a nie tylko przeprowadzona reorganizacja Urzêdu (zgrupowanie stanowisk pracy w referaty), ale równie¿
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opracowanie obszernej dokumentacji, w tym procedur postêpowania, Polityki i Ksiêgi Jakoci, systemu kart informacyjnych i formularzy. Dokumentacja ta m.in. precyzyjniej okrela zadania poszczególnych pracowników Urzêdu i sposób oceny ich pracy oraz terminy
za³atwiania konkretnych spraw.
Wprowadzenie systemu zarz¹dzania jakoci¹ ma nie tylko usprawniæ obs³ugê, ale równie¿ zapewniæ interesantom pe³niejsz¹ informacjê. Tutaj pierwszoplanowe znaczenie odgrywaj¹ przygotowane karty informacyjne, które okrelaj¹ sposób postêpowania w przypadku ubiegania siê o konkretn¹ decyzjê, zezwolenie czy zawiadczenie. Karta informacyjna wskazuje przepisy prawne, które znajduj¹ zastosowanie w danej sprawie, okrela dokumenty, jakie z³o¿yæ lub przed³o¿yæ powinien wnioskodawca, wysokoæ ewentualnej op³aty
skarbowej, stanowisko pracy odpowiedzialne za za³atwienie sprawy, termin i tryb jej za³atwienia i wreszcie informacjê o mo¿liwoci odwo³ania siê od rozstrzygniêcia, które nie
satysfakcjonuje klienta. Do kart informacyjnych do³¹czone s¹ formularze wniosków, których z³o¿enie jest konieczne w danej sprawie. Wszystkie karty informacyjne dostêpne s¹
w Punkcie Informacyjnym Urzêdu. Ponadto ka¿dy pracownik jest gotów udostêpniæ karty
informacyjne dla spraw nale¿¹cych do jego zakresu obowi¹zków.
System kart informacyjnych i formularzy ma równie¿ swój internetowy odpowiednik
w postaci Przewodnika po us³ugach, funkcjonuj¹cego na miejskiej stronie internetowej
www.kozminwlkp.pl. Pozwala to na uzyskanie informacji i pobranie stosownego formularza bez koniecznoci wizyty w Urzêdzie.
Poza usprawnieniem i usystematyzowaniem funkcjonowania Urzêdu, wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoci¹ daje gminie mo¿liwoæ uzyskania dodatkowych punktów przy staraniach o rodki z funduszy unijnych. Posiadanie certyfikatu stanowi te¿ dla Urzêdu niew¹tpliwy presti¿. Dotychczas liczba gmin w Polsce, które z powodzeniem wprowadzi³y system
zarz¹dzania jakoci¹ jest jeszcze niewielka. Planowane w 2005r. uroczyste wrêczenie
certyfikatu bêdzie wiêc bez w¹tpienia elementem silnie promuj¹cym miasto i gminê Komin Wlkp.

GMINNE ROZMAITOCI
Waga na wysypisku
W 2003r. zakupiono i zamontowano na wysypisku odpadów komunalnych wagê samochodow¹ wraz z osprzêtem. Koszt tej inwestycji wyniós³ 49.838z³, z czego 14.000z³ pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Monta¿ wagi pozwoli³ na zmianê
sposobu naliczania op³at za odpady dostarczane na wysypisko z systemu opartego na objêtoci na system wagowy, co wymusi³a ustawa o gospodarce odpadami z 2003r.

***
Nowe oblicze fontanny
Wy³o¿ono kostk¹ granitow¹ nieckê fontanny przy Parku Powstañców Wielkopolskich.
Zamontowano now¹ kamienn¹ fontannê wyrzebion¹ przez bia³oruskiego artystê Igora
Zasimovicha. Gmina ponios³a koszty zwi¹zane z modernizacj¹ niecki, natomiast pozosta³e
koszty, w tym rzeby, pokryte zosta³y przez sponsora  lokalnego przedsiêbiorcê.

***
Wiatrak uratowany
Komiñski kolak postawiony zosta³ na obrze¿u miasta w roku 1868. Jest ostatnim
z omiu wiatraków dzia³aj¹cych niegdy w Kominie. Na pocz¹tku 2004r. przeszed³ gruntowny remont pokrycia dachowego, cian i skrzyde³. By³o to mo¿liwe dziêki przeprowadzonej przez miasto i gminê zamianie gruntów oraz wsparciu lokalnych przedsiêbiorstw.

***
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Wspieramy Stra¿ Po¿arn¹
W latach 2003-2004 dokonano gruntownej modernizacji remizy OSP Komin Wlkp.
i przyleg³ej do niej wietlicy. W czêci operacyjnej remizy (gara¿, podrêczny warsztat i zaplecze sanitarne) wymieniono instalacjê elektryczn¹ i za³o¿ono ogrzewanie, po³o¿ono p³ytki
cienne i pod³ogowe. ród³em finansowania tego remontu by³ zarówno bud¿et gminy
(7.000z³), jak i fundusz prewencyjny PZU S.A. (10.000z³). Natomiast w ramach remontu
wietlicy i zaplecza kuchennego wymieniono okna, wykonano nowe posadzki z terakoty,
za³o¿ono gazowe centralne ogrzewanie oraz pomalowano pomieszczenia. Dotychczasowe
pomieszczenie gospodarcze zaadaptowano na WC.
Prace remontowe prowadzone by³y równie¿ na obiektach innych jednostek: OSP Wa³ków za³o¿enie instalacji odgromowej, OSP Kaniew  konserwacja dachu i wymiana bramy
gara¿owej, OSP Borzêciczki  prze³o¿enie syreny alarmowej.
Systematycznie uzupe³niany jest równie¿ sprzêt ( m.in. zakupiono: agregat pr¹dotwórczy, pompê szlamow¹, rozdzielnik kulowy, zbiornik i wê¿e) oraz umundurowanie. Przy zakupach tych skorzystano z dotacji Zarz¹du G³ównego ZOSP w kwocie 5.620z³. Warto tu
równie¿ podkreliæ, ¿e dwie jednostki  OSP Gociejew i OSP Kaniew  uzyska³y znacz¹ce
uzupe³nienie wyposa¿enia dziêki startowi w Krajowych Zawodach Sikawek Konnych.
W kwietniu 2003r. Komin Wlkp. przyst¹pi³ do porozumienia gmin Powiatu Krotoszyñskiego dotycz¹cego dofinansowania specjalistycznych rednich samochodów stra¿ackich
dla jednostek OSP. Na mocy porozumienia ka¿da z gmin przeznacza corocznie 24.500z³,
co dziêki zabezpieczeniu pozosta³ej kwoty przez Zarz¹d Wojewódzki ZOSP RP pozwala na
kupno co roku jednego samochodu. W wyniku losowania ustalono, ¿e miasto i gmina
Komin Wlkp. otrzyma samochód w roku 2005.

oraz Policjê

***

Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e dobre wyposa¿enie Policji ma niew¹tpliwy wp³yw na bezpieczeñstwo mieszkañców, systematycznie wspieramy Komisariat Policji w Kominie Wlkp.
W ostatnim czasie  wspólnie z gmin¹ Rozdra¿ew  zakupiony zosta³ alkometr z urz¹dzeniem drukuj¹cym. Dziêki aktywnemu wsparciu ze strony samorz¹du Komisariat otrzyma³
w 2004r. samochód z puli Wojewody Wielkopolskiego.

Kulturalnie i sportowo

***

Wa¿n¹ rolê w dzia³alnoci komiñskiego samorz¹du odgrywa organizacja imprez sportowych i kulturalnych. Do wpisanych ju¿ na sta³e w kalendarz imprez sportowych dosz³a
ostatnio jeszcze jedna  Mistrzostwa Komina Wlkp. w Siatkówce Pla¿owej.
Natomiast wród imprez kulturalnych pierwszoplanow¹ rolê odgrywaj¹ nadal czerwcowe Dni Komina. Warto tu podkreliæ, ¿e dziêki znakomitemu wyczuciu artystycznemu
szefa Orodka Kultury  Leszka Ziêtkiewicza - zarówno w 2003, jak i 2004r. obchody
uwietni³y wystêpy zespo³ów, które krótko przed Dniami Komina zwyciê¿a³y w Konkursie
Premier Festiwalu Opolskiego: Blue Cafe i Sistars.
Jednak wydarzenie kulturalne to nie tylko Dni Komina. Meetingi bluesowy i country,
cykl Wielkopolska Scena Rockowa, hip-hopowe Summer Party i DJs Day, dwudniowy
Maraton Muzyki Tanecznej, Komiñskie Spotkania Chóralne czy Wielkopolska Estrada
Folkloru pozwalaj¹ ka¿demu znaleæ co dla siebie.

Lubisz byæ dobrze poinformowany w sprawach swojej gminy - czytaj:
- Informator Urzêdu Miasta i Gminy Goniec Komiñski
- prasê lokalny
- serwis internetowy: www.kozminwlkp.pl
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