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Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina
Przetarg na ulice rozstrzygniêty, roboty rozpoczête!

Z

pocz¹tkiem wrzeœnia rozpoczê³a siê
realizacja najwiêkszego projektu
drogowego w Murowanej Goœlinie. W
drugim podejœciu uda³o siê rozstrzygn¹æ
przetarg na budowê ulic w Murowanej
Goœlinie, wspó³finansowan¹ ze œrodków
Unii Europejskiej i bud¿etu pañstwa.
Wykonawc¹ ca³ego, rozpisanego na dwa
lata przedsiêwziêcia jest konsorcjum
dobrze znanych w Murowanej Goœlinie
firm Hydrotech, Murbet i Zygmar. Dziêki
tej inwestycji firmy te zatrudni¹ ³¹cznie
kilkunastu nowych pracowników, a
dodatkowe zlecenia dostan¹ te¿ inne firmy
z terenu naszej gminy.

Praca w urzêdzie

obecnym numerze og³aszamy kilka
W
naborów na stanowiska pracy w
Urzêdzie. Sytuacja taka wynika z kilku

faktów:
1 stanowisko ds. promocji i funduszy
europejskich - nabór zwi¹zany jest z
zakoñczeniem pracy w Urzêdzie przez
p. Huberta ¯y¿kowskiego,
2 ds. inwestycji w Referacie Rozwoju
Gospodarczego - nabór zwi¹zany z
odejœciem z Urzêdu p. Przemys³awa
Pokrywki,
3 ds. finansowyc h w Referacie
Gospodarki Finansowej - nabór na
stanowisko, które ju¿ funkcjonuje w
str uktu rze Urzêdu, zajmowane
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W postêpowaniu przetargowym zg³oszono
6 ofert, z których 3 zosta³y wykluczone z
powodu b³êdó w fo rmalnych i w
kosztorysie. Z pozosta³ych trzech ofert
najni¿sz¹ cenê zaproponowa³o ww.
konsorcjum. Cena ta wynosi nieco ponad
3,9 mln z³.
Jeszcze w 2005 roku wybudowane ma
zostaæ 10 ulic na osiedlu Zielone
Wzgórza: Jagodowa, Br zozo wa,
Akacjowa, £anowa, Je¿ynowa, K³osowa,
Czeremchowa, Jaœminowa, Radosna i
Sosnowa. Na pocz¹tku przysz³ego roku
powstanie nowa œcie¿ka pieszo-rowerowa
wzd³u¿ ulicy Leœnej, natomiast do koñca
2006 roku potrwa budowa 6 ulic na
osi edlu 600-leci a (c zêœæ dolna):
Brzoskwiniowa, Morelowa, Wiœniowa,
Czereœniowa, Nowoprojektowana i

Œliwkowa. Planowane jest przygotowanie
ujœcia ulicy Œliwkowej w Poznañsk¹ pod
k¹tem pr zysz ³ego ronda na tym
skrzy¿owaniu.
Mieszkañców ww. ulic, jak równie¿ osoby
ich odwiedzaj¹ce czekaj¹ w trakcie
budowy utrudnienia w dojeŸdzie do
posesji. Proszê zatem o uwa¿ne czytanie
informacji w tym i kolejnych numerach
Biu letynu na temat szc zegó ³ów
harmonogramu prac i rodzaju utrudnieñ
w ruchu. Mam nadziejê, ¿e niedogodnoœci
te ju¿ wkrótc e zo stan¹ w pe³ni
wynagrodzone przez prawdzi wie
europejskie standardy wybudowanych
dróg.
Szymon Bielecki
Zastêpca Burmistrza
tel.:811 88 28
zastepca.burmistrza@murowana-goslina.pl

aktualnie przez osobê zatrudnion¹ po
sta¿u absolwenckim na czas okreœlony,
4 ds. windykacji i nale¿no œci
podatkowych - nabór zwi¹zany z
odejœciem na emeryturê p. Haliny
Kr¹kowskiej i w zwi¹zku z tym z
niezbêdnymi
zmianami
organizacyjnymi. W jego wyniku
nast¹pi wzmocnienie zespo³u
podatkowego, odpowiedzialnego za
ksz ta³towanie z nacz¹c ej czêœci
dochodów gminy,
5 ds. zamówieñ publicznych - nabór
wynikaj¹cy
z
koni eczno œci
wzmocnienia i zapewnienia zastêpstwa
dla samodzielnego stanowiska ds.

zamówieñ publicznych. Jest to
niezbêdne przy prowadzeniu corocznie
oko³o 40 postêpowañ przetargowych,
sprawdzaniu ponad 400 umów
zawieranych przez gminê oraz oko³o
trzech tysiêcy faktur.
Zachêcam zainteresowanych prac¹ w
Urzêdzie do sk³adania swoich ofert.
O wynikach naborów bêdziemy Pañstwa
na bie¿¹co informowaæ w Biuletynie
Samorz¹dowym i na stronie internetowej
gminy.
Marcin Buliñski
Sekretarz Miasta i Gminy
tel.: 811 30 04
e-mail: sekretarz@murowana-goslina.pl

"Przejrzysta Polska" na finiszu

P

ó³tora roku temu zaproszono nasz¹
gminê jako jedyn¹ z Wielkopolski i
jedn¹ z 16 w Polsce do programu
"Przejrzysta Polska". Naszym zadaniem
by³o przygotowanie fundamentów do
wprowadzenia programu w ramach akcji
masowej w ca³ej Polsce.
Orace w tych 16 gminach, a dok³adniej
15 gminach i jednym powiecie trwa³y rok.
Wspólnie wytypowaliœmy zadania i
podjêliœmy siê ich realizacji.
Celem nadrzêdnym by³o powiedzenie
zdecydowane "nie" ró¿norodnym
przejawom korupcji w jednostkach
samorz¹dowych.

W ramach szeœciu zasad zrealizowaliœmy
szereg zadañ.
I Zasada przewidywalnoœci:
– opracowaliœmy politykê informacyjn¹
Urzêdu - w ramach tego zadania m.in.
przesy³amy do ka¿dego gospodarstwa
domowego "Biuletyn Samorz¹dowy",
– opracowaliœmy "przewodnik po
us³ugach", który umieszczony jest na
stronie internetowej Urzêdu,
– udo skonalamy Punkt Obs³ugi
Interesanta w Urzêdzie,
dokoñczenie str. 2

Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

Szanowni Pañstwo!

P

od koniec wrzeœnia przyjdzie mi
po¿egnaæ siê z Murowan¹ Goœlin¹, jej
mieszkañcami
i
mo imi
wspó³pracownikami. Czekaj¹ mnie nowe
trudne wyzwania, tym razem poza
granicami Polski. Mia³em nadziejê, ¿e
moment ten przyjdzie nieco póŸniej...
Chc ia³bym
bardzo
serdecz nie
podziêkowaæ wszystkim mieszkañcom
gminy za te szesnaœcie miesiêcy pracy
daj¹cej mi bardzo du¿o satysfakcji,
poczucia bycia potrzebnym i posiadania
realnego wp³ywu na kszta³towanie lokalnej
rzeczywistoœci. Szczególnie dziêkujê za
kredyt zaufania, który otrzyma³em od
Pañstwa od pocz¹tku mojej dzia³alnoœci
oraz za dowody sympatii, które do mnie
dociera³y.
¯a³ujê, ¿e pr opozycja z Komi sji
Europejskiej, z któr¹ od kilku miesiêcy
liczy³em siê zarówno ja, jak i burmistrz
Tomasz £êcki, przychodzi tak szybko, gdy¿
nie uda mi siê zamkn¹æ wszystkich
projektów, które wprowadza³em w ¿ycie
w Murowanej Goœlinie. Myœlê tu w
szczególnoœci o projekcie budowy dróg w
mieœcie ze œrodków Unii Europejskiej oraz
o stworzeniu sieci szerokopasmowego
dostêpu do Internetu. Z pewnoœci¹ projekty
te bêd¹ jednak udanie kontynuowane
prz ez osoby, które do tego
przygotowywa³em. A w przysz³oœci na
pewno odwiedzê Murowan¹ Goœlinê, aby
obejrzeæ efekty naszej wspólnej pracy.
Szymon Bielecki
Zastêpca Burmistrza
tel.: 811 88 28
zastepca.burmistrza@murowana-goslina.pl
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Z Murowanej Goœliny do Komisji Europejskiej

P

od koniec maja tego roku zakoñczy³y
siê kwalifikacje na stanowiska w
administracji Komisji Europejskiej. Spoœród
8 tys. kandydatów wybrano 250, wœród
nich - mojego zastêpcê - p. Szymona
Bieleckiego. Do Komisji Europejskiej
wybierano pod k¹tem 4 grup
zawodowych: ekonomistów, prawników,
audytorów i administratorów. Spoœród
2737 zg³oszeñ w grupie ekonomistów
zakwalifikowano tylko 65 osób, w tym p.
Szymona Bielecki ego. Jest to
prawdopodobnie jedyny przypadek w
Polsce, aby osoba pe³ni¹ca funkcjê
burmistrza, wójta zosta³a urzêdnikiem
Komisji Europejskiej, z czego jestem tym
bardziej dumny.
P. Szymo n Bielecki wyj e¿d¿a do
Luksemburga, aby podj¹æ nowe wyzwanie
1 paŸdziernika 2005 r. Koñczy siê
wówczas jego 16 miesiêczna wspó³praca
z gmin¹ Murowana Goœlina.
Kiedy 1 czerwca 2004 r. p. Szymon
Bielecki obejmowa³ stanowisko mojego
zastêpcy, czeka³o go trudne zadanie. W
tym czasie gmina Murowana Goœlina
ubiega³a siê o dotacje z funduszy unijnych.
Termin sk³adania wniosków mija³ 30
czerwca, a zatem w ci¹gu zaledwie
miesi¹ca nale¿a³o z³o¿yæ 2 wnioski. Za
spraw¹ ogromnego zaanga¿owania
p. Szymona Bieleckiego uda³o siê
dochowaæ terminu, a nawet z³o¿yliœmy
jeszcze jeden wniosek wiêcej. Nie by³ to
dla nas, mieszkañców gminy, ³atwy okres.
Wówczas toczy³a siê walka o
przynale¿noœæ do powiatu poznañskiego,
w któr¹ by³em zmuszony siê
zaanga¿owaæ. To by³ pierwszy sprawdzian
kompetencji i umiejêtnoœci p. Szymona
Bieleckiego. Dziœ, jak wiemy, zakoñczony
pe³nym sukcesem. Otrzymaliœmy dotacjê
w wysokoœci ponad 5 mln z³.

"Przejrzysta Polska" na finiszu
– udoskonaliliœmy system oznakowania w
Urzêdzie,
– zwiêkszamy iloœæ tablic informacyjnych,
– uruchomiliœmy w Bibliotece Publicznej i
w Domu Kultury punkty dostêpu do
internetu.
I I Zasada braku toler anc j i dla
korupcji:
– opracowaliœmy podczas warsztatów z
etyki deklaracjê ideow¹ pracowników
Urzêdu okreœlaj¹c¹ zasady etycznego
postêpowania,
– informowaliœmy o przebiegu
warsztatów i wyniku prac.
III Zasada partycypacji spo³ecznej:
– opracowaliœmy "mapê aktywnoœci" czyli
spis organizacji i stowarzyszeñ
dzia³aj¹cych na terenie gminy. Jest ona
dostêpna na stronie internetowej Urzêdu,
– opracowaliœmy procedurê wspó³pracy
Urzêdu
z
organizacjami
i
stowarzyszeniami,
– opracowaliœmy wieloletni program
wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi,

W okresie swojej dzia³alnoœci burmistrz
Bielecki przekona³ radnych RM do projektu
budowy szerokopasmowego Internetu,
przygotowa³ Plan Rozwoju Lokalnego, Plan
Rozwoju Miejscowoœci Boduszewo,
przeprowadza³ analizy us³ug komunalnych
w 2004 r., spotyka³ siê z przedsiêbiorcami
z terenu gminy, któr ym udziela³
bez p³atnych porad w z akresie
pozyskiwania œrodków pomocowych (z
pomocy tej skorzysta³o ok. 45 osób),
zajmowa³ siê koordynacj¹ wizyt goœci
zagranicznych w Murowanej Goœlinie i
reprezentowa³ gminê na zewn¹trz. Dziêki
bieg³ej znajomoœci 3 jêzyków obcych czyni³
te kontakty niezwykle skutecznymi.
Jest osob¹ kompetentn¹, o ogromnej
wiedzy ekonomicz nej, a prz y tym
zasadnicz¹ i opanowan¹.
Gdy
wiosn¹
ubieg³ego
r oku
zaproponowa³em p. S zymonowi
Bieleckiemu objêcie funkcji mojego
zastêpcy, uprzedzi³ mnie on o swoim
udziale w trwaj¹cym wówczas konkursie
Komisji Europejskiej. By³em œwiadomy, ¿e
nasza wspó³praca mo¿e byæ krótka, ale
postanowi³em zar yzykowaæ, widz¹c
potrzebê wzmocnienia kompetencji urzêdu
w tamtym trudnym okresie. Nie zawiod³em siê.
Z jednej strony odejœcie mojego zastêpcy
jest dla mnie i Murowanej Goœliny strat¹,
z drugiej jednak strony zyskujemy
ambasadora w Komisji Europejskiej - a to
jeszcze nikomu nie zaszkodzi³o.
Jestem dumny z sukcesu Burmistrza
Bieleckiego. Myœlê, ¿e mieszkañcy naszej
gminy podzielaj¹ moje odczucia.
Panu Szymonowi ¿yczê wszelkiej
pomyœlnoœci i powodzenia w nowym
miejscu pracy.
Tomasz £êcki
Burmistrz Miasta i Gminy
tel.: 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

dokoñczenie ze str. 1

– w minionym roku szkolnym w obu
gimnazjach odby³ siê cykl zajêæ
poœwiêcony tematyce etyki w ¿yciu
spo³ecznym,
– organizujemy dwa razy w roku
wyjazdowe Sesje Rady Miejskiej. W
kwietniu odby³a siê w Boduszewie, a we
wrzeœniu w D³ugiej Goœlinie.
IV Zasada przewidywalnoœci:
– wdra¿amy strategiê rozwoju spo³eczno
- ekonomicznego gminy i opracowaliœmy
jej aktualizacjê,
– opracowaliœmy Wieloletni Plan
Finansowy i Wieloletni Plan Inwestycyjny,
– corocznie na pocz¹tku roku
opracowujemy roczny plan pracy Rady
Miejskiej i sta³e terminy posiedzeñ.
V Zasada fachowoœci:
– opracowaliœmy procedurê naboru na
miejsca pracy w Urzêdzie,
– opracowaliœmy
system
ocen
pracowniczych,
– opracowaliœmy system doskonalenia
zawodowego pracowników Urzêdu.

VI Zasada rozliczalnoœci:
– opracowaliœmy "ksi¹¿eczkê do bud¿etu"
czyli informacjê o dochodach i
wykonaniu
bud¿etu
gminy
przygotowan¹ dla mieszkañców.
W sierpniu zakoñczy³y siê prace zwi¹zane
ze sprawozdawczoœci¹ z realizacji
wymienionych zadañ. Nie oznacza to
jednak, ¿e spoczêliœmy na laurach. Niemal
ka¿de z tych zadañ mo¿na udoskonalaæ i
pracowaæ nad popraw¹ ich jakoœci.
W tej chwili oczekujemy na ostateczn¹ ocenê
i podsumowanie akcji przez organizatorów.
jednoczeœnie od stycznia br. dzielimy sie
swoimi doœwiadczeniami oraz s³u¿ymy
pomoc¹ gminom i powiatom województwa
wielkopolskiego, które przyst¹pi³y do
programu jest ich ok 90. Niemal co miesi¹c
spotykaj¹ siê ich przedstwaiciele w naszym
urzêdzie. Program dla tych gmin zakoñczy
siê w grudniu.
Ewa Poepke
Kierownik Referatu Organizacyjnego
tel.: 811 30 03
e-mail: ewap@murowana-goslina.pl
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Oœwiadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goœlina

W

ostatni ch ki lku numer ach
"Murowanej Prawdy" pojawi³y siê
artyku³y, które w mojej ocenie w sposób
tendencyjny i nierzetelny przedstawiaj¹
pracê urzêdu i osoby z jego kierownictwa.
Chodzi tu m.in. o seriê artyku³ów i
komentar zy do tycz¹cych zastêpcy
burmistrza oraz artyku³ dotycz¹cy
modernizacji du¿ej sali Oœrodka Kultury,
a tak¿e o spo sób potraktowania
przygotowanych przez nas sprostowañ,
komentowanych przez redakcjê w sposób
niezgodny z prawem prasowym (art. 32
ust. 6 ustawy Prawo prasowe).
Jest to dla mnie tym bardziej niezrozumia³e
i przykre, ¿ e w ostatnim okresie
organizowaliœmy w urzêdzie regularne
spotkania z przedstawicielami czasopism
wydawanych w Murowanej Goœlinie. By³y
one - oprócz omawiania tematów istotnych
z punktu widzenia mieszkañca - okazj¹ dla
redakto rów prasy lokalnej do
sfo rmu³o wani a pytañ. Redakcja
"Murowanej Prawdy", choæ uczestniczy³a
w tych spotkaniach, nie wykaza³a chêci
poznania naszego punktu widzenia na
tematy opisane nastêpnie na swoich
³amach jako "afer y". A szkoda, bo
pozwoli³oby to jej zbli¿yæ siê do standardów
"Karty etycznej mediów", podpisanej przez
przedstawicieli wszystkich licz¹cych siê
sto warzyszeñ dziennikarskic h i
najwiêkszych mediów. W szczególnoœci
chodzi tu o zawarte tam zasady prawdy i
obiektywizmu, które pozwalam sobie
zacytowaæ:
ZAS ADA PRAWDY: dziennikar ze,
wydawcy, producenci i nadawcy dok³adaj¹
wszelkich starañ, aby przekazywane
informacje by³y zgodne z prawd¹,
sumienne i bez zniekszta³ceñ relacjonuj¹
fakty w ich w³aœciwym kontekœcie, a w
raz ie ro zpowszechnienia b³êdnej
inf ormac ji ni ezw³oc znie dokonuj¹
sprostowania.
ZAS ADA O BIEKTYWIZM U: au tor
przedstawia rzeczywistoœæ niezale¿nie od
swoich pogl¹dów, rzetelnie relacjonuje
ró¿ne punkty widzenia.
Ponadto w¹tpliwoœci musi budziæ fakt, i¿
w "Murowanej Prawdzie" regularnie pisze
Adrianna Borowicz. £¹czy ona w ten
sposób polityczn¹ funkcjê radnej Rady
Miejskiej z relacjonowaniem i nierzadko
agresywnym komentowaniem lokalnego
¿ycia, w tym samorz¹dowego. Jej
postêpowanie postrzegam jako sprzeczne
z Kodeksem Etyki Dzi ennikarskiej
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w
którym czytamy:
21. Anga¿owanie siê dziennikarzy w
bezpoœredni¹ dzia³alnoœæ polityczn¹ i
partyjn¹ jest równie¿ przejawem konfliktu
interesów i nale¿y wykluc zyæ
podejmowanie takich zajêæ oraz pe³nienie
funkcji w administracji publicznej i w
organizacjach politycznych.
Chc ia³bym
wszystkim
Pañstwu
przypomnieæ, ¿e pojawienie siê na
pocz¹tku 2000 roku na goœliñskim rynku

nowego c zasopi sma "Murowana
Prawda", spotka³o siê z moim bardzo
otwartym i pozytywnym przyjêciem.
Napisa³em wówczas do redakcji list, w
którym zadeklarowa³em chêæ wspó³pracy.
Niestety ju¿ od pierwszych numerów
okaza³o siê, ¿e "Murowana Prawda" to
pismo programowo zwalczaj ¹ce
burmistrza £êckiego i urz¹d, któr ym
kieruje. Prawie nigdy redakcja nie stara³a
siê przy tym uzyskaæ mojej opinii na
nurtuj¹ce j¹ tematy. Kolejne przypadki
budz¹cych sprzeciw zarówno mój, jak i
moich wspó³pracowników publikacji, w
jednostr onny i wybiórcz y spo sób
prezentuj¹cych goœliñsk¹ rzeczywistoœæ,
spowodowa³y wydanie w 2000 roku
oœwiadczenia Zarz¹du Miasta i Gminy o
zaprzestaniu odnoszenia siê do tekstów
"Murowanej Prawdy".
By³a to sytuacja w gruncie rzeczy
niepo¿¹dana, dlatego po rozpoczêciu
spotkañ z pras¹ lokaln¹ wiosn¹ tego roku,
zapraszaliœmy na nie tak¿e przedstawicieli
"Murowanej Prawdy". Niestety jak siê
okazuje redakcja "Murowanej Prawdy"
nie zamierza utrzymywaæ ze mn¹ i z
urz êdem kontaktów opar tych na
wzajemnej otwartoœci i rzetelnoœci.
Pokazuj¹ to dobitnie jej ostatnie publikacje,
bêd¹ce kontynuacj¹ linii przyjêtej od

pocz¹tku istnienia pisma. Nie zmieni³y siê
te¿ metody jej dzia³ania.
Do tego wszystkiego dodaæ nale¿y kilka
doniesieñ do prokuratury na moj¹ osobê
oraz pró b wytaczania procesów
s¹dowych. ¯adne z tych dzia³añ nie
przynios³o efektów oczekiwanych przez
pp. Borowiczów. Byæ mo¿e s¹ to próby
zastraszenia mnie oraz osób ze mn¹
wspó³pracuj¹cych.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ nie widzê
mo¿liwoœci dalszego ci¹g³ego prostowania
co najmniej nieœcis³ych informacji
zamieszc zanych w "M urowanej
Prawdzie", odnoszenia siê do jej treœci, a
tak¿e spotykania siê z jej redakcj¹, która
jak oceniam nie potrafi dochowaæ
podstawo wych zasad prawnyc h i
etycznych. Rozwa¿am te¿ zwrócenie siê do
instytuc ji stoj¹c ych na str a¿y
przestrzegania przez prasê prawa i
standardów etycznych o dokonanie oceny
rzetelnoœci redaktorów "Murowanej
Prawdy" i przestrzegania przez nich zasad
i przepisów obowi¹zuj¹cych prasê i
dziennikarzy.
Tomasz £êcki
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goœlina

Urz¹d Miasta i Gminy w Murowanej Goœlinie
og³asza nabór na stanowisko
DS. WINDYKACJI NALE¯NOŒCI PODATKOWYCH

Od kandydatów wymaga siê:
Wykszta³cenie:
konieczne - œrednie ekonomiczne,
po¿¹dane - wy¿sze ekonomiczne.
D oœ w ia d c z e ni e za w od o we :
konieczne - min. 1 rok w ksiêgowoœci,
po¿¹dane - 2 lata na stanowisku ds. windykacji nale¿noœci
D o d at k o w e um i e j ê t n oœ c i :
umiejêtnoœæ prowadzenia ksiêgowoœci,
bieg³a znajomoœæ MS Office,
umiejêtnoœæ dostosowywania tempa pracy do ustawowych terminów,
umiejêtnoœæ œledzenia zmian w przepisach,
umiejêtnoœæ planowania pracy,
umiejêtnoœæ negocjacji.
Ni ezbê dna wie dza w za kr es ie pr ze pisó w:
Ustawy o samorz¹dzie gminnym,
Ustawy o pomocy publicznej,
Ustawy o ochronie danych osobowych,
Ustawy o op³acie skarbowej,
Kodeksu Postêpowania Administracyjnego,
Ordynacji Podatkowej.
P o¿ ¹d an e c e c h y os ob ow oœ c i :
punktualnoœæ i dok³adnoœæ,
wysoka kultura osobista,
¿yczliwoœæ,
otwartoœæ,
brak stronniczoœci,
samodzielnoœæ i komunikatywnoœæ,
wysoki próg odpornoœci na sytuacje stresowe.
K an dy da tó w za pr as za my d o sk ³a d an ia a pl ik ac ji z aw ie r a j¹ c y c h :
- ¿yciorys,
- list motywacyjny,
- aktualn¹ fotografiê,
- kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie,
- kwalifikacje i doœwiadczenia zawodowe,
- zgodê na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).
Na zg³oszenia oczekujemy w terminie do 28 wrzeœnia 2005 roku (decyduje data wp³ywu do
Urzêdu Miasta i Gminy) pod adresem:
Urz¹d Miasta i Gminy, ul. Poznañska 18, 62-095 Murowana Goœlina, Kancelaria, pok. nr 1

Oferta pracy

Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

4

Wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej

W

terminie od 26 stycznia do 5
kwietnia br. prowadzona by³a w
Urzêdzie Miasta i Gminy kontrola przez
inspektorów
Regi onalnej
I zby
Obrachunkowej. By³a to kontrola planowa
i objê³a ca³oœæ gospodarki finansowej
2004 roku. Regionalna I zba
Obr achunkowa ma o bowi¹zek
przeprowadzaæ kontrolê w gminach co
najmniej co cztery lata. Poprzednia
kontrola odby³a siê w 2001 roku i objê³a
rok 2000.
Inspektorzy kontroli szczegó³owo zbadali
sposób prowadzenia ksiêgowoœci,
poprawnoœæ i rzetelnoœæ sporz¹dzanych
sprawozdañ, poprawnoœæ naliczania
podatków i op³at o raz dzia³ania
podejmowane w celu wyegzekwowania
zaleg³oœci podatkowych. Wnikliwej kontroli
poddano tak¿e gospodarowanie mieniem
gminy (w tym wszystkie transakcje

sprzeda¿y gruntów i nieruchomoœci) oraz
ogó³ wydatków bie¿¹cych i inwestycyjnych
bud¿etu gminy, a w szczególnoœci te, które
podlegaj¹ zamówieniom publicznym.
Najpowa¿niejszym zarzutem, jaki w
wyniku kontr oli Regi onalnej I zby
Obrachunkowej mo¿e zostaæ postawiony
osobie kieruj¹cej gmin¹ jest naruszenie
dyscypliny finansów publicznych. Ma ono
miejsce w sytuacji, gdy:
- przekroczone zostanie upowa¿nienie
do zaci¹gniêc ia zo bowi¹zañ
obci¹¿aj¹cych bud¿et (ponad ustalony
plan),
- œrodki publiczne otrzymane z bud¿etu
pañstwa, a tak¿e œrodki Unii
Europejskiej zostan¹ niezgodnie
wykorzystane z przeznaczeniem,
- naruszone zostan¹ zasady udzielania
dotacji z bud¿etu gminy,
- naruszone zostan¹ zasady lub tryb

Urz¹d Miasta i Gminy w Murowanej Goœlinie
Od kandydatów wymaga siê:
W y kszt a³c enie:

og³asza nabór na stanowisko
DS. FINANSOWYCH

konieczne
po¿¹dane
Doœw iadc zenie zaw odo we:
konieczne
po¿¹dane

- wy¿sze ekonomiczne,
- podyplomowe - rachunkowoœæ bud¿etowa.
- min. 1 rok w ksiêgowoœci, w tym windykacja nale¿noœci
- 3 lata w ksiêgow oœc i bud¿eto wej, w tym windy kac ja
nale¿noœci i prowadzenie spraw zwi¹zanych z VAT

Do dat ko w e u miejêtno œc i:
umiejêtnoœæ analizy zapisów na kontach ksiêgowych,
umiejêtnoœæ dostosowywania tempa pracy do ustawowych terminów,
umiejêtnoœæ œledzenia zmian w przepisach,
umiejêtnoœæ planowania pracy,
bieg³a znajomoœæ MS Office i zasad dzia³ania programów finansowo ksiêgowych.
Niezbêdna w iedza w zakresie przepisó w:
Ustawy o samorz¹dzie gminnym,
Kodeksu Postêpowania Administracyjnego,
ustawy o finansach publicznych,
ustawy o rachunkowoœci wraz z aktami wykonawczymi,
przepisów dotycz¹cych ubezpieczeñ spo³ecznych, ustawy o podatku VAT
z aktami wykonawczymi,
rozporz¹dzeñ w sprawie sprawozdawczoœci bud¿etowej.
Po¿¹dane c ec hy o sobo wo œci:
punktualnoœæ i dok³adnoœæ,
wysoka kultura osobista,
samodzielnoœæ i komunikatywnoœæ,
zdolnoœæ myœlenia analitycznego.
Zakres zadañ w y ko nywanych na stanow isku :
1. Sprawdzanie dowodów ksiêgowych pod wzglêdem formalnym i rachunkowym,
przygotowanie ich do zap³aty i pisanie przelewów. Odpowiedzialnoœæ za terminowe
regulowanie p³atnoœci.
2. Odbiór wyci¹gów bankowych z siedziby banku.
3. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.
4. Naliczanie kar z tytu³u nienale¿ytego wykonania umów. Informowanie wykonawców
o dokonanych obci¹¿eniach.
5. Naliczanie odsetek i zwrot wadium i zabezpieczeñ; prowadzenie rejestru gwarancji
i zabezpieczeñ.
6. Prowadzenie pogotowia kasowego.
7. Odpowiedzialnoœæ za gospodarkê drukami œcis³ego zarachowania w Urzêdzie
(czeki, kwitariusze, mandaty i inne).
8. Prowadzenie ksiêgowoœci oraz windykacja nale¿noœci z tytu³u dzier¿awy i op³at za
wieczyste u¿ytkowanie gruntu, przygotowanie sprawozdañ z tego zakresu.
9. Prowadzenie ewidencji oraz windykacja nale¿noœci gminy z tytu³u mandatów
wystawionych przez Stra¿ Miejsk¹.
10. Prowadzenie ewidencji decyzji sporz¹dzanych przez inne referaty; przekazywanie
danych do dokonania przypisu nale¿noœci; windykacja nale¿noœci nie wp³aconych
w terminie w zakresie op³at za zajêcie pasa drogowego, op³at zwi¹zanych z
wycink¹ drzew, op³at wynikaj¹cych z decyzji za usuwanie nieszczelnoœci zbiorników
bezodp³ywowych, op³at wynikaj¹cych z decyzji o obowi¹zku szkolnym).
11. Prowadzenie spraw p³acowych oraz zwi¹zanych z podatkiem VAT pod nieobecnoœæ
pracownika ds. p³ac i podatku VAT.
Kandydat ów zapraszamy do sk³adania aplikac ji zaw ieraj¹c ych:
– ¿yciorys, list motywacyjny, aktualn¹ fotografiê, kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie, kwalifikacje
i doœwiadczenia zawodowe,
– zgodê na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).
Na zg³oszenia oczekujemy w terminie do 30 wrzeœnia 2005 roku (decyduje data wp³ywu do Urzêdu Miasta i Gminy)
pod adresem:
Urz¹d Miasta i Gminy, ul. Poznañska 18, 62-095 Murowana Goœlina, Kancelaria, pok. nr 1
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udzielania zamówieñ publicznych,
zaniecha siê przeprowadzenia i
rozliczenia inwentaryzacji,
- wykazane zostan¹ w sprawozdaniach
dane niezgodne z ewidencj¹ ksiêgow¹
- dopuœci siê zw³oki w regulowaniu
zobowi¹zañ powoduj¹cej koniecznoœæ
zap³aty odsetek karnych.
Nar uszenie dyscypliny finansów
publicznych skutkuje sankcjami pocz¹wszy
od upomnienia przez karê pieniê¿n¹ do
zakazu pe³nienia funkcji kierowniczych
zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami
publicznymi na okres od roku do 5 lat.
W dniu 26 lipca wp³ynê³o na rêce
Burmistrza wyst¹pienie pokontrolne, w
którym opisano ustalenia kontroli, a tak¿e
przekazano zalecenia pokontrolne, które
nale¿y uwzglêdniæ w dalszej pracy
Urzêdu.
W ¿adnym z kontrolowanych obszarów
inspektorzy nie znaleŸli nieprawid³owoœci
daj¹cych podstawê do postawienia
Burmistrzowi Miasta i Gminy Tomaszowi
£êckiemu zarzutu naruszenia dyscypliny
finansów publicznych. Wyst¹pienie
pokontr olne
Regi onalnej
I zby
Obrachunkowej zawiera 12 zaleceñ, z
czego 6 dotyczy prowadzenia ksiêgowoœci
i sprawozdawczoœci, 2 dotycz¹ podatków,
2 - gospodarki nieruchomoœciami, 1 naliczania wynagrodzeñ i 1 - wydawania
zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu. Po
szczegó³owej analizie ustaleñ zespo³u
kontroluj¹cego Burmistrz Miasta i Gminy
zdecydowa³ skorzystaæ z przys³uguj¹cego
prawa do z³o¿enia za¿alenia na jedno z
ustaleñ kontroli, które zosta³o opisane
niejasno i nies³usznie uznane jako
nieprawid³owoœæ.
Kontrola wykaza³a tak¿e pewne uchybienia
zwi¹zane z niew³aœciw¹ interpretacj¹
przepisów, a tak¿e wynikaj¹ce z omy³ek
pope³nionych przez osoby prowadz¹ce
poszczególne sprawy. Nie mia³y one
jednak wp³ywu na realizacjê bud¿etu
gminy, ani na poprawnoœæ decyzji
wydawanych przez pracowników Urzêdu.
Wobec
szerokiego
zakr esu
funkcjonowania Ur zêdu, ilo œci
prowadzonych spraw oraz dynamiki
zmian stanu prawnego nale¿y uznaæ, i¿
wyniki kontroli wypad³y dla Urzêdu
pomyœlni e, a z akres zaleceñ
pokontrolnych jest mniejszy i dotyczy
spraw mniejszej wagi ni¿ w przypadku
poprzedniej kontroli.
Wszystkich zainteresowanych wynikami
kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
odsy³am do "Wyst¹pienia pokontrolnego",
które zamieszczone zostanie w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Katarzyna £oszyk
inspektor ds. finansowych
tel.: 812 20 55 w. 122
e-mail: k.loszyk@murowana-goslina.pl
-
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· 25 lat Solidarnoœci·

"Nie pragnê wcale byœ by³a wielka
Zbrojna po zêby od morza do morza
I nie chcê tak¿e by ciê uwa¿ano
Za per³ê œwiata i wybrankê Boga
Chcê tylko domu w twoich granicach
Bez lokatorów stukaj¹cych w œciany
Gdy ktoœ chce trochê g³oœniej zaœpiewaæ
O sprawach, które wszyscy znamy"

D

"Litania" Leszek Wójtowicz

wadzieœcia piêæ lat temu, w rok po
historycznej pierwszej pielgrzymce
Ojca Œwiêtego do Ojczyzny, wybuch³a
"Solidarnoœæ". Wielki, ogólnonarodowy
ruch spo³eczny. Wielu z nas, którzy
pamiêtaj¹ pocz¹tek lat osiemdziesi¹tych,
nie spodziewa³o siê, ¿e jest to pocz¹tek
koñca
komuni zmu,
Uk³adu
War szawskiego , wszystkiego, co
wydawa³o siê niezmienialne.
Z perspektywy æwieræwiecza potrzebna jest

refleksja nad tym, co siê w naszej
OjczyŸnie dokona³o. Potrzebne jest
podziêkowanie tym, którzy nara¿ali siê,
aby odrodzi³a siê wolna Polska. Potrzebne
jest przybli¿enie tamtych dni m³odym
pokoleniom. Murowana Goœlina w³¹cza
siê w obchody 25-lecia "Solidarnoœci".
Powsta³ Komitet Obchodów, nad którym
obj¹³em patronat.
Zapraszam wszystkich Pañstwa do udzia³u
w uroczystoœciach i wielu przygotowanych

wydarzeniach. Poni¿ej znajdziecie Pañstwo
plan obchodów, które zainicjowane zosta³y
20 sierpnia i potrwaj¹ do 13. grudnia.
Tomasz £êcki
Burmistrz
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

Harmonogram obchodów 25 - lecia Solidarnoœci
Tytuł w ydarzenia

Miejsce

Data/godzina

Turniej piłkarski Oldboyów o Puchar Przewodniczącego
Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarnoś ć" .

Boisko szkolne przy Gimnazjum nr 2

20 sierpnia
godz 9:30

Msza Ś w. w intencji Solidarnoś ci i Wolnoś ci. Otwarcie Koś ciół pw. Najwyższego Arcykapłana
wystawy poś więconej powstaniu Solidarnoś ci. Spotkanie
Jezusa Chrystusa na Zielonych
członków i sympatyków NSZZ Solidarnoś ć.
Wzgórzach. Gimnazjum nr 2

30 sierpnia
godz. 18:00

Otwarty pokaz filmu fabularnego pt "Poznań 56" oraz
fil mó w d o kume nt a l ny ch z t a mt y ch d ni. S p o t ka nie z
Aleksandrą Banasiak - pielęgniarką uczestniczką wydarzeń
Czer wca 56. *

Gimnazjum nr 1

29 wrześ nia
godz. 17:00

Otwarty pokaz filmu fabularnego pt "Człowiek z żelaza"
oraz filmów dokumentalnych z tamtych dni. Spotkanie z
Grażyną Ziółkowską - założycielką NSZZ "Solidarnoś ć"
pracowników oś wiaty w Murowanej Goś linie. *

Gimnazjum nr 2

18 października
godz.18:00

Klub Osiedlowy "Zielone Wzgórza"
Otwarcie wystawy okolicznoś ciowej z okazji 25 - lecia
(wystawa czynna w dniach 28.10 Solidarnoś ci. Spotkanie z liderem Solidarnoś ci HCP
4.11, Oś rodek Kultury wystawa czynna
Poznań p. Markiem Lenartowskim
w dniach 5.11-1.11)
Msza Ś w. za Ojczyznę z udziałem kapelana Solidarnoś ci
ks. kanonika Tadeusza Magasa

Koś ciół pw. ś w. Jakuba w Murowanej
Goś linie

28 października
godz. 18:00
11 listopada
godz. 10:00

Salka pod Koś ciołem p.w Najwyższego
Arcykapłana Jezusa Chrystusa

11 listopada
godz. 19:00

Wieczór pieś ni Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu zespołu
w składzie: Przemysław Lembicz, Piotr Lembicz, Marcin
Żmuda

Sala OSP przy ul. Rogozińskiej

11 grudnia
godz. 18.00

Wystawa znaczków oraz lokalnych pamiątek dotyczących
tamtych dni. Rozstrzygnięcie konkursu "25 lat Solidarnoś ci".
Projekcja filmu fabularnego pt "Ś mierć ja kromka chleba"

Biblioteka przy pl. Powstańców Wlkp

13 grudnia
godz. 18:00

Wieczór pieś ni patriotycznych

Wydarzenia towarzysz¹ce:
Specjalne wydanie "Obywatela".
Konkurs "25 lat Solidarnoœci"
Patronat:
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Wielkopolska NSZZ
"Solidarnoœæ" Bogdan Klepas,
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goœlina Tomasz £êcki.

Wies³aw Kaniecki
Przewodnicz¹cy Komitetu obchodów
25-lecia Solidarnoœci
na terenie Gminy Murowana Goœlina

Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

· Aktualnoœci ·

Remonty w zasobach komunalnych

B

urmistrz zarz¹dzeniem nr 350/2005
z dnia 27 lipca 2005 r. zatwierdzi³
korekty w planie remontów budynków
komunalnych w 2005 rok. Zaplanowano
wraz z zarz¹dc¹ - Spó³k¹ "LIDER"
wykonanie w wymienionych poni¿ej
priorytetach prac o wskazanej wartoœci:
1. Prace zwi¹zane z zagro¿eniem ¿ycia
i zdrowia oraz hamuj¹ce proces
dewastacji budynków w tym ul.
Poznañska 20 (wymiana odcinka
kanalizacji strona lewa, wykonanie
izolacji rur c.o. oraz uzupe³nienie szyb
w piwnicy), ul. Kochanowskiego 23
(remont pieca wêglowego w kuchni,
wymiana okna), ul. Kochanowskiego
9 (remont pokrycia dachowego), ul.
Poznañska 41 (podmurowanie œciany
wewnêtrznej coko³owej, uzupe³nienie
wykruszonych spoin), ul. Podgórna 4
(wzmocnienie konstrukcji dachowej,
miejscowe uszczelnienie pokr ycia
dac howego),
G³êbocko
6
(wz mocni enie
stropó w
w
pomieszczeniu kuchennym), G³êbocko
13
(rozbiórka
budynku
gospodarczego, budowa wiaty na
opa³), u l. No wa 8 (remont
drewnianych schodów), ul. Rogoziñska
11 (pod³¹czenie wody), Bia³ê¿yn 11
(wymiana drz wi wejœci owyc h),
Dworcowa 10 (rozbiórka zadaszenia
i monta¿ nowego), Poznañska 8
(zabezpieczenie stropu i wzmocnienie
belek stropowych), Poznañska 41 a
(przemurowanie nadpro¿a okiennego,
wentylacja, zakup pieca), Wojnowo 8
(wymiana okna), £opuchowo 14
(demonta¿ odstaj¹cych wiatrownic i
z³o¿enie plomb)- kwota 101.200,00 z³

2. remonty mieszkañ przeznaczonych do
przydzia³u - kwota do oszacowania
w póŸniejszym terminie ,
3. przy³¹cza kanalizacyjne do budynków
komunalnych - kwota 112.000,00 z³,
4. budynek komunalny wytypowany do
prowadzenia remontu kapitalnego tj.
Przemys³owa 11 (usuniêcie polepy z
str opu nad parterem wraz z
ociepleniem) - kwota 46.000,00 z³.
Ponadto planuje siê wydatkowanie:
– 35.000,00 z ³ na dokumentacjê
tec hnicz n¹
dŸ wigu
dla
niepe³no sprawnych w oœro dku
zdrowia,
– 45.943,52 z³ na wp³aty na fundusz
remontowy wspólnot mieszkaniowych
wraz z nadp³atami,
– 5.409,05 z³ na zatr udnienie
inspekto ra nadzoru dla prac
remontowych, dla których prawa
budowlane wymaga taki ego
zatrudnienia.
£¹czny koszt prac przewidzianych do
realizac ji (z wy³¹czeniem prac
remontowych
w
mieszkani ach
przewidzianych do przydzia³u) w 2005
roku stanowi kwotê 345.631,40 z³.
Szczegó³owy zakres prac remontowych
przyjêtych zarz¹dzeniem Burmistrza
dostêpny jest w siedzibie urzêdu - Referat
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
œrodowiska - tablica og³oszeñ oraz na
stronie internetowej.
Violetta Sza³ata
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
tel.: 812 20 50
e-mail: violetta@murowana-goslina.pl

Prace nad rozwi¹zaniami w zasobie lokalowym

N

awet do tr zydz iestu lat mo ¿e
administrowaæ
bu dynkami
komunalnymi firma, która wygra przetarg
przygotowywany aktualnie Urz¹d Miasta
i Gminy Murowana Goœlina.
Gmina wyst¹pi³a w ubieg³ym roku do
Urzêdu Zamówieñ Publicznych o zgodê na
zawarcie umowy na gospodarowanie
komunalnym zasobem gminy Murowana
Goœlina oraz realizacjê inwestycji
budowlanych na czas d³u¿szy ni¿ 3 lata.
W styczniu 2005 r. prezes Urzêdu wyrazi³
zgodê na podpisanie umowy na okres do
30 lat. Zgoda jest niezbêdna, poniewa¿
przepisy ogólne przewiduj¹ krótsze okresy
umów rozstrzyganych przetargami. W
inwestycjach tego rodzaju jak zarz¹dzanie
zasobami mieszkaniowymi trzy lata to okres
stanowczo za krótki.
Aktualni e pr zygotowywana j est
dokumentacja przetargowa. Zwyciêzca Wykonawca bêdzie mia³ obowi¹zek

remontowania obecnego zasobu gminy, a
tak¿e budowy 43 nowych lokali. Bêdzie
zobligowany do opracowania pe³nej
dokumentacji projektowej w oparciu o
koncepcje zabudowy przygotowane przez
Gminê. Jednoczeœnie bêdzie zarz¹dza³ w
mo¿ liwie w najszer szym zakresie
przekazanym i nowo wybudowanym
zasobem mieszkaniowo i lokalami
u¿ytkowymi. Zwyciêzca przetargu przejmie
czêœæ ryzyka i obowi¹zek œci¹gania
nale¿noœci za czynsz. Bêdzie dysponowa³
pe³nomocnictwem do windykacji. To
bardzo wa¿ne przedsiêwziêcie. Jest to
for ma
partnerstwa
publicz noprywatnego.
Violetta Sza³ata
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
tel.: 812 20 50
e-mail: violetta@murowana-goslina.pl
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Nowe przydzia³y
w mieszkaniowym
zasobie lokalowym

ostatnim czasie zwiêkszy³ siê zasób
lokalowy gminy Murowana Goœlina
W
o 9 lokali pozyskanych w nowych

budynkach Towarzystwa Budownictwa
Spo ³ecznego przy u l. D³ugiej 25
w Murowanej Goœlinie. Zarz¹dca wy³oni³
z grona naszych najemców 9 rodzin
zainteresowanych przejœciem do TBS.
Gmina partycypowa³a w kosztach budowy
dla ka¿dego mieszkania kwot¹ 29.000 z³.
Pozosta³¹ nale¿noœæ regulowali sami
najemcy w kwotach od 900 z³ do 6000
z³ w zale¿noœci od wielkoœci lokalu.
Mieszkania odzyskane w zasobie gminnym
po wyremontowaniu zostan¹ przydzielone
rodzinom z listy rodzin oczekuj¹cych na
przydzia³y. W dniu 27 lipca 2005 roku
spo³eczna komisja ds. opiniowania list
mieszkaniowych przeanalizowa³a listy i
zaopiniowa³a projekty ewentualnych
przydzia³ów. W pierwszej kolejnoœci
realizowane bêd¹ przydzia³y z listy na
lokale zamienne (budynek do rozbiórki
przy Rogoziñskiej 28), potem z listy rodzin
oczekuj¹cych na lokale socjalne.
Violetta Sza³ata
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
tel.: 812 20 50
e-mail: violetta@murowana-goslina.pl

Utrudnienia na
drogach

pocz¹tkiem wrzeœnia, w wyniku
Z
rozstrzygniêæ przetargów, rozpoczê³y
siê dwie inwestycje drogowe realizowane

przez nasz¹ gminê. S¹ to nastêpuj¹ce
zadania : budowa nowych ulic na osiedlu
Zielone Wzgórza i 600-lecia (dolne) oraz
budowa chodnika, œcie¿ki rowerowej oraz
parkingu przy cmentarzu wzd³u¿ ulicy
Poznañskiej. Ponadto, prawdopodobnie
pod koniec wrzeœnia, Wielkopolski Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich rozpocznie remont
ulic Poznañskiej i Rogoziñskiej. Inwestycje
te, bardzo wa¿ne dla gminy i d³ugo
oczekiwane, spowoduj¹ jednak czasowe
utr udnienia w ruc hu dr ogowym i
uci¹¿liwoœci dla mieszkañców. Na osiedlu
Zielone Wzgórza realizac ja robót
rozpoczyna siê od ulic Brzozowej,
Jagodowej i Akacjowej. Nastêpnie bêd¹
wykonywane ulice £anowa, Je¿ynowa,
K³osowa i Czeremchowa. W kolejnym
etapie zostan¹ wykonane ulice Jaœminowa,
Radosna i Sosnowa. Ulice na osiedlu 600lecia (dolnym) bêd¹ wykonywane w 2006
roku. Aby zrealiz owaæ za³o¿ ony
har mono gram robo ty mu sz¹ byæ
wykonywane w du¿ym tempie i z du¿¹
koncentracj¹ si³ i œrodków realizacyjnych.
Niew¹tpliwie spowoduje to zak³ócenie
dotychczasowej organizacji ruchu. Prosimy
mieszkañców o zrozumienie tej sytuacji i
pe³n¹ wspó³pracê w czasie realizacji robót.
Mamy nadziejê, ¿e nowe nawierzchnie w
pe³ni zrekompensuj¹ czasowe uci¹¿liwoœci.
Przemys³aw Pokrywka
Inspektor ds. inwestycji
te.:812 20 55 w. 213
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Susza na terenie
gminy

D

o 27 lipca br. przyjmowane by³y w
Urzêdzie Miasta i Gminy informacje
rolników o poniesionych stratach w
tegorocznych zbiorach. A wszystko to w
zwi ¹zku
z
br akiem
opadów
atmosferycznych w okresie od 1 czerwca
do 20 lipca oraz wystêpuj¹c¹ na terenie
gminy Murowana Goœlina susz¹.
W zwi¹zku z pojawieniem siê tego
problemu, podobnie jak w latach 2002 i
2003 Woj ewoda
Wielkopolski
Zarz¹dzeniem, powo³a³ Komisjê ds.
szacowania zakresu i wysokoœci szkód w
gospodarstwach rolnych i dzia³ach
specjalnych produkcji rolnej znajduj¹cych
siê na obszarach dotkniêtych klêsk¹ suszy
w sk³adzie:
1. Barbara Mizgier - Urz¹d Miasta i
Gminy Murowana Goœlina,
2. Arkadiusz Bednarek - Urz¹d Miasta i
Gminy Murowana Goœlina,
3. Romuald Stañko - Wielkopolski
Oœrodek Doradztwa Rolniczego,
4. Pawe³ Bukowski - przedstawiciel
Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
5. Marek Strykowski - przedstawiciel
Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Komisja zebra³a i zaopiniowa³a
informacjê rolników o poniesionych
stratach, oraz przes³a³a w dniu 8 sierpnia
do Wojewody Wielkopolskiego protokó³
koñcowy.
Straty na terenie gminy zg³osi³o 149
gospodarstw na ³¹cznej powierzchni
4768,61 ha. W tabeli przedstawiamy
dok³adne zestawienie.
Szacunki strat maj¹, podobnie jak to mia³o
miejsce w roku 2003, na celu mo¿liwoœæ
pozyskania i skorzystania z preferencyjnej
linii kredytowej dla poszkodowanych, po
wyra¿eniu zgody przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. O dalszych pracach komisji
poinformujemy w nastêpnych wydaniach
Biuletynu oraz na stronie internetowej
www.murowana-goslina.pl.
Arkadiusz Bednarek
Starszy specjalista ds. rozwoju obszarów
wiejskich i turystyki
tel.: 812 20 55 wew. 104
a.bednarek@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

· Rolnictwo ·
L.P.

Rodzaj uprawy

Powierzchnia objęta szkodami
/ha/

% zniszczenia
upraw

1.

Żyto

638,30

30 %

2.

Pszenica jara

89,56

40 %

3.

Pszenica ozima

466,06

30 %

4.

Jęczmień ozimy

68,60

25 %

5.

Jęczmień jary

750,84

40 %

6.

Owies

278,74

40 %

7.

Pszenżyto ozime

936,18

35 %

8.

Pszenżyto jare

119,51

40 %

9.

Mieszanka zbożowa jara

521,31

45 %

10.

Rzepak

209,00

30 %

11.

Łubin na nasiona

129,27

70 %

12.

Buraki pastewne

7,96

40 %

13.

Buraki cukrowe

55,13

40 %

14.

Ziemniaki

64,26

50 %

15.

Kukurydza

75,61

30 %

16.

Łąka - II pokos

253,44

70 %

17.

Pastwisko - II pokos

11,66

70 %

18.

Gorczyca

25,70

60 %

19.

Lucerna

7,20

50 %

20.

Ogórki

0,21

30 %

21.

Cebula

0,02

35 %

22.

Marchew

0,06

35 %

23.

Truskawki

11,20

50 %

24.

Sady w tym:

-----------

jabłonie

17,87

55 %

czereś nie

1,10

30 %

ś liwy

1,04

60 %

wiś nie

17,50

45 %

brzoskwinie

2,78

85 %

agrest

8,50

70 %

RAZEM:

4768,61

Dotacje do kosztów zakupu, transportu i wysiewu wapna
nawozowego
dniem 18 lipca 2005 roku zostaje
Z
uruchomiona procedura udzielania
dotacji do kosztów zakupu, transportu i

wysiewu wapna nawoz owego , z
wy³¹czeniem wapna nawozowego z
produkcji ubocznej.
Dotacja udzielana bêdz ie pr zez
Wielkopolsk¹ Izbê Rolnicz¹ w ramach
"Pr ogramu
reku ltywacji
gleb
zakwaszonych poprzez nawo¿enie
wapnem pochodzenia naturalnego", ze
œrodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
Podstawowym warunkiem otrzymania

dotacji jest przed³o¿enie "Zaœwiadczenia
o potrzebach nawo¿enia wapnem"
wydanego przez Stacjê ChemicznoRolnicz¹ na podstawie aktualnych badañ
gleb (badania na naszym terenie wykonuje
p. Antoni Bartkowiak tel. 0 608 153
578). Dotacja udzielana bêdzie na wapno
nawozowe wysiane na u¿ytki rolne
znajduj¹ce siê na terenie województwa
wielkopolskiego, dla których potrzeby
wapnowania okreœlone s¹ jako konieczne,
potrzebne lub wskazane.
Udzia³ dotacji w kosztach zakupu,
transportu i wysiewu wapna nawozowego
wynosi 45%, jednak nie wiêcej ni¿

równowartoœæ 3.000 euro (12.140,40 z³)
dla jednego beneficjenta.
Wszelkich informacji na temat Programu
udzielaj¹ Biura Powiatowe Wielkopolskiej
Izby Rolniczej, których adresy dostêpne s¹
na stronie internetowej oraz Biuro
Wojewódzkie pod numerami tel. (+61)
846 44 16 i 846 44 05.
Arkadiusz Bednarek
Starszy Specjalista ds. rozwoju
obszarów wiejskich i turystyki
Tel. 8122055 wew. 104
a.bednarek@murowana.goslina.pl

Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

· Bezpieczeñstwo ·
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Stra¿ Miejska

„s³u¿ymy i chronimy”

P

ierwsze "prawdziwe" patrole Stra¿y
Miejskiej wyruszy³y na teren Gminy z
dniem 1 czerwca. Od tego dnia do chwili
obecnej dziêki du¿emu zaanga¿owaniu
uda³o nam siê zaznaczyæ w sposób
poz ytywny
swo j¹
o becno œæ.
Nawi¹zaliœmy œcis³¹ wspó³pracê z
Policjantami z KP w Murowanej Goœlinie,
Stra¿¹ Leœn¹, Stra¿¹ Ryback¹ oraz
ostatnio z Policjantami z Sekcji Ruchu
Drogowego KMP w Poznaniu. Dzia³aj¹c
samodzielnie lub w patrolach mieszanych
dbamy o porz¹dek i bezpieczeñstwo. W
tym okresie - to jest do dnia 31 sierpnia
odbyliœmy 106 s³u¿b z czego 38 w
weekendy oraz 28 w nocy. Ponadto
braliœmy udzia³ w zabezpieczeniu
praktycz nie wszystkich imprez i
uroczystoœci.
Iloœæ s³u¿b przek³ada siê na osi¹gniête
wyniki, które postaram siê przedstawiæ
na ³amach "Biuletynu Samorz¹dowego",
dziel¹c je dla u³atwienia tematycznie.
Czystoœæ i porz¹dek
Doprowadziliœmy do usuniêcia piêciu
du¿ych "dzikich wysypisk" z czego jedno
zawiera³o odpady azbestu ( Mœciszewo,
Z³otor yjsko, Czernice), w sprawie
nastêpnych dwó ch pr owadz imy
czynnoœci wyjaœniaj¹ce (Rakownia).
Zlikwidowaliœmy dwa przypadki zrzutu
du¿ych iloœci nieczystoœci ciek³ych do
Trojanki za poœrednictwem kanalizacji
bur zowej (ul. Jod³owa) i r owu
melioracyjnego (ul.Kolejowa) oraz dwa
przypadki zrzutu tych nieczystoœci do
gruntu przez podmiot nieposiadaj¹cy
zezwolenia na wywóz nieczystoœci
ciek³ych. Ujawniliœmy samowoln¹
wycinkê i kradzie¿ drewna w Okoñcu i
ustaliliœmy sprawcê.
Przeprowadziliœmy szereg kontroli umów
na wywóz nieczystoœci sta³ych i ciek³ych,
w wyniku których szeœciu w³aœcicieli
nieruchomoœci zosta³o ukaranych

mandatami, jeden zaœ stanie przed S¹dem
Grodzkim.
Alkohol
W rzeczonym okresie ujawniliœmy cztery
przestêpstwa: dwa dotyczy³y sprzeda¿y
napojów alkoholowych bez zezwolenia
(Kamiñsko - k¹pielisko i Raduszyn), dwa
przypadki sprzedawania tych¿e nieletnim
(Murowana Goœlina ul. D³uga oraz
Kochanowskiego) oraz zniszczenia mienia
(lu ster ko samochodowe) pr zez
nietrzeŸwego mê¿czyznê (Murowana
Goœlina ul. Krêta). Wszystkie znajd¹ swój
epilog w s¹dzie, zaœ w³aœciciele sklepu na
ul. D³ugiej i Kochanowskiego utrac¹
zez wolenie na spr zeda¿ napo jów
alkoholowych. Ponadto podczas s³u¿by
patrolowej stra¿nicy przekazali rodzicom
dwóch nietrzeŸwych nieletnich, ukarali
mandatami 7 osób spo¿ywaj¹cych alkohol
w miejscu publicznym, przeciwko jednemu
skierowali do S¹du Grodzkiego wniosek
o ukaranie oraz odwieŸli do miejsca
zamieszkania trzech nietrzeŸwych
mieszkañców Gminy.
Psy
Str a¿nic y podczas ka¿dej s³u ¿by
kontroluj¹ podleg³y teren pod k¹tem
przestrzegania zasad ostro¿noœci podczas
trzymania psów, zarówno w miejscu
publicznym jak i na terenie nieruchomoœci.
W wyniku kontroli i inter wencji
mieszkañców ukaraliœmy mandatami 5
osób, przeciwko dwojgu mieszkañcom
Wojnowa postêpowanie wyjaœniaj¹ce
w zwi¹zku z zaatakowaniem przez ich
psy star szej kobi ety. Ponadto
spowodowaliœmy z³apanie i wywiezienie do
schroniska piêciu wa³êsaj¹cych siê,
bezpañskich psów.
Przestêpstwa i wykroczenia drogowe
Podczas pe³nienia s³u¿by z Policjantami z
Sekcji Ruchu Drogowego staramy siê
zaznaczyæ swoj¹ obecnoœæ w najbardziej

zagro¿onych zdarzeniami drogowymi
miejscach. "Odwi edziliœmy" z
wideoradarem wszystkie miejsca
niebezpieczne, o ograniczonej prêdkoœci
na terenie Gminy. W wyniku tych dzia³añ
tylko stra¿nicy ukarali mandatami 23
kierowców. Rekordzista przekroczy³
dopuszczaln¹ prêdkoœæ w terenie
zabudowanym o 57 km/h! Podczas
jednej weekendowej, nocnej s³u¿by
mieszane patrole ujê³y trz ech
nietrzeŸwych kierowców. Kolejnych
dwóch nietrzeŸwych kierowców - tym
razem rowerzystów stra¿nicy ujêli na ul.
Poznañskiej i Dolince Rakocego (u
drugiego z nich stwierdzono 2,4 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu).
Przypominam, ¿e kierowanie pojazdem
- tak¿e rowerem w stanie nietrzeŸwoœci
(powy¿ej 0,5 promila)jest przestêpstwem,
za które grozi kara pozbawienia
wolnoœci.
Ponadto
str a¿nic y ukarali za
nieprawid³owe parkowanie oœmiu
kierowcó w z c zego dwóch za
parkowanie na zieleñcu. Za ró¿ne
wykroczenia drogowe pouczyliœmy lub
ostrzegliœmy "¿ó³t¹ kartk¹" w sumie
ponad 70 kierowców.
Do Stra¿y Miejskiej ró¿nymi drogami
(osobiœcie, telefonicznie, mailem)
mieszkañcy G miny zg³o sili 63
inter wencje, z któr ych 60 zosta³o
sprawdzonych i za³atwionych, pozosta³e
wymagaj¹ d³u¿szej obserwacji lub nie
mog¹ byæ w chwili obecnej za³atwione
(wrak samochodu). Przypominam, ¿e
interwencje mo¿na zg³aszaæ osobiœcie
najlepiej w poniedzia³ki w godzinach
15.30 - 17.00 (dy¿ur), telefonicznie
500 124940 lub 8122010 (poczta
g³osowa) lub e-mailem:
sm.interwencje@murowana-goslina.pl.
Komendant Stra¿y Miejskiej
Piotr Kubczak

Stypendia szkolne na rok szkolny 2005/2006

W

zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
terminem sk³adania wniosków o
stypendia szkolne na nowy okres warto
przypomnieæ kilka zwi¹zanych z nimi
informacji.
O stypendium szkolne mog¹ ubiegaæ siê
ucz niowi e sz kó³ podstawowych,
gimnazjów i szkó³ œrednich oraz s³uchacze
publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych
i kolegiów praco wnikó w s³u¿b
spo³ecznych - do czasu ukoñczenia
kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do

ukoñczenia 24 roku ¿ycia.
Do 30 wrzeœnia 2005 r. nale¿y sk³adaæ
wni oski o prz yznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2005/2006.
We wniosku powinny byæ wykazane
wszystkie dochody netto rodziny ucznia/
s³u chacz a osi ¹gniête w miesi ¹cu
poprzedzaj¹cym miesi¹c, w któr ym
wniosek zostanie z³o¿ony. Dochód
miesiêczny netto w rodzinie ucznia/
s³uchacza nie mo¿e przekroczyæ 316
z³otych na osobê. Dochody musz¹ byæ
potwier dzone
sto sownymi

zaœwiadc zeniami b¹dŸ decyzj ami
dotycz¹cymi np. dodatku mieszkaniowego,
czy rodzinnego, itd.
Formularze wniosków mo¿na pobieraæ w
Urz êdzi e Miasta i Gmi ny przy
ul. Poznañskiej 18 (p. nr 14), w godzinach
urzêdowania - tam te¿ nale¿y sk³adaæ
wnioski poprawnie wype³nione.
Krzysztof Wargu³a
podinspektor ds. oœwiaty
tel.: 812 20 55 w. 111
e-mail: k.wargula@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

9

Zaopatrzenie
w wodê G³êboczka

W

dniu 13 lipca 2005 r. odby³o siê
spotkanie w sprawie inwestycji
prowadzonych przez AQUANET S.A. na
ter enie naszej gminy. Jednym z
omawianych punktów by³a sprawa budowy
ujêcia wody wraz sieci¹ wodoci¹gow¹ w
G³êboczku. W efekcie spotkania w dniu 2
sierpnia otrzymaliœmy z Aquanet-u pismo,
w którym zaprezentowano planowane
terminy dla tej inwestycji - cyt.:
,,przewidywany termin opracowania
projektu budowlano-wykonawczego (wraz
z pozwoleniem na budowê) 30.09.2005
r. W IV kwartale br. rozpoczêcie realizacji
inwestycji".Zgodnie
z
planem
inwestycyjnym AQUANET-u od 2005 r.
bêdzie realizowany I etap zadania wykonanie stacji - ujêcia wody oraz
wykonanie fragmentu sieci wodoci¹gowej
drog¹ biegn¹c¹ w poprzek skarpy i
dostarczaj¹c¹ wodê z ujêcia w stary uk³ad
wodoci¹gowy. Etap II - wykonanie
pozosta³ej sieci wodoci¹gowej - nast¹pi w
terminie póŸniejszym.
El¿bieta Kujawa
kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
tel.: 812 24 20
e-mail: e.kujawa@murowana-goslina.pl

Nowy pracownik
urzêdu

D

nia 25 lipca 2005 roku zosta³
rozstrzygniêty konkurs na stanowisko
ds.
promocji
i
samorz¹dów
pomocniczych. Urz¹d Miasta i Gminy
stosuje œciœle okreœlone procedury naboru
pracowników. Po przeanalizowaniu
wszystkich z³o¿onych ofert komisja
konkursowa zaprosi³a na rozmowê
kwalifikacyjn¹ 4 osoby. Poza rozmow¹
dotycz¹c¹ m.in. znajomoœci spo³ecznoœci
lokalnej gminy Murowana Goœlina, osoby
te zosta³y poproszone o wykonanie zadañ
praktycznych oraz wype³nia³y cztery testy,
w tym badaj¹c y pr ofil zawodowy
kandydata. Konkurs wygr a³ Pawe³
WoŸniak z Murowanej Goœliny.
Charakteryzuje siê on bardzo wysok¹
przydatnoœci¹ do pracy na stanowisku
objêtym rekrutacj¹. Spoœród innych
kandydatów wyró¿ni³ siê bardzo dobr¹
znajomoœci¹: programów graficznych
wykorzystywanych na ww. stanowisku oraz
spo³ecznoœci miasta i gminy Murowana
Goœlina. Wykaza³ du¿¹ umiejêtnoœæ
prz ygoto wywania i redagowania
materia³ów prasowych. Ponadto posiada
doœwiadczenie w pracy w administracji
samorz¹dowej.
Ewa Poepke
Kierownik Referatu Organizacyjnego i
Spraw Obywatelskich
tel.: 8113003
e-mail: ewap@murowana-goslina.pl

Urz¹d Miasta i Gminy
w Murowanej Goœlinie
og³asza nabór na stanowisko
(M£ODSZEGO) REFERENTA DS. ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH

Od kandydatów wymaga siê:
W y ks z t a³ c e ni e :
konieczne - wy¿sze,
po¿¹dane - wy¿sze lub podyplomowe zwi¹zane z administrac j¹
samorz¹dow¹,
prawnicze lub ekonomiczne.
D oœ w ia d c z e ni e za w od o we :
po¿¹dane - przygotowywanie dokumentacji przetargowej
D o d at k o w e um i e j ê t n oœ c i :
bieg³a znajomoœæ MS Office,
umiejêtnoœæ œledzenia zmian w przepisach,
umiejêtnoœæ planowania pracy,
umiejêtnoœæ negocjacji,
umiejêtnoœæ redagowania pism,
umiejêtnoœæ wnioskowania,
umiejêtnoœæ organizowania zespo³ów.
Ni ezbê dna wie dza w za kr es ie pr ze pisó w:
Ustawy o samorz¹dzie gminnym,
Kodeksu Postêpowania Administracyjnego,
Ustawy o finansach publicznych,
Prawa Zamówieñ Publicznych,
Kodeksu Postêpowania Cywilnego,
Prawa budowlanego,
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Ustawy o statystyce publicznej,
Kodeksu spó³ek handlowych,
Ustawy o gwarancji zap³aty za roboty budowlane,
Ustawy o terminach zap³aty w transakcjach handlowych, Ustawy o cenach,
Ustawy o dostêpie do informacji publicznej,
Ustawie o ochronie informacji niejawnych,
Ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groŸb¹ kary.
P o¿ ¹d an e c e c h y os ob ow oœ c i :
punktualnoœæ i dok³adnoœæ,
wysoka kultura osobista,
odpornoœæ na stres,
¿yczliwoœæ,
otwartoœæ,
brak stronniczoœci,
samodzielnoœæ i komunikatywnoœæ,
kreatywnoœæ,
zdolnoœæ planowania,
wiarygodnoœæ.
Z ak r e s za da ñ wy ko ny wa ny c h n a st an ow is ku :
wykonywanie czynnoœci pomocniczych dla inspektora
ds. zamówieñ publicznych w tym m.in.
opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
prowadzenie rejestru zamówieñ publicznych,
przygotowywanie treœci og³oszeñ,
nadzór nad wadium i op³atami przetargowymi,
udzia³ w pracach komisji przetargowych.
K an dy da tó w za pr as za my d o sk ³a d an ia a pl ik ac ji z aw ie r a j¹ c y c h :
– ¿yciorys,
– list motywacyjny,
– aktualn¹ fotografiê,
– kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie, kwalifikacje i doœwiadczenia
zawodowe,
– zgodê na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).
Na zg³oszenia oczekujemy w terminie do 30 wrzeœnia 2005 roku (decyduje data wp³ywu do Urzêdu
Miasta i Gminy) pod adresem:
Urz¹d Miasta i Gminy, ul. Poznañska 18, 62-095 Murowana Goœlina, Kancelaria, pok. nr 1

Oferta pracy

Uwaga AWARIA!

W celu u³atwienia Pañstwu kontaktu z instytucjami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie
ró¿nych sieci i urz¹dzeñ podajemy poni¿sze zestawienie z telefonami, pod które nale¿y
zg³aszaæ awarie.
Awarie sieci k analizacji deszcz owej, dró g, oœwiet lenia
tel. komórkowy 510 251 379 - pracownik Urzêdu Miasta i Gminy
Awarie sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej (w pasie drogowym)
tel. 994 (czynny ca³¹ dobê) - pogotowie techniczne AQUANET Poznañ
Awarie sieci wodoci¹g owej
tel. 8 122 040 (czynny ca³¹ dobê) - AQUANET Murowana Goœlina
Aw ar ie k anal iza cji sa nita rnej
tel. 835 90 66 (czynny w dni powszednie od godz. 7-22.00) - AQUANET Poznañ,
w dni powszednie po 22.00 i pozosta³e dni awarie kanalizacji nale¿y zg³aszaæ pod nr tel.: 994.
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Urz¹d Miasta i Gminy w Murowanej Goœlinie
og³asza nabór na stanowisko
DS. INWESTYCJI

Od kandydatów wymaga siê:
Wykszta³cenie:
konieczne - wy¿sze - budownictwo,
po¿¹dane - podyplomowe - organizacja procesu inwestycji
Do œw ia dcze nie za wo do we :
konieczne - 2 lata w realizacji du¿ych inwestycji m.in. drogowych
po¿¹dane - 1 rok w administracji samorz¹dowej
Do dat ko we umiejê tnoœci:
umiejêtnoœæ wykonywania kosztorysów,
umiejêtnoœæ wykonywania planów finansowych,
umiejêtnoœæ dostosowywania tempa pracy do narzuconych
terminów,
umiejêtnoœæ planowania pracy,
umiejêtnoœæ organizowania zespo³ów,
bieg³a znajomoœæ MS Office.
Nie zbêd na wiedza w za kresie prz epis ów:
prawo budowlane,
Ustawa o samorz¹dzie gminnym,
KPA-podstawy.
Po¿¹dane cechy osobowoœci:
umiejêtnoœæ negocjacji,
punktualnoœæ i dok³adnoœæ,
odpornoœæ na stres,
kreatywnoœæ,
samodzielnoœæ i komunikatywnoœæ,
zdolnoœæ myœlenia analitycznego i abstrakcyjnego.
Zak res z adañ wykonywanych na sta nowis ku:
realizacja inwestycji gminnych, m.in. drogowych - przygotowanie,
nadzór, rozliczenie,
wspó³udzia³ w przygotowywaniu programów gospodarczych,
przygotowywanie za³o¿eñ technicznych do szacunków
finansowych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
przygotowywanie za³o¿eñ technicznych do WPI.
Ka ndy dat ów zap ras zamy d o s k³ad ania a plikacji zaw ier aj¹ cych:
– ¿ycior ys, l ist motywacyjny, aktua ln¹ fotografiê, kopie dokumentów
potwierdzaj¹cych wykszta³cenie, kwalifikacje i doœwiadczenia zawodowe, zgodê
na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).
Na zg³oszenia oczekujemy w terminie do 28 wrzeœnia 2005 roku (decyduje data wp³ywu
do Urzêdu Miasta i Gminy) pod adresem:
Urz¹d Miasta i Gminy, ul. Poznañska 18, 62-095 Murowana Goœlina, Kancelaria, pok.
nr 1

Oferta pracy

Prezentacja "Puszczy Zielonka"

W

dniach 21-24 lipca mia³a miejsce
druga w tym roku wizyta studyjna
dziennikarzy niemieckich, zajmuj¹cych siê
tematyk¹ turystyczn¹. Tym razem naszymi
goœæmi byli dziennikarz Roland Mischke
(dziennikarz niezale¿ny pisz¹cy o turystyce
m.in. dla Welt am Sonntag, Die Welt,
Hamburger
Abendblatt,
au tor
przewodników tur ystycznych) oraz
fotograf Rainer Drexel. Dziennikarze
zostali zaproszeni do Poznania i okolic
przez Oœrodek Polskiej Organizacji
Turystycznej w Berlinie.
Za³o¿eniem i g³ównym celem pobytu
dziennikarzy niemieckich by³a prezentacja
atutów przyrodniczych i kulturowych
aglomeracji poznañskiej. Dlatego te¿ w 4dni owym programi e zwi edzania
aglomeracji znalaz³y siê tak¿e atrakcje
gmin Zwi¹zku Miêdzygminnego "Puszcza
Zielonka", które s¹ równie¿ cz³onkami
Poz nañskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej (organizatora wyjazdu w
Polsce).

Dziennikarze zapoznali siê m.in. z
zabytkowym koœcio³em drewnianym œw.
Józefa w Kicinie (jednym z 12 obiektów
planowanego Szlaku Ko œcio ³ów
Drewnianych), zespo³em pocysterskim w
Owiñskach - oraz uczestniczyli w
Jarmarku œw. Jakuba w Murowanej
Goœlinie. Podczas przejazdu przez Puszczê
Zielonkê zapoznali siê z infrastruktur¹
przygotowan¹ dla turystyki rowerowej.
Goœcie ocenili aglomeracjê poznañsk¹,
jako tereny, które mog¹ staæ siê bardzo
ciekawym miejscem przyjazdów dla
turystów z Niemiec, g³ównie dla osób
podró¿uj¹cych w ramach coraz bardziej
popularnej tur ystyki weekendowej.
Podkreœlili tak¿e, i¿ s¹ to tereny w których
uda³o siê w ciekawy sposób po³¹czyæ
historiê i tradycjê z nowoczesnoœci¹.
Arkadiusz Bednarek
Starszy Specjalista ds. rozwoju
obszarów wiejskich i turystyki
Tel. 8122055 wew. 104
a.bednarek@murowana.goslina.pl

Informacja o
przetargu

W

Biuletynie Informacji Publicznej
UMiG Murowana Goœlina pod
adresem www.bip.murowana-goslina.pl
oraz na tablicach og³oszeñ i w Kancelarii
UMiG dostêpne s¹:
1. og³oszenie o rokowaniach po drugim
przetargu na oddanie w u¿ytkowanie
wieczyste nieruchomoœci po³o¿onej w
Nieszawie zabudowanej budynkiem
pa³acowym i oficyn¹,
2. wykazy
nieru chomo œci
przeznaczonych do sprzeda¿y w
drodze przetargu na:
– nieruchomoœci gruntowe niezabudowane
po³o¿one w Murowanej Goœlinie
ul. Mœciszewska, w Mœciszewie oraz w
Bia³ê¿ynie,
– nieruchomoœæ gruntow¹ zabudowan¹
po³o¿on¹ w G³êbocku,
– nierucho moœæ
gruntow¹
niezabudowan¹ (dz. letniskowa)
po³o¿on¹ w Kamiñsku,
3. wykaz nieruchomoœci przeznaczonych
do
sprzeda¿y
w
dro dze
bezprzetargowej na:
– nieruchomoœæ gruntow¹ zabudowan¹
po³. w M urowanej Goœli nie
ul. Okrê¿na.
Informacje dot. nieruchomoœci mo¿na
uzyskaæ w UMiG pokój nr 31 tel. 061 8
122-244.
Jadwiga Kubiñska
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomoœciami, Rolnictwa i Leœnictwa
tel.: 812 22 44
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

Ubezpieczenie KRUS
Oddzia³ Regionalny KRUS w Poznaniu
informuje, ¿e rolnicy ubezpieczeni w Kasie,
kierowani s¹ na bezp³atn¹ rehabilitacjê
lecznicz¹ w zakresie leczenia schorzeñ
narz¹du ruchu do Centrów Rehabilitacji
Leczniczej KRUS w Jedlcu, Ko³obrzegu,
Szklarskiej Porêbie, Œwino ujœc iu.
Kwalifikacja do oœrodka odbywa siê na
podstawie wniosku - skierowania na
leczenie uzdrowiskowe oraz dokumentacji
medycznej (wniosek skierowanie na
leczenie uzdrowiskowe od lekarza
rodzinnego wg wzoru NFZ, wyniki badañ
krwi i moczu, EKG, RTG klatki piersiowej,
dermatologa, a dla kobiet dodatkowo
wynik badania ginekologicznego),
dostarczonych do Oddzia³u Regionalnego
lub odpowiedniej Placówki Terenowej
KRUS. Ponadto mo¿liwe jest odbywanie
rehabilitacji w gabinetach rehabilitacyjnych
wyposa¿onych przez KRUS w: B³ociszewie,
Dopiewie, KaŸmierzu, Kostrzynie Wlkp.,
Mur owanej Goœlini e, Opaleni cy,
Szamotu³ach, Œrodzie Wlkp. Szczegó³owe
informacje s¹ udzielane pod bezpoœrednim
numerem telefonu 852 50 13.
Arkadiusz Bednarek
Starszy Specjalista ds. rozwoju
obszarów wiejskich i turystyki
Tel. 8122055 wew. 104
a.bednarek@murowana.goslina.pl
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Konsultacje w sprawie powo³ania jednostek pomocniczych
(osiedli) na terenie miasta Murowana Goœlina

S

zanowni Pañstwo! 5 wrzeœnia br. Rada
Miejska podjê³a uchwa³ê w sprawie
trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji
z mieszkañcami dotycz¹cych podzia³u
miasta na jednostki pomocnicze - osiedla.
Jest to pierwszy etap ich powo³ania. Je¿eli
zaakceptuj¹ Pañstwo proponowany
podzia³ dopiero wówczas zostan¹ podjête
kolejne dzia³ania. Rada u stali³a
nastêpuj ¹ce
z asady
i
tr yb
prz eprowadzenia konsultacj i z
mieszkañcami:
1. zaprezentowanie w Biu letynie
Samorz¹dowym nr 4-5 koncepcji
podzia³u miasta na jednostki
pomocnicze,
2. poi nformowanie w Bi uletynie
Samorz¹dowym nr 4-5 oraz za
pomoc¹ obwieszczeñ w miejscach
publicznych o rozpoczêciu konsultacji,
3. w okresie od 15 wrzeœnia 2005 r. do
14 paŸdziernika 2005 r. zbieranie
opinii mieszkañców na temat koncepcji
podzia³u. Mieszkañcy mog¹ wyraziæ
swoje stanowisko pisemnie lub ustnie
do protoko³u w Urzêdzie Miasta i
Gminy w Murowanej Goœlinie. Brak
odpowiedzi ze strony zainteresowanych
oznacza ich akceptacjê.
Samorz¹d to nie tylko Rada Miasta i Urz¹d.
Nie mo¿na mówiæ o samorz¹dzie bez
zaanga¿owania mieszkañców. Do tej pory
mogli Pañstwo mieæ poczucie mniejszej
odpowiedzialnoœci za losy gminy, teraz
powstaje szansa wiêkszego w³¹czenia siê
w dzia³ania na rzecz polepszenia ¿ycia
mieszkañców. Najlepiej zacz¹æ od
najbli¿szej okolicy. Idea powo³ania osiedli
ma na celu zjednoczenie mniejszych
spo ³ecz ³ecznoœci lokalnyc h (grup
s¹siedzkich) do tego, aby aktywniej
uczestniczy³y w realizowaniu potrzeb
mieszkañców. Oznacza to równie¿,
oddanie czêœci kompetencji w rêce
samorz¹dów osiedlowych.
Przyk³ad z terenów wiejskich gdzie
doskonale ju¿ do wielu lat dzia³aj¹
so³ectwa pokazuje, ¿e to mieszkañcy
wiedz¹ czego im najbardziej potrzeba.
Dzia³ania podejmowane z pomoc¹
funduszu so³eckiego, (któr y zosta³
stworzony po to, aby fi nanso waæ
inicjatywy i pomys³y mieszkañców wsi)
wskazuj¹, ¿e mieszkañcy potrafi¹ zrobiæ
bardzo wiele, jeœli maj¹ poczucie, ¿e jest
to robione przez nich i dla nich.Podobny
fundusz powstanie dla osiedli po to, aby
mieszkañcy mogli realizowaæ swoje
pomys³y.
Wszelkie uwagi prosimy kierowaæ
pisemnie lub osobiœcie na adres urzêdu
do Biura Komunikacji Spo ³ecznej,
Promocji i Funduszy Europejskich;
telefonicznie lub drog¹ e-mailow¹ (podane
w podpisie)
Pawe³ WoŸniak
referent ds. komunikacji spo³ecznej
tel.: 812 20 55 w. 203
e-mail: pawel@murowana-goslina.pl

Ulice wchodz¹ce w sk³ad poszczególnych osiedli
Osiedle

Ulice wchodzące skład osiedla

Osiedle 1

Gener ał a Tadeusza K utr zeby ( nr 10, 12, 14, 16) , K al ino w a,
Koś cielna, Leszczynowa, Plac Kasztanowy, Poziomkowa, Smolna
(nr parzyste), Tarninowa, Wrzosowa, Żurawinowa.

Osiedle 2

Długa (nr 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21), Jagodowa (bloki),
Malinowa (bloki), Modrzewiowa, Wiosenna.

Osiedle 3

Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czeremchowa, Jagodowa,
Jaś minowa, Jeżynowa, Kłosowa, Leś na, Łanowa, Malinowa,
Miodowa, Radosna, Sosnowa, Ś wierkowa, Ťródlana.

Osiedle 4

Długa 23,25,27,29, Generała Tadeusza Kutrzeby 1,2,8, Hipolita
Cegielskiego, Nowy Rynek, Smolna (nr nieparzyste)

Osiedle 5

Dolina, Jerzego Lenartowskiego, Kręta (nr parzyste), Rogu Renifera,
Widok.

Osiedle 6

D ł ug a ( nr p a r z y ste ) , K r ę t a ( nr nie par zy st e ) , Pr ze smyk,
Za Bramą.

Osiedle 7

Bracka, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Czereś niowa, Ir ysowa,
Konwaliowa, Krokusowa, Morelowa, Narcyzowa, Różana,
Storczykowa, Wiś niowa.

Osiedle 8

Kwiatowa, Okrężna, Pogodna, Polna, Promienista, Rogozińska
(od 53), Słoneczna, Tęczowa.

Osiedle 9

Bonawentury Graszyńskiego, Dworcowa, Mostowa, Przemysłowa
(do torów), Strzelecka, Szkolna, Wojska Polskiego.

Osiedle 10

Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cicha, Górka, Jeziorna,
Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Lipowa, Łabędzia, Łąkowa (od
Wodnej), Młyńska, Na Stoku, Nowa, Paduszyńska, Spokojna,
Starczanowska, Stefana Żeromskiego, Żurawia.

Osiedle 11

Bohuna, Gnieź nieńska, Kmicica, Krotka, Ogrodowa, Oleńki,
Podbipięty, Podkomorzego, Przemysłowa (za torami), Soplicy,
Telimeny.

Osiedle 12

K ochano w skiego , Łąkow a (do Wo dnej) , Mś ciszew ska, Pl ac
Powstańców Wlkp., Podgórna, Poznańska, Rogozińska (od 1-54),
Wodna.

Pogl¹dowa mapa podzia³u miasta Murowana Goœlina na osiedla.
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Urz¹d Miasta i Gminy
w Murowanej Goœlinie

og³asza nabór na stanowisko
DS. PROMOCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Od kandydatów wymaga siê:
W y k sz t a ³ c en i e :
konieczne - wy¿sze,
po¿¹dane - podyplomowe z zakresu PR lub pozyskiwania funduszy
strukturalnych,
D o œ w i a d c z e ni e za w o d o we :
konieczne - 1 rok
po¿¹dane - 1 rok w administracji samorz¹dowej
D o d at ko we u m i e j ê tn o œ c i :
umiejêtnoœæ przygotowywania i redagowania tekstów, materia³ów prasowych,
oferty inwestycyjnej,
bezb³êdne pos³ugiwanie siê jêzykiem polskim,
umiejêtnoœæ dostosowywania tempa pracy do narzuconych terminów,
umiejêtnoœæ planowania pracy,
umiejêtnoœæ organizowania zespo³ów,
bardzo dobra znajomoœæ j. angielskiego,
bieg³a znajomoœæ MS Office,
znajomoœæ programów graficznych, sk³adu tekstu
po¿¹dane - prawo jazdy kat. B,
samochód do dyspozycji.
N i e zb ê d n a w i e d z a w z a kr e s i e p r z e p i s ó w :
ustawa o samorz¹dzie gminnym,
przepisy dotycz¹ce pozyskiwania funduszy europejskich,
prawo prasowe,
prawo autorskie,
kodeks postêpowania administracyjnego.
Po ¿ ¹dan e c e c hy o so b o wo œ c i :
punktualnoœæ i dok³adnoœæ,
odpornoœæ na stres i zmiany w pracy,
samodzielnoœæ i komunikatywnoœæ,
umiejêtnoœæ organizowania pracy,
umiejêtnoœæ negocjacji,
kreatywnoœæ,
zdolnoœæ myœlenia analitycznego i abstrakcyjnego.
Z ak re s za da ñ wy ko ny wa ny c h n a st an o w i s ku :
promocja i wizualizacja gminy,
kontakty z mediami,
monitoring prasy,
przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych,
promocja i monitoring realizacji projektów w ramach funduszy europejskich,
koordynowanie, opracowanie, monitoring realizacji i aktualizacji Strategii
Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego,
promocja gospodarcza,
inicjowanie kontaktów z inwestorami,
wspó³praca miêdzynarodowa.
K a nd y d a t ó w z a p ra s z a m y d o s k³ a d a ni a a p li k a c j i z a w i er a j ¹ c yc h :
– ¿yciorys,
– list motywacyjny,
– aktualn¹ fotografiê,
– kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie, kwalifikacje i doœwiadczenia zawodowe,
– zgodê na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).
Na zg³oszenia oczekujemy w terminie do 27 wrzeœnia 2005 roku (decyduje data wp³ywu do Urzêdu
Miasta i Gminy) pod adresem:
Urz¹d Miasta i Gminy, ul. Poznañska 18, 62-095 Murowana Goœlina, Kancelaria, pok. nr 1

Zmiany w urzêdzie

Z

dniem 1wrzeœnia ¿egna³a siê z Urzêdem
Miasta i Gminy Pani Halina Kr¹kowska
przechodz¹c na zas³u¿on¹ emeryturê.
Pani Halina pracowa³a w Urzêdzie ponad
26 lat zajmuj¹c siê m.in. podatkami
i op³atami, a w ostatnich latach tak¿e
ewidencj¹ dzia³alnoœci gospodarczej.
Znana jest ni e tylko go œliñskim
przedsiêbiorcom, kupcom i rzemieœlnikom,
ale tak¿e rolnikom i wszystkim podatnikom,
którzy corocznie dostawali nakazy
podatkowe.
Zawsze ¿yczliwa chêtnie s³u¿y³a rad¹ i
pomoc¹. A po pracy zachêca³a g³ównie
Panie do...wêdkowania.
¯yczymy odpoczynku w dobrym zdrowiu.

***

Rzadko zdarza siê w Urzêdzie, abyœmy
¿egnali siê z m³odym, rozwijaj¹cym siê
pracownikiem. Rynek pracy jest jednak
otwarty na m³odych, zdolnych i dobrze
wykwalifikowanych pracowników.
Z koñcem wrzeœnia rezygnuje z pracy w
Urzêdzie Pan Hubert ¯y¿kowski pracownik Biura Komunikacji Spo³ecznej,
Promocji i Funduszy Europejskich,
zajmuj¹cy siê m.in. promocj¹ gminy,
kontaktami z mediami, pozyskiwaniem
œrodków z funduszy europejskich.
Przechodzi on do sektora prywatnego,
bêdzie rzecznikiem prasowym jednej z firm
przemys³u motoryzacyjnego.
¯yczymy Panu Hubertowi satysfakcji z
nowej pracy maj¹c nadziejê, ¿e nie
zapomni o Murowanej Goœlinie.
Ewa Poepke
Kierownik Referatu Organizacyjnego
tel.: 811 30 03
e-mail: ewap@murowana-goslina.pl

Oferta pracy
Urz¹d Miasta i Gminy Murowana Goœlina
Adres: ul. Poznañska 18, 62-095 Murowana Goœlina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
strona internetowa: www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 812 23 63, 812 20 55, fax: 812 21 40
Burmistrz Tomasz £êcki: .................................................. 811 30 01
Zastêpca Burmistrza Szymon Bielecki: .......................... 811 88 28
Sekretarz Marcin Buliñski: ............................................. 811 30 04

p.o. Skarbnika Katarzyna £oszyk: ........................ 812 20 55 w. 122
Referat Rozwoju Gospodarczego,
kierownik El¿bieta Kujawa: .............................................. 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska,
kierownik Violetta Sza³ata: .............................................. 812 21 50
Referat Gospodarki Nieruchomoœciami, Rolnictwa i Leœnictwa
kierownik Jadwiga Kubiñska: ......................................... 812 22 44
Urz¹d Stanu Cywilnego, ewidencja ludnoœci ................. 812 23 11
Obszary wiejskie, turystyka, leœnictwo i melioracje
Arkadiusz Bednarek, Ma³gorzata Krotiuk-Œliwa... 812 20 55 w. 104
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Wioletta Wojciechowska ........................................ 812 20 55 w. 205
Biuro Rady Miejskiej, El¿bieta Piechocka......................... 812 24 41
Stra¿ Miejska ..........................tel. kom.: 0500 124940, 812 20 10

Biuletyn Samorz¹dowy Miasta i Gminy Murowana Goœlina.
Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy Murowana Goœlina, ul. Poznañska 18, 62-095 Murowana Goœlina
Przygotowanie: Urz¹d Miasta i Gminy Murowana Goœlina
Wszeklie uwagi dotycz¹ce Biuletynu prosimy przekazywaæ do Paw³a WoŸniaka, tel.: 812 20 55 w. 203, e-mail: biuletyn@murowana-goslina.pl

