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Przy wigilĳnym stole,
łamiąc opłatek święty,
pomnĳcie, że dzień ten radosny
w miłości jest poczęty.
(Jan Kasprowicz)

Wszystkim Mieszkańcom gminy Murowana Goślina chciałbym życzyć w ten
nadchodzący świąteczny czas: radości, rodzinnego ciepła oraz abyśmy
umieli wybaczyć sobie wszelkie przewinienia, wchodząc jednocześnie
w Nowy Rok napełnieni nadzieją i dobrem płynącym z narodzin Chrystusa.
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

Działania przeciw nieuczciwym sprzedawcom alkoholu

M

urowana Goślina już od czerwca prowadzi zdecydowane działania przeciwko nieuczciwym sprzedawcom
alkoholu, a w szczególności tym którzy sprzedają go osobom nieletnim. Efekty przyszły bardzo szybko ponieważ, pierwszych zatrzymań
Straż Miejska razem z Policją dokonały już na
początku czerwca. Do tej pory odnotowano
7 przypadków sprzedaży alkoholu niezgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprzedaż alkoholu nieletnim została
ujawniona w trzech sklepach w dwóch z nich
taki proceder został stwierdzony dwukrotnie.
Dwa sklepy znajdują się na osiedlu Zielone
Wzgórza, jeden na terenie starszej części miasta. W jednym z przypadków sprzedawca
przyznał się do winy i poddał się karze dobrowolnie. W sprawie drugiego został skierowany
akt oskarżenia do sądu.
W trzecim przypadku prokuratura umorzyła
sprawę.
Kolejne ujawnione zdarzenia dotyczyły sprzedaży alkoholu bez zezwolenia lub niewłaściwych warunków do konsumpcji alkoholu.
Sprawcy powyższych czynów przyznali się do
winy i dobrowolnie poddali się karze.
Aby działania mogły być zdecydowane i skuteczne niezbędne jest równe traktowanie

wszystkich podmiotów, a działania Straży Miejskiej, Policji i Prokuratury powinny być jednakowe i zdecydowane. Problem został omówiony na spotkaniu z prokuratorem rejonowym. Potwierdzono konieczność konsekwentnego ścigannia osób sprzedających akohol nieletnim.Przedstawiciel sieci, do której należy
jeden ze sklepów poinformował Urząd o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym ajentem.
Sklep został opróżniony z towaru. Zapewniono, że kolejny ajentbędzie przestrzegał
obowiązujące prawo.
Dbanie o przestrzeganie prawa nie jest jedyną
formą realizowania ustawy, została również
rozszerzona działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, które działają 4 razy
w tygodniu również na terenach wiejskich.
Zostały udostępnione w godzinach popołudniowych sale gimnastyczne dla młodzieży
oraz regularnie zwiększa się oferta Ośrodka
Kultury o np.: grupy breakdance.
W związku z poczuciem wysokiej wagi społecznej tego typu zdarzeń będziemy informować o kolejnych przypadkach nieprzestrzegania prawa.
Tadeusz Stencel
inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego
tel.: 061 812 20 55 w.219
e-mail.:t.stencel@murowana-goslina.pl

Szanowni Państwo, w związku z problemami w dystrybucji przepraszamy za nieterminowe dostarczenie listopadowego numeru Biuletynu Samorządowego.
Redakcja

Nagroda za wskazanie sprawców

W

miesiącu listopadzie miały miejsce
trzy zdarzenia – rozboje - wzbudzające poważny niepokój. W dwóch
przypadkach zostały zrabowane torebki, w
jednym atak na młodego człowieka. Mimo, że
sprawcy użyli siły, atak okazał się nieskuteczny.
2 grudnia miał miejsce bandycki napad na sklep
przy ul. Mściszewskiej. Jeden z poszkodowanych na skutek odniesionych obrażeń przebywa w szpitalu. Wszystkie cztery zdarzenia
miały miejsce w godzinach popołudniowych .
Poszkodowani nie byli w stanie przedstawić
dokładniejszych rysopisów napastników. Policja prowadzi czynności zmierzające do ustalenia i ujęcia sprawców. Burmistrz Tomasz

Łęcki za informacje pozwalające
ustalić okoliczności i sprawców
wyznaczył nagrodę w wysokości
5 000 złotych. Prosimy świadków o włączenie się do działań zmierzających do wyeliminowania podobnych zdarzeń z życia naszej
społeczności. Wszelkie informacje związane z
przedstawionymi zdarzeniami proszę przekazywać miejscowej Policji osobiście lub telefonicznie pod numerami 061 812 22 97 lub 0
500 13 53 51.
Tadeusz Stencel
inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego
tel.: 061 812 20 55 w.219
e-mail.:t.stencel@murowana-goslina.pl
W Biuletynie Samorządowym:
str. 2:
Co, gdzie, kiedy?
Nowi pracownicy w Urzędzie
str. 4:
Podatki
str. 6:
„Rowy 2005” zakończone
str. 7:
Osiedla Samorządowe
Straż Miejska
str. 8:
Ogłoszenia, Dyżury Aptek

Znakowanie rowerów
Straż Miejska informuje, że cały czas prowadzi akcję znakowania rowerów .
Chętnych prosimy o indywidualny kontakt
celem ustalenia terminu
tel.: 061 812 20 10
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XIV ﬁnał WOŚP

W

ielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
8 stycznia 2006 r. jak co roku będzie
gościła również w Murowanej Goślinie. W tym roku zbieramy na sprzęt ratujący
życie dzieci poszkodowanych w wypadkach
i naukę pierwszej pomocy.
Tradycyjnie w Murowanej Goślinie zawiązał
się Sztab WOŚP przy Ośrodku Kultury, który
bedzie koordynował wszelkie orkiestrowe
działania w mieście i gminie. Nasz sztab liczy
ok. 40 osób, w tym 25 wolontariuszy. Zapraszamy do udziału w imprezach WOŚP, które
8 stycznia odbędą się w Białężynie, Długiej
Goślinie, Łopuchowie oraz w Murowanej
Goślinie. Jak co roku Klub Honorowych Dawców Krwi “GOŚLINIACY” zorganizuje akcję
honorowego oddawania krwi. Szczegółowy
program imprez będzie na plakatach, a także
na stronie internetowej www.wosp.jdm.pl.
Nie bądźmy obojętni, niech każdy z nas zagra
w tej wielkiej i wspaniałej orkiestrze ludzkich
serc.
Arleta Włodarczak
Szef Goślińskiego Sztabu XIV Finału
tel.: 061 812 21 20
e-mail: mgokir@poczta.onet.pl

Nowi pracownicy
w Urzędzie

N

a przełomie października i listopada
w naszym Urzędzie przeprowadziliśmy pięć rekrutacji. Poniżej w kilku
słowach przedstawię Państwu osoby, które
wygrały czasem kilkuetapowe konkursy
i otrzymały propozycję pracy w UMiG
w Murowanej Goślinie.
Ze względu na jednoczesne odejście z Urzędu
p. Sz. Bieleckiego oraz H. Żyżkowskiego ogłosiliśmy konkurs na stanowisko ds. promocji
i funduszy europejskich. Konkurs ten wygrała
osoba, która równocześnie otrzymała inną,
ciekawszą dla niej propozycję pracy, a co za
tym idzie, podziękowała za naszą ofertę. Miejsce drugie w konkursie zajęła i jednocześnie
przyjęła naszą propozycję p. Barbara Florys
z Poznania. Właśnie przeprowadzająca się do
Rakowni. Posiada ona duże doświadczenie
w pozyskiwaniu funduszy europejskich,
co przy naszych potrzebach i aspiracjach ma
bardzo duże znaczenie.
Kolejny konkurs ogłoszony został na stanowisko ds. inwestycji. W październiku pożegnał
się z nami pracownik odpowiedzialny za zadania inwestycyjne w związku z czym w wyniku
konkursu stanowisko to objął Pan Zenon
Tomaszewski z Poznania.
Konkurs na stanowisko ds. zamówień publicznych wygrał Pan Andrzej Wojtkowiak z Murowanej Gośliny. Obejmie on zadania związane
z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych, których przybywa w naszym Urzędzie
m.in. ze względu na rosnącą ilość inwestycji.
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Imprezy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
Termin

Nazwa imprezy

31 grudnia

Miejsce

Powitanie Nowego Roku

1 stycznia

Koncert noworoczny w wykonaniu Capelli Zamku
Rydzyńskiego

MGOKiR

8 stycznia

Koncerty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej sala OSP MGOKiR
Pomocy
SP nr 2

20 stycznia

Goślińskie Kolędowanie z udziałem miejscowych zesposala OSP
łów chóralnych

26 stycznia

Parada Kolędników

29 stycznia

Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej OSP

ulice miasta
sala OSP
Lucyna Bełch
Dyrektor Ośrodka Kultury
tel.: 061 812 21 20
e-mail: l.belch@murowana-goslina.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki
zaprasza
wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w obchodach

87 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w dniu 27 grudnia 2005 r. (wtorek)
Program uroczystości:
15.15 - Wyjazd autokarów z pl. Powstańców Wielkopolskich do Białężyna
15.30 - Msza św. za Powstańców Wielkopolskich w kościele pw. św. Tymoteusza
w Białężynie
16.45 - Złożenie wiązanki kwiatów od społeczeństwa przez Burmistrza Miasta
i Gminy Tomasza Łęckiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbyszka
Krugiełkę pod pomnikiem na pl. Powstańców Wlkp.
17.00 - Program w wykonaniu zespołu wokalnego pod kierunkiem Artura Pokorzyńskiego oraz członków Goślińskiego Klubu Piszących w sali Ośrodka Kultury
17.30 - Kominek ZHP poświęcony 87 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w sali Ośrodka Kultury
Organizatorzy proszą o obecność pocztów sztandarowych.
Stanie się on pracownikiem dwuosobowego
biura.
Dwa ostatnie nabory odbyły się w Referacie
Gospodarki Finansowej.
Na skutek wakatu na stanowisku ds. ﬁnansowych ogłosiliśmy konkurs, który wygrała Pani
Joanna Krause z Rakowni.
Nabór na stanowisko ds. windykacji należności
podatkowych został ogłoszony na skutek m.in.
przejścia na emeryturę Pani Haliny Krąkowskiej, której stanowisko obejmuje Pani Katarzyna Polcyn Borysowska zajmująca się do tej
pory windykacją należności. W związku
z powyższym konkurs na to stanowisko
wygrała Pani Anna Kubiak z Murowanej
Gośliny.
Wszystkim nowozatrudnionym pracownikom
życzymy satysfakcji z pracy, a klientom naszego
Urzędu zadowolenia z fachowej i kompetentnej obsługi.
Ewa Poepke
Kierownik referatu organizacyjnego
tel.: 061 811 88 28
e-mail: ewap@murowana-goslina.pl

Ankieta wśród mieszkańców

N

a przełomie listopada i grudnia 2005
roku na zlecenie Urzędu Miasta
i Gminy przeprowadzane są badanie
opinii mieszkańców Murowanej Gośliny oraz
na temat ważnych elementów polityki lokalnej.
Ankieterzy docierają do mieszkańców miasta
oraz terenów wiejskich. Badanie dotyczy
trzech zagadnień:
1. segregacji odpadów,
2. bezpieczeństwa mieszkańców ,
3. planowanych inwestycji w gminie.
O wynikach przeprowadzonych badań
będziemy informować w kolejnych wydaniach
Biuletynu Samorządowego.
Violetta Szałata
Kierownik referatu gospodarki komunalnej i
ochrony środowiska
tel.: 061 812 21 50
e-mail: violetta@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Listopadowa sesja Rady Miejskiej
Dnia 21 listopada 2005 r. odbyło sie tzrydzieste posiedzenie Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie. W trakcie tego posiedzenia radni podjęli dziesięć
uchwał.
Przyjęto następujące dokumenty:
1. Uchwała nr XXX/324/2005 w sprawie
przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez gminę Murowana
Goślina,
2. Uchwała nr XXX/325/2005 w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Murowana Goślina
z organizacjami pozarządowymi na 2006
rok,
3. Uchwały nr XXX/326/2005 w sprawie
udzielenia pomocy ﬁnansowej Powiatowi
Poznańskiemu,
4. Projekt uchwały nr XXX/327/2005
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana
Goślina na lata 2005-2009,
5. Projekt uchwały nr XXX/328/2005
w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom na terenie gminy Murowana
Goślina w miejscowości Rakownia i Łopuchowo,
6. Projekt uchwały nr XXX/329/2005 zmiany
budżetu gminy na 2005 rok,
7. Projekt uchwały nr XXX/330/2005
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2006 rok,

8. Projekt uchwały nr XXX/331/2005
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych
i zwolnień w tym podatku na 2006 rok,
9. Projekt uchwały nr XXX/332/2005
w sprawie ustalenia wysokości stawki
podatku od posiadania psów na 2006 rok
oraz sposobu jego poboru,
10. Projekt uchwały nr XXX/333/2005
w sprawie ustalenia opłaty targowej na
2006 rok.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki wraz z Przewodniczącym Rady
Miejskiej Zbyszkiem Krugiełką i Wiceprzewodniczącą Rady Alicją Kobus złożyli gratulacje
I Drużynie Harcerek „Wiatry” im. Janiny Bartkiewicz za uznanie za najlepszą drużynę harcerek ZHR w Polsce oraz Pani Ewie Pawłuszak
i Panu Robertowi Tyll reprezentującym ﬁrmę
TRANSREGION S. C. za zdobycie konsumenckiego znaku jakości „Najlepsze w Polsce”.
Odczytany został także list gratulacyjny dla
ﬁrmy BIO-WIN S. A. za zdobycie certyﬁkatu
„Wzorowy Producent Żywności”.
Kolejna sesja Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie odbędzie się dnia 19 grudnia 2005 r.
o godz. 1300 w MGOKiR.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane.
Anna Andrzejewska
referent ds. samorządowych
tel. 061 812 24 41
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

„Przejrzysta Polska” coraz bliżej mety

P

onad 40 gmin i powiatów z Wielkopolski
dobiega do mety, którą wyznaczyli
pomysłodawcy programu „Przejrzysta
Polska”. Do mety tzw. pierwszego, najbardziej
widowiskowego, ale zarazem najtrudniejszego
etapu. Kolejne dopiero przed nimi. Start i jego
pierwsze metry odbywały się w Murowanej
Goślinie.
W pierwszej połowie roku, co miesiąc gościliśmy w naszej gminie około 70 starostów, wójtów, burmistrzów i sekretarzy wszystkich tych
gmin naszego województwa, które zdecydowały się pomimo ogromu zadań, które przed
nimi postawiono, przystąpić do programu. Jak
widać wytrwało nieco więcej niż połowa.
Są wśród nich np. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu, czy też takie gminy jak Kościan,
Krotoszyn, Szamotuły, Gniezno czy Grodzisk
Wielkopolski. Regularnie spotykali się oni
w naszym Domu Kultury i dyskutowali nad
nakładanymi na nich zadaniami, wspólnie je
tworzyli oraz korzystali z naszych doświadczeń, albowiem nasza gmina jako jedyna
z Wielkopolski etap ten zakończyła w momencie, gdy pozostali do programu przystępowali.
Wymiana dobrych praktyk okazuje się być
często najlepszą lekcją. Nasi bliżsi czy dalsi
sąsiedzi interesowali się wieloma sprawami

z życia naszej gminy. Wielu interesowało, w
jaki sposób tworzyliśmy strategię społeczno ekonomiczną gminy, w jaki sposób kontaktujemy się z naszymi mieszkańcami, jak to się
dzieje, że współpracujemy z tyloma organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.
Wiele gmin po dzień dzisiejszy interesuje się
naszą procedurą naboru nowych pracowników
oraz systemami oceny pracowników oraz
doskonalenia zawodowego. Gminy te korzystają z naszych dwuletnich w tym zakresie
doświadczeń. Ciekawostką dla niektórych są
punkty dostępu do Internetu w Bibliotece
Publicznej i Domu Kultury.
Spotkania te były także niezwykle ciekawe dla
nas. My również podpatrujemy dobre praktyki
w innych gminach.
O zadaniach, które realizowaliśmy w ramach
programu „Przejrzysta Polska” informowałam
Państwa na bieżąco w poprzednich numerach.
Najprawdopodobniej w styczniu 2006 roku
oczekujemy zakończenia i podsumowania programu ogólnopolskiego, o czym będę Państwa
informowała.
Ewa Poepke
Kierownik referatu organizacyjnego
tel.: 061 818 18 28
e-mail: ewap@murowana-goslina.pl

Na najbliższej sesji

R

ada Miejska obradować będzie dnia 19
grudnia 2005 r. o godz. 1300 w MGOKiR
w Murowanej Goślinie. Podczas sesji
nowo wybrani radni Młodzieżowej Rady Miejskiej złożą ślubowanie, kolejnym istotnym
punktem tej sesji będzie uchwalenie budżetu
gminy na 2006 rok. Projekt budżetu został
przedstawiony i przedyskutowany na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Miejskiej dnia 7
grudnia br. Na sesję zostaną także skierowane
projekty uchwał w sprawie:
• uchwalenia Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• zawarcia porozumienia międzygimnnego
z Gminą Oborniki w zakresie przechowywania bezdomnych zwierząt,
• zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Murowana Goślina na lata 2004-2008,
• powołania jednostek pomocniczych na
terenie miasta Murowana Goślina, zmian
budżetu gminy na 2005 r.,
• określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Komisje będą opiniowały projekty uchwał
przygotowane na sesję na posiedzeniach – dnia
14 grudnia 2005 r. Komisja Gospodarcza,
w dniu następnym Komisja Oświaty. Oba
posiedzenia odbędą się w MGOKiR o godz.
1700. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane.
Anna Andrzejewska
referent ds. samorządowych
tel. 061 812 24 41
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

Lekcje samorządu

O

d kilku tygodni, co poniedziałek
w Urzędzie Miasta i Gminy goszczą
uczniowie trzecich klas Gimnazjum nr
2 w Murowanej Goślinie. Jest to pomysł zaproponowany przez Teresę Zywert - Dyrektora
Gimnazjum. Dzięki lekcjom niektórzy
z uczniów po raz pierwszy w życiu mają okazję być w Urzędzie. Podczas spotkania z Burmistrzem czy Sekretarzem dowiadują się
o zadaniach realizowanych przez samorząd,
funkcjonowaniu Rady Miejskiej, Burmistrza,
zadaniach realizowanych przez Urząd. Mają
również szansę zadawania pytań i są to bardzo
różne pytania: kiedy będzie skate park
w Murowanej Goślinie, czy jest szansa budowy
basenu, ile zarabia burmistrz? Przy tej okazji
przedstawiciele Urzędu poznają oczekiwania
młodzieży. Ostatnim punktem spotkania jest
zwiedzanie Urzędu, podczas którego uczniowie dowiadują się gdzie i co można załatwić.
W sumie Urząd do końca roku odwiedzi 6 klas
trzecich Gimnazjum nr 2.
Marcin Buliński
Sekretarz Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 04
e-mail: sekretarz@murowana-goslina.pl
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Podatki i opłat lokalne na 2006 rok
Na Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w dniu 21 listopada 2005 roku radni uchwalili stawki podatków i opłat
lokalnych na 2006 rok. Stawki podatku od nieruchomości na 2006 rok dla większości kategorii podatkowych wzrosły
średnio o 2,5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2005 r. i są zgodne z porozumieniem podpisanym w dniu
27.11.2002 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy z Przewodniczącym Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Wieńczysławem
Rakowskim oraz Starszym Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców Jerzym Pędzińskim.

W

zrost ten odpowiada wskaźnikowi
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych
trzech kwartałów 2005 roku tj. wskaźnikowi,
wg którego ulegają podwyższeniu górne granice stawek kwotowych.
Dla dwóch kategorii tj. budynków gospodarczych i garaży wolnostojących stawkę
uchwalono na poziomie 2005 roku z uwagi
na fakt, że podatek od nieruchomości od
wymienionych budynków stanowi znaczne
obciążenie dla osób ﬁzycznych.
Stawki powyższe określone zostały w Uchwale
Rady Miejskiej Nr XXX/330/2005 z dnia
21 listopada 2005 roku.
Stawki podatku od środków transportowych na 2006 rok wzrosły średnio o 2,5%
w stosunku do stawek obowiązujących na
2005 rok. Podatek obowiązuje tylko właścicieli
samochodów ciężarowych i autobusów.
Przy uchwalaniu powyższych stawek wzięto
pod uwagę wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych za okres pierwszych
trzech kwartałów 2005 roku oraz porozumienie zawarte z przedstawicielami transportowców zawarte w marcu 2003 roku, w wyniku
którego uzgodniono, że stawki winny ulegać
waloryzacji tylko o wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych.
W trzech przypadkach stawki podatku
od środków transportowych uległy znacznemu
obniżeniu z uwagi na konieczność dostosowania do zmiany stawek minimalnych uzależnionych od kursu EURO.
Stawki podatku od środków transportowych

zostały określone w Uchwale Rady Miejskiej
Nr XXX/331/2005 z dnia 21 listopada 2005
roku.
Stawka podatku od posiadania psów na
2006 rok uchwalona została w wysokości 17 zł
za każdego psa. W stosunku do 2005 roku
stawka podatku wzrosła o 1 zł.
Stawka podatku od posiadania psów na 2006
rok, sposób jej poboru przez wyznaczonych
inkasentów, termin zapłaty oraz sposób
powstawania obowiązku podatkowego określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej
nr XXX/332/2005 z dnia 21 listopada 2005
roku.
Stawki opłaty targowej na 2006 rok ustalono w wysokości:
16 zł - od sprzedaży artykułów rolnych
23 zł - od sprzedaży artykułów pozostałych
7 zł - od sprzedaży artykułów rolnych dokonywanych przez podatników podatku
rolnego posiadających gospodarstwo
rolne na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.
W stosunku do 2005 roku stawki opłaty targowej wzrosły o 1 zł w każdej z w/w kategorii.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/333/2005
z dnia 21 listopada 2005 roku określono stawki
opłaty targowej na 2006 rok, sposób poboru
opłaty targowej oraz wyznaczono inkasentów.
Wymienione Uchwały Rady Miejskiej wejdą
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Po tym terminie powyższe
uchwały w pełnym brzmieniu będą dostępne

Podatek od posiadania psów

P

rzypominamy o obowiązku płacenia
podatku od posiadania psów. Roczna
stawka podatku za 2005r. wynosi 16 zł
za jednego psa.
Podatek płatny jest z góry, bez wezwania, do
dnia 30 września, lub w terminie 14 dni od dnia
nabycia psa. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku,
podatek ustala się proporcjonalnie do liczby
miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z
upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
1) z tytułu posiadania psów będących pomocą
dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
2) od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących
samodzielnie
gospodarstwo
domowe – od jednego psa,

3) z tytułu posiadania psów utrzymywanych
w celu pilnowania gospodarstw rolnych –
po dwa na każde gospodarstwo.
Mieszkańcy miasta i gminy Murowana Goślina
wpłaty mogą dokonywać bezpośrednio na
konto:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Pobiedzisko – Gośliński Bank Spółdzielczy
w Pobiedziskach o / Mur. Goślina
Nr 59 90440001 0020 0200 0156 0005.

na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina oraz na tablicy ogłoszeń
w budynku urzędu.
Stawka podatku rolnego na 2006 rok
wynosi 69,70 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Rada Miejska przyjęła cenę żyta wynoszącą
27,88 zł za 1 q ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie
miasta i gminy.
W sprawie podatku rolnego na 2006 rok
przedstawione zostało stanowisko Burmistrza,
które uzasadniło niecelowość obniżania ceny
żyta dla potrzeb podatku rolnego z uwagi na
jej znaczny spadek. Konsekwencją tego spadku
jest umniejszenie wpływów z tego podatku do
budżetu gminy.
W przypadku nie obniżania ceny żyta nie było
potrzeby podejmowania uchwały.
Stawka podatku leśnego na 2006 rok
wynosi 28,897 zł za 1 ha ﬁzyczny lasu.
Rada Miejska przyjęła średnią cenę sprzedaży
drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego wynoszącą 131,35 zł
za 1 m3 stanowiącą podstawę obliczenia stawki
podatku leśnego.
Przedstawione zostało stanowisko Burmistrza
w sprawie podatku leśnego na 2006 rok uzasadniające przyjęcie w/w ceny drewna.
Spowodowało to brak potrzeby podejmowania uchwały w powyższej sprawie.
Barbara Łukasiewicz
Z-ca Kier. Referatu Gosp. Finansowej
tel.: 061 812 20 55 w. 132
e-mail: b.lukasiewicz@murowana-goslina.pl

lub, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie NR XXII/226/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada
2004 roku, w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” oraz u sołtysów.
Katarzyna Polcyn - Borysowska
sam. referent ds. podatków i opłat
tel.: 061 812 20 55 w. 130
e-mail: k.polcyn@murowana-goslina.pl
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Co zbieramy w ramach programu gospodarki odpadami?

M

ĳa już drugi rok odkąd na łamach Biuletynu Samorządowego zachęcamy
wszystkich mieszkańców Gminy
Murowana Goślina do aktywnego włączenia
się do systemu selektywnej zbiórki odpadów.
Zgodnie z założeniami zbieramy, co miesiąc
surowce wtórne: szkło, opakowania z tworzyw sztucznych makulaturę oraz jeden raz
w kwartale odpady wielkogabarytowe
i odpady niebezpieczne.
Przypominam wszystkim mieszkańcom naszej
gminy, że miesiąc grudzień to miesiąc, w którym odbierane są wszystkie rodzaje odpadów
wymienione powyżej zgodnie z opracowanym
harmonogramem.
Przypominam również wszystkim zainteresowanym, że odpady wielkogabarytowe zbieramy systemem tzw. „wystawki” tzn. takim,
że każdy mieszkańców wystawia przed swoją
posesję zbędne odpady wielkogabarytowe
MIEJSCOWOŚĆ

zgodnie z harmonogramem do godz. 8 00, a my
je odbierzemy.
Natomiast zbiórka odpadów niebezpiecznych
tj. przeterminowanych lekarstw, zużytych
świetlówek, baterii i akumulatorów oraz opon
jest realizowana poprzez regularny odbiór
odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny
Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych).
Specjalny samochód z pojemnikami, stoi
w wyznaczonym miejscu na terenie gminy
w określonym dniu i godzinie.
Dodatkowe pojemniki na zużyte baterie ustawiono w wielu miejscach na terenie gminy
m.in. w placówkach oświatowych, w UMiG.
Natomiast apteki wyposażono w pojemniki na
zużyte lekarstwa.
Zwracam uwagę wszystkim mieszkańcom,
że odbieramy tylko i wyłącznie posegregowane odpady a nie wszystkie inne odpady,

DATA

jakie są wytwarzane w gospodarstwie domowym.
W związku z powyższym informuję, że w miesiącu grudniu podczas zbiórki będą prowadzone kontrole w zakresie czystości posegregowanych odpadów przez pracowników
Urzędu oraz ﬁrmy prowadzącej zbiórkę.
W sytuacji stwierdzenia w wystawianych workach foliowych, odpadach wielkogabarytowych - innych odpadów niż wymienione powyżej –nie zostaną one odebrane a właściciel
zostanie zobowiązany do udzielenia stosownych wyjaśnień (przede wszystkim, co do sposobu zagospodarowywania nieposegregowanych odpadów komunalnych).
Jednocześnie informuję, że terminy jak i zasady
prowadzenia zbiórki odpadów w 2006 roku
zaprezentujemy mieszkańcom w styczniowym
numerze Biuletynu Samorządowego.
Violetta Szałata
kierownik referatu gospodarki komunalnej i
ochrony środowiska
tel.: 061 812 21 50
e-mail: violetta@murowana-goslina.pl

GODZINA

Zbiórka odpadów segregowanych (worki)
Boduszewo, Głębocko, Głęboczek,
Kamińsko, Łopuchowo, Łopuchówko,
Rakownia, Zielonka

20 grudnia 2005 r.

8 00

Białęgi, Białężyn, Długa Goślina,
Łoskoń Stary, Mściszewo, Nieszawa,
Raduszyn, Starczanowo, Trojanowo,
Uchorowo, Wojnowo

21 grudnia 2005 r.

8 00

22 grudnia 2005 r.

8 00

Murowana Goślina, Przebędowo

Zbiórka Odpadów niebezpiecznych i problemowych
(Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych)
Mściszewo*
Starczanowo*
Uchorowo*
Białężyn*
Nieszawa*
Białęgi*
Raduszyn*
Przebędowo i
Długa Goślina*
Łoskoń Stary*
Murowana Goślina – Plac Powstańców
Wlkp
Łopuchowo*
Wojnowo*
Trojanowo*
Głębocko*
Głęboczek*
Łopuchówko*
Mururowana Goślina - Nowy Rynek
Rakownia*
Kamińsko*
Boduszewo*
Zielonka*

27 grudnia 2005 r

28 grudnia 2005 r

8 00 - 900
930 – 1030
1100 – 1130
1200 – 1230
1300 – 1330
1400 - 1500
8 00 – 900
930 – 1030
1100 – 1200
1230 – 1330
1400 - 1500

29 grudnia 2005 r

8 00 – 900
930 – 1030
1100 – 1200
1230 – 1330
1400 – 1500
1530 - 1630

30 grudnia 2005 r

8 00 – 900
930 – 1030
1100 – 1200
1230 – 1330
1400 - 1500

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (wystawka)
Boguszewo, Głębocko, Głęboczek,
Kamińsko, Łopuchowo, Łopuchówko,
Rakownia, Zielonka

20 grudnia 2005 r.

8 00

Murowana Goślina (bez bloków SM
„Zielone Wzgórza”), Przebędowo

21 grudnia 2005 r.

8 00

Białęgi, Białężyn, Długa Goślina,
Łoskoń Stary, Mściszewo, Nieszawa,
Raduszyn, Starczanowo, Trojanowo,
Uchorowo, Wojnowo

22 grudnia 2005 r.

8 00

* - zbiórka odpadów przy posesji Sołtysa

Zakaz spalania
śmieci

P

rzypominamy mieszkańcom miasta
i gminy o obowiązującym zakazie spalania jakichkolwiek odpadów w piecach.
Może być to groźne dla zdrowia ludzi,
ze względu na wydostające się do atmosfery szkodliwe związki chemiczne. Szczególnie niebezpieczne substancje wydobywają
się przy spalaniu plastików (butelki PET, folie,
styropian) oraz wyrobów gumowych (np.
opon). Z drugiej strony taki proceder jest
zabroniony, o czym mówi Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie oraz Ustawa
o odpadach. Zgodnie z przepisami prawa,
wykrycie tego procederu obciążone jest
karą grzywny lub aresztu. Jednocześnie
informujemy, że spalana guma lub plastik mają
charakterystyczny, ostry zapach. Jest to łatwe
do wykrycia przez odpowiednie służby oraz
samych mieszkańców.
Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na to
co wydobywa się z kominów w Państwa okolicy. Substancje chemiczne ze spalania gumy
lub plastików są najbardziej uciążliwe w promieniu kilkuset metrów od miejsca spalania.
Michał Walkowiak
referent ds. ochrony środowiska.
tel.: 061 812 20 55 w. 206
e-mai.: m.walkowiak@murowana-goslina.pl

ZAPRASZAMU WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO KORZYSTANIA
Z PORTALU „MUROWANA GOŚLINA 4
BUSINESS” DOSTĘPNEGO NA STRONIE WWW.MUROWANA-GOSLINA.PL
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Program „Rowy 2005” zakończony

Z

dniem 31 października zakończyliśmy
program „Rowy 2005” – trójstronną
umowę pomiędzy Urzędem Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie, Wielkopolskim
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu oraz Powiatowym Urzędem Pracy
w Poznaniu o zatrudnieniu bezrobotnych
w ramach robót publicznych, zgodnie z programem aktywizacji zawodowej bezrobotnych
z terenów wiejskich o wysokim zagrożeniu
bezrobociem dla województwa wielkopolskiego „Rowy 2005”. Zatrudnionych zostało
10 osób skierowanych z Urzędu Pracy na
okres 6 miesięcy na podstawie umowy
o pracę. Wszyscy bezrobotni są mieszkańcami
naszej gminy. Jak już informowaliśmy w majowym Biuletynie Samorządowym zadaniem
pracowników było udrażnianie, odmulanie,
l.p.

Długość
odcinka

Kanał

Odmulenie

Koszenie
dna

Koszenie
skapy

1.

Goślinka

9,5 km

x

x

x

2.

Kąty

6,0 km

x

x

x

3.

Łomno

3,4 km

x

x

x

4.

Trojanka

1,7 km

częściowe

x

x

razem:

20,5 km

9,4 km

20,5 km

20,5 km

Nasadzenia drzew i krzewów

C

oraz częściej do Urzędu Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie wpływają wnioski od mieszkańców naszej gminy dot.
usuwania drzew i krzewów z terenów gminnych. Niejednokrotnie podczas wizji lokalnej
okazuje się, iż nasadzeń na gruncie gminnym
wnioskowanych do wycinki drzew dokonali
sami Wnioskodawcy.
W związku z powyższym, informujemy o zakazie samowolnych nasadzeń drzew i krzewów
na gruntach gminnych. W przypadku stwierdzenia naruszeń zakazu drzewa lub krzewy
zostaną usunięte.
Małgorzata Krotiuk Śliwa
referent ds. leśnictwa i melioracji
tel.: 061 812 20 55 w.104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

Potrójne mistrzostwo

3

wykaszanie skarp oraz dna rowów. Szczegółowy wykaz prac zestawiono w tabeli:
Jesteśmy przekonani, iż efektem realizacji
powyższych prac była nie tylko możliwość
objęcia robotami konserwacyjnymi część
rowów melioracji podstawowej na odcinku ca
20,5 km, co niewątpliwie poprawi swobodny
spływ wód w okresie zimowo - wiosennym,
zwłaszcza na trudno dostępnych terenach ale
również wiara w swoje możliwości, dowartościowanie oraz doświadczenia zebrane podczas pracy zespołowej osób bezrobotnych.
Zapowiadamy współpracę w 2006 r.
Małgorzata Krotiuk Śliwa
referent ds. leśnictwa i melioracji
tel.: 061 812 20 55 w.104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

grudnia br. w Miłosławiu odbył się po raz
siódmy Wielkopolski Turniej Tenisa Stołowego Sołtysów. W zawodach organizowana przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego wzięło 36 zawodników, również przedstawiciele sołectw z Gminy
Murowana Goślina.
Mistrzynią turnieju (już po raz trzeci z rzędu)
w kategorii kobiet została Pani Sołtys Hanna
Kramer. W tym roku Pani Sołtys Wojnowa
obroniła tytuł mistrzowski wygrywając bezapelacyjnie wszystkie mecze. Drugi z naszych
reprezentantów Pan Hieronim Kazuś (Sołtys
Zielonki) w debiucie na tej imprezie zajął w
swojej grupie wiekowej miejsca X – XVI.
Zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Arkadiusz Bednarek
st. spec. ds. rozwoju obszarów wiejskich
i turystki
tel.: 061 812 20 55 w. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Pasze dla zwierząt

W

ielkopolska Izba Rolnicza informuje,
że od dnia 1 stycznia 2006 roku
zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r.
ustanawiającego wymagania dotyczące higieny
pasz. Rozporządzenie to szczegółowo określa
warunki, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa paszowe w celu uzyskania zatwierdzenia
lub rejestracji.
Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia
wszystkie podmioty prowadzące działalność w
zakresie produkcji, przetwarzania, transportu
lub dystrybucji środków żywienia zwierząt
zobowiązane są do końca bieżącego roku
powiadomić właściwego terytorialnie dla miejsca prowadzenia działalności Powiatowego
Lekarza Weterynarii o zamiarze prowadzenia
tej działalności po 1 stycznia 2006 r.
Zgłoszenia należy dokonać u Powiatowego
Lekarza Weterynarii (ul. Grunwaldzka 250, tel.
868 97 19) na wzorze druku rejestracyjnego
który dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy
(pok. nr 30) lub na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej:
www.wir.org.pl/aktualne/rejestracja_pasze.htm.
Za Wielkopolską Izbą Rolniczą
Arkadiusz Bednarek
st. spec. ds. rozwoju obszarów wiejskich
i turystki
tel.: 061 812 20 55 w. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Usunięcie drzew
i krzewów

P

o raz kolejny na terenie Miasta i Gminy
Murowana Goślina doszło do nielegalnych wycinek drzew, jednakże tym
razem oprócz wycinek z terenów prywatnych
doszło do nielegalnego pozyskiwania drewna z
terenów będących własnością gminy. O zdarzeniu poinformowana zostanie Policja w celu
ustalenia sprawcy i wyciągnięcia stosownych
konsekwencji.
Jednocześnie przypominamy, iż wycinki drzew
i krzewów z terenów prywatnych można
dokonać po uzyskaniu stosownej decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy, natomiast
z terenów będących własnością gminy,
na wniosek mieszkańców po uzyskaniu decyzji
zezwalającej na usuniecie wydanej przez Starostę Poznańskiego.
Drzewa i krzewy, na których wycięcie nie jest
wymagane zezwolenie Burmistrza Miasta
i Gminy to drzewa i krzewy:
- owocowe, z wyłączeniem rosnących na
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- rosnące na plantacjach,
- w lasach,
- których wiek nie przekracza 5 lat.
Wnioski i dodatkowe informacje dostępne są
w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej
Goślinie, pok. nr 6 tel. 8 122 055 wew. 104.
Małgorzata Krotiuk Śliwa
referent ds. leśnictwa i melioracji
tel.: 061 812 20 55 w.104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

Ciekawskie zwierzęta

W

minionych 2 miesiącach przyjęto
kilka zgłoszeń od mieszkańców
gminy o błąkających się dziko żyjących zwierzętach w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. W okresie jesienno-zimowym, każdego roku dzikie zwierzęta tj. lisy, jenoty czy
dziki pojawiają się w miejscach ogólno dostępnych, w bliskim sąsiedztwie człowieka
w poszukiwaniu pożywienia. Niejednokrotnie
kończy się to tragicznie dla zwierzaków, ponieważ giną pod kołami samochodów. W związku
z powyższym prosimy o nie dokarmianie zwierząt oraz umieszczanie worków z odpadami
komunalnymi w pojemnikach do tego przeznaczonych i szczelne ich zamykanie. W przeciwnym przypadku zwierzęta staną się częstymi
bywalcami na nieruchomościach a zwłaszcza
nie ogrodzonych w bliskim sąsiedztwie terenów zieleni miejskiej, terenów zadrzewionych,
lasów czy pól.
Jednocześnie prosimy o ostrożną jazdę zwłaszcza na odcinku. Przebędowo-Uchorowo
tj. droga wojewódzka nr 187, ponieważ na tym
odcinku zanotowano najwięcej potrąconych
lisów.
Małgorzata Krotiuk Śliwa
referent ds. leśnictwa i melioracji
tel.: 061 812 20 55 w.104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl
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Osiedla Samorządowe po konsultacjach

S

zanowni Panstwo w październiku zakończyły się konsultacje dotyczące podziału
miasta na jednostki pomocnicze. Na podstawie Państwa uwag powstał nowy podział,
który prezentujemy. Jednocześnie pragniemy
poinformować, że na najbliższej sesji Rady
Miejskiej Radni podejmą uchwałę o powołaniu
osiedli, przyjmą statut jednostek pomocniczych miejskich. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się uchwały przystąpimy do organizowaniea zebrań z mieszkańcami w celu
wyboru władz osiedli.
Poniżej i obok przedstawiamy podział na osiedla.
Osiedle 1: Kwiatowa, Okrężna, Pogodna,
Polna, Promienista, Rogozińska (od 53, bez
54), Słoneczna, Tęczowa
Osiedle 2: Adama Mickiewicza, Bolesława
Prusa, Cicha, Górka, Jeziorna, Jodłowa,
Juliusza Słowackiego, Lipowa, Łabędzia,
Łąkowa (od Wodnej), Młyńska, Na Stoku,
Nowa, Raduszyńska, Spokojna, Starczanowska, Stefana Żeromskiego, Żurawia
Osiedle 3: Kochanowskiego, Łąkowa (do
Wodnej), Mściszewska, Plac Powstańców
Wlkp., Podgórna, Poznańska, Rogozińska
(od 1-54), Wodna.
Osiedle 4: Bonawentury Graszyńskiego,
Dworcowa, Mostowa, Przemysłowa (do
torów), Strzelecka, Szkolna, Wojska Polskiego.
Osiedle 5: Bohuna, Gnieźnieńska, Kmicica,
Krotka, Ogrodowa, Oleńki, Podbipięty,
Podkomorzego, Przemysłowa (za torami),
Soplicy, Telimeny
Osiedle 6: Bracka, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Czereśniowa, Irysowa, Konwaliowa, Krokusowa, Morelowa, Narcyzowa,
Różana, Storczykowa, Wiśniowa.
Osiedle 7: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa,
Cisowa, Czeremchowa, Jagodowa, Jaśminowa, Jeżynowa, Kłosowa, Leśna, Łanowa,
Malinowa, Miodowa, Radosna, Sosnowa,
Świerkowa, Źródlana, Gajowa.
Osiedle 8: Długa (nr 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,2
1), Jagodowa (bloki), Malinowa (bloki),
Modrzewiowa, Wiosenna.
Osiedle 9: Dolina, Widok, Za Bramą, Długa
(2, 4, 6, 8, 10a, 10b, 10c, 12, 14, 18, 20, 22,
24), Kręta 1-18, Kręta 19, 21, 23, 25 ,27.
Osiedle 10: Jerzego Lenartowskiego, Przesmyk, Rogu Renifera, Kręta 20, 22, 24, 26,
28, Kręta 29-60, Długa 26, 28, 30-38
Osiedle 11: Długa 23,25,27,29, Generała
Tadeusza Kutrzeby 1,2,8, Hipolita Cegielskiego, Nowy Rynek, Smolna (nr nieparzyste)
Osiedle 12: Generała Tadeusza Kutrzeby (nr
10,12,14,16), Kalinowa, Kościelna, Leszczynowa, Plac Kasztanowy, Poziomkowa,
Smolna (nr parzyste), Tarninowa, Wrzosowa, Żurawinowa.
Paweł Woźniak
referent ds. komunikacji społecznej
tel.: 061 812 20 55 w. 203
e-mail: pawel@murowana-goslina.pl

Straż Miejska informuje

W

związku z nadchodzącym okresem
zimowym Straż Miejska przypomina
o tym, że obowiązek oczyszczania
chodnika ze śniegu, lodu w zimie a innych nieczystości przez cały rok - należy do właściciela
nieruchomości przylegającej bezpośrednio do
chodnika. Jako właściciela rozumie się w tym
przypadku również współwłaściciela, dzierżawcę, użytkownika lub każdą inną osobę
posiadającą nieruchomość w zarządzie. Właściciel może zatrudnić w tym celu pracownika
(dozorcę), który ponosi odpowiedzialność za
sumienne wykonywanie powyższego obowiązku. Obowiązek ten nie dotyczy chodnika
wykorzystywanego do płatnego postoju pojazdów, wówczas obowiązek utrzymania jego
czystości spoczywa na osobie lub ﬁrmie czerpiącej zysk z parkowania.
Za nie wywiązywanie się z powyższego obowiązku grozi mandat karny w wysokości 100
zł, zgodnie z taryﬁkatorem mandatów.
Podstawa prawna: art. 10 ust. 2 w związku
z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

Szokujący przejaw wandalizmu

Przełom października i listopada to okres,
w którym dużo czasu poświęcamy tym, którzy
odeszli na zawsze. Szczególnym szacunkiem
otaczane są miejsca ostatniego spoczynku –
ukwiecone groby, palące się znicze. Na tym tle
szokujący widok ujrzeli odwiedzający cmentarz rankiem dwunastego listopada: porozrzucane kwiaty, zniszczone nagrobki. Wynik działania szaleńca? Trudno wybrać słowo określające osobę, która dokonała tego szczególnego
wandalizmu. Policja prowadzi intensywne działania zmierzające do ustalenia sprawcy.
Pomocna będzie każda informacja przekazana
policji.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel.: 061 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl
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Burmistrz Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie

Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
ogłasza nabór na stanowisko

DS. OŚWIATY

Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
wyższe,
pożądane podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą
Doświadczenie zawodowe:
min. 5 lat
pożądane w administracji samorządowej lub oświacie – dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły
Dodatkowe umiejętności:
obsługa komputera,
znajomość programu WORD i Excel, Power Point
prawo jazdy kat. B,
znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
ustawa o samorządzie terytorialnym,
ustawa o systemie oświaty wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
Karta Nauczyciela wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
Prawo Zamówień Publicznych,
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pożądane cechy osobowości:
zdolność myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
punktualność i dokładność,
wysoka kultura osobista,
umiejętności organizacyjne,
kreatywność,
planowanie pracy,
samodzielność i komunikatywność,
wysoki próg odporności na sytuacje stresowe,
umiejętność negocjacji.
Zakres głównych obowiązków na stanowisku:
- koordynacja polityki oświatowej gminy,
- programowanie i monitorowanie rozwoju oświaty w gminie,
- organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli,
- prowadzenie rejestru placówek oświatowych,
- prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów, awans zawodowy
nauczycieli,
- przygotowywanie analiz i opinii,
- współpraca z księgowością oświatową.
Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- aktualną fotograﬁę,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwaliﬁkacje i doświadczenia zawodowe,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr
133, poz. 833)
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 12 stycznia 2006 roku (decyduje data wpływu
do Urzędu Miasta i Gminy) pod adresem
Urząd Miasta i Gminy,
ul. Poznańska 18,
62-095 Murowana Goślina,
Kancelaria, pok. nr 1

Oferta pracy

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Praktyczne informacje
Adres: ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
strona internetowa: www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 061 812 23 63, 061 812 20 55,
fax: 061 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki: .......................................................061 811 30 01
Sekretarz Marcin Buliński: ....................................................061 811 30 04
p.o. Skarbnika Katarzyna Łoszyk: ............................061 812 20 55 w. 122
Referat Rozwoju Gospodarczego,
kierownik Elżbieta Kujawa: ..................................................061 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata: ...................................................061 812 21 50
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Wioletta Wojciechowska .........................................061 812 20 55 w. 205

Zaprasza do składania ofert:
Na prowadzenie od 1 września 2006 roku przedszkola niepublicznego w miejscowości Rakownia (dla ok.15 dzieci), w budynku świetlicy wiejskiej, w ramach przekazywanej dotacji z budżetu gminy
Oferta winna zawierać:
1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
2. koncepcję funkcjonowania przedszkola wraz z ofertą edukacyjno-wychowawczą.
O wyborze oferty zadecyduje:
- atrakcyjność oferty edukacyjno - wychowawczej prowadzenia
przedszkola,
- kwaliﬁkacje i doświadczenie zawodowe.
Bliższych informacji udziela inspektor ds. oświaty – Urząd Miasta i
Gminy Murowana Goślina pokój nr 14, tel. 061 811 30 03.
Oferty należy składać w terminie do 31 marca 2006 r. w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina przy ul. Poznańskiej 18.
Ogłoszenie

Funkcjonowanie aptek w okresie świątecznym
W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
prowadzący apteki w Murowanej Goślinie planują następujący czas pracy.
Apteki: „Pod Zegarem” przy ul. Poznańskiej 17, „Szaﬁrowa”
przy ul. Graszyńskiego 1, „Vita-Farm” przy pl. Powstańców
Wlkp. 19 oraz „Zielone Wzgórza” przy Nowym Rynku 14,
czynne w soboty 24 i 31 grudnia w godz. od 800 do 1400,
w Święta Bożego Narodzenia i w Nowy Rok nieczynne.
Apteka „Przyjazna” przy ul. Długiej 25,
czynna w sobotę 24 grudnia w godz. 800 do 1400 ,
w niedzielę 25 grudnia – nieczynne,
w poniedziałek 26 grudnia i w niedzielę 1 stycznia od
1000 do 1300 w sobotę 31 grudnia od 800 do 1600.
Informacja o PRZETARGACH na: www.bip.murowana-goslina.pl
oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie.
Dostępny jest równieżna stronie www.murowana-goslina.pl
NEWSLETTER informujący o przetargach.
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak ..........................061 892 11 93
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
kierownik Jadwiga Kubińska: ................................................061 812 22 44
Obszary wiejskie, turystyka, leśnictwo i melioracje,
Arkadiusz Bednarek, Małgorzata Krotiuk - Śliwa................061 811 88 48
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Poepke .........................................................061 811 88 28
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności,
kierownik Anna Górska .........................................................061 812 23 11
Biuro Rady Miejskiej, Anna Andrzejewska ..........................061 812 24 41
Straż Miejska ............................. tel.kom.: 0 500 12 49 40, 061 812 20 10
Policja .......................................... tel.kom.: 0 500 13 53 51, 061 812 22 97
Awarie !!!
Wodociągów i kanalizacji sanitarnej (całą dobę) .. 061 812 20 40 lub 994
Wodociągów i kanalizacji sanitarnej (700 - 2200) ..............061 835 90 66
Kanalizacji deszczowej, dróg i oświetlenia ....................... 0 510 25 13 79

Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina
Przygotowanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu prosimy przekazywać do Pawła Woźniaka, tel.: 061 812 20 55 w.203, e-mail: pawel@murowana-goslina.pl

