
Rakoniewice, dnia 01 grudnia 2010r. 

 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA O STANIE GMINY 

Gmina Rakoniewice zajmuje obszar ponad 200 km
2
, mieszka w niej 12.867 

mieszkańców, w tym w mieście Rakoniewice 3.449. Pod względem gospodarczym jesteśmy 

Gminą rolniczo-przemysłową. Rolnictwo, to oczywiście zagłębie pieczarkowo-szparagowe 

oraz chów świń. Na terenie Gminy mamy szeroką gamę branż: przetwórstwo rolno-

spożywcze, transport i logistyka, produkcja mebli, środków czystości, produkcja wyrobów 

metalowych, firmy handlowe i usługowe. Nasze firmy są firmami znanymi nie tylko  

w Polsce. Wiele z nich (Inter-Champ, PONETEX, Smulders, COMING, Schulz, Czyściwa, 

Racpol, AGROTEAM) to firmy znane na rynku europejskim i światowym. W Gminie ponad 

40% powierzchni zajmują lasy, a słaba jakość gleb – większość to gleby klasy IV, V i VI 

powinna w najbliższych latach powodować dalsze zwiększenie lesistości, gdy dodamy do 

tego 100% zwodociągowanie i prawie 100% zgazyfikowanie naszych miejscowości mamy 

warunki ekologicznie na najwyższym poziomie, sprzyjające dalszemu osiedlaniu się w naszej 

gminie ludzi ceniących czyste powietrze.  

Tyle tytułem wstępu. 

Chciałbym teraz omówić poszczególne rodzaje naszej działalności, a raczej ich aktualny stan. 

SYTUACJA GOSPODARCZA 

1. Podatki – najniższe w okolicy. 

 

2. Koszty utrzymania – również najniższe w okolicy 

 cena 1 m³ wody – brutto - 2,35 zł 

 cena 1 m³ ścieków – brutto - 4,66 zł 

 100 % zwodociągowania gminy 

 50 % mieszkańców korzysta z kanalizacji  

 98 % mieszkańców będzie mogło korzystać z gazu ziemnego na koniec czerwca 2011 

roku – aktualnie trwa budowa 57 km sieci gazowej 

 odpady komunalne od dawna segregujemy „u źródła” – system różnokolorowych 

worków 

 gmina należy do związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów 

„SELEKT”, który w Piotrowie, w gminie Czempiń, wspólnie  

z niemiecką firmą TEW ENTSORGUNG GmbH Co. KG. buduje na 5 ha bardzo 

nowoczesną przetwórnię odpadów. Inwestycja w 75 % finansowana jest ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Centrum rozpocznie swoją działalność już w lipcu 2011 r. Można powiedzieć, że 

dzięki temu będziemy mieli na długie lata rozwiązany problem odpadów i to z 

wszystkimi europejskimi wymogami. 
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3. Bezrobocie 

Według Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 8,6 % (stan na koniec września). W ostatnich 

latach, pomimo światowego kryzysu, który jest odczuwalny także w Polsce i u nas w 

Rakoniewicach, powstały GAMMA METAL, COMING, CZYŚCIWA, ZAKŁAD BRANŻY 

OPONIARSKIEJ – MELEROWICZ. Imponująco wyglądają nowe pieczarkarnie AGRO 

TEAMu, nowy Zakład RAKPOLU i obok Firma Pana Pacyny. Nowego CENTRUM 

MEDYCZNEGO z ruszającą lada dzień bazą hotelową może nam zazdrościć wiele miast 

powiatowych. 

4. Warunki rozwoju – jedne z najlepszych w okolicy, świadczą o tym kolejne nagrody 

FAIR PLAY 

 pięcioletnie zwolnienia z podatków dla nowych przedsiębiorstw 

 grunty przy drodze krajowej nr 32 dla potencjalnych inwestorów z pełną 

infrastrukturą 

 tanie usługi komunalne i niskie podatki 

 krótki czas oczekiwania na decyzje związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

oraz uruchomienie zakładu. 

Dodam tylko, że wszystkie działki pod inwestycje za PONETEXEM nabyły firmy i tylko 

światowy kryzys spowodował, ze nasi inwestorzy też trochę przyhamowali. 

5. Komunikacja 

 Jak wspomniałem na początku, jesteśmy bardzo rozległą gminą, ponad 200 km² z dużą 

ilością dróg. Ostatnie 4 lata to znaczna poprawa stanu dróg. Wybudowaliśmy 8,7 km 

nowych dróg: 3,2 km w Stodolsku, 2 km w Rostarzewie, 1,3 km w Rakonieiwcach, 

0,4 km w Ruchocicach, 1,0 km w Goli, 0,5 km w Błońsku, 200 m w Jabłonnie i 100 m 

w Komorówku. 

 14 km dróg przeszło generalny remont (2 km drogi z Jabłonny do Komorówka, 3 km 

drogi przez Adolfowo i Łąkie oraz 11 km drogi nr 32, 9 km od granicy z gminą 

Wolsztyn do Drzymałowa i 2 km pomiędzy Ruchocicami i Grodziskiem) 

 3,5 km nowych chodników (głównie w Rostarzewie i Adolfowie) 

 8,5 km ścieżek rowerowych (1 km w Ruchocicach, 2,7 km z Rostarzewa do 

Rakoniewic). Aktualnie trwa budowa 2,8 km ścieżki z Wioski do Jabłonny i ok. 2 km 

pomiędzy Ruchocicami i Grodziskiem. 

 Powstało 140 miejsc parkingowych (12 w Tarnowie przy Sali, 20 przy szkole w 

Rostarzewie, 42 w Jabłonnie przy szkole i Sali oraz 66 w Rakoniewicach na rynku i 

przy hali sportowej) 

Podsumowując: do każdej naszej miejscowości (oprócz Blinka) można dojechać drogą 

asfaltową. Drogi, na które tak narzekamy, mamy o wiele lepsze niż niektóre gęsto 

zabudowane podpoznańskie osiedla. 
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6. Oświata 

Do szkół uczęszcza 1468 uczniów, a do przedszkoli 440 dzieci. 

W szkołach i przedszkolach naszej gminy pracuje 170 nauczycieli i 63 pracowników 

administracyjno – obsługowych. Baza oświatowa jest w dobrym stanie, a prowadzenie zajęć 

przy pomocy interaktywnych tablic dawno przestało być w naszych szkołach nowością. 

 

7. Kultura 

Wizytówką Rakoniewic jest Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa, które rocznie zwiedza 

około 20.000 osób. Szlagierem ostatnich miesięcy stała się nowo oddana do użytku sala 

multimedialna „Strażacy na ratunek przyrodzie” oraz fontanna „W hołdzie strażakom” na 

rynku. Muzeum pełni także rolę ośrodka kultury, odbywają się w nim różnego rodzaju 

spotkania i wystawy.  

Gminną Bibliotekę Publiczną oraz jej filie działające w Rostarzewie, Ruchocicach  

i Jabłonnie obsługuje 7 osób.  

Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Chóry „Nuta w Nutę” i „CO WY NA TO” uświetniają nasze 

uroczystości oraz promują gminę Rakoniewice. 

Dwa razy w roku w maju i sierpniu podczas tzw. Dni Majowych i Dni Rakoniewic 

promujemy naszą gminę bawiąc się wspólnie z naszymi zagranicznymi partnerami z 

Holandii, Danii, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Rosji, Grecji i Czech. Istnieje także dobrze 

zorganizowana międzynarodowa współpraca dzieci i młodzieży naszych szkół. 

 

8. Sport i rekreacja 

Pod tym względem po ostatnich inwestycjach sportowych: boisko wielofunkcyjne w 

Rostarzewie, ORLIK w Rakoniewicach, zmodernizowane boiska przy szkole w 

Rakoniewicach, boisko wielofunkcyjne na osiedlu Wygoda i kompleks boisk w Jabłonnie – 

którego nie ma niejedna siedziba gminy oraz jedna z najnowocześniejszych i najładniejszych 

w Wielkopolsce hala sportowa, prześcignęliśmy podobne gminy Europy Zachodniej. 

Corocznie odbywają się zawody pożarnicze cieszące się dużą popularnością.  

Rokrocznie w maju wspólnie ze środowiskiem rzemieślniczym organizowane są biegi uliczne 

w Rakoniewicach.  

Działają kluby sportowe: SOKÓŁ w Rakoniewicach, ORZEŁ w Rostarzewie, PIAST w  

Jabłonnie i SMOKI w Rakoniewicach. 
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9. Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie gminy działa 12 jednostek OSP zrzeszających około 500 strażaków. Jednostki OSP 

użytkują 14 samochodów pożarniczych, w tym 6 tzw. wodnych, które są nieźle wyposażone 

w sprzęt ratowniczy. Zakupiono nowy samochód strażacki MAN dla OSP w Rakoniewicach. 

Remizy strażackie dzięki pracowitości strażaków są w bardzo dobrym stanie technicznym. 

Nasi strażacy nie tylko gaszą pożary, ratują w wypadkach ale także wychowują naszych 

młodych ludzi w poczuciu odpowiedzialności za siebie i za innych, są także organizacją 

integrującą naszych mieszkańców.  

 

10. Organizacje pozarządowe 

Na terenie naszej gminy działają: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce”, Stowarzyszenie 

„Złota Jesień”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Rakoniewickiej, Dom „Pomocna Dłoń” w 

Błońsku, Betlejemka w Rostarzewie, CARITAS przy parafii w Rakoniewicach, 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich. Koła Gospodyń Wiejskich działają prawie we 

wszystkich naszych miejscowościach.  

Do organizacji tych zaliczamy także działające w gminie kluby sportowe: SOKÓŁ, ORZEŁ, 

PIAST i SMOKI.   

Podsumowując należy stwierdzić, że stworzyliśmy wyjątkowo dobre warunki do ich 

działalności. Warsztaty Terapii Zajęciowej mamy jedne z najlepszych w województwie.  

 

11. Zakład Usług Komunalnych 

Jako spółka funkcjonuje od dwóch lat. Zatrudnia obecnie 47 osób. Właścicielem spółki jest 

gmina Rakoniewice. Spółka bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań.  

 

12. Administracja – Urząd. 

W Urzędzie Miejskim Gminy Rakoniewice pracują 42 osoby, bardzo dobrze przygotowane – 

wszyscy młodzi pracownicy mają ukończone studia wyższe. 8 pracowników ukończyło studia 

podyplomowe. W naszym urzędzie można porozumieć się w języku angielskim, niemieckim, 

rosyjskim i ukraińskim. 

Nie mamy przerostów zatrudnienia. Czterdziestoosobowe administracje mają gminy mniejsze 

od naszej. 

 

13. Sytuacja finansowa gminy. 

Na dzień 21 listopada na koncie bankowym gminy jest kwota 4.612.070,16 zł. Wydane 

obligacje i kredyty, czyli tzw. zadłużenie na koniec roku będzie wynosiło 13.764.600 zł, co 
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stanowi 41,68 % planowanych na rok 2011 dochodów. Jak wiadomo gminy mogą się 

zadłużać na 60 %. Można powiedzieć, że gmina jest zadłużona na 2/3 swoich możliwości. 

Rok 2010 to dobry rok dla naszej gminy. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogę 

stwierdzić, że zakończy się „nadwyżką budżetową”, około 2.500.000. Jak państwo widzicie, 

kasa gminy nie jest pusta. Do tego trzeba dodać, że prowadzone bardzo duże inwestycje 

gazownicze na terenie naszej gminy dadzą coroczny przyrost podatków około 1.200.000 zł. 

Powoli kończą się także 5 letnie zwolnienia podatkowe dla nowo powstałych firm, które także 

w sposób znaczący zasilą budżet gminy. Mogę stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że 

gmina jest w dobrej sytuacji finansowej.  

 

14. Sprawy w toku 

 Trwa budowa ścieżki rowerowej z Jabłonny do Wioski 

 Trwa budowa ścieżki rowerowej z Ruchocic do Grodziska 

 Mamy podpisane trójstronne porozumienie (Zarząd Dróg Wojewódzkich, Gmina 

Wielichowo i Gmina Rakoniewice) na modernizację drogi pomiędzy Rakoniewicami  

i Wielichowem łącznie z budową ścieżki rowerowej- inwestycja ma się rozpocząć w 

maju 2011 r. a zakończyć w maju 2012 

 Mamy umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na wspólne 

budowanie ścieżki rowerowej i drogi serwisowej z Rostarzewa do Rakoniewic.  

W roku 2011 powinniśmy z Rakoniewic do Rostarzewa przejechać rowerem. 

 Mamy złożone następujące wnioski o dofinansowanie: 

 500.000 zł na ścieżkę Jabłonna – Wioska – Program LEADER 

 271.276 zł – na remont Sali wiejskiej w Błońsku  - PROW 

 205.709 zł – na remont Sali wiejskiej w Goli  - PROW 

 178.523 zł – na odtworzenie i przesunięcie Pomnika Matki Boskiej  

w Rakoniewicach - PROW 

 10.000 zł – na wykonanie ekspertyzy technicznej i konstrukcyjnej Ratusza  

w Rostarzewie. Podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. 

 6.593.931 zł – remont drogi powiatowej Rakoniewice – Jabłonna – wniosek 

Powiatu przy udziale Gminy 1.225.884,45 zł  - WRPO.  

Zakwalifikowany do realizacji na siódmej pozycji na liście rankingowej  

z Rakoniewic do Woli Jabłońskiej w 2013 roku pojedziemy bezpieczna drogą. 

 około 80.000 zł Wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

o dofinansowanie budowy drogi w Terespolu – Fundusz Ochrony Gruntów 

Rolnych. 

 3.418.000 zł Wniosek Zakładu Usług Komunalnych na budowę kanalizacji do 

Drzymałowa oraz remont stacji wodociągowej w Rakoniewicach. 

Łącznie w najbliższych dwóch latach powinno spłynąć do gminy prawie 12 milionów zł 

dotacji.  
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Mamy także rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 

ścieżki rowerowej z Wioski do Rakoniewic, potrzebny pod następne rozdanie pieniędzy  

z programu LEADER w 2012 roku. 

Ponadto mamy gotowe dokumentacje techniczne na budowę dróg, ulic i chodników:  

- osiedle Żegockiego w Rostarzewie, 

- ul. Polna w Rakoniewicach, 

- 1 km drogi w Wiosce od drogi powiatowej w kierunku Woli Dąbrowieckiej, 

- 500 m drogi w Faustynowie, 

- ul. Słowackiego w Rakoniewicach, 

- remont 1 km drogi Tarnowa – Terespol, 

- chodnik na ul. Dworcowej w Rakoniewicach, 

- chodnik przez Łąkie – prawa strona, 

 

Nasze firmy Coming i Smulders są w  trakcie rozbudowy. 

W Jabłonnie inwestor w roku 2011 powinien rozpocząć budowę wytwórni pasz.  

Trwają także rozmowy dwóch naszych firm z inwestorami na temat budowy biogazowi. 

Dwie firmy prowadzą intensywne prace zmierzające do budowy dużej fermy wiatraków za 

Ruchocicami i jednego w okolicy Drzymałowa. Pierwsze wiatraki powinny pojawić się  

w naszej gminie na przełomie 2011/2012 roku. To także znaczne zasilenie budżetu gminy już 

w niedalekiej przyszłości.  

Jest także nabywca na Rakwin – winiarnia. Umowa na kupno powinna być sfinalizowana  

w najbliższych tygodniach. To kolejne znaczne wpływy podatkowe i nowe miejsca pracy.  

Rozmowy na temat zagospodarowania parku i pałacu na dom opieki dla ludzi starszych są 

bardzo zaawansowane.  

Mamy także wniosek w naszym Sejmie o przyznanie pieniędzy na rozbudowę 

Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa.   

Szanowni Państwo 

Nowemu Burmistrzowi i Radzie przekazuję gminę zasobną, dobrze zorganizowaną  

i dobrze zarządzaną, z wieloma załatwionymi sprawami na najbliższe dwa lata.  
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Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi pomagali budować gminę Rakoniewice tak,  

że w 2010r. w wielu dziedzinach naszego życia dogoniliśmy podobne gminy Europy 

Zachodniej.  

Były to dla mnie wspaniałe lata. Poznałem bardzo dużo, fantastycznych, służących mi radą  

i pomocą ludzi, oddanych przyjaciół.  

Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję.  

Mojemu następcy – Burmistrzowi Gerardowi Tomiakowi, nowej Radzie, mieszkańcom gminy 

Rakoniewice życzę wszystkiego najlepszego.  

 

Burmistrz Rakoniewic 

 

Józef Jerzy Sieradzan 

01 grudnia 2010r. 

 


