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Zero tolerancji dla pĳanych kierowców

O

d dnia 1 lipca 2006 r. obowiązuje
przepis, który pozwala organom ścigania zabezpieczyć na poczet grzywny
pojazd samochodowy w przypadku stwierdzenia, że kierujący popełnił przestępstwo z
art. 172A par. 1 – jazda w stanie nietrzeźwym
– powyżej 1 ‰ alkoholu. W przypadku naszej
gminy przepis ten zastosowano w stosunku do
8 kierowców – zabezpieczono mienie 6 kierowców, którzy wpłacili kaucję w łącznej
wysokości 33000 zł oraz zatrzymano dwa
pojazdy samochodowe o wartości 6 tys. zł. W
bieżącym roku Policja i Straż Miejska zatrzymały 66 kierujących pojazdami w stanie po
użyciu alkoholu. W miesiącu styczniu tragicz-

nie zakończyła się jazda w stanie nietrzeźwym
trzech mieszkańców sąsiedniej gminy. W
wypadku zginęła młoda kobieta, mieszkanka
naszej gminy.
Miejmy nadzieję, że zastosowane przepisy
wpłyną na poprawę sytuacji i zmniejszą chęć
prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu.
Należy zdać sobie sprawę, że każdy, kto siada
za kierownicą pod wpływem alkoholu jest
przestępcą, potencjalnym mordercą.
Tadeusz Stencel
inspektor ds. obrony cywilnej
tel.: 061 812 20 55 w, 219
e-mail: t.stencel@murowana-goslina.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
P R Z E J R Z Y S TA
P O L S K A

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Murowana Goślina
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie uchwały nr IV/30/2007 z
dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Murowana Goślina.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina w godzinach
urzędowania do dnia 12.03.2007 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
Ogłoszenie

Murowana Goślina
10.000 miastem !

O

d pewnego czasu w gminie Murowana
Goślina skrupulatnie monitorowane
są zmiany demograficzne. Z radością
obserwujemy wzrost liczby mieszkańców. Z
prognoz wynikało, że liczba mieszkańców
miasta osiągnie 10.000 na przełomie roku
2006/2007. Nastąpiło to w dniu 16 stycznia
2007 r. Dziesięciotysięcznym mieszkańcem
okazała się osoba, która przybyła do
Murowanej Gośliny z województwa kujawsko
– pomorskiego.
Daria Tomczak
podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów
osobistych
tel.: 061 812 23 11
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K U LT U R A

Dwa lata temu w Murowanej
Goślinie narodził się pomysł, aby
stworzyć ofertę kulturalną dla
mieszkańców i wypoczywających
turystów pn.. „Murowane Lato”

Przygotowanie: MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI dom.kultury@murowana-goslina.pl

Z A POW IEDZI - PODSUMOWA NI A - W Y DA R ZENI A
Mistrz Polski w jeździe na orientację

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Łęcki

Mateusz Niedbała
Klub WKS Grunwald

Związek Międzygminny Puszcza
Zielonka

zapraszają na

Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski
w rowerowej jeździe na orientację.

Zawody odbędą sie 31 marca i 1 kwietnia 2007 w miejscowości Zielonka.
Specjalnie dla początkujących rowerzystów zostanie przygotowana trasa, z którą nikt nie będzie miał problemów.
Zapraszamy serdecznie do udziału.
Szczegółowy program imprezy znajdą Państwo w marcowym wydaniu biuletynu oraz na stronach internetowych:
www.mtbo.poznan.pl I www.murowana-goslina.pl

XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w pigułce

Z

bieraliśmy po raz drugi dla ratowania
życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę udzielania pierwszej
pomocy
• zebraliśmy 13.648,34 zł i 14,2 euro,
• w akcji zorganizowanej przez HDK PCKK
„Gośliniacy” 200 osób oddało 90 l krwi,
• przy ośrodku kultury został utworzony
sztab, który koordynował orkiestrowe
działania w mieście i gminie,
• na ulicach miasta i gminy kwestowało 23
wolontariuszy w towarzystwie koleżanek i
kolegów- serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy wrzucili symboliczny grosik do
puszek wolontariuszy,
• dzięki zaangażowaniu naszej policji i straży
miejskiej cała akcja przebiegła bezpiecznie,
• orkiestrowe imprezy odbyły się w: Białężynie, Długiej Goślinie, Łopuchowie, sali
OSP w Murowanej Goślinie, Gimnazjum

•

•

•
•

nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Piwnicy
PUB II; grano kolędowo, hip-hopowo i
rock’ndrolowo,
przeprowadzono 4 licytacje, najdrożej
sprzedano koszulkę XV finału(za kwotę250
zł zakupu dokonał kolekcjoner orkiestrowych koszulek p. Karol Schulz) oraz policyjnego „Pyrka” (za 250 zł ponownie kupił
go p. Ryszard Nowak),
w sztabie komisyjnie liczono wszystkie
przychody i rozliczano wolontariuszy, serdeczne podziękowania za tą mozolną
pracę dla: Ewy Nowak, Elżbiety Pawlak,
Zdzisławy Trojanowskiej, Doroty Stencel i
Agnieszki Wojtery,
dzięki przyjaciołom naszego sztabu o godz.
20.00 na placu Spółdzielni „Rolnik” zabłysło piękne „światełko do nieba”,
w orkiestrowe działania w mieście i gminie
zaangażowanych było ok. 300 osób, serdecznie dziękuję wszystkim razem i każ-

demu z osobna, są to uczniowie, nauczyciele, rodzice, krwiodawcy, członkowie
naszego sztabu; bez WAS nie byłoby tego
finału.
Serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom,
za ofiarowane pieniążki na światełko i podarowane przedmioty na licytacje. Są nimi: Stefan i Kinga Baszczyńscy, „Lacpol” PHZ SM
sp.z.o.o Zakład Przetwórczy Kazeiny, Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy, Zakład
Kamieniarski Tadeusz Olszewski, Cech Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców,
Przedsiębiorstwo Usługowe Stefan Wysocki,
Grzegorz Korman Piwnica Pub, Magdalena i
Wieńczysław Rakowski, Danuta i Krzysztof
Baszczyńscy, Zdzisława Kłos Stacja Paliw,
SKOK Jaworzno, Ryszard Nowak, Bogdan
Andrzejewski, Alicja Kobus.
Arleta Włodarczak
Szef Goślińskiego Sztabu XV Finału WOŚP
te\.: 061 812 21 20

„Szalony Koń” w Murowanej Goślinie czyli spotkanie z Bohdanem Smoleniem

D

zień 13 stycznia okazał się pechowy
pod jednym względem – nie można
było zorganizować imprezy w sali
Forum Gimnazjum nr 1, dlatego kolejne Kulturalne Szabada miało wiele wspaniałych atrakcji
i jeden ogromny minus, czyli miejsce. Sala
Remizy OSP okazała się zdecydowanie za mała
dla wszystkich, którzy gremialnie zjawili się na
hasło: Bohdan Smoleń.
Popularny aktor kabaretowy i filmowy okazał
się zapalonym koniarzem, stąd w programie
znalazły się „końskie” zadania przygotowane
przez Kazimierza Kosakowskiego, piosenki i
zagadki. Tradycyjnie już były: liryczne piosenki
wykonane przez Katarzynę Kasprzak specjalnie dla gościa, rysowanie autokarykatury,

kolejny odcinek przygód Rodzinki Szabada.
Bohdan Smoleń, artysta nieznacznej postury,
ale wielkiej skromności dzielnie przetrzymał
różne nieoczekiwane sytuacje. W pięknej pio-

sence zaprezentował się ponadto Marek
Makowski ze Studia Poezji Śpiewanej i Piosenki
Literackiej poznańskiego Zamku. Wykonawcami byli, jak zawsze, członkowie zespołów
Ośrodka Kultury - Teatrzyku „Zielona Goś” i
Teatru młodzieżowego „Gang Marcina” pod
wodza niestrudzonego Marcina Matuszewskiego.
Wszyscy, którzy uczestniczyli w poprzednich
Kulturalnych Szabada i znali konwencję tychże
spotkań, byli usatysfakcjonowani.
Sponsorem spotkania był Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy. Ogromne podziękowania!
Lucyna Bełch
Dyrektor MGOKiR

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza na:
Termin

Nazwa imprezy

Miejsce

niedziela 4 marca, godz. 10.00

X Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach

Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 16

sobota 23 marca, godz. 10.00

Eliminacje Gminne IX Powiatowego Konkursu Recy- Klub Osiedlowy
tatorskiego „WIOSENNE PRZEBUDZENIE”
Nowy Rynek 8

niedziela 24 marca, godz. 10.00
niedziela 24 marca, godz. 18.00
piątek 30 marca, godz.10.00

Teatralia - Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych
Goślińska Inwentura Artystyczna

sala forum Gimnazjum nr 1

Dzień Życia

Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

Wielki Finał IX Powiatowego Konkursu Recytator- sala OSP
skiego „WIOSENNE PRZEBUDZENIE”
ul. Rogozińska 15
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UR Z ĄD, R ADA

Organ stanowiący i kontrolny gminy.
Jeżeli siedziba rady gminy znajduje
się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę
Rady Miejskiej.

Przygotowanie: SEKRETARZ, REFERAT ORGANIZACYJNY, BIURO RADY MIEJSKIEJ rada.miejska@murowana-goslina.pl

AK TUALNOŚCI - R ADA MIEJSK A - UR Z ĄD - AKCJE

Zmiany kadrowe

W

raz z końcem starego roku zakończyły pracę w Urzędzie Miasta i
Gminy w Murowanej Goślinie i przeszły na zasłużoną emeryturę Panie Irena
Nowak i Barbara Mizgier. Ich miejsca zajęli
wyłonieni we wcześniejszych konkursach Pani
Żaneta Piasecka z Murowanej Gośliny oraz
Pan Paweł Zgoła z Poznania.

Natomiast w styczniu został rozstrzygnięty
konkurs na stanowisko ds. oświaty, który
wygrała Pani Teresa Dutkiewicz z Koziegłów. Na czas wprowadzenia jej w nowe obowiązki pracować będzie u boku p. Iwony
Szczodrowskiej. Pani Teresa posiada zarówno
wykształcenie jak i doświadczenie zawodowe
konieczne do zajmowania ww. stanowiska. W
ostatnich latach pracowała w wydziale oświaty
w Urzędzie Miasta Poznania.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Tel. 061 8118828
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

Posiedzenie komisji

Sesja rady miejskiej

dniu 12 lutego 2007 roku odbyło się
posiedzenie połączonych Komisji
Gospodarczej i Oświatowo-Społecznej. Składało się z II części.

dniu 06 stycznia 2007 r. o godz.
17.30 w sali Miejsko Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji przy ul.
Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie odbyła
się III Sesja Rady Miejskiej, na której radni
podjęli jednogłośnie uchwałę Rady Miejskiej w
sprawie przystąpienia do zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Murowana Goślina.

W

• I cześć - wyjazdowa - obejmowała wizytę
radnych, sołtysów, przewodniczących
osiedli oraz pracowników urzędu w Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Kochanowskiego, w przepompowni w Raduszynie
oraz w oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie. Radni mogli zapoznać się z zasadami
współpracy gminy Murowana Goślina ze
spółką „Aquanet” oraz przyjrzeć się z bliska, jak funkcjonują powyższe obiekty.
• II część posiedzenia odbyła się w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji i
poświęcona była prezentacji „Strategii
Rozwoju Turystyki”. Temat przedstawił
pracownik Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka” p. Andrzej Billert.

W

Kolejna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 5
marca 2007, a poprzedzą ją posiedzenia komisji gospodarczej – 28 lutego 2007 r. oraz Komisji Oświatowo – Społecznej w dniu 1 marca
2007 roku.
Ewelina Łupińska
Biuro Rady Miejskiej
tel. 061 812 24 41
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

Ewelina Łupińska

Rozszerzenie Unii Europejskiej

P

ierwszego stycznia br. do Unii Europejskiej oficjalnie przyjęte zostały Bułgaria i
Rumunia. Wydarzenie to uzupełnia rozszerzenie UE dokonane w 2004 roku, kiedy to
do Unii przystąpiła także Polska. W obu tych
rozszerzeniach UE przyjęła łącznie 12 nowych
krajów, z których 10 przed 1989 rokiem należało do tzw. bloku wschodniego, a 2 pozostałe
(Cypr i Malta) od 1990 roku posiadały status
kandydata.

Proces rozszerzenie Unii Europejskiej o 12
nowych, niżej rozwiniętych państw wiązał się
z wyasygnowaniem wielomiliardowych kwot
na pomoc finansową dla nich. Pomoc ta z
początku kierowana była na wspieranie
budowy instytucji demokratycznego państwa
w krajach postkomunistycznych, a potem
stopniowo coraz więcej środków przeznaczanych było na inwestycje infrastrukturalne,
wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, szkolenia a
także dostosowanie systemów prawnych krajów kandydujących do standardów Unii Euro-

pejskiej. Unia zatem nie tylko wymagała osiągnięcia określonych zmian, ale jednocześnie
finansowo i organizacyjnie w tym pomagała.
Wsparcie unĳne przepływało głównie poprzez
program PHARE, który z początku służyć miał
zarządzaniu pomocą finansową dla Polski i
Węgier, potem zaś został rozszerzony na
pozostałe kraje członkowskie.

ponadto uzyskać pomoc finansową w drugiej
rundzie przyznawania środków (w 2006 roku
na rozbudowę starego ratusza na potrzeby
biblioteki publicznej). Pieniądze unĳne zainwestowane też zostaną na terenie gminy w
ramach projektów złożonych przez Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka” (szlak kościołów drewnianych).

Od momentu przystąpienia do Unii każdy z
nowych krajów członkowskich uzyskał dostęp
do nowego źródła pomocy finansowej – funduszy strukturalnych. Polska stała się największym biorcą tych środków spośród nowych
członków UE, czego nie zmieni też przyjęcie
Bułgarii i Rumunii.

Szymon Bielecki
e-mail: szymon.bielecki@murowana-goslina.pl

Jak pokazują pierwsze dane, Polska bardzo
dobrze radzi sobie z wykorzystaniem dostępnych jej programów. Szczególnie wysokie jest
wykorzystanie możliwości przez samorządy
(w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ZPORR) oraz
przedsiębiorstwa (w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, SPO WKP).
Gmina Murowana Goślina jest przy tym jednym z liderów w tej dziedzinie w województwie wielkopolskim. Nie tylko uzyskała ona
jedną z trzech największych dotacji na inwestycje infrastrukturalne (projekt budowy 17
ulic zatwierdzony w 2004 roku) i następnie
projekt ten z powodzeniem – choć nie bez
przeszkód – zrealizowała, ale udało jej się
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I N W E S T YC J E

Przygotowanie: REFERAT INWESTYCJI, BARBARA FLORYS, WIOLETTA WOJCIECHOWSKA; inwestycje@murowana-goslina.pl

INWEST YCJE - REMONT Y - DROGI

Inwestycje Drogowe w nadchodzącym roku

W

ramach comiesięcznych informacji
na temat bieżących przedsięwzięć
gminnych – kilka słów na temat przygotowanych inwestycji drogowych.
W dniu 21 grudnia 2006 Starosta Poznański
wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę sieci ulic
położonych przy ul. Mściszewskiej (ulice
Żeromskiego, Bolesława Prusa, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Marii Konopnickiej, Mściszewska, Lipowa wraz z częścią
Łąkowej). Tym samym udało się zamknąć
pierwszy etap przygotowań do realizacji
wymienionych ulic, a opracowana dokumentacja będzie podstawą do przygotowania aplikacji o dofinansowanie przedsięwzięcia. Przy tej
okazji należy podziękować mieszkańcom
Osiedla Samorządowego nr2 za szczególne
zaangażowanie w proces uzgadniania dokumentacji. Dzięki uwagom Pani Radnej Alicji
Kobus oraz Panów Jana Bromberka, Zenona
Chajdackiego i Pawła Kubiaka udało się wypracować rozwiązania godzące wymogi narzucane przez normy branżowe z oczekiwaniami
mieszkańców.

Z kolei podczas roboczych spotkań w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich dokonano uzgodnień dotyczących modernizacji
ulicy Poznańskiej. W ramach współpracy z
WZDW przewiduje się na bieżący rok budowę
Ronda na skrzyżowaniu z ulicą Długą i Śliwkową, budowę elementów spowalniających
ruch na wjeździe do Gminy, budowę chodnika

łączącego os.600 lecia z przystankiem autobusowym oraz budowę równoległej z ul.Poznańską ścieżki rowerowej. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach programu poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego (tzw. BRD).
Jeśli chodzi o realizację obwodnicy Murowanej
Gośliny to uzgodniono harmonogram działań
zgodnie z którym ta warta ponad dziewięćdziesiąt milionów złotych inwestycja winna
zakończyć się w roku 2012. Gmina Murowana
Goślina wywiązała się z zobowiązań dotyczących przygotowania niezbędnych dokumentów, w związku z czym WZDW przygotowuje
się do przetargu na aktualizację posiadanej
dokumentacji. Przy realizacji przedsięwzięcia
przewiduje się skorzystanie z obowiązującej
tzw. „specustawy” ułatwiającej regulowanie
kwestii własnościowych przy tego typu inwestycjach.
Igor Bondarczuk
kierownik Referatu Inwestycji
tel.: 061 812 20 55 w. 214
e-mail: i.bondarczuk@murowana-goslina.pl

Robót drogowych coraz więcej – firm drogowych jak na lekarstwo.

W

roku 2006, po raz pierwszy po wielu
latach, zaobserwowaliśmy brak
wykonawców na roboty drogowe.
Do tej pory firmy drogowe czekały na zamówienia w długich kolejkach, a ceny rynkowe
obniżyły się do granic opłacalności.
Nareszcie drogowcy doczekali się.
Rok 2006 okazał się niełatwy dla inwestorów.
Przykładem na terenie naszej gminy jest
remont ulicy Mściszewskiej na odcinku od ulicy
Kochanowskiego do ulicy Starczanowskiej.
Niewielkie zadanie, na które z trudem uzbierano środki finansowe. Zaledwie około 200 m
drogi.

Urząd Miasta i Gminy
informuje, że:
• w miesiącu marcu br rozpocznie się procedura przetargowa związana z budową
ulicy Bukowej oraz chodnikami przy
ulicy Cisowej i Świerkowej. Planowany
termin rozpoczęcia prac budowlanych
wyznaczono na miesiąc czerwiec br.,
• w miesiącu marcu br. rozpocznie się procedura przetargowa związana z wykonaniem robót ziemnych dla budowy ulicy
Cichej. Termin rozpoczęcia prac planuje
się na miesiąc czerwiec br.,
• obecnie trwają prace nad przygotowaniem założeń do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w zakresie
budowy ulicy Polnej. Planowane jest etapowanie tak dużej inwestycji.
Wioletta Wojciechowska

Wydawało się, że zadanie jest proste i wszystko
pójdzie sprawnie. Tymczasem było zupełnie
inaczej. Na pierwszy przetarg nieograniczony
nie wpłynęła żadna oferta. Na drugi przetarg
nieograniczony - również żadna oferta.
Zapadła decyzja o udzieleniu zamówienia „z
wolnej ręki”. Wybrano miejscowego wykonawcę.
Problemy pojawiły się już na początku. Na
rynku zabrakło materiałów: kamiennych /
tłucznia / oraz betonowych / krawężników,
obrzeży /. Jeszcze większe problemy były z
podwykonawcami robót bitumicznych, którzy
obłożeni zleceniami ponad swoje możliwości -

wycofywali się lub przekładali terminy na ułożenie kolejnych warstw bitumicznych z dnia na
dzień.
Pomimo, że jesień w tym roku była wyjątkowo
długa, a warunki do układania betonów asfaltowych korzystne aż do 10 stycznia, to i tak
ostatniej warstwy nie zdołano ułożyć przed
chłodami i śniegiem.
Teraz trzeba czekać do wiosny.
Użytkowników ulicy przepraszamy za utrudnienia w ruchu.
Elżbieta Leszkowicz
Referat Inwestycji
tel.: 061 812 20 55 w. 213
e-mail: ela.leczkowicz@murowana-goslina.pl

- informuje
•
W ramach budowy wodociągu we wsi Głęboczek, polegającej na budowie nowej stacji
wodociągowej oraz wymianie istniejącej sieci wodociągowej, finalizowane są prace na wybudowanej stacji wodociągowej i uruchamiany jest ostatni etap prac na sieci wodociągowej, zlokalizowanej w drodze powiatowej. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe w II połowie stycznia,
realizacja inwestycji zostanie zakończona w lutym br.
•
Realizowane są prace przy budowie wodociągu ulicznego dla powstającej w tym rejonie ulic Podbipięty – Wołodyjowskiego, polegające na budowie wodociągu ulicznego dla powstającej w tym rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jej zaawansowanie oceniane jest
na 80%. Zakończenie realizacji planowane jest na koniec marca br.
•
W styczniu zakończono budowę wodociągu w ulicy Nadwarciańskiej. Zeealizowana
inwestycja pozwoli mieszkańcom ulicy Nadwarciańskiej w Raduszynie na przyłączenie swoich
budynków do wodociągu AQUANET. Pozwoli również na likwidację obecnego źródła wody
(zużyta technicznie stacja wodociągowa nie będąca we władaniu AQUANET).
•
Kończone są prace przy budowie wodociągu łączącego Uchorowo i Białężyn. W efekcie znacznie poprawią się warunki dostawy wody w Białężynie (likwidacja niedoborów wody,
szczególnie widoczna w okresie letnim oraz poprawa jej ciśnienia w sieci). Pojawiło się niewielkie opóźnienie problemów realizacji, wynikające z problemów terenowo prawnych na trasie
wodociągu w Uchorowie. Planowane zakończenie inwestycji to koniec lutego br.
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P O D AT K I

Przygotowanie: REFERAT GOSPODARKI FINANSOWEJ: BARBARA ŁUKASIEWICZ, HONORATA DZIEL, KATARZYNA POLCYN-BORYSOWSKA

S TAW K I - Z M I A N Y - D E C Y Z J E

Podatek od środków transportowych

P

odatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, w których
posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające
opodatkowaniu:
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej
masie całkowitej od 3,5 tony,
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
• autobusy

Podatnikom podatku od środków transportowych przypomina się, iż są zobowiązani
corocznie składać deklarację (DT-1) na dany
rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a
jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym
dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia

okoliczności uzasadniających powstanie tego
obowiązku. Dodatkowymi okolicznościami
powodującymi konieczność złożenia deklaracji
są: powstanie lub wygaśnięcie obowiązku
podatkowego w trakcie roku podatkowego,
zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby
podatnika, jak również korekta nieprawidłowo
wypełnionej deklaracji.
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, w przypadku nabycia
nowego środka transportowego (wcześniej
nierejestrowanego) – powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym środek transportowy został zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia
środka transportowego zarejestrowanego już
wcześniej – od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym środek
transportowy został nabyty lub ponownie
dopuszczony do ruchu, po upływie okresu, na
jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z
ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy
został wyrejestrowany lub wydana została
decyzja organu rejestrującego o czasowym
wycofaniu pojazdu z ruchu.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego obowiązek
podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu
do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Podatek od środków transportowych jest
płatny bez wezwania na konto Urzędu:
• Urząd Miasta i Gminy Murowana GoślinaPGBS w Pobiedziskach O/Murowana
Goślina Nr 59 90440001 0020 0200 0156
0005
Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
• do 15 lutego – I rata
• do 15 września – II rata
Formularz deklaracji można uzyskać w pokoju
nr 7 oraz punkcie informacyjnym Urzędu.
Honorata Dziel
inspektor ds. podatków i opłat
tel. 061 812 23 63 w. 130
e-mail: h.dziel@murowana-goslina.pl

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2007 rok

N

a Sesji Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie w dniu 11 grudnia 2006 roku
radni uchwalili stawki podatków i opłat
lokalnych na 2007 rok.
Stawki podatku od nieruchomości na 2007
rok dla większości kategorii podatkowych
wzrosły średnio o 1 % w stosunku do stawek
obowiązujących w 2006 roku. Wzrost ten
odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych
trzech kwartałów 2006 roku tj. wskaźnikowi,
wg którego ulegają podwyższeniu górne granice
stawek kwotowych.
Stawki powyższe określone zostały w Uchwale
Rady Miejskiej Nr I/12/2006 z dnia 11 grudnia
2006 roku.

Stawka podatku od posiadania psów na
2007 rok uchwalona została w wysokości 18 zł
za każdego psa. W stosunku do 2006 roku
stawka podatku wzrosła o 1 zł.
Stawka podatku od posiadania psów na
2007 rok, sposób jej poboru przez wyznaczonych inkasentów, termin zapłaty oraz sposób
powstawania obowiązku podatkowego określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr
II/14/2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku.

Stawki podatku od środków transportowych na 2006 rok wzrosły średnio o 1 % w
stosunku do stawek obowiązujących na 2006
rok.
Przy uchwalaniu powyższych stawek wzięto
pod uwagę wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych za okres pierwszych
trzech kwartałów 2006 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.

Stawki opłaty targowej na 2007 rok ustalono
w wysokości:
• 16 zł – od sprzedaży artykułów rolnych
• 24 zł – od sprzedaży artykułów pozostałych
• 8 zł - od sprzedaży artykułów rolnych
dokonywanych przez podatników podatku
rolnego posiadających gospodarstwo rolne
na terenie miasta i gminy Murowana
Goślina
W stosunku do 2006 roku stawki opłaty targowej wzrosły o 1 zł w dwóch ostatnich kategoriach. Pierwsza kategoria pozostała na poziomie
roku ubiegłego.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr II/13/2006 z dnia 11
grudnia 2006 roku określono stawki opłaty targowej na 2007 rok, sposób poboru opłaty targowej oraz wyznaczono inkasentów.

Stawki podatku od środków transportowych zostały określone w Uchwale Rady Miejskiej Nr II/15/2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku.

Stawka podatku rolnego na 2007 rok wynosi
80,00 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Rada Miejska obniżyła cenę żyta ogłoszoną

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowiącą podstawę obliczenia podatku
rolnego wynoszącą 35,52 zł za 1 q do 32,00 zł
za 1 q.
Przyjęcie w tej kwocie ceny żyta skutkuje przyjęciem stawki podatku rolnego na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w kwocie 80,00
zł za 1 ha przeliczeniowy i 160,00 zł za 1 ha
fizyczny.
Stawka podatku leśnego na 2007 rok wynosi
29,414 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Rada Miejska przyjęła średnią cenę sprzedaży
drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego wynoszącą 133,70 zł za
1 m3 stanowiącą podstawę obliczenia stawki
podatku leśnego.
Przedstawione zostało stanowisko Burmistrza
w sprawie podatku leśnego na 2007 rok uzasadniające przyjęcie w/w ceny drewna.
Spowodowało to brak potrzeby podejmowania
uchwały w powyższej sprawie.
W/w uchwały Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie weszły w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego. Powyższe
uchwały w pełnym brzmieniu są dostępne na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina oraz na tablicy ogłoszeń w
budynku urzędu.
Barbara Łukasiewicz
zastępca kier Referatu Gospodarki Finansowej
tel.: 061 812 20 55 w. 132
e-mail: barbaral@murowana-goslina.pl
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Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej
Izby Rolniczej

Zwrot akcyzy

4

lutego br. odbyły się wybory członków Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Lokale wyborcze znajdujące się w Boduszewie, Białeżynie i Długiej Goślinie odwiedziło 93
z 1801 osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza w naszej gminie wyniosła
5,16 % i była jedną z najwyższych w gminach naszego powiatu (średnia w powiecie poznańskim
to 2,3 %) Z terenu gminy Murowana Goślina wybieranych było dwóch członków do Rady
Powiatu Poznańskiego z 3 zgłoszonych kandydatów. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
obwód nr 1
obwód nr 2
obwód nr 3
SUMA
w Białeżynie w Boduszewie w Długiej Goślinie GŁOSÓW
ilość oddanych głosów

20

37

36

93

imię i nazwisko kandydata
1 Pawlak Jarosław Józef

17

0

25

42

2 Strykowski Marek Marian

15

2

32

49

3 Szóstak Janusz Bernard

3

37

5

45

Do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej wybrani zostali Panowie: Marek Marian Strykowski z Długiej Gośliny oraz Janusz Bernard Szóstak z Boduszewa. Zwycięzcom gratulujemy
wyboru i życzymy owocnej pracy w strukturach Izby Rolniczej.
Arkadiusz Bednarek

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

O

ddział Regionalny KRUS w Poznaniu
informuje, że organizatorami kolejnej
edycji Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa
Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz
producenci maszyn i urządzeń rolniczych o ile
zadeklarują swój udział w organizacji konkursu
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony
zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Udział w konkursie mogą brać pełnoletnie
osoby prowadzące produkcyjną działalność
rolniczą, które wypełnią i podpiszą formularz
„Zgłoszenie udziału w konkursie” i złożą do
najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału
Regionalnego KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Placówkach Terenowych lub Oddziale Regionalnym i na stronie internetowej: www.krus.gov.
pl. (na stronie również regulamin Konkursu).
W zgłoszonych do Konkursu gospodarstwach
oceniane będą elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy. Dla laureatów Konkursu
przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.
Szczegółowe informacje o Konkursie można
uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS
w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50 nr tel. 0618559935, 8559936 i Placówkach Terenowych
KRUS.
Właściciele trzech najbezpieczniejszych gospodarstw etapu regionalnego i wojewódzkiego
poprzednich edycji (laureaci) nie mogą brać
udziału w konkursie przez okres trzech kolejnych lat.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
konkursie.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

P

rzypominamy mieszkańcom Sołectw, iż wybory na Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich
odbędą się w następujących terminach:

DATA

GODZINA

SOŁECTWO

MIEJSCE SPOTKANIA

22.02.2007

17.00

NIESZAWA

ŚWIETLICA RSP ZGODA

22.02.2007

19.00

UCHOROWO

ŚWIETLICA WIEJSKA

26.02.2007

17.00

ŁOPUCHÓWKO

SALA NADLEŚNICTWA ŁOPUCHÓWKO

26.02.2007

19.00

GŁĘBOCZEK

SALA NADLEŚNICTWA ŁOPUCHÓWKO

27.02.2007

17.00

KAMIŃSKO

ŚWIETLICA WIEJSKA

13.03.2007

17.00

PRZEBĘDOWO

ŚWIETLICA

13.03.2007

19.00

BODUSZEWO

ŚWIETLICA WIEJSKA

14.03.2007

17.00

TROJANOWO

SALA RSP PACZKOWO

14.03.2007

19.00

STARCZANOWO

REMIZA OSP MŚCISZEWO

20.03.2007

17.00

WOJNOWO

ŚWIETLICA WIEJSKA

20.03.2007

19.00

ŁOPUCHOWO

SZKOŁA PODSTAWOWA

22.03.2007

18.00

RAKOWNIA

ŚWIETLICA WIEJSKA

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w spotkaniach.

K

ażdy rolnik, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej powinien
zbierać faktury VAT.
• W terminie od 1 marca 2007 r. do 31
marca 2007 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do burmistrza miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz
fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w
okresie od 1 września 2006 r. do 28 lutego
2007 r.,
• W terminie od 1 września 2007 r. do 30
września 2007 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza miasta, w
zależności od położenia gruntów rolnych
wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2007 r. do 31
sierpnia 2007 r.
w ramach kwoty zwrotu podatku określonej
na 2007 r.
Zwrot podatku w 2007 r. wynosić będzie:
• 47,30 zł x ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1) 2 - 31 maja 2007 r. w przypadku pierwszego wniosku
2) 2 - 30 listopada 2007 r. w przypadku drugiego wniosku
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo
przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.
Szczegółowych informacji na temat zwrotu
podatku akcyzowego udzielają Barbara Łukasiewicz i Katarzyna Polcyn-Borysowska tel.061
8122-363 wew.132, pokój nr 6,7 UMiG Murowana Goślina.
Barbara Łukasiewicz
Z-ca Kierownika Referatu Finansowego

Wybory Sołtysów
– pierwsze wyniki

W

pierwszych dniach lutego na terenie
naszej gminy odbyły się pierwsze z
zaplanowanych spotkań z mieszkańcami sołectw. Mieszkańcy Sołectw podczas
spotkań dokonali wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich na kadencję 2007 - 2011. Nowo wybranymi Sołtysami zostali:
• w Łoskoniu Starym – Pani Izabela Olejniczak,
• w Białeżynie – Pan Tadeusz Marciniak,
• w Białęgach –
• w Długiej Goślinie –
W wymienionych Sołectwach zmieniono także
członków Rad Sołeckich. Wszystkim osobom
wybranym składamy gratulacje. Więcej szczegółów dotyczących wyborów podamy Państwu w marcowym wydaniu biuletynu samorządowego.
Arkadiusz Bednarek
- gł. spec. ds. promocji , turystyki i rozwoju
obszarów wiejskich
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
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B E Z PI E C Z E Ń S T WO

Przygotowanie: STRAŻ MIEJSKA, POLICJA, TADEUSZ STENCEL straz.miejska@murowana-goslina.pl

I N F O R M A C J E - R E L A C J E - KO M U N I K AT Y

Pĳany kierowca kontra Straż
Miejska, operator monitoringu i
Policja

Nielegalne składowisko odpadów w
centrum miasta

sobotni wieczór (20.01) uwagę patrolu Straży Miejskiej zwróciło białe Audi zaparkowane nieprawidłowo na płycie
Nowego Rynku - więc strażnicy przystąpili do interwencji.
Mężczyzna, który siedział na miejscu kierowcy auta nie przyznał się do
kierowania pojazdem - twierdząc, że kierowcą była jego koleżanka,
która poszła do domu.
Było to zupełnie zrozumiałe - biorąc pod uwagę, że było od niego czuć
charakterystyczny zapach - wskazujący na to, że spożywał alkohol.
Nieocenioną pomocą w rozwiązaniu tej “tajemniczej” sprawy był
monitoring. Zapis kamery monitorującej Nowy Rynek potwierdził, że
to nietrzeźwy mężczyzna kierował Audi a tajemnicza kobieta nigdy nie
istniała. Kierowca został przekazany wezwanemu na miejsce zdarzenia
patrolowi Policji, samochód zaś odjechał lawetą na parking depozytowy. W ten sposób dzięki sprawnej współpracy Straży Miejskiej, Policji i mperatora monitoringu - został ujęty pĳany kierowca.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel.: 061 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

W trakcie kontroli porządkowych Strażnicy Miejscy odkryli na terenie
jednej z nieruchomości w centrum Murowanej Gośliny składowisko
około 10 m3 odpadów komunalnych znajdujących się w budynku gospodarczym przylegającym bezpośrednio do mieszkalnego.
W wyniku kontroli strażnicy ustalili, że mieszkańcy nieruchomości
od dłuższego czasu nie posiadają
umowy na wywóz nieczystości
stałych ani pojemnika na odpady,
a śmieci pochodzące z gospodarstwa domowego wrzucają do
tego pomieszczenia.
Najemca nieruchomości stanie za
to przed sądem, a składowisko
zostanie usunięte na jego koszt.

Bezpieczne szkoły

Czyżby sezon na pĳanych nieletnich?

piatek 9 lutego kończy się na terenie gminy Murowana Goslina przegląd szkół w zakresie bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży.
Celem było uzyskanie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie
szkoły i podjętych działaniach profilaktycznych. Przeglądem zostały
objęte wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja w gminie.
W zespole dokonującym przeglądu brał udział przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Policji, przedstawiciele Urzędu Miasta i
Gminy Murowana Goślina oraz Straży Miejskiej.
Wnioskami podzielimy się w następnym biuletynie.

ciągu czterech dni (3 - 6 lutego) dzięki czujności mieszkańców
strażnicy miejscy zatrzymali w okolicach Os. Zielone Wzgórza
ośmioro nieletnich w wieku 14 -16 lat będących w stanie
nietrzeźwości.
Jeden z 14 letnich chłopców (1,65 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu) w sobotnią noc został przewieziony karetką pogotowia na
oddział detoksykacji Szpitala im. Raszei w Poznaniu, we wtorek zaś do
będącej w stanie upojenia alkoholem 16 - latki strażnicy wzywali
pogotowie, aby lekarz orzekł czy można przekazać ja rodzicom czy
konieczna będzie hospitalizacja.
Dziękujemy mieszkańcom za szybkie i precyzyjne przekazanie informacji, która być może uchroniła nieletnich od nieszczęścia.
Piotr Kubczak

W

W

Teresa Dutkiewicz
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 813 30 03

Piotr Kubczak

W

Zbiórka surowców wtórnych

W

związku z licznymi pytaniami i uwagami odnośnie organizacji selektywnej zbiórki odpadów (szkło, plastik, makulatura) na terenie gminy przypominamy, że surowce wtórne od właścicieli
nieruchomości odbiera firma, z którą mają
Państwo podpisaną umowę na wywóz
odpadów komunalnych. Gmina już nie organizuje zbiórki surowców wtórnych. Firma taka
ma obowiązek zorganizować i odbierać surowce wg harmonogramu (przypominamy go
poniżej). Jeżeli firma do dziś nie dostarczyła
worków lub ich nie odebrała, proszę się z nią
skontaktować i poprosić o wypełnianie tego
obowiązku (zapisany on został w koncesji).
Jeżeli firma nadal będzie świadczyła usługi bez
poprawy jakości, najprostszym rozwiązaniem
jest wypowiedzieć taką umowę i zawrzeć
nową z innym przedsiębiorcą. Wykaz firm
posiadających zezwolenie na odbieranie
odpadów komunalnych, przedstawiony został
w poprzednim biuletynie samorządowym oraz
dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.
Zmiana systemu zbiórki jest efektem zmiany

MIESIĄC

DZIEŃ ZBIÓRKI

STYCZEŃ

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. W założeniu ustawodawcy to klient
ma nadzorować jakość usługi świadczonej
przez firmę.
Jeżeli któraś z firm odmawia zorganizowania
zbiórki prosimy o informację do Urzędu. Firmy
nie wywiązujące się z obowiązków, zostaną
wezwane do usunięcia uchybień. W przypadku
braku reakcji, takiej firmie zostanie odebrana
koncesja.
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Michał Walkowiak
tel.: 061 812 20 55 wew. 206
srodowisko@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

„Nigdy nie jest
tak, żeby
człowiek,
czyniąc dobrze
drugiemu,
tylko sam był
dobroczyńcą –
– jest również
obdarowanym.”
Jan Paweł II
Rozpoczął się okres rozliczania podatku od
dochodu za rok 2006. Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie
– posiadającej status organizacji pożytku publicznego – zachęca do przekazywania 1%
podatku od dochodu. Termin składania zeznań
podatkowych mĳa 30 kwietnia 2007 roku.

8
Poniżej podajemy dane Fundacji, na które
można dokonywać przelewów:
FUNDACJA EDUKACYJNA
im. JANA PAWŁA II
ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina
Pobiedzisko-Gośliński BS w Pobiedziskach
Oddział Murowana Goślina
Nr konta: 35904400010020020025540001
Fundacja o d 6 lat wspiera zdolną młodzież z
terenu gminy Murowana Goślina, która rozpoczyna studia wyższe. Do tej pory stypendium
otrzymało 42 stypendystów. Nie byłoby to
możliwe, gdyby nie wsparcie darczyńców. Za
wszelką okazaną pomoc – w imieniu stypendystów – serdecznie dziękujemy.
Zarząd Fundacji

Aktualne oferty pracy, doradztwo zawodowe,
szkolenia, w Klubie Pracy

Zmiana czasu
pracy
Pracowni USG
Pracownia czynna:

w piątki

od godziny 12:00 do 15:00.
Pacjenci proszeni są o rejestrację
osobistą lub telefoniczną
061 811 30 57
przed terminem badania.

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

przy ul. Dworcowej 10 tel.: 061 892 11 01, klub.

P R Z E J R Z Y S TA

Darmowe zajęcia sportowe

pracy@murowana-goslina.pll
pracy@murowana-goslina.p

Ukończyłeś gimnazjum i masz nie więcej niż 25 lat, uczysz się, pracujesz lub masz dużo wolnego czasu, weź udział w
W Biuletynie Informacji Publicznej
UMiG Murowana Goślina
pod adresem www.bip.murowana-goslina.pl
oraz na tablicach ogłoszeń i w Kancelarii UMiG
dostępne jest:
• ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości
położonej w Murowanej Goślinie przy ul. Polnej z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
• ogłoszenie II przetargu na oddanie nieruchomości w
użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej
położonej w Nieszawie stanowiącej zespół pałacowo parkowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG
pokój nr 31 tel. 061 812 22 44.
Jadwiga Kubińska

Przetargi gminne na:
www.bip2.murowana-goslina.pl

ZAJĘCIACH SPORTOWYCH DLA MŁODZIEŻY
PONADGIMNAZJALNEJ I STARSZEJ
Gdzie i kiedy?
1)

sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie w środy w godz. od 19:00 do 20:30;

2)

sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie w poniedziałki w godz. od 18:30 do 20:00 w środy
w godz. od 20:00 do 21:30

Uczestników prosimy o przynoszenie dowodu tożsamości. Jednorazowo w zajęciach może uczestniczyć do 25 osób (decyduje kolejność zgłoszenia). Obowiązuje zmiana obuwia oraz strój sportowy.
Zajęcia finansowane przez gminę Murowana Goślina.
Wszystkich chętnych zapraszamy
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
Burmistrz Tomasz Łęcki: ......................................................061 811 30 01 Biuro Rady Miejskiej, Ewelina Łupińska ..............................061 812 24 41
Sekretarz Marcin Buliński: ....................................................061 811 30 04 Fundusze Europejskie, Obsługa Inwestorów
Skarbnik Romana Dudek: .....................................................061 811 30 02 Barbara Florys ....................................................... 061 812 20 55 w. 202
Straż Miejska ........................... kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Referat Inwestycji,
kierownik Igor Bondarczuk: ...............................................061 812 24 20 Policja ........................................kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe .......................................................................... 999
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata: ..................................................061 812 21 50 Pogotowie Energtyczne ....................................................... 061 423 91 11
Wodociągi i kanalizacji sanitarnej (całą dobę) ...... 061 812 20 40 lub 994
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Wioletta Wojciechowska ........................................061 812 20 55 w. 205 Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200) ..............061 835 90 66
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak .........................061 892 11 93 Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie ...................... 0 510 25 13 79

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

godz. otwarcia Urzędu: poniedziałek: 900 - 1700, wtorek-piątek: 730 - 1530
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

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

