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Nabór do przedszkoli

M

Osiedla Samorządowe

O

d 21 kwietnia br. odbywają się Zebrania
Mieszkańców powołanych osiedli Samorządowych. Do tej pory Przewodniczącego i Zarząd
Osiedla wybrali mieszkańcy pięciu Osiedli Samorządowych tj.: Osiedla nr 1, 2, 6, 10 i 12.
W tabeli poniżej znajdują się terminy i miejsca
kolejnych Zebrań Mieszkańców.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby mieć
wpływ na swoje najbliższe otoczenie, do uczestniczenia w zebraniach i zaangażowania się w działania Osiedla Samorządowego.
Ulice wchodzące w skład osiedli, które będą
miały w najbliższym czasie zebraniazebrania:
Osiedle 3: Kochanowskiego, Łąkowa (do Wodnej), Mściszewska, pl. Powstańców Wlkp.,
Podgórna, Poznańska, Rogozińska (do 53),
Wodna.
Osiedle 4: Bonawentury Graszyńskiego, Dworcowa, Mostowa, Przemysłowa (do torów),
Strzelecka, Szkolna, Wojska Polskiego.
lp

Data

Godz.

Osiedle 7: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czeremchowa, Jagodowa (zabudowa
jednorodzinna), Jaśminowa, Jeżynowa,
Kłosowa, Leśna, Łanowa, Malinowa (zabudowa jednorodzinna), Miodowa, Radosna,
Sosnowa, Świerkowa, Źródlana, Gajowa.
Osiedle 8: Długa (nr 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21),
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 11: Długa 23,25,27,29, Generała Tadeusza
Kutrzeby 1,2,8, Hipolita Cegielskiego, Nowy
Rynek, Smolna (nr nieparzyste).
Więcej informacji na www.murowana-goslina.pl
Paweł Woźniak
podinspektor ds. komunikacji społecznej i promocji
tel.: 061 812 20 55 w. 203
e-mail: pawel@murowana-goslina.pl
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7 czerwca 2006

19.30

Osiedle nr 11

Gimnazjum nr 2

4.
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iesiąc kwiecień był miesiącem, w którym
rodzice zapisują swoje dzieci do przedszkoli.
Po zakończonej rekrutacji ilość chętnych
dzieci, które będą uczęszczały od 1 września
br. do przedszkoli funkcjonujących na terenie
gminy przedstawia się następująco:
Przedszkola publiczne
• „Słoneczko” w Murowanej Goślinie - 125
dzieci (1 oddział „zerówki”, 4 oddziały
dzieci młodszych)
• „Promyk” w Murowanej Goślinie - 97
dzieci (2 oddziały „zerówki”, 2 oddziały
dzieci młodszych)
• „Leśne Skrzaty” w Przebędowie - 40
dzieci (1 oddział „zerówki”, 2 oddziały
dzieci młodszych)
• w Łopuchowie - 26 dzieci (1 oddział
„zerówki”, 1 oddział dzieci młodszych)
Przedszkola niepubliczne
• „Klub Przedszkolaka” w Murowanej Goślinie – 24 dzieci (1 oddział „zerówki”,
1 oddział dzieci młodszych)
• „Groszek” w Murowanej Goślinie –
10 dzieci (1 oddział dzieci młodszych).
Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie, w szkołach w Białężynie i Długiej Goślinie będą funkcjonowały oddziały
„zerówkowe” dla dzieci 6-letnich.
Jednocześnie informuję zainteresowanych
mieszkańców gminy, iż we wszystkich przedszkolach (poza przedszkolem „Słoneczko”) są
jeszcze wolne miejsca.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 812 20 55 w. 111
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl
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„Radzim Was Gościć”
Sesja Rady Miejskie
„Przejrzysta Polska”j
Likwidacja eternitu
Szansa na renowację miasta
Inwestycje na terenie gminy
Kanalizacja Gmin Puszczy Zielonka
„Puszcza Wpuszcza”
Bike Maraton
Targ Wiejski 2006
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Jubileuszowy 25. bieg
w Murowanej Goślinie

W

niedzielę 4 czerwca br. o godz. 9.50
na pl. Powstańców Wlkp. odbędzie
się uroczyste otwarcie X Mistrzostw
Polski Weteranów w Półmaratonie. Bieg
odbywa się pod honorowym patronatem
Tomasza Łęckiego Burmistrza Miasta i Gminy
M u row a n a
Goślina. Jest
to jubileuszowy 25.
bieg
w
n a sz y m
mieście.
Przez te lata
zmieniał
swój charakter i dystans. Od początku przetrwał jeden
człon nazwy Gośliński Mały Maraton Weteranów. Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału
w biegach młodzieży szkolnej, a dorosłych do
kibicowania zawodnikom weteranom. Przypominamy, że w mistrzostwach mogą startować
kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 35 lat.
O godz. 12.00 zagra dla biegaczy i publiczności
goślińska kapela „Eka Wuja Jacha”, natomiast
na 13.30 zapraszamy na uroczystą dekorację
zwycięzców.
Arleta Włodarczak
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
tel.: 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.
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„Radzim Was Gościć” już za 2 miesiące

J

armark jest jedną z imprez cyklu „Murowane
Lato”. Jest to czwarta edycja imprezy.
Odbywa się w czasie święta patrona naszej
parafii Św. Jakuba. Tym razem przypada 22-23
lipca. Jarmark jest adresowany do mieszkańców gminy, a także wypoczywających u nas
letników.
Edycja 2006 nawiązywać będzie do 750 –lecia
pierwszej wzmianki o kasztelanii radzimskiej
na kartach historii. Tegoroczny jarmark
odbywa się pod hasłem „RADZIM WAS GOŚCIĆ”. W tym miejscu może odrobinę historii.
W 2006 r. przypada 750. rocznica pierwszej
wzmianki o Radzimiu, konkretnie o kasztelanie
Beniaminie z rodu Zarembów. Niezwykłość
tego, leżącego niegdyś w odległości 20 km na
północ od Poznania, grodu polega na tym, że
był to w przeszłości jeden z istotniejszych
ośrodków osadniczych Wielkopolski, centrum
ważnej piastowskiej kasztelanii oraz starej,
sięgającej swą genezą pierwszej połowy XIII
wieku, parafii.
Opiekę historyczną nad tegorocznym jarmarkiem sprawuje archeolog Kosma Kosmowski,
scenariusz napisze Marcin Matuszewski, a scenografią zajmie się Bartłomiej Stefański.
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Murowanej Gośliny, aby na czas jarmarku przebrali
się w stroje słowiańskie. Informujemy, że stroje
można wypożyczyć w Wypożyczalni Kostiumów Teatru Wielkiego w Poznaniu, ul. Polska

Biuro Porad
Obywatelskich

Od czerwca rusza w Murowanej Goślinie
Biuro Porad Obywatelskich posła do Parlamentu Europejskiego dr. Filipa Karczmarka.
Celem biura będzie świadczenie bezpłatnej
pomocy mieszkańcom w zakresie:
• rozwiązywania problemów prawnych i
administracyjnych,
• pisania pism urzędowych,
• informowania o funduszach unĳnych dla
firm, instytucji oraz stowarzyszeń,
• organizacji inicjatyw europejskich na
terenie działalności biura.
Biuro będzie pełnić dyżury, w pierwszy
wtorek każdego miesiąca, w godz. 16:00 –
18:00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
przy pl. Powstańców Wlkp. 9.
Szczegółowych informacji udziela Marek
Sternalski pod nr tel. 061 847 99 09, 501 60
25 91.

W rytmie serca
Jest to propozycja przedsięwzięcia integrującego środowiska gmin partnerskich poprzez
nawiązanie do staropolskiej tradycji Nocy
Świętojańskiej, jak również do lokalnej legendy
“Karczma Maruszka”, dotyczącej grobów pary
zakochanych znajdujących się przy trakcie leśnym w Puszczy Zielonka.
Legenda ta, będąca jedną z wielu na ten temat,
mówi o tym, że oficer niemiecki i polska

116; tel.: 061 848 30
27. Wypożyczalnia
czynna jest w godzinach: poniedziałek
15.00 – 18.00, środa
i piątek 10.00 –
13.00.

Światowe Spotkanie Gośliniaków odbędzie się

podczas imprezy letniej Jarmark św. Jakuba,
czyli „Radzim Was Gościć” w dniach 22-23
lipca br. . Zapraszamy wszystkich, którzy urodzili się w Murowanej Goślinie do roku 1939, a
teraz rozproszyli się po Polsce i świecie, a
także tych, którzy dzisiaj mieszkają w Murowanej Goślinie. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w takim spotkaniu albo mają
Państwo rodzinę gdzieś w Polsce lub świecie,
która chętnie przyjmie zaproszenie, to prosimy o przesłanie danych na adres: Ośrodek
Kultury, ul. Poznańska 16, tel./fax 061 8122
120, tel. 061 811 30 88, e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
Otrzymają wtedy Państwo zaproszenie ze
szczegółowym programem.
Arleta Włodarczak
dyrektor Jarmarku św. Jakuba
tel.: 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
dziewczyna, w obliczu braku akceptacji dla
swoich uczuć, odebrali sobie życie, by na
zawsze pozostać razem.
“W rytmie serca” - to demonstracja ponadczasowości uczucia, którego potęgę wyrażoną
w twórczości, piosence i lokalnych tradycjach
będziemy mieli przyjemność Państwu zaprezentować.
Wydarzenie, w którym - poza mieszkańcami
naszej gminy i powiatu poznańskiego - wezmą
udział reprezentanci gmin partnerskich Murowanej Gośliny, liczna delegacja Stanów Zjednoczonych i być może innych krajów, odbędzie
się w Mściszewie (teren nad Wartą zwany Bindugą) w dniu 23 czerwca br. (początek o
godz.16.00). Szczegóły na plakatach oraz na
stronach internetowych: www.kpzg.murowana-goslina.pl oraz www.mgokir.murowanagoslina.pl
Emilia Stemplewska
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
e-mail: stemplewskae@wp.pl

Znakowanie
rowerów

S

traż Miejska wznawia
akcję bezpłatnego znakowania rowerów w swojej siedzibie przy
ul. Mostowej 3. Znakowanie będzie się odbywało w godzinach 14 – 18 w następujących
terminach:
3 czerwca, 1 lipca, 5 sierpnia, 2 września,
7 października.
Osoby chcące oznakować swój rower winny
posiadać przy sobie dokument stwierdzający
tożsamość .
Serdecznie zapraszamy!

3 czerwca

Dni Zielonych Wzgórz

Nowy Rynek

11 czerwca

60 – lecie OSP w Długiej Goślinie

Długa Goślina

11 czerwca

Rajd Turystyczny Radzim 2006

15-18 czerwca
22 czerwca
21-28 czerwca

Radzim

Dni parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na Zielonych Wzgórzach

Zielone Wzgórza

Otwarcie Goślińskiego Forum w Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 1

VII wystawa prac dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki

Dom Kultury
ul. Poznańska 16

23 czerwca

Wianki - “W rytmie Serca”

Binduga Mściszewo

25 czerwca

BIKEMARATON

Puszcza Zielonka
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XXXVI Sesja Rady Miejskiej

W

poniedziałek 24 kwietnia br. odbyła
się kolejna sesja Rady Miejskiej. Jej
głównym tematem był punkt związany z udzieleniem absolutorium Burmistrzowi
z realizacji budżetu gminy za rok 2005. Po
przedstawieniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Komisji
Rewizyjnej za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, przeciw była 1 osoba –
radna Adrianna Borowicz.
Radni zajęli się również uchwałami dotyczącymi udzielenia pomocy finansowej powiatowi
poznańskiemu na inwestycje i remonty dróg
powiatowych na terenie miasta i gminy. Dzięki
podjęciu powyższych uchwał możliwe będzie
przeprowadzenie modernizacji ul. Wojska Polskiego oraz ul. Mściszewskiej - od ul. Kochanowskiego do ul. Starczanowskiej. Na terenie
wiejskim zostaną przeprowadzone remonty
drogi w Boduszewie (ok. 2 km), drogi Łopuchowo – Łopuchówko oraz zjazdu w miejscowości Głęboczek. Za przyjęciem powyższych
uchwał głosowało 11 radnych, przeciw była 1
osoba – radna Adrianna Borowicz. Rada podjęła także uchwały dotyczące przystąpienia do
sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Starczanowo oraz Łopuchowo.
Odrzuciła zarzut wniesiony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla
terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji – obszar 3 (dot. rejonu ul. Dolnej w
Rakowni). Rada przyjęła aktualizację Planu
Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Murowana
Goślina na lata 2004-2013 oraz Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego, zwiększając kwotę na
modernizację stadionu miejskiego do 430 800
zł (planowana jest realizacja boiska treningowego, toru ziemnego dla modeli samochodowych, nawadniania boiska oraz wymiany krzesełek na trybunach). W WPI zwiększono
o 70 000 zł środki na realizację zadania moder-

nizacji ul. Leśnej (wymiana części zniszczonych
krawężników oraz przeprojektowanie, w celu
zachowania istniejących drzew). Ze względu
na otrzymanie dotacji z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zmniejszono
środki z 1 600 000 zł do 405 000 zł, przeznaczone na realizację modernizacji skrzyżowania
ul. Poznańskiej z ul. Długą i Śliwkową (rondo).
Rada dokonała zmiany budżetu gminy zwiększając dochody budżetu do kwoty 28 823 100
zł i wydatki do kwoty 34 538 963 zł. Radni
podjęli również uchwały o likwidacji Szkoły
Podstawowej w Łopuchowie i wyrażeniu
zgody na użyczenie budynku szkoły. Szkoła
Podstawowa w Łopuchowie nadal pozostanie
szkołą publiczną, bezpłatną i dostępną dla uczniów na dotychczasowych zasadach. Organem
prowadzącym nie będzie jednak gmina tylko
inny podmiot (np. fundacja czy stowarzyszenie). Uchwałą Rady nieodpłatnie na własność
gminy przejęty został budynek mieszkalny
przy ul. Przemysłowej 10 w Murowanej Goślinie, należący wcześniej do firmy LACPOL.
Rada przyjęła 2 uchwały związane z tegorocznymi wyborami samorządowymi, dotyczące
okręgów wyborczych i obwodów głosowania.
Przyjęte uchwały są powrotem do okręgów
jednomandatowych (w poprzednich wyborach
w mieście radni wybierani byli w dwóch okręgach pięciomandatowych). Rada podjęła także
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza oraz przyjęła stanowisko dotyczące udziału gminy Murowana
Goślina w kontynuacji programu „Przejrzysta
Polska”.
Kolejna sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest
na 26 czerwca br.
Marcin Buliński
Sekretarz Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 04
e-mail: sekretarz@murowana-goslina.pl

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek,
czyniąc dobrze drugiemu,
tylko sam był dobroczyńcą –
– jest również obdarowanym.”
Jan Paweł II

cele statutowe Fundacji, a więc na
wypłatę stypendiów
młodym,
zdolnym
absolwentom szkół
średnich z terenu
gminy
Murowana
Goślina.
W imieniu stypendystów oraz Rady i Zarządu Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II chcielibyśmy serdecznie
podziękować za okazane wsparcie finansowe,
jednocześnie polecając się Państwa uwadze w
roku następnym.
Z wyrazami szacunku
Zarząd Fundacji

Z

akończył się okres rozliczeń podatkowych,
a co za tym idzie również możliwości
przekazywania tzw. 1% od dochodu na rzecz
organizacji pożytku publicznego. Fundacja
Edukacyjna im. Jana Pawła II w Murowanej
Goślinie, od ubiegłego roku posiadająca status
organizacji pożytku publicznego, także skorzystała z tej możliwości.
Dzięki ofiarności Darczyńców w 2005 roku
udało się pozyskać 5420,79 zł.
W 2006 roku wpłaty wyniosły łącznie 7117,08
zł, co stanowi równowartość 24 stypendiów
(po 300 zł miesięcznie na osobę). Najniższa
wpłata to 1,10 zł, najwyższa 737,50 zł. Wszystkie wpłaty są równie cenne.
Pieniądze te zostaną w całości przekazane na

Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy
O/Murowana Goślina
Nr konta: 35904400010020020025540001

Kontynuacja Akcji
„Przejrzysta Polska”

R

adni Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie podczas Sesji 24 kwietnia 2006 roku
wyrazili zgodę na przystąpienie Urzędu
Miasta i Gminy do kontynuacji akcji „Przejrzysta Polska”.
Do akcji przystąpiliśmy w lutym 2004 roku
jako jedyna z wielkopolskich gmin. Po kilkumiesięcznych pracach w ramach laboratorium
do udziału zaproszono wszystkie samorządy
w Polsce. Ostatecznie akcję ukończyły 403
gminy i powiaty z całego kraju.
4 marca 2006 w obecności organizatorów
akcji, do których należą Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej, Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności, Fundacja Agory i „Gazeta
Wyborcza”, otrzymaliśmy certyfikat jej ukończenia.
Program realizujący zadania w ramach zasad:
przejrzystości, partycypacji społecznej, fachowości, braku tolerancji dla korupcji, przewidywalności i rozliczalności okazał się skutecznym
narzędziem profesjonalizacji urzędów. Przyczynił się on również do przeprowadzenia
wielu zmian oraz poprawy funkcjonowania i
wizerunku urzędów.
Tym, mimo wszystko nielicznym samorządom,
którym udało się zakończyć akcję i otrzymać
stosowny certyfikat zaproponowano udział w
kontynuacji akcji.
Głównym założeniem kontynuacji będzie
pogłębienie wdrożonych rozwiązań oraz
utrwalenie zmian, które dokonały się w minionych dwóch latach.
Gminy, które do niej przystąpią (w tym Murowana Goślina) będą miały do wykonania trzy
zadania obligatoryjne w ramach zasad mających kluczowy wpływ na sposób podejścia
władz lokalnych do realizacji zadań publicznych
tj. przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji
oraz partycypacji społecznej. Będzie też możliwość wyboru zadań fakultatywnych.
Kontynuacja akcji ma zakończyć się jesienią
2006 roku.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
tel.: 061 811 88 28
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

Uwaga Pracodawcy
lub Pracy zwraca się z prośbą do

Kwszystkich Pracodawców zatrud-

niających pracowników sezonowych
o zgłaszanie wolnych miejsc pracy.
Zapraszam od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-15:30, ul. Dworcowa 10,
pok.313, tel. 061 892 11 01, e-mail:
klub.pracy@murowana-goslina.pl
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel.: 061 892 11 01
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl
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Kontrole podatkowe

R

eferat Gospodarki Finansowej informuje, że w roku 2006 zaplanowane są
na terenie miasta i gminy Murowana
Goślina kontrole podatkowe, których celem
jest ujawnienie nie zgłoszonych do opodatkowania przedmiotów opodatkowania.
Do chwili obecnej przeprowadzono takie kontrole częściowo na terenie miasta Murowana
Goślina oraz na terenie wsi Rakownia i Mściszewo głównie pod kątem zgłoszenia nowych
budynków do opodatkowania.
O wszelkich zmianach mających wpływ na
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy powiadomić w ciągu 14 dni
tutejszy organ podatkowy na określonym
wzorze informacji stanowiącym załącznik do
uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
Nr II/29/2002 podjętej w dniu 2 grudnia 2002
roku. W/w druki informacji można uzyskać w
pokoju nr 4, punkcie informacyjnym lub na
stronie internetowej www.murowana-goslina.
pl
Ujawnienie nie zgłoszonych przedmiotów
podlegających opodatkowaniu spowoduje
opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
również za lata wstecz.
Barbara Łukasiewicz
Zastępca Kierownika Referatu
Gospodarki Finansowej
tel.: 061 812 20 55 w. 132
e-mail: barbaral@murowana-goslina.pl

Likwidacja eternitu
– przesunięty termin
składania wniosków

I

nformujemy, że został przesunięty termin
składania wniosków na przyznanie dotacji
na usuwanie wyrobów zawierających
azbest. Wnioski można składać do końca sierpnia 2006 roku. Przypominamy również, że
dofinansowanie wynosi 70 % kosztów usuwania materiałów zawierających azbest. Dotacja
nie obejmuje położenia nowego dachu. Decyzję o przyznaniu środków podejmuje Starostwo Powiatowe, bez możliwości „przeniesienia” uzyskanych pieniędzy na przyszły rok tzn.
przyznana dotacja musi być wykorzystana w
2006 roku. Obecnie przygotowywany jest
przetarg na wykonawcę, który będzie prowadził demontaż azbestu na zlecenie Starostwa.
Dzięki temu uda się uzyskać niższą stawkę za
likwidację 1 m2 eternitu. Dotacje przyznawane
będą aż do wykorzystania puli pieniędzy przeznaczonych na naszą gminę. W związku z tym,
można się spodziewać sytuacji, że niestety nie
wszyscy wnioskodawcy otrzymają dofinansowanie.
Wnioski o przyznanie dotacji na likwidację
azbestu można odebrać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz
pobrać ze strony internetowej Urzędu.
Michał Walkowiak
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 061 812 20 55 w. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl
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Planowana likwidacja pojemników na
odpady segregowane

W

najbliższych dniach nastąpi reorganizacja systemu zbiórki surowców
wtórnych na terenie miasta i gminy
Murowana Goślina. Zmiana będzie polegać na
tym, że wszyscy mieszkańcy domów jednorodzinnych będą oddawać surowce wtórne w
workach, a mieszkańcy domów wielorodzinnych (bloki) wrzucać surowce wtórne będą do
pojemników. Zmiana taka ma na celu:
• usprawnienie i lepszą kontrolę zbiórki;
dzięki systemowi workowemu wiadomo
kto uczestniczy w zbiórce,
• uzyskanie lepszej jakości surowca wtórnego; bardzo często zdarza się podrzucanie do pojemników odpadów komunalnych
(zawartość tak zanieczyszczonego pojemnika trafiała bezpośrednio na składowisko,
a nie do odzysku). Przy workach będzie od
razu widoczne kto próbuje podrzucić inne
odpady niż przeznaczone do zbiórki,
• dostosowanie systemu zbiórki do zapisów
Regulaminu
utrzymania
czystości
i porządku na terenie gminy; przyjęty
przez Radę Miejską regulamin stanowi, że
domy jednorodzinne prowadzą WORKOWY system zbiórki surowców wtórnych, a domy wielorodzinne (bloki) system

POJEMNIKOWY,
• oszczędność kosztów zbiórki.
W związku z powyższym pod koniec maja br.
planowana jest likwidacja pojemników na
surowce wtórne w następujących sołectwach:
Mściszewo, Łoskoń Stary, Białęgi, Białężyn,
Starczanowo, Głębocko, Głęboczek, Boduszewo, Kamińsko, Długa Goślina. W Uchorowie i Rakowni pojemniki zostaną przestawione
pod bloki, przy kontenerach na odpady komunalne. Natomiast w najbliższych dniach zlikwidowane zostaną pojemniki z ulicy Gnieźnieńskiej i os. 600 -lecia.
Zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowch pozostaje bez zmian.
Zasady i harmonogram zbiórki surowców
wtórnych przedstawiony został Państwu
razem z marcowym Biuletynem. Ulotkę
można na bieżąco otrzymać w Urzędzie, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Worki do selektywnej zbiórki odebrać będzie
można w siedzibie Urzędu lub u sołtysów.
Michał Walkowiak
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 061 812 20 55 w. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

Szansa na renowację miasta

W

dniu 10 maja 2006 r. Komisji Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie
został zaprezentowany i rekomendowany do uchwalenia Lokalny Plan Rewitalizacji dla miasta Murowana Goślina.
Program rewitalizacji przedstawiony w niniejszym planie polega na wieloletnich działaniach
w sferze przestrzennej, społecznej oraz ekonomicznej, prowadzących do rewitalizacji
terenów znajdujących się w stanie kryzysowym bądź zagrożonych. Na podstawie przeprowadzonych analiz negatywnych czynników,
oddziaływujących w mieście i wpływających
znacząco na jakość życia mieszkańców, wytypowano dwa obszary, które zostaną objęte
programem rewitalizacji – część staromiejska
oraz teren wokół jeziora Raduszyn.

Najważniejszym polem procesu zmian oraz
celem inwestycji komunalnych będzie centrum
miasta, a zwłaszcza rejon pl. Powstańców
Wielkopolskich. Pomyślność przeprowadzenia
niniejszego procesu oraz termin realizacji
inwestycji w tej części miasta, uznanej w
Lokalnym Planie Rewitalizacji za priorytetową,
zależeć będzie od nastawienia do niej mieszkańców tego terenu.
Drugim obszarem, wytypowanym jako obszar
problemowy, który powinien zostać poddany
procesowi rewitalizacji jest teren wokół jeziora
Raduszyn. Zamysłem twórców programu jest
stworzenie w tym miejscu terenu łączącego
historyczną część miasta z osiedlem Zielone
Wzgórza, pełniącego funkcję rekreacyjnowypoczynkową dla mieszkańców miasta. Aby
zrealizować proces rewitalizacji, na tym obszarze w pełni, postulowane jest włączenie miejscowości Raduszyn w granice administracyjne
miasta Murowana Goślina.
Postulatem przedstawionym w niniejszym
dokumencie jest również włączenie w granice
administracyjne miasta miejscowości Przebędowo, również określone w przeprowadzonych analizach jako obszar zagrożony, niezbędny do objęcia procesem rewitalizacji.
Działania takie konieczne byłyby z punktu
widzenia możliwości pozyskania środków
pomocowych Unii Europejskiej oraz funduszy
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
i Mechanizmu Finansowego EOG.
Izabella Pawlaczyk - Witczak
Biuro Planowania Przestrzennego
tel.: 061 812 20 55 w. 211
e-mail: i.witczak@murowana-goslina.pl
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Inwestycje prowadzone na terenie gminy
gruntów nienośnych, stąd obecnie dokonywane są niezbędne korekty projektu dotyczące wykonania odpowiednich nasypów.

W

miesiącu kwietniu ruszyły ponownie
roboty, związane z budową ulic na
osiedlu Zielone Wzgórza oraz na
osiedlu 600-lecia, w ramach projektu współfinansowanego z funduszy UE.
W ostatnich tygodniach na osiedlu Zielone
Wzgórza wykonano ostatni etap inwestycji –

ścieżkę pieszo-rowerowa przy ulicy Leśnej.
Przeprojektowano ją w stosunku do pierwotnych założeń – w celu zachowania istniejącego
stanu obiektów zielonych. Termin zakończenia
prac planowany jest na koniec maja.
Rozpoczęto również kolejny etap inwestycji –
budowa ulic na osiedlu 600-lecia. Ruszyły
roboty budowlane na ulicy Brzoskwiniowej,
Morelowej, Wiśniowej, Czereśniowej. Obecnie zakładany przebieg jezdni przeprojektowywany jest w celu dostosowania przekroju
jezdni do poziomów zagospodarowania terenu
mieszkaniowego. Spowodowane jest to faktem, iż projekt wykonawczy stworzony został
wcześniej niż zagospodarowana została większość posesji mieszkaniowych.
Na ulicach: Śliwkowej i Morelowej zostały
przeprowadzone dodatkowe badania geotechniczne podłoża. Stwierdzono występowanie

INWESTYCJE Z BUDŻETU GMINY

Gimnazjum nr 1 - prace wykończeniowe
(aula oraz część administracyjna). Planowany
termin zakończenia prac to koniec maja br.,
poniesione w 2006 r. nakłady ok. 950 tys. zł.
Hala sportowa przy gimnazjum w najbliższym czasie ogłoszony zostanie
przetarg. Otrzymaliśmy również promesę
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego
(w
wysokości ok. 1 mln 200 tys. zł)
Boisko przy szkole w Długiej
Goślinie - gmina uzyskała dotację
z PZPN w postaci nawierzchni ze
sztucznej trawy. W chwili obecnej
przygotowywany jest przetarg na
wykonanie wykonanie fundamentów i podbudowy.
Miasteczko Ruchu Drogowego
- w najbliższych miesiącach powstanie na jednym z boisk przy
Gimnazjum nr 2. Gmina obecnie
ubiega się o dotację rzeczową o
wartości ok. 30 tys. zł z Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego. Termin
powstania Miasteczka to najpóźniej wrzesień
br.
Lampy oświetleniowe - we wsiach Rakownia
i Uchorowo w kwietniu zamontowano 4 nowe
lampy do końca maja planowane jest zainstalowanie 7 kolejnych.

INWESTYCJE POZABUDŻETOWE

ENEA S.A. - podjęła decyzję o wykupie
działki pod stację słupową w celu wykonania
przyłączy energetycznych dla mieszkańców
Rakowni. Obecnie trwają negocjacje z
właścicielem w sprawie zapisów umowy
dotyczącej przekazania działki.
AQUANET S.A. - budowa wodociągu w
Głęboczku, ruszy w miesiącu czerwcu br.
Obecnie uregulowano wszystkie przeszkody
formalne, uniemożliwiające dotychczas pełne

wykonanie inwestycji. W roku ubiegłym
wykonano studnię na potrzeby ujęcia wody (o
wartości 181 tys. zł). Od czerwca do sierpnia
br. zostanie ustawiona kontenerowa stacja
ujęcia wody oraz wykonana sieć wodociągowa.
Zakończenie prac oraz podłączenie wodociągu
planowane jest najpóźniej na miesiąc wrzesień
br. Koszt wykonanych w br. działań wyniesie
921 tys. zł
AQUANET S.A - w czerwcu rozpoczęte
zostaną następujące prace:
• II etapu wodociągu w Przebędowie
(długość wykonanej instalacji wyniesie 550
mb, zaś wartość poniesionych nakładów
to 300 tys. zł),
• połączenie Białężyna i Białęg z systemem
wodociągowym Uchorowa. (instalacja
o długości 1000 mb, wysokość poniesionych nakładów osiągnie 200 tys. zł).
Zarząd Dróg Powiatowych - wykona w
okresie letnim modernizację dróg powiatowych w mieście i na terenie gminy:
• ulica Mściszewska o wartości 310 tys. zł
(w tym wkład gminy: 90 tys.),
• ulica Wojska Polskiego o wartości 220 tys.
zł (w tym wkład gminy: 60 tys. zł),
• droga w Boduszewie (odcinek o dł. ok.
2 km – rozpoczynając od momentu,
w którym zostały zakończone prace
ubiegłoroczne) o wartości 300 tys. zł
(w tym wkład gminy: 90 tys. zł),
• remont zjazdu w Głęboczku o wartości
66 tys. zł ( w tym wkład gminy: 20 tys. zł),
• remont
nawierzchni
na
drodze
Łopuchowo-Łopuchówko o wartości
66 tys. zł ( w tym wkład gminy: 20 tys. zł),
• wykonanie dokumentacji na przebudowę
drogi Murowana Goślina-Długa Goślina do
granicy powiatu o wartości 66 tys. zł
( w tym wkład gminy: 20 tys. zł).
Barbara Florys
starszy specjalista ds. środków pomocowych i
obsługi inwestorów
tel.: 061 812 20 55 w.202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Kanalizacja gmin na obszarze Puszczy Zielonki
znania pomocy.
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kwietnia 2006 roku Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka” ogłosił dwa pierwsze przetargi związane bezpośrednio z
projektem planowanym do dofinansowania z Funduszu Spójności
– “Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i
okolic”. Przetargi obejmują zaprojektowanie całego zakresu planowanego przedsięwzięcia – czyli ponad 370
kilometrów kanałów grawitacyjnych i tłocznych oraz 151 przepompowni na terenie gmin
Związku, tj. Murowanej Gośliny, Czerwonaka,
Pobiedzisk, Skoków i Swarzędza.
Przypomnĳmy, że nasz projekt o wartości ponad
200 mln zł został zarejestrowany w Komisji
Europejskiej już w sierpniu 2004 roku. Jednak
proces zatwierdzania tak dużych projektów środowiskowych jest dość skomplikowany i w
związku z tym czasochłonny. Ponadto, Beneficjent musi spełnić szereg dodatkowych wymogów formalnych, aby ostatecznie urzędnicy w
Brukseli mogli zaakceptować projekt. Pod takim
właśnie hasłem upłynął rok 2005 – w pierwszym

kwartale odbywały się prace związane z uchwaleniem Planu Ochrony Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka; w maju gościliśmy przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy oceniali nasz
projekt; następnie od czerwca do sierpnia trwały
bardzo intensywne prace związane z aktualizacją
wniosku o dofinansowanie; w końcu w październiku – przeprowadziliśmy ocenę oddziaływania
inwestycji na środowisko, w ramach której zorganizowaliśmy konsultacje społeczne, a finałem
tej procedury były tzw. „decyzje środowiskowe”
dla inwestycji.
Koniec 2005 roku oraz I kwartał roku 2006 upłynął pod hasłem intensywnych działań lobbingowych, mających na celu silne wsparcie dla projektu. W Brukseli spotkaliśmy się z koordynatorami naszego projektu. Swojego wsparcia dla
projektu udzielili między innymi europosłowie:
profesor Jan Kułakowski, Marcin Libicki, Filip
Kaczmarek, oraz Marszałek Marek Woźniak i
Wojewoda Wielkopolski Tadeusz Dziuba.
W chwili obecnej projekt jest jeszcze poddawany, wraz z wieloma innymi projektami,
zewnętrznej ocenie ekspertów Komisji Europejskiej, co ostatecznie ma doprowadzić do przy-

Jednak brak decyzji nie przeszkadza w rozpoczęciu prac projektowych, które są bardzo istotnym elementem naszego przedsięwzięcia w
aspektach: technicznym, formalnym i prawnym.
Dlatego tak ważna jest współpraca mieszkańców
z przyszłymi projektantami. Projektanci będą
kontaktować się z mieszkańcami i dokonywać
niezbędnych uzgodnień. Jest to pewnego rodzaju
odpowiedzialność za osiągnięcie efektu ekologicznego, a do osiągnięcia tego niezbędne jest
przyłączanie się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, która powstanie w ramach projektu. Od
uzyskania efektu ekologicznego (czyli aby
nowymi rurami popłynęła odpowiednia ilość
ścieków) zależy powodzenie projektu w skali kilkunastu najbliższych lat oraz gwarancja prawidłowego rozliczenia dotacji z Unii Europejskiej.
Planowane podpisanie umów z projektantami
ma nastąpić w drugiej połowie czerwca 2006.
Olga Kubiak
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka
tel.: 061 811 46 83
e-mail: biuro@puszcza-zielonka.pl
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II Rajd po Puszczy Zielonka „Puszcza Wpuszcza”
W sobotnie przedpołudnie 13 maja na drogach Puszczy Zielonka ponad 500 osób pieszo i na rowerach zmierzało do leżącej w sercu Puszczy malowniczej osady leśnej Zielonka. Tam właśnie wyznaczono metę drugiej edycji Rajdu po Puszczy
Zielonka „PUSZCZA WPUSZCZA”. Najważniejsi jednak tego dnia byli turyści, którzy wyruszyli z 10 punktów startowych. Pieszo z Czerwonaka, Owińsk i Promna wędrowało około dwustu turystów. Z Poznania wyruszyło ponad stu
rowerzystów, w tym spora liczba dzieci. Były również grupy rowerowe z Kiszkowa, Pobiedzisk, Swarzędza, Murowanej
Gośliny i Skoków. Łącznie ponad trzysta rowerów pojawiło się na polanie w Zielonce.

P

rzybyli również przedstawiciele Powiatu
Poznańskiego, którzy na swoim stoisku
promocyjnym informowali o licznych działaniach turystycznych powiatu. Na rajdzie miało
również swoją prezentację PTTK oddział
Poznań Nowe Miasto, niezmiernie zasłużone
przy organizacji rajdu.
Pierwsze grupy turystów przybywały jeszcze
przed oficjalnym otwarciem mety o godzinie
dwunastej. Przed godziną trzynastą jako
ostatni dojechali rowerzyści z Poznania, którzy
do przebycia mieli niemal 40 km. Na mecie
było bardzo kolorowo od różnych strojów
sportowych i mieniących się w słońcu rowerów. Były także tandemy, na których przyjechali z przewodnikami rowerzyści słabiej
widzący. Wszyscy zostali zaproszeni do wspólnej zabawy w konkursach wiedzy turystycznej
i konkursach sprawnościowych. Dużą atrakcją
było zwiedzanie Arboretum w Zielonce pod
przewodnictwem Pana Mariana Grodzkiego.
Rajd miał również swoją część oficjalną. Eugeniusz Jacek Prezes Oddziału PTTK Poznań
Nowe Miasto wręczył odznaki honorowe
oddziału osobom bardzo zasłużonym dla turystyki: Tomaszowi Łęckiemu Burmistrzowi
Murowanej Gośliny i Przewodniczącemu
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
oraz Andrzejowi Kaleniewiczowi, pracownikowi Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, niezwykle
zasłużonemu dla promocji i rozwoju turystyki
rowerowej.
Ostatnim punktem rajdu było wręczenie
nagród ufundowanych przez: Powiat Poznański, Nadleśnictwo Łopuchówko, Wielkopolską
Wyższą Szkołę Turystyki i Zarządzania, Gminę
Murowana Goślina, Skoki i Pobiedziska dla laureatów konkursów.
Żal było odjeżdżać z pięknej polany nad jeziorem w Zielonce. Jednak obawa przed burzą
spowodowała, że po godzinie piętnastej (zgodnie z planem) meta zaczęła pustoszeć. Piechu-

rzy zostali odwiezieni specjalnym autobusem
do Murowanej Gośliny, rowerzyści wyruszyli
do swoich domów, a ostatni z nich przed
godziną szesnastą opuścili metę. Słońce cały
czas świeciło nad Zielonką, ale niektórych po
drodze mógł spotkać przelotny deszcz. W
niczym to jednak nie zmąciło zapewne wspaniałych nastrojów, w jakich powracali turyści.
Pamiątką z rajdu będzie dyplom uczestnictwa i
odznaka jak również licznie wykonywane zdjęcia.
Można powiedzieć: do zobaczenia za rok na III
Rajdzie po Puszczy Zielonka „Puszcza Wpuszcza”, ale do Puszczy Zielonka zapraszamy
przez cały rok. Niezwykłą atrakcją dla miłośników rowerów górskich na pewno będzie również jedyna w Wielkopolsce edycja BIKE
MARATON 2006, który 25 czerwca wystartuje z Murowanej Gośliny. Różnych imprez
kulturalnych i turystycznych będzie na terenie
Puszczy Zielonka i jej okolic bardzo dużo.

Zapraszamy również do uprawiania rodzinnej
turystyki pieszej i rowerowej na terenie Puszczy Zielonka. Zawsze jest tam pięknie.
Na koniec trzeba dodać, że organizatorami II
Rajdu po Puszczy Zielonka „Puszcza Wpuszcza”
byli: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
Powiat Poznański, PTTK – oddział Poznań Nowe
Miasto, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i
Zarządzania, Akwen z Czerwonaka, VI LO im. I.
J. Paderewskiego z Poznania.
Przy organizacji rajdu współpracowali: Nadleśnictwo Łopuchówko, Zarząd Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Leśny Zakład Doświadczalny z Murowanej Gośliny.
Andrzej Billert
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka
tel.: 061 811 46 83
e-mail: abillert@op.pll

Maraton rowerowy w Murowanej Goślinie

W

niedzielę 25 czerwca br. Murowana
Goślina stanie się centrum amatorskich wyścigów w kolarstwie górskim. Tego właśnie dnia odbędzie się jedyna w
Wielkopolsce edycja BIKE MARATONU. Na
trasy rowerowe Puszczy Zielonka wyruszą

rowerzyści na 3 dystansach:
• Mini – dla amatorów – 34 km,
• Mega – dla profesjonalistów – 59 km,
• Giga – dla elity – 94 km.
Tego dnia Murowana Goślina będzie gościć
również Policjantów i Strażników Miejskich z
terenu całej Polski (przyjazd zapowiedzieli
również Strażnicy Miejscy z innych krajów),
którzy to wezmą udział w Mistrzostwach Polski Policjantów oraz Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski Straży Miejskich w kolarstwie górskim. Organizatorami maratonu są
Miasto i Gmina Murowana Goślina, Związek
Międzygminny Puszcza Zielonka, Powiat
Poznański, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz TKKF Pałuki.
Współpracę organizacyjną nawiązały: Nadleś-

nictwo Łopuchówko, Leśny Zakład Doświadczalny oraz Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego, Akwen Czerwonak i Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki
i Zarządzania. Zgłoszenia do udziału w maratonie przyjmowane będą w biurze zawodów
(budynek ratusza – pl. Powstańców Wielkopolskich) w dniach 24-25 czerwca br. Program
zawodów przedstawimy Państwu w następnym wydaniu Biuletynu. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce BIKE MARATON
na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl
Arkadiusz Bednarek
insp. ds rozwoju obszarów wiejskich i turystyki
tel. 061 812 20 55 w. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
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Targ Wiejski 2006
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przejmie informujemy,
iż Urząd Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie,
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, sołectwo wsi
Boduszewo, OSP Boduszewo
oraz Pałac w Boduszewie, podjął się zorganizowania w dniu 10
czerwca 2006 roku (początek
imprezy godz. 15.00) we wsi
Boduszewo imprezy promującej
obszary wiejskie, ze szczególnym uwzględnieniem małej
przedsiębiorczości i produktów lokalnych z możliwością ich zbytu „TARG
WIEJSKI 2006”.
Wystawa ta jest już szóstą z kolei imprezą promującą obszary wiejskie, a
obecnie przygotowywana edycja TARGU WIEJSKIEGO, uzyskała znacznie większą rangę otrzymując za organizację trzeciej edycji nagrodę w
ramach konkursu: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach
strategii rozwoju obszarów wiejskich”. W zeszłorocznej edycji Targu
Wiejskiego wzięło udział około 2000 osób, które dokonywały zakupów,
degustowały dania na 42 stoiskach wystawienniczych.
Głównym celem wystawy jest promowanie tradycji, turystyki lokalnej
oraz sztuki ludowej. W zamierzeniu organizatorów jest również popularyzacja zmian wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, a dla najmłodszych edukacja poprzez kontakt z przyrodą i otoczeniem wiejskim.
W wystawie mogą wziąć udział rolnicy z płodami rolnymi i wyrobami
garmażeryjnymi pochodzącymi z własnych gospodarstw, hodowcy drobiu, plantatorzy upraw sadowniczych i warzywniczych itp., szkółkarze,
pszczelarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych, osoby zajmujące się drobną wytwórczością. W załączeniu przesyłamy proponowany
program wystawy. Uzgodniono, że cena za miejsce wystawiennicze usytuowane na terenie przyległym do Pałacu w Boduszewie (teren otwarty)
wynosi 20 zł. Osoby wyrażające chęć uczestniczenia oraz przedstawienia swoich wyrobów prosimy o przesłanie zgłoszenia (pocztą MIEJSKOGMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI, ul. Poznańska 16, 62-095
Murowana Goślina, lub faxem pod nr tel: 061 812 21 20) w terminie nieprzekraczającym 31 maja 2006 roku. Organizatorzy zapewniają zamówioną w zgłoszeniu ilość stolików i krzeseł. W związku z wyłącznością na
sprzedaż gastronomii na teren wystawy będą wpuszczani jedynie
wystawcy gastronomii z lodami, goframi oraz popcornem.
W razie dodatkowych pytań, wszelkich informacji udzielają: Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 21 20 lub 061 811 30 88, Pani Elżbieta Winogrodzka – sołtys
Boduszewa tel. 061 66 35 126, 0 502 071 655.
Arkadiusz Bednarek
inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich i turystyki
tel. 061 812 20 55 wew. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Ogłoszenie

WYNIKI KONKURSU OFERT
Zakończono postępowanie konkursowe, ogłoszone na podstawie zarządzenia z dnia 21 grudnia 2005 roku, na realizację zadań publicznych w
2006 roku przez organizacje pozarządowe. Tabela z podziałem środków
oraz terminami realizacji zadań dostępna jest na stronie internetowej
www.murowana-goslina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Zgłaszam moje uczestnictwo w
Wystawie Folkloru i Produktów Rolnych „TARG WIEJSKI 2006”
Imię:
Nazwisko:
Firma:
Telefon kontaktowy (domowy):
Telefon komórkowy:
Oferta wystawiennicza:
Proszę o przygotowanie (liczba sztuk):

data, miejscowość

PRZEJRZYSTA
P O L S K A

ogłasza nabór na stanowisko
DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne - średnie ekonomiczne,
pożądane - wyższe ekonomiczne,
Doświadczenie zawodowe:
konieczne- rok w dziale finansowym
pożądane-2 lata w dziale finansowym w jednostce samorządu terytorialnego
Dodatkowe umiejętności:
umiejętność dostosowywania tempa pracy do ustawowych terminów,
umiejętność śledzenia zmian w przepisach,
umiejętność planowania pracy,
biegła znajomość MS Office i zasad działania programów finansowoksięgowych.
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
ustawy o samorządzie gminnym,
Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
ustawy o finansach publicznych,
ustawy o podatku od towarów i usług,
przepisów o rachunkowości.
Pożądane cechy osobowości:
punktualność i dokładność,
wysoka kultura osobista,
samodzielność i komunikatywność,
zdolność myślenia analitycznego.
Zakres zadań na stanowisku:
1. prowadzenie całości spraw związanych z podatkiem od towarów i usług,
między innymi: wystawianie faktur VAT , ewidencja VAT , rozliczanie
podatku VAT,
2. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków
trwałych w użytkowaniu,
3. prowadzenie księgowości analitycznej i windykacji należności z tytułu
dzierżaw, opłat za wieczyste użytkowanie oraz z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży na raty,
4. sporządzanie sprawozdań z wyżej wymienionych źródeł dochodów
budżetowych,
5. opiniowanie umów zawieranych przez Urząd pod względem stawek
VAT
6. współpraca przy przygotowywaniu przelewów.
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 20 czerwca 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

Stół:

pieczątka

Krzesło:

podpis
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PRZEJRZYSTA
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ogłasza nabór na stanowisko
KIEROWNIKA REFERATU INWESTYCJI

ogłasza nabór na stanowisko
DS. PLANOWANIA I KONTROLI BUDŻETU

Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne - wyższe – budownictwo, architektura
pożądane - podyplomowe – organizacja procesu inwestycji.
Doświadczenie zawodowe:
konieczne - 2 lata w realizacji dużych inwestycji,
pożądane -1 rok w administracji samorządowej.
Dodatkowe umiejętności:
umiejętność wykonywania kosztorysów,
umiejętność wykonywania planów finansowych,
umiejętność dostosowywania tempa pracy do narzuconych terminów,
umiejętność planowania pracy,
umiejętność organizowania zespołów,
biegła znajomość MS Office.
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
prawo budowlane,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Prawo Zamówień Publicznych,
Ustawa o samorządzie gminnym,
KPA-podstawy.
Pożądane cechy osobowości:
umiejętność negocjacji,
punktualność i dokładność,
odporność na stres,
kreatywność,
samodzielność i komunikatywność,
zdolność myślenia analitycznego i abstrakcyjnego.
Zakres zadań na stanowisku:
– realizacja inwestycji gminnych – przygotowanie, nadzór, rozliczenie,
– współudział w przygotowywaniu programów gospodarczych,
– przygotowywanie założeń technicznych do szacunków finansowych i
wieloletnich planów inwestycyjnych,
– opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego,
– nadzorowanie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i
lokalizacja inwestycji celu publicznego,
– kierowanie opracowywaniem programów gospodarczych oraz programowanie rozwoju Gminy,
– prowadzenie całokształtu spraw związanych z firmą AQUANET S.A.,
– nadzorowanie przestrzegania prawa budowlanego w zakresie zgodności
z wydawanymi decyzjami administracyjnymi.
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).

Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne - średnie ekonomiczne,
pożądane - wyższe ekonomiczne,
Doświadczenie zawodowe:
konieczne -1 rok w dziale finansowym
pożądane - 2 lata w dziale finansowym w jednostce samorządu terytorialnego
Dodatkowe umiejętności:
umiejętność dostosowywania tempa pracy do ustawowych terminów,
umiejętność śledzenia zmian w przepisach,
umiejętność planowania pracy,
biegła znajomość MS Office i zasad działania programów finansowo
księgowych.
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
ustawy o samorządzie gminnym,
Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
ustawy o finansach publicznych,
przepisów o sprawozdawczości budżetowej,
przepisów o rachunkowości.
Pożądane cechy osobowości:
punktualność i dokładność,
wysoka kultura osobista,
samodzielność i komunikatywność,
zdolność myślenia analitycznego.
Zakres zadań na stanowisku:
1. przygotowanie planów finansowych urzędu, weryfikacja planów
finansowych jednostek budżetowych,
2. analizy dotyczące oświaty,
3. bieżący monitoring wykonania budżetu,
4. weryfikacja sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych
i sporządzanie sprawozdań i bilansów zbiorczych,
5. wyliczanie i przekazywanie dotacji dla jednostek oświatowych,
6. weryfikacja zgodności umów z planem finansowym urzędu oraz
prowadzenie referatowego rejestru umów,
7. współpraca przy tworzeniu wieloletniego planu finansowego oraz
ekonomiczne analizy,
8. współpraca przy rozliczaniu funduszy unĳnych,
9. kontrole finansowe w jednostkach budżetowych.
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 23 czerwca 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

Ogłoszenie

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
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
Skarbnik Romana Dudek: .....................................................061 811 30 02
Referat Inwestycji,
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
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak .........................061 892 11 93

Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 20 czerwca 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

Ogłoszenie
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
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności,
kierownik Anna Górska .........................................................061 812 23 11
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber .....................................................061 811 88 28
Biuro Rady Miejskiej, Ewelina Łupińska ..............................061 812 24 41
Komunikacja Społeczna, Promocja i Fundusze Europejskie
Barbara Florys, Paweł Woźniak .................... 061 812 20 55 w. 202 i 203
Straż Miejska ........................... kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja ........................................kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe .......................................................................... 999
Pogotowie Energtyczne ....................................................... 061 423 91 11
Wodociągi i kanalizacji sanitarnej (całą dobę) ...... 061 812 20 40 lub 994
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200) ..............061 835 90 66
Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie ...................... 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: biuletyn@murowana-goslina.pl

