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Celem warsztatów budżetowych było zhierarchizowanie
wydatków, które nie znalazły się we wstępnej wersji projektu
budżetu gminy na rok 2010. Wypracowane przez poszczególne
zespoły rekomendacje zostaną skierowane do Rady Miejskiej.
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listopada w sali gościnnej Gimnazjum nr
2 odbyły się warsztaty w sprawie
budżetu gminy Murowana
Goślina na 2010 rok. Było to
pierwsze tego typu spotkanie, na
które zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, Rada Sportu, Rada Oświatowa, Sołtysi, Rady Sołeckie, Przewodniczący
i Zarządy Osiedli Samorządowych,
Radni Rady Miejskiej oraz pracownicy
urzędu miasta merytorycznie odpowiedzialni za omawiane zagadnienia.
Po powitaniu przybyłych Burmistrz
Tomasz Łęcki przedstawił program spotkania. Jako podstawowy cel wskazał
zhierarchizowanie wydatków, które nie
znalazły się we wstępnej wersji projektu budżetu gminy na rok 2010.

„Zawsze, ilekroć się uśmiechasz
do swojego brata
i wyciągasz do niego rękę
zawsze wtedy jest
BOŻE NARODZENIE…”
Matka Teresa z Kalkuty

Szanowni Mieszkańcy,
Drodzy Goślinianie!

Następnie podinspektor ds. planowania rozwoju Ewa Narankiewicz-Dzydzan zaprezentowała najważniejsze zadania
wynikające ze Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy 2007-2020, Skarbnik Gminy Murowana Goślina
Romana Dudek omówiła realizację budżetu gminy w 2009 r.,
a Burmistrz Tomasz Łęcki nakreślił założenia budżetu na 2010 rok.
Po części merytorycznej warsztatów
uczestnicy zostali podzieleni na zespoły,
otrzymali listę zadań do budżetu 2010,
których realizacja uzależniona jest od
wzrostu dochodów gminy i udali się do
osobnych pomieszczeń, by wyznaczyć te,
które wg nich są priorytetowe.

W czas Bożego Narodzenia ciepłych, pełnych radosnej i rodzinnej atmosfery
Świąt, aby nowo narodzony Chrystus obudził w nas to, co uśpione, przypomniał, to,
co iﬆot ne, a gdzieś zapomniane, zabiegane, zaniedbane w codzienności, a wraz
z Nowym Rokiem wlał w nasze serca
nowe nadzieje życzy
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki

fot. sxc.hu

Dokończenie - str. 5

Wiadukt w remoncie

Podpisanie umowy na wykonanie remontu nawierzchni oraz wykonanie
napraw na wiadukcie nad linią kolejową Poznań - Wągrowiec.
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listopada 2009 r. Gmina Murowana Goślina podpisała umowę
z POL-DRÓG Piła Spółka z o.o.
na wykonanie remontu nawierzchni oraz
wykonanie napraw na wiadukcie nad linią
kolejową Poznań-Wągrowiec w ciągu
ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie.
Umowę podpisali Prezes Zarządu Ryszard
Wołyński oraz Zastępca Burmistrza
Murowanej Gośliny – Marcin Buliński.

Remont zakłada rozbiórkę istniejących chodników, wymianę ich na nowe elementy prefabrykowane, ułożenie nowej nawierzchni na
wiadukcie i dojazdach, montaż nowych barier
ochronnych oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu z wydzieleniem miejsca dla ruchu
pieszych. Na czas remontu objazd poprowadzono przez ulicę Polną.
ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA
PRZEPRASZAMY.
Arkadiusz Krociak
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
i usług komunalnych
tel. 061 892 36 42
e-mail: a.krociak@murowana-goslina.pl

fot. sxc.hu

Prace na wiadukcie rozpoczęły się 30 listopada
br. Termin zakończenia robót zgodnie z wstępnym harmonogramem to 23 grudnia br.

Szanowni Klienci Urzędu!
W związku z przypadającym
na dzień wolny od pracy (sobota)
Świętem Bożego Narodzenia
26 grudnia

Urząd Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie
24 grudnia 2009 r.
(Wigilia Bożego Narodzenia)
będzie nieczynny.
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Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Tomasz Łęcki

Tomasz Łęcki

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

serdecznie zaprasza mieszkańców
do wzięcia udziału w obchodach

Arleta Włodarczak

91. R O C Z N I C Y W Y B U C H U

serdecznie zapraszają na

KO N C E R T

N OWO R O C Z N Y
1 stycznia 2010 r., godz. 17.00
Aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10
Wystąpi rewelacyjny duet skrzypcowy

Queens of Violins
Anita Tubaj
Karolina Wróblewska-Krysztoforska
W programie m.in. oryginalne i nietuzinkowe aranżacje największych przebojów muzyki pop, dance, muzyki filmowej oraz fragmenty najpiękniejszych musicali świata.

P OW S TA N I A

W I E L KO P O L S K I E G O
27 grudnia 2009 r. (niedziela)
Program uroczystości:
11.00 złożenie wiązanki kwiatów od społeczeństwa
przez Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Łęckiego
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbyszka Krugiełkę pod pomnikiem na pl. Powstańców Wlkp.
11.05 wyjazd autokaru z pl. Powstańców Wlkp. do Białężyna
11.15 msza św. za Powstańców Wlkp. w kościele pw. św.
Tymoteusza w Białężynie

Po mszy św. koncert Chóru Mieszanego „Vocantes”
pod dyrekcją prof. Leszka Bajona

Terminarz najbliższych
imprez kulturalnych
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie zaprasza:
Termin

KONCERT
20 lutego 2010 r.
godz. 18.00
aula Gimnazjum nr 1
ul. Mściszewska 10

Bilety w cenie 30 PLN do nabycia:
- Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 8 w godz.
8.00 - 20.00
- Ośrodek Kultury, ul. Poznańska
16 w godz. 8.00 - 20.00

Nazwa

Miejsce

24 stycznia 2010 VI Goślińskie kolędowanie z udziałem
godz. 17.00
miejscowych zespołów i orkiestry

aula
Gimnazjum nr 1

6 lutego 2010
godz. 20.00

V Bal Miłośników Tańca

aula
Gimnazjum nr 1

7 lutego 2010
godz.17.00

VI Koncert karnawałowy Orkiestry
Dętej OSP

aula
Gimnazjum nr 1

LITERÓWKA
W listopadowym numerze Biuletynu Samorządowego, w przemówieniu Burmistrza Tomasza Łęckiego poświęconym śp. Janowi
Twarogowi (str. 7) wkradła się literówka.
W zdaniu „I wtedy, gdy wywalczył Gośliński Cech, a może szczególnie wtedy, gdy w 1966 własnym samochodem wraz z księdzem proboszczem Dylickiem, Sylwestrem Jankowiakiem i Franciszkiem
Kaczmarkiem przebĳał się przez kontrole milicyjne do Częstochowy, aby tam wziąć udział w uroczystościach Millenium Chrztu
Polski” zostało przekręcone nazwisko śp. Sylwestra JANOWIAKA.
Za pomyłkę przepraszamy.
Redaktor Naczelna BS, Roma Dukat
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Co w kulturze się zdarzyło?
MUR OFF ROCK

Jesienna zaduma

Życie przeżyć w sztuce

7 listopada 2009 roku w miejscowym Klubie
Piwnica Pub II odbył się niesamowity koncert.
Z okazji małego jubileuszu (piąta edycja spotkań rockowych w naszej gminie „Mur Off
Rock”) organizatorzy imprezy: MiejskoGminny Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Piwnica Pub II zaprosili do koncertu trzy mocne
kapele. Jako pierwszy na scenie pojawił się
gośliński zespół Flying Heads, coraz bardziej
rozpoznawalny również w rockowym świecie
Poznania. Warto dodać, że to z ich inicjatywy
wspomniana impreza zaistniała w naszym mieście.

Jesienna zaduma - jesteśmy po eliminacjach
gminnych XVI Powiatowego Konkursu Młodych Recytatorów „Jesienna zaduma”. Jak co
roku Ośrodek Kultury poprzez tego typu działania stara się przybliżyć poezję, pobudzać
uczestników do kreacji własnej wrażliwości
artystycznej i dobrego smaku. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych. Jury
w składzie: przewodnicząca Dioniza Boch,
Marcin Matuszewski i Agnieszka SzymańskaWojtera po wysłuchaniu wszystkich prezentacji postanowiło przyznać:

Do 4 stycznia 2009 r. w Klubie Osiedlowym „
Zielone Wzgórza” trwa wystawa prac Marty
Wiśniewskiej zatytułowana „Życie przeżyć
w sztuce”. Marta Wiśniewska jest mieszkanką
Zielonych Wzgórz, uczęszcza do liceum
w Owińskach, bierze udział w zajęciach
w pracowni malarstwa i rysunku w pałacu
przy MGOKiR w Murowanej Goślinie. Interesuje się wieloma dyscyplinami sztuki. Prace
pokazane na wystawie to portrety wykonane
techniką pasteli olejnych na papierze, portrety
o psychologicznym zabarwieniu inspirowane
twórczością Witkacego, o mocnym kolorystycznym i mocno indywidualnym malarskim
charakterze. Serdecznie zapraszamy! Wystawę
można zwiedzać od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 20.00.

Kiedy atmosfera była coraz bardziej gorąca na
scenie pojawił się zespół NONE, który w tym
roku obchodził 10-lecie swojego istnienia. Na
dorobek kapeli składa się kilka płyt oraz
występy jako suport przed polską czołówką
rockową.
Gwiazdą wieczoru V „Mur Off Rock” był
zespół Acid Drinkers, obchodzący w tym roku
20. urodziny. Murowana Goślina znalazła się
na mapie koncertowej „kwasożłopów” obok
tak dużych miast jak Warszawa, Łódź czy
Wrocław.
Titus – wokalista zespołu a zarazem mieszkaniec naszej gminy przywitał uczestników
stwierdzeniem, że fajnie grać w swojej knajpie.
W dalszej części wieczoru było już „tylko” niesamowite show i muzyka na najwyższym
poziomie. I tak przez prawie dwie godziny.
Nikt spośród 250 uczestników koncertu nie
powinien narzekać na brak wrażeń, bo panowie z Acid Drinkers pokazali, że mimo upływu
lat ciągle są niedoścignieni w robieniu najprawdziwszego, szalonego, metalowego show!
Można zatem śmiało powiedzieć, że to wielkie wydarzenie muzyczne w postaci żywej
legendy sceny metalowej w Polsce (zdobywcy
4 Fryderyków) na długo pozostanie w pamięci
tych, którzy byli na tym koncercie.

Kategoria I, kl. 0 – III
Nominację Zosi Błachowiak ze Szkoły Podstawowej nr 2, wyróżnić: Zuzię Fornalik
i Agatę Kądzielawę z ZSP Łopuchowo, Kacpra
Jankowiaka ze SP z Białężyna i Zuzię Drgas ze
SP nr 2.
Kategoria II, kl. IV – VI
Nominację Aleksandrze Szymczak z ZSP
Łopuchowo, wyróżnić: Dominikę Kądzielawę
ZSP Łopuchowo, Adriannę Nowicką SP nr 1,
Ilonę Rotter SP nr 2 i Monikę Puk ze SP z Białężyna.
Kategoria III, kl. gimnazjalne
Nominację Alicji Okińczyc z Gimnazjum nr
1 i wyróżnić Lynn Kucharczyk, Julię Brońską
i Joannę Bukowską z Gimnazjum nr 2.

Gośliński Bal Niepodległościowy
Po dwuletniej przerwie, w przededniu Święta
Niepodległości odbył się Gośliński Bal Niepodległościowy. W znakomitej atmosferze bawiło
się osiemdziesiąt osób. Tym razem bal odbył
się w konwencji widowiska i na rzecz widowiska. Były tańce, licytacja, toast za Ojczyznę
i wspólny śpiew pieśni patriotycznych. Całkowity dochód z balu wyniósł 1968 zł (943 zł
zysk z biletów, 1025 zł dochód z licytacji)

Święto Niepodległości
Obchody Święta Niepodległości w dniu 11
listopada rozpoczęła msza św. za Ojczyznę
w kościele pw. św. Jakuba, celebrowana przez
ks. Marka Chmarę. Później uczestnicy uroczystości w asyście Orkiestry Dętej OSP przeszli
po pomnik. Przemawiał Burmistrz Tomasz
Łęcki nawiązując do patriotyzmu goślińskich
księży. Po złożeniu wiązanek kwiatów z krótkim koncertem piosenek patriotycznych
wystąpił Jan Kasseja. O 12.30 rozpoczęło się
Niepodległościowe Strzelanie Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego, a obchody zakończył
wieczór pieśni patriotycznych przygotowany
przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
tel. 812 21 20, 811 30 88,
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
www.domkultury.murowana-goslina.pl

GRAMY DALEJ!!! – WOŚP ma już „osiemnastkę”
10 stycznia 2010 r. odbędzie się kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tematem tegorocznego finału
będzie pomoc dla onkologii dziecięcej.

P

o raz drugi z rzędu pieniądze zebrane
podczas zbiórki zostaną przekazane na
doposażenie
klinik
onkologicznych
w sprzęt wysokospecjalistyczny do diagnostyki i leczenia.

fot. Hubert Sobalak

Jak co roku w Murowanej Goślinie zawiązał się
Sztab WOŚP przy Ośrodku Kultury, który
będzie koordynował wszystkie działania XVIII
finału Orkiestry w naszym mieście. Gorąco
zapraszamy na imprezy, które odbędą się na
terenie gminy 10 stycznia 2010 r.
Koncerty oraz aukcje odbędą się w:
nie, Długiej Goślinie, Łopuchowie,
OSP, Szkole Podstawowej nr 2. Na
rockowy zapraszamy do Piwnicy

BiałężyRemizie
koncert
Pub II.

Ponadto Klub Honorowych Dawców Krwi
„Gośliniacy” zorganizuje akcję honorowego
oddawania krwi (13. akcja) w Szkole Podstawowej nr 2 na Zielonych Wzgórzach. Tradycyjnie już na zakończenie XVIII finału WOŚP
o godz. 20.00 zapraszamy wszystkich na
„światełko do nieba” i licytację (plac SRH
„ROLNIK”, ul. Mostowa 3).
Kto chciałby zagrać z nami w XVIII finale
WOŚP i pomóc w jakikolwiek sposób np. rzeczowy (przekazanie ciekawych lub cennych
rzeczy na licytację), finansowy (wpłata na
Światełko do nieba) prosimy o kontakt
z Ośrodkiem Kultury w Murowanej Goślinie.
Szczegółowy program wkrótce na plakatach,
a także na stronie internetowej:
www.domkultury.murowana-goslina.pl
oraz www.wosp.kdr.pl. Przyłącz się i graj
z nami do końca świata i jeden dzień dłużej.
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Tekst, który warto przeczytać
z uwagą
Kiedy w wielu miejscach trwają przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia, w samorządzie lokalnym odbywają się intensywne
prace nad projektem budżetu.

W

Murowanej Goślinie ostatnia w roku
sesja Rady Miejskiej odbywa się tuż
przed Wigilią (tym razem 21 grudnia)
i najważniejszym punktem obrad jest uchwalenie budżetu na nowy rok. Po zakończeniu
obrad sala sesyjna przybiera świąteczny
wystrój - i jak w wielu miejscach - dzielimy się
opłatkiem, śpiewamy kolędy.
Jak wcześniej zapowiadałem (w lipcowym i listopadowym „Biuletynie”) czeka nas trudny
rok (może nawet dwa – trzy).
Co złożyło się na tę sytuację?
W sposób świadomy w uchwalonej Strategii
Rozwoju Gminy uznaliśmy, że niezwykle
ważne są dla Murowanej Gośliny inwestycje.
Planując Wieloletni Plan Inwestycyjny zakładaliśmy, że pojawiła się przed nami szansa pozyskania znaczących dotacji unĳnych. Jednocześnie w ostatnich latach spadały ceny wykonawstwa. Budżety inwestycyjne rosły z ok. 4-5
mln do 16 mln zł.
Dzięki temu spójnemu programowi wybudowaliśmy m. in. nowe ulice, ulicę Polną (wzmacniając atrakcyjność gminy dla inwestorów),
rondo, ścieżki pieszo-rowerowe wraz z modernizacją ul. Poznańskiej i Rogozińskiej, boiska sportowe, modernizowaliśmy i remontowaliśmy szkoły i przedszkola, oświetlenie drogowe, inwestowaliśmy w turystykę, kończymy
budowę hali sportowej. Powstawały nowe
wodociągi i kolejne odcinki kanalizacji, odremontowano Ośrodek Zdrowia, na bardzo
korzystnych warunkach przeprowadziliśmy
inwestycje w budynkach mieszkaniowych i na
składowisku odpadów komunalnych.
Ogromny wysiłek organizacyjny i finansowy
został zaangażowany w przygotowanie
budowy obwodnicy, dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej i modernizację linii kolejowej.
W wyniku tych działań zostaną uruchomione
na naszym terenie inwestycje o wartości ok.
250 mln zł.
Nie zapominaliśmy o mniejszych przedsięwzięciach. Z zaangażowaniem sołectw i częściowo osiedli powstawały place zabaw, boiska,
remontowano świetlice.
Podobnie zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy
zwiększaliśmy zakres oferty przedszkolnej,
transportu publicznego, przedsięwzięć kulturalnych, dotacji dla sportu. Właśnie te dziedziny decydują o klimacie miejscowości i atrakcyjności do zamieszkania.
Prowadząc tak ofensywną politykę, musieliśmy dokonywać szeregu ograniczeń i liczyć się
w następnych latach z kolejnymi wyrzeczeniami. Przygotowując każdy budżet ostrożnie
szacowaliśmy nasze dochody. I tu warto podkreślić, że w kończącym się roku, roku kryzysu
finansowego, Pani Skarbnik wraz ze swoim

zespołem nie pomyliła się w planowaniu
dochodów własnych (podatki lokalne). Natomiast szczególne napięcie budżetowe spowodowała trudna do przewidzenia, dramatyczna
pomyłka Ministra Finansów. W udziale naszej
gminy w podatku dochodowym (PIT) pomyłka
(tj. zmniejszenie dochodów gminy) sięga ok.
800 tys. zł.
Czy zatem warto było podejmować tak
spore ryzyko?
Jestem przekonany, że tak. Otóż należy jasno
podkreślić, że w przypadku wyżej wymienionych inwestycji, a przynajmniej znakomitej ich większości, można było je albo
przeprowadzić czy przygotować w tym
okresie, bądź w ogóle udałoby się ich
przeprowadzać przez wiele kolejnych lat.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
2. Wprowadzenie wydatków na inwestycje,
na które przyznane są dotacje unĳne
(świetlica w Rakowni, kanalizacja Złotoryjska) lub które są warunkiem ubiegania się
o kolejne środki zewnętrzne (w szczególności specjalny fundusz rewitalizacji miasta).
3. Przywrócenie przynajmniej częściowo
środków na fundusz sołecki oraz miejski,
tak, aby samorządy pomocnicze mogły
kontynuować rozpoczęte przedsięwzięcia.
4. Zwiększenie środków na regulacje gruntów niezbędnych dla inwestycji gminnych.
5. Ewentualnie zwiększenia na inne ważne
zadania, ale jeżeli okaże się to niemożliwe,
zadania takie będą musiały poczekać przynajmniej do kolejnego budżetu.

Zakończyliśmy prace nad przygotowaniem i uchwaleniem
budżetu gminy na rok 2010. W styczniu rozpoczynamy jego
realizację, ale także monitorowanie dochodów i walkę o dodatkowe środki.

W takim razie jaki jest przyjmowany budżet
na rok 2010?
Najkrócej należy powiedzieć – trudny. Jego
podstawową cechą są bardzo skromne limity
finansowe na poszczególne dziedziny czy zadania. Zatem w miarę możliwości w trakcie
roku limity te należy zwiększać, zawsze
jednak precyzyjne analizując dochody
gminy.
Czym jako przedstawiający propozycje
zmian w budżecie będę się kierował?
Oczywiście ważną jest wiedza posiadana
przeze mnie i moich najbliższych współpracowników, a wśród nich przede wszystkim wiedza Pani Skarbnik. Tę wiedzę czerpiemy z systematycznych własnych analiz
finansowych. Ostateczne propozycje zmian
będą uwzględniały także w sposób szczególny wnioski z dyskusji przeprowadzonych z udziałem radnych w komisjach,
z udziałem sołtysów i przewodniczących
osiedli, a także wnioski z przeprowadzonych Warsztatów Budżetowych. Po przeprowadzonych debatach, po ogromnej pracy
nad projektem budżetu deklaruję, że proponować będę zmiany według odpowiedniej hierarchii.
1. Uzupełnienie wydatków na oświatę, kulturę, pomoc społeczną oraz podstawowy
zakres usług publicznych.

Zakończyliśmy pracę nad przygotowaniem
budżetu gminy na rok 2010. W styczniu rozpoczynamy jego realizację, ale także monitorowanie dochodów, walkę o dodatkowe środki,
a wszystko po to, aby w miarę możliwości
wprowadzać oczekujące w kolejce bardzo
ważne zadania. Zapewniam, że nie zabraknie
nam determinacji.
Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie budżetu i dyskusje nad jego ostatecznym
kształtem. Dziękuję Pani Skarbnik Romanie
Dudek i jej zespołowi, wszystkim pracownikom urzędu i gminnych instytucji. Dziękuję
Radnym i Sołtysom, którzy z ogromną determinacją pracowali na kolejnych posiedzeniach.
W sposób szczególny dziękuję uczestnikom
Warsztatów Budżetowych. Państwa wnioski
stały się cennym wskazaniem priorytetów dla
planowanych modyfikacji budżetu.
Po tym wszystkim pora na Święta Bożego
Narodzenia. Z nich zawsze rodzi się nadzieja
i przybywa sił na kolejne wyzwania, także te
w życiu wspólnoty samorządowej.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
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BUDŻET 2010 skonsultowany
FINANSE Zakończone zostały prace nad projektem budżetu 2010. Termin podjęcia stosownej
uchwały to 21 grudnia 2009 podczas sesji Rady Miejskiej. Poprzedzą ją: Komisja Gospodarcza i
Komisja Oświatowo-Społeczna.

U

czestnicy warsztatów zostali podzieleni na grupy, które pracowały w następujących składach:
Grupa I: Osiedle „Zielone Wzgórza”, os.
600-lecia
Grupa II: Osiedle Samorządowe nr 2, Mściszewo, Raduszyn, Starczanowo
NUMER
ZADANIA

NAZWA

Grupa VI: Białęgi, Białężyn, Nieszawa, Uchorowo

Grupa III: Osiedla Samorządowe nr 1, 3, 4,
Przebędowo, Trojanowo
Grupa IV: Osiedle Samorządowe nr 5, Boduszewo, Głębocko, Głęboczek,
Kamińsko, Rakownia, Zielonka
Grupa V: Długa Goślina, Łopuchowo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Wojnowo
KOLEJNOŚĆ

KWOTA

ZADANIA

Po około godzinnych obradach, zespoły zapoznały z wynikami prac, w efekcie których
poszczególne zadania uzyskały następującą
punktację:
Dokończenie ze str. 1

REALIZACJI WSKAZANA PRZEZ POSZCZEGÓLNE GRUPY

I

II

III

IV

V

VI

4

12

2

5

14

14

400 tys.

9

9

3

9

9

6

190 tys.

16

6

6

4

5

5

1.

Rewitalizacja miasta, w tym Wielkopolski Fundusz Rewitalizacji Miast

195 tys.

2.

ul. Szkolna (I etap)

3.

Dworzec

4.

Naprawy i oznakowanie dróg

210 tys.

7

3

9

3

4

10

5.

Zbiornik wodny Uchorowo

100 tys.

17

5

14

14

15

7

6.

Świetlica w Rakowni

285 tys.
(ogółem 477 tys.)

2

14

7

1

13

4

7.

Oświetlenie uliczne i Fundusz sołecki

50 tys.
120 tys.

11

2

8

2

2

3

8.

Fundusz osiedlowy

50 tys.

10

7

10

13

8

12

820 tys.

13

10

13

12

10

11

45 tys.

6

4

5

8

6

2

1 100 tys.

3

1

1

6

1

1

50 tys.

5

13

11

10

7

8

9.

Odszkodowanie za przejęte grunty pod drogi

10.

Zasiłki celowe i usługi opiekuńcze

11.

Oświata

12.

Plany cz. Rakowni i Boduszewa

13.

Plan Miasta

40 tys.

15

16

12

11

12

13

400 tys.
(ogółem 800 tys.)

8

8

4

7

3

9

17

17

15

17

17

14.

Samochód pożarniczy

15.

Płatne patrole policji

15 tys.

18

16.

Wykopaliska Radzim

10–20 tys.

14

11

15

16

11

16

17.

Budowa ul. Krokusowej

850 tys.

1

15

16

17

16

15

Tabela wyników prac poszczególnych grup.

Rekomendacje wypracowane przez poszczególne zespoły zostaną skierowane do Rady
Miejskiej. Wnioski nie przesądzają o ostatecznej decyzji Rady Miejskiej, co do kolejności
realizacji ww. zadań, ale staną się istotną wskazówką dla radnych w przypadku możliwości
zwiększania budżetu. Poza zrealizowaniem
celu głównego warsztaty przybliżyły uczestnikom warunki, w jakich powstaje przyszłoroczny budżet oraz na jakie trudności natrafia
się próbując dostosować potrzeby mieszkańców do realnych możliwości finansowych.
Na podsumowanie warsztatów Burmistrz
Tomasz Łęcki zadeklarował, że notatka ze

spotkania będzie dostępna na stronie internetowej gminy wraz z rankingiem, jak głosowały
poszczególne grupy, materiał z warsztatów
trafi do Rady Miejskiej, istotne korekty budżetu
będą możliwe w terminach: w kwietniu 2010
r., po I półroczu 2010 r. Zaznaczył, że materiał
nie jest instrukcją postępowania dla radnych,
a formą wskazówki. W warsztatach wzięło
udział ok. 80 osób.

wyboru stanowiła istotny problem przy podejmowaniu decyzji w poszczególnych zespołach.

Uczestnicy poparli ideę organizowania warsztatów, zaznaczając jednocześnie, by w przyszłości bardziej szczegółowo przygotować
materiał, na którym będą pracować. Nieznajomość zadań pomiędzy, którymi mieli dokonać

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

W tej chwili trwają prace nad projektem
budżetu 2010. Termin podjęcia stosownej
uchwały to 21 grudnia 2009 podczas sesji Rady
Miejskiej. Poprzedzą ją: Komisja Gospodarcza
- 15 grudnia i Komisja Oświatowo-Społeczna
– 17 grudnia.

NIERUCHOMOŚCI
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl oraz na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do wydzierżawienia w drodze przetargowej.
Wykaz dotyczy nieruchomości położonych w Kamińsku i Murowanej Goślinie (sprzedaż) oraz w Murowanej Goślinie, Białężynie i w Trojanowie
(dzierżawa). Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG, ul. Poznańska 16, pokój nr 31.
Jadwiga Kubińska, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel. 061 892 36 30, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl
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„Lepsze jutro” w OPS

PODZIĘKOWANIA

Zakończył się projekt „Lepsze jutro” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

P

rojekt „Program Aktywizacji SpołecznoZawodowej Bezrobotnych w Gminie
Murowana Goślina Lepsze Jutro” zrealizowany został przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego przez
Unię Europejską. Wzięło w nim udział 6 kobiet
długotrwale pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy
Murowana Goślina. Celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego
poprzez zwiększenie motywacji do podejmowania działań oraz rozwĳanie kompetencji
interpersonalnych.
Działania obejmowały aktywną integrację
poprzez:
• warsztaty aktywizacji zawodowej polegające na wzmocnieniu umiejętności interpersonalnych i społecznych w zakresie
aktywnego poszukiwania pracy, umiejętności rozmowy z pracodawcą,
• konsultacje indywidualne z zakresu
doradztwa zawodowego, które pozwoliły
uczestnikom warsztatów na rozpoznanie
ich predyspozycji zawodowych i określenie kierunku dalszego kształcenia w celu
zamiany lub nabycia kwalifikacji zawodowych, trening doskonalący umiejętności
społeczne zapewniający wsparcie psychologiczne dla uczestników, podniesienie
samooceny oraz usunięcie barier psycho-

logicznych uniemożliwiających im powrót
na rynek pracy,
• warsztaty wizerunku w aspekcie budowania własnego wizerunku poprzez schludny
i estetyczny wygląd, a także skorzystanie
z zabiegów fryzjerskich i kosmetycznych,
• warsztaty florystyczne „Kompozycje kwiatowe na cztery pory roku” pozwalające na
zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
w zawodzie florystyka.
Wszystkie wykonane przez uczestniczki prace
(kompozycje kwiatowe, bukiety okolicznościowe, stroiki świąteczne, dekoracje) można
było oglądać w Ośrodku Pomocy Społecznej
oraz holu MGOKiR.
Uroczyste podsumowanie zrealizowanego
projektu odbyło się dnia 4 listopada 2009 r.
podczas, którego wręczono zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia. Był także czas na
wymianę doświadczeń, nie tylko zawodowych,
ale i życiowych. Pojawiło się wiele słów uznania dla obu stron.
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Monika Strykowska
pracownik socjalny
tel. 61 8 12 22 31 wew.22
e-mail: m.strykowska@murowana-goslina.pl

“Wszystkie stworzenia ziemi czują, jak my.
Wszystkie stworzenia ziemi pragną szczęścia, jak my.
Wszystkie stworzenia ziemi kochają, cierpią
i umierają jak my.
A więc są one nam równowartościowymi
dziełami Wszechmogącego Stwórcy”
św. Franciszek z Asyżu

Serdeczne podziękowania dla mieszkanki gminy Murowana Goślina Pani
Agnieszki Jasińskiej za pomoc w znalezieniu domów szczeniakom osieroconym przez suczkę amstaffa (zastrzelona
w Gozdowcu, informacja w BS listopadowym). Szczeniaki objęte zostały
fachową opieką weterynaryjną. Znalazły
już nowych właścicieli. Pani Agnieszka
pomogła również w znalezieniu domu
dla 3 innych szczeniaków – kundelków.
Dzięki tak szybkiej reakcji żadne ze
szczeniąt nie trafi do schroniska.
Podziękowania za duże zaangażowanie należą się również goślińskim
Strażnikom Miejskim.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

w Murowanej Goślinie
Fundusz wodociągowy Aquanet S.A.
Od kilku lat firma Aquanet S.A. prowadzi program pomocowy pod
nazwą Fundusz Wodociągowy. Jego zadaniem jest łagodzenie
skutków podwyżek cen wody i ścieków klientom - o najniższych
dochodach - obsługiwanym przez Aquanet S.A.
Pomoc trafia do osób ubogich zamieszkałych na terenach miast
i gmin: Poznań, Luboń, Puszczykowo, Swarzędz, Murowana Goślina,
Czerwonak (do mieszkańców, dla których usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
świadczy Aquanet), Mosina, Kórnik, Suchy Las i Brodnica (w zakresie mieszkańców wsi: Bodniczka, Żabno, Esterpole). W przeciągu
5 lat rozdysponowano łącznie 3 100 000,00 zł, dokonując tym
samym ponad 12 000 wypłat na rzecz osób potrzebujących.

Zmiana cen wody i ścieków
Szanowni Klienci !
Aquanet Spółka Akcyjna uprzejmie informuje odbiorców usług, że
z dniem 01.01.2010 roku zgodnie z trybem określonym w art. 24,
ust. 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (tekst jednolity: Dz.
U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858), wchodzą w życie nowe taryfy
dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Nowe
taryfy obowiązywać będą w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010
r. Informację o taryfach oraz zasadach i sposobach rozliczania
odbiorców usług zawiera dostępna na stronie internetowej Aquanet SA „Instrukcja obciążania odbiorców usług wod. – kan. świadczonych przez Aquanet Spółka Akcyjna”.

Szczegóły na stronie www.aquanet.pl oraz w Komunikatach na www.murowana-goslina.pl
Katarzyna Szafrańska
Dział Marketingu AQUANET S.A.
tel. 61 835 93 24
e-mail: katarzyna.szafranska@aquanet.pl
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Targi Bożonarodzeniowe w Yvetot
W lipcu 2010 r. do Murowanej Gośliny na Jarmark Świętego Jakuba przyjedzie duża
grupa mieszkańców Yvetot. Wówczas zostanie podpisana umowa o partnerstwie
między naszymi miastami.
Głównym założeniem targu było promowanie
polskich wyrobów, które cieszyły się tam
dużym zainteresowaniem. Polskie m.in. kiełbasy i pasztety promowali państwo Anna
i Marian Nogajowie. Ręcznie haftowane
obrusy, serwety, aniołki, kartki itp. prezentowały Panie Stefania i Katarzyna Hałas, a rzeźby,
płaskorzeźby i batiki – Pani Grażyna SzymałaWołyńska.
Przedstawiciele gminy Murowana Goślina we Francji.

N

a zaproszenie władz miasta Yvetot we Francji oraz tamtejszego
Komitetu Partnerskiego w dniach
od 26 do 30 listopada 2009 r. przedstawiciele naszej gminy wzięli udział w Targu
Bożonarodzeniowym w Yvetot.

Dzięki wcześniejszej informacji w regionalnych
gazetach nasze stoiska odwiedziło wiele osób.
Często można też było usłyszeć „Bonjour,
a kaszanka macie?” Uświadomiło nam to, jak
wielu mieszkańców środkowej Normandii ma
polskie korzenie (w tym, przypomnĳmy – mer
Yvetot, którego mama również pochodzi z Polski). Nasi reprezentanci ugoszczeni zostali przez
rodziny niemal po królewsku. Częstowani byli

Lokalna Grupa Działania na targach GMINA 2009
W dniach 24-27 listopada
2009 r. Lokalna Grupa
Działania „Kraina Trzech
Rzek” mogła zaprezentować się podczas pierwszej
edycji Targów dla Gmin,
Miast i Regionów GMINA
2009.
2009
Stoisko LGD „Kraina Trzech Rzek” na targach GMINA 2009.

W

dniach 24-27 listopada 2009 r.
Lokalna Grupa Działania „Kraina
Trzech Rzek”, w której skład wchodzi także gmina Murowana Goślina (obok
Obornik i Ryczywołu), mogła dzięki wsparciu
Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zaprezentować się podczas pierwszej edycji Targów dla Gmin, Miast i Regionów GMINA
2009, odbywających się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Targową ekspozycję wszystkich wielkopolskich Lokalnych Grup Działania podziwiać
można było w Salonie Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD. Salon INVESTFIELD to
miejsce spotkań przedstawicieli samorządów
terytorialnych z reprezentantami świata
biznesu, przedsiębiorcami i inwestorami.
Osoby zwiedzające mogły zapoznać się z bogatą ofertą LGD Kraina Trzech Rzek, przedstawiającą różnorodny zakres tematyczny: tra-

dycja, folklor, turystyka i przedsiębiorczość na
terenie objętym realizacją Lokalnej Strategii
Rozwoju.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu stoiska, jaką otrzymaliśmy od
gmin członkowskich oraz osób prywatnych, instytucji i przedsiębiorstw! Dzięki
nim osoby zwiedzające mogły nie tylko skosztować lokalnych specjałów, ale też zapoznać
się z bogactwem naszej przyrody, doskonałymi warunkami do czynnego wypoczynku
i rekreacji, jakie stwarzają obszary leśne,
rezerwaty przyrody, rozwĳające się gospodarstwa agroturystyczne oraz liczne imprezy plenerowe.
Renata Gembiak-Binkiewicz
Kierownik Biura LGD „Kraina Trzech Rzek”
tel. 791 222 764
email: renata.gembiak@kraina3rzek.pl
www.kraina3rzek.pl

nie tylko serami, ale także ostrygami, małżami,
ślimakami, a nawet… mięsem z kangura?!
W lipcu 2010 r. do Murowanej Gośliny na Jarmark Świętego Jakuba przyjedzie duża grupa
mieszkańców Yvetot. Wówczas zostanie podpisana umowa o partnerstwie między naszymi
miastami. Osoby i rodziny, które chciałyby
przyjąć w swoich domach w tym czasie francuskich gości prosimy o zgłaszanie się do
Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej,
któremu przewodniczy p. Emilia Stemplewska,
tel. 501 669 352 e-mail: stemplewskae@wp.pl
lub do mnie.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 61 892 36 50
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

Planetarium
w „Dwójce”

W

listopadzie w Szkole Podstawowej
nr 2 gościliśmy Planetarium Nieba
Północnego. Uczniowie obejrzeli
seanse pt: „Statek kosmiczny planeta Ziemia”
– klasy I, „Podróż przez Układ Słoneczny” klasy IV i V, a film „Od gwiezdnego pyłu do planet” - klasy VI. Dzieci w atrakcyjny sposób
poznały tajemnice otaczającego nas Wszechświata, np. wyjaśniono zjawisko następowania
pór roku, ruchu obrotowego ciał kosmicznych,
pokazano budowę Układu Słonecznego,
wyjaśniono również wiele innych ciekawych
tematów. Każdy seans kończyły gromkie oklaski, dzieci wychodziły z Planetarium zachwycone i zachęcone do zgłębiania kosmicznych
tajemnic. Pokazy odbyły się w specjalnej,
nadmuchanej kopule, w której system projektorów dał możliwość obejrzenia 5,5 tysiąca
gwiazd.
Dla uczniów, którzy nie mogli uczestniczyć
w tym wydarzeniu mam dobrą wiadomość,
Planetarium zagości u nas raz jeszcze 5 lutego
2010. Zapraszam.
Dorota Bałamut
Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie
tel. 61 812 29 77
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl
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UR Z ĄD, R ADA

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

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

Z prac Rady Miejskiej

D

SESJA R ADY MIEJSKIEJ

KOMISJA OŚWIATOWO-SPOŁECZNA

S

roku nr XXXI/338/2005 w sprawie
zczególny charakter miało zwołane na 24
nia 30 listopada w sali Miejsko-Gminutrzymania czystości i porządku na terelistopada posiedzenie Komisji Oświanego Ośrodka Kultury i Rekreacji
nie Gminy.
towo-Społecznej, którego celem była
odbyła się XXXV Zwyczajna Sesja
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. Na
7) Uchwała Nr XXXV/346/2009 w sprawie dyskusja nad przyszłym kształtem organizacyjwstępie Burmistrz wraz z Przewodniczącym
wymagań jakie powinien spełniać przed- nym szkół na os. Zielone Wzgórza (tzw. „dwóRady Miejskiej złożyli podziękowania Pani
siębiorca ubiegający się o uzyskanie jek”) oraz szkół w Białężynie i Długiej Goślinie.
Dorocie Brajewskiej i Panu Krzysztofowi
zezwolenia na świadczenie usług w za- Tak ważny temat spowodował, że sala wypełKrysztofiakowi, organizatorom gminnych
kresie: odbierania odpadów komunalnych niła się po brzegi. Oprócz pełnego składu Rady
mistrzostw w piłce nożnej drużyn niezrzeszood właścicieli nieruchomości, opróżnia- Miejskiej w posiedzeniu udział wzięli dyrektonych pn. „GOŚLIŃSKI MUNDIAL 2009”. Turnia zbiorników bezodpływowych i trans- rowie szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz
niej odbywał się w dwóch kategoriach wiekoport nieczystości ciekłych ochrony przed przedstawiciele rodziców. Pomimo odmiennych poglądów i niekiedy emocjonalnych reakwych: grupa młodsza (rocznik 1996 i młodsi)
cji można powiedzieć, że spotlicząca 6 zespołów i grupa starkanie przebiegało w atmosferze
sza (rocznik 1993-1995 - 4
wzajemnego zrozumienia. Burzespoły). W zawodach, które
mistrz starał się przekonać
odbywały się od maja do paźCelem posiedzenia Komisji Oświatowozgromadzonych, że organizację
dziernika wzięło udział ok. 100
szkół należy dostosować do
zawodników. Na szczególne
Społecznej była dyskusja nad przyszłym
sytuacji demograficznej i stanu
słowa podziękowań zasłużyli
kształtem organizacyjnym szkół na os. Ziefinansów publicznych gminy.
sędziowie Goślińskiego Munlone Wzgórza (tzw. „dwójek”) oraz szkół
Przedstawił kilka propozycji
dialu: Paweł Kranc, Maciej
w Białężynie i Długiej Goślinie. Tak ważny
reorganizacji szkół, m.in. połąKrysztofiak i Daniel Nawrocki.
czenie Szkoły Podstawowej nr 2
Niestety cała trójka nie mogła
temat spowodował, że sala wypełniła się
i Gimnazjum nr 2 w zespół szkół
pojawić się na sesji, aby osobipo brzegi.
i utworzenie szkoły z filią ze
ście odebrać podziękowania.
szkół w Białężynie i Długiej
Podczas sesji, w której uczestGoślinie.
niczyło 14 radnych podjęto 11
uchwał:
Przedstawiciele szkół z kolei,
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
1) Uchwała Nr XXXV/340/2009 w sprawie
zgadzając
się
co
do konieczności zmian, proschronisk dla bezdomnych zwierząt,
udzielenia w roku 2009 pomocy finansoponowali jednak przeprowadzenie w pierwa
także
grzebowisk
i
spalarni
zwłok
wej gminie Suchy Las w celu pokrycia
szej kolejności zmian wewnątrzorganizacyjzwierzęcych i ich części.
połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenych w szkołach. Jakie zostaną przyjęte roznia i serwisu fotoradaru.
8) Uchwała Nr XXXV/347/2009 w sprawie wiązania okaże się zapewne w pierwszej połozmiany uchwały nr V/42/2007 Rady Miej- wie przyszłego roku.
2) Uchwała Nr XXXV/341/2009 w sprawie
skiej w Murowanej Goślinie z dnia
podwyższenia kapitału zakładowego MG
5 marca 2007 roku w sprawie górnych Kolejna, ostatnia sesja w tym roku odbęSport Sp. z o.o.
stawek opłat ponoszonych przez właści- dzie się 21 grudnia, a punktem przewod3) Uchwała Nr XXXV/342/2009 w sprawie
cieli nieruchomości za usługi w zakresie nim będzie budżet gminy na 2010 rok.
zmiany Uchwały Nr XXV/265/2009 Rady
odbierania odpadów komunalnych oraz Tradycyjnie sesja zostanie poprzedzona
Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26
opróżniania zbiorników bezodpływo- Komisjami
Gospodarczą
(15.12.09)
stycznia 2009 roku w sprawie trybu
wych.
i Oświatowo-Społeczną (17.12.09).
udzielania i rozliczania dotacji dla przed9) Uchwała Nr XXXV/348/2009 w sprawie
szkoli, innych form wychowania przedPiotr Hildebrandt
zawarcia porozumienia międzygminnego
szkolnego, o których mowa w przepisach
Biuro Rady Miejskiej
z
Gminą
Oborniki
w
zakresie
przechowydanych na podstawie art. 14a ust. 7
tel. 061 892 36 54
wywania bezdomnych zwierząt.
ustawy o systemie oświaty oraz szkół
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl
prowadzonych na terenie Gminy Muro10) Uchwała Nr XXXV/349/2009 w sprawie
wana Goślina przez podmioty nie naleTeresa Dutkiewicz
zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
żące do sektora finansów publicznych.
Kierownik Biura ds. Oświaty
11) Uchwała Nr XXXV/350/2009 w sprawie
tel. 61 892 36 90
4) Uchwała Nr XXXV/343/2009 w sprawie
zmiany uchwały nr XXXI/312/2009 Rady
e-mail:
t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl
przyjęcia Rocznego Programu WspółMiejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29
pracy Miasta i Gminy Murowana Goślina
czerwca 2009 r. w sprawie: emisji obligaz Organizacjami Pozarządowymi oraz
cji komunalnych oraz określenia zasad
Innymi Podmiotami na 2010 rok.
PODZIĘKOWANIA
ich zbywania, nabywania i wykupu.
5) Uchwała Nr XXXV/344/2009 w sprawie
Rodzina oraz mieszkańcy Białężyna
przyjęcia Gminnego Programu Profilakskładają podziękowania za wymianę
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko- Treść wszystkich uchwał podjętych na
krzyża i tablicy pamiątkowej znajduholowych Miasta i Gminy Murowana sesji znajduje się na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej oraz
Goślina na 2010 rok.
jących się pod lasem w Białężynie, gdzie
w 1939 roku rozstrzelani zostali śp. Józef
6) Uchwała Nr XXXV/345/2009 w sprawie w Biurze Rady Miejskiej.
zmiany uchwały z dnia 19 grudnia 2005

Łukowski i śp. Stanisław Kołacz.

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Nabór wniosków na „Małe projekty”

Kraina
Trzech Rzek
Stowarzyszenie LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek planuje w połowie stycznia 2010 r. rozpocząć nabór wniosków na „Małe projekty” w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
rozwoju.

B
■
■
■
■
■
■

eneficjenci „Małych projektów” mogą
ubiegać się o refundację do 70% kosztów poniesionych na:
podnoszenie świadomości społeczności
lokalnej
podnoszenie jakości życia społeczności
lokalnej
rozwĳanie aktywności społeczności lokalnej
rozwĳanie turystyki lub rekreacji
zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
inicjowanie powstawania, przetwarzania
lub wprowadzania na rynek produktów
i usług opartych na lokalnych zasobach,
tradycyjnych sektorach gospodarki lub
lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym,
historycznym lub przyrodniczym, albo
podnoszenie jakości takich produktów;

■ wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia
warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.
Równocześnie planowany jest nabór wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
Beneficjentami tego działania mogą być gminy,
instytucje kultury, dla których organizatorem
jest jednostka samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje
pozarządowe mające status organizacji
pożytku publicznego.
Beneficjenci „Odnowy i rozwoju wsi” mogą
ubiegać się o refundację do 75% kosztów
poniesionych m.in. na budowę, przebudowę,
remont, wyposażenie budynków pełniących
funkcje rekreacyjne, sportowe i społecznokulturalne, kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb

mieszkańców, urządzanie terenów zielonych,
zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych, rewitalizację obiektów zabytkowych,
odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów
w budynkach architektury sakralnej, zakup
materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin
wieloletnich.
Powyższe operacje mogą być realizowane na
obszarach wiejskich, wykluczone są zatem
Oborniki i Murowana Goślina.
Wszystkich zainteresowanych składaniem
wniosków na powyższe działania zapraszamy
do biura LGD Kraina Trzech Rzek mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Obornikach,
ul Marsz. J. Piłsudskiego 76, pokój nr 30
w godz. 7.00-15.00, tel. 791 222 764 oraz na
stronę internetową www.kraina3rzek.pl.

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku
Na Sesjach Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w dniach 28 września oraz 26 października 2009 r. radni uchwalili stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w roku 2010.

S

tawki uległy podwyższeniu na następny
rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza
roku 2009. Wskaźnik ten w pierwszym półroczu 2009 roku wyniósł 3,5%.
I Stawki podatku od nieruchomości określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr
XXXIII/325/2009 z dnia 28 września 2009
r. i kształtują się następująco:
1. Od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków od 1m2 powierzchni – 0,77 zł,
b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,04 zł,
c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1m2 powierzchni
– 0,33 zł,
2. Od budynków lub ich części: ( od 1m2
powierzchni użytkowej):
a. mieszkalnych - 0,65 zł,
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
– 18,02 zł,

c. zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł,
d. zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł,
e. budynków gospodarczych – 3,57 zł,
f. garaży wolnostojących – 5,00 zł,
g. budynków letniskowych – 6,88 zł,
3. Od budowli 2% ich wartości.
II Stawki podatku od środków transportowych określone zostały w Uchwale Rady
Miejskiej Nr XXXIV/337/2009 z dnia 26
października 2009 r.
III Podatek rolny.
Stawka podatku rolnego na rok 2010 wynosi
34,10 zł. W związku z tym stawki podatku rolnego na rok 2010 wynosić będą:
- od 1ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną
2,5q żyta tj. 85,25 zł;
- od 1ha gruntów stanowiących działki - równowartość pieniężną 5q żyta tj. 170,50 zł.
IV Podatek leśny.
Stawka podatku leśnego na rok 2010 wynosi
30,0366 zł za 1ha .
V Opłatę targową określa Uchwała Rady
Miejskiej Nr XXXIII/326/2009 z dnia 28
września 2009 r.

Wysokość stawek zróżnicowano ze względu na
rodzaj sprzedawanych towarów:
- 18,00 zł dziennie od sprzedaży wyłącznie
artykułów rolnych;
- 27,00 zł dziennie od sprzedaży artykułów
pozostałych;
- 8,00 zł dziennie od sprzedaży artykułów
rolnych dokonywanych przez podatników
podatku rolnego posiadających gospodarstwo rolne na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.
VI Opłata od posiadania psów.
Stawka roczna opłaty od posiadania psów ustalona została w wysokości 33,00 zł za jednego
psa
(Uchwała
Rady
Miejskiej
Nr
XXXIII/327/2009). Termin płatności 15 maja
2009 r.
Podjęte przez Radę Miejską w Murowanej
Goślinie uchwały zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina.
Wszelkie szczegóły dostępne na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Bożena Patan
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
tel. 61 892 39 75
e-mail: b.patan@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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B E Z PI E C Z E Ń S T WO

Przygotowanie: STRONĘ REDAGUJE KOMENDANT SM PIOTR KUBCZAK, tel. 061 812 20 10, 502 514 212, e-mail: p.kubczak@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

Nowe uprawnienia Strażników
Ustawa O strażach gminnych
oraz ustawy Prawo o ruchu
drogowym. nadaje strażnikom
uprawnienia m.in.: do dokonywania kontroli osobistej oraz
przeglądania zawartości podręcznych bagaży.

Z

dniem 24 grudnia br. wchodzi w życie
nowelizacja ustawy O strażach gminnych oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja jest bardzo obszerna
i dotyczy, oprócz nowych uprawnień, zmian
w zasadach zatrudniania strażników. Wprowadza także trzy nowe stanowiska strażnicze:
młodszego specjalistę, specjalistę i starszego
specjalistę podnosząc tym samym rangę obecnych stanowisk inspektorskich. Jest to o tyle
ważne, że zmiana dotyczy dwóch naszych
strażników, z których jeden zostanie młodszym specjalistą, a drugi specjalistą (dotychczas odpowiednio młodszy inspektor i inspektor).

Ustawa nadaje strażnikom uprawnienia do
dokonywania kontroli osobistej, przeglądania
zawartości podręcznych bagaży oraz prawo
do zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego. Tego pierwszego uprawnienia omawiać
nie trzeba, bo sprawa jest oczywista, zaś
w przypadku „zwracania uwagi, ostrzegania
lub stosowania innych środków oddziaływania
wychowawczego” jest to ważne w postępowaniu z nieletnimi.
Obecnie strażnicy mogą nieletniemu pogrozić
palcem lub zwrócić uwagę jego rodzicom –
jednak nie niesie to za sobą żadnych skutków
prawnych. Po zmianie, z takiej rozmowy jest
sporządzana notatka urzędowa, którą sąd
rodzinny i nieletnich bierze pod uwagę podczas postępowania. W wyniku zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym pojazdy służbowe straży miejskiej czy gminnej staną się
„z urzędu” pojazdami uprzywilejowanymi
w ruchu drogowym, podobnie jak pojazdy
Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego.

Petardy i fajerwerki

J

ak bumerang przed Bożym Narodzeniem
i Nowym Rokiem powraca problem fajerwerków. Już słychać hałas spowodowany
przez wybuchające petardy. Mimo, iż strażnicy corocznie odwiedzają sprzedających
fajerwerki, przypominając o tym, że sprzedaż
nieletnim jest przestępstwem, za które grozi
nawet kara 2 lat pozbawienia wolności, ciągle
powtarzają się przypadki, gdy nieletni „zabawiają się” różnego „kalibru” petardami. Mnogość tego asortymentu na rynku tym bardziej
zachęca do kupna. Żadna kontrola nie zastąpi
czujnego oka rodziców. Zwróćmy uwagę, by
nasze pociechy były pod opieką dorosłych,
kiedy przy pomocy fajerwerków będą witać
Nowy Rok. Stosujmy się także bezwzględnie
do instrukcji znajdującej się na opakowaniu.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XXI/219/2004 z dnia 25 października 2004 r. w sprawie obrotu i zasad
używania materiałów pirotechnicznych na
terenie Gminy Murowana Goślina zabrania się:
• używania tych materiałów, za wyjątkiem
31 grudnia i 1 stycznia każdego roku,
• eksplodowania ww. przez osoby niepełnoletnie, nie będące pod opieką osoby dorosłej (rodziców lub osób przez nich upoważnionych),
• eksplodowanie nie może stanowić zagrożenia dla ludzi, zwierząt i mienia.
Za złamanie powyższych zakazów grozi kara
grzywny do 500 zł wymierzana na zasadach
określonych w art. 54 Kodeksu Wykroczeń.

Koperty dla niepełnosprawnych!

N

a przełomie października i listopada na terenie miasta pojawiło
się kilka nowych kopert dla osób
niepełnosprawnych. Między innymi dwie
takie koperty znajdują się przy Urzędzie Pocztowym – ul. Mostowa, jedna przy pl. Powstańców Wielkopolskich (przy pomniku). Za parkowanie w tym miejscu przez osobę nieuprawnioną, która nie posiada „karty parkingowej”
grozi (zgodnie z taryfikatorem) mandat w wysokości 500 zł. W ciągu ostatniego miesiąca
strażnicy wypisali już kilka takich mandatów.
Nie ma tolerancji dla osób, które lekceważą
sobie ten przepis. Przypominam, że do parkowania na „kopercie” – niezależnie od tego, czy

jest oznakowana znakiem poziomym, czy pionowym są upoważnione wyłącznie osoby legitymujące się niebieską kartą parkingową
z gwiazdkami Unii Europejskiej oraz osoby
przewożące w tym czasie „właściciela” ww.
karty. Nie upoważnia do parkowania w tych
miejscach zaświadczenie lekarskie, orzeczenie
komisji o niepełnosprawności ani nalepka na
szybie samochodu. Osoba niepełnosprawna
chcąca uzyskać „kartę parkingową” winna złożyć w Starostwie Powiatowym dokumenty
poświadczające stan zdrowia. O tym, czy karta
zostanie wydana decyduje upoważniony przez
Starostę urzędnik, na podstawie obowiązujących w tym względzie przepisów.

Dzikie wysypisko
pod Białężynem

3

listopada dzięki informacji otrzymanej od mieszkańców Białężyna strażnicy odnaleźli kolejne „dzikie wysypisko”, na które składało się kilkanaście
ton różnych odpadów: od starych mebli
po gruz pobudowlany.
Obecnie strażnicy ustalają właściciela gruntu
i sprawców zanieczyszczenia lasu. Wszystko
wskazuje na to, że podobnie, jak było to
w przypadku wysypiska pod Boduszewem,
sprawcami są mieszkańcy Białężyna, a miejsce
to było od dłuższego czasu traktowane jako
składowisko odpadów nie mieszczących się
w obowiązkowym pojemniku na odpady
komunalne.
W tym roku strażnicy usunęli już 19 „dzikich
wysypisk” – w sumie 31 ton odpadów. Kończą
się prace przy usuwaniu nielegalnego składowiska gruzu i ziemi na terenie działki przy ul.
Gnieźnieńskiej, gdzie ilość usuniętych odpadów należy liczyć w setkach ton.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 61 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:
Straż Miejska
tel.: 061 812 20 10; kom.: 0 500 12 49 40
Policja
sekretariat 061 841 32 00 (w godz. 7:30-15:30)
Komendant 061 841 32 01 (w godz. 7:30-15:30)
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
Straż Pożarna tel.: 998,
OSP Murowana Goślina
tel.: 061 812 23 98;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 51 42 27
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny
Policjant st. post. Dariusz SIKORA
Strażnik Miejski st. strażnik Mariusz ANDRZEJEWSKI
Rejon II: os. Zielone Wzgórza
Policjant sierżant Hubert ŻOŁDAK
kom. 0 605 192 925
Strażnik Miejski mł. insp. strażnik Przemysław ESZNER
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant sierż. Damian FUTRO
kom. 0 500 135 351
Strażnik Miejski strażnik Anna PACHOLSKA
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl
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O Ś W I ATA

Przygotowanie: TERESA DUTKIEWICZ, PLACÓWKI EDUKACYJNE GMINY
I N F O R M AC J E - R E L AC J E - KO M U N I K AT Y

Inkubator Przedsiębiorczości w Bolechowie
W dniach 9-10 listopada br. odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy pierwszej technikum
logistycznego, w ramach wielkopolskiego projektu Inkubator Przedsiębiorczości.

W

dniach 9-10 listopada br. odbyły się już po raz drugi - zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy pierwszej
technikum logistycznego, w ramach wielkopolskiego projektu Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest pod patronatem
Kuratora Oświaty. Inicjatorami tych zajęć są
osoby zrzeszone w AIESEC. „AIESEC jest
międzynarodową platformą dla młodych ludzi,
którzy chcą odkrywać i rozwĳać swój potencjał, wpływając przy tym pozytywnie na społeczeństwo. Jest stowarzyszeniem o charakterze edukacyjnym, niedochodowym i prowadzącym na skalę globalną unikatowy Program
Międzynarodowej Wymiany Praktyk. AIESEC
jest obecny na 800 uczelniach w ponad 95 krajach. AIESEC posiada status organizacji
pożytku publicznego”.
Pierwszy dzień zajęć obejmował prezentacje
kultur różnych narodów. Nasi goście: MARINA

CHUMAK z Rosji i EDWIN
BINYO TOKWI z Kamerunu
przedstawili szereg informacji
dotyczących ich krajów. Mogliśmy
również wykazać się zdolnościami
tanecznymi. Zajęcia przeplatane
Uczestnicy warsztatów.
były różnymi zabawami integracyjnymi oraz tańcami narodowymi
Edwina. Prowadzone były całkowicie w języku wać biznesplan wymyślonej przez siebie firmy.
angielskim, co dawało uczniom możliwość
praktycznego wykorzystania swoich umiejęt- Zajęcia były bardzo ciekawe, goście przyjaźnie
ności językowych i ukazało też potrzebę cią- do nas nastawieni, sympatyczni i życzliwi.
Chciałabym podziękować pani Magdalenie
głego doskonalenia się.
Kaczmarek za pomoc w pokonywaniu barier
Drugi dzień nawiązywał do zagadnień związa- językowych. Dziękuję wszystkim uczniom,
nych z przedsiębiorczością. W tym roku myśl którzy wzięli czynny udział w warsztatach.
przewodnia dotyczyła sporządzania biznesplanów różnych przedsiębiorstw. Uczniowie mieli
Małgorzata Krzysztoń
najpierw wymyślić reklamę telefonu komórkonauczycielka podstaw przedsiębiorczości
wego znajdującego się w zegarku, zaprezentoszkolny doradca zawodowy
wać ją na forum klasy, a następnie przygotoZespół Szkół w Bolechowie

Rok 2009 w Zespole Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich

N

iebawem koniec roku kalendarzowego, a co się z tym wiąże, czas
podsumowań i refleksji na temat
działalności naszej szkoły. Przygotowaliśmy
na nowy rok szkolny bogatą ofertę edukacyjną
skierowaną do absolwentów gimnazjum, którzy mogą się kształcić w zawodzie technik
żywienia i gospodarstwa domowego, technik
informatyk, kucharz. Młodzież może uczyć się
również w klasach wielozawodowych i rzemieślniczych. Nowością jest kierunek technik
hotelarstwa, który zainteresował wielu tegorocznych gimnazjalistów.

Dzięki starostwu powiatowemu od lipca cieszymy się nowym boiskiem, które powstało
w ramach projektu „Promocja zdrowia
poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych”. Na nowo wybudowanych obiektach rozpoczęły się nieodpłatnie zajęcia sportowo-rekreacyjne. W okresie
wakacyjnym aż do końca października, odbywały się liczne zajęcia sportowe prowadzone
przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Po raz pierwszy zorganizowany został Inkubator Przedsiębiorczości w ramach, którego gościliśmy studentki z Rosji, Rumunii i Korei Południowej. Prowadziły one wraz z nauczycielką
przedsiębiorczości zajęcia w języku angielskim, na których uczniowie poznawali inne
kultury oraz sprawdzali swoje umiejętności

językowe. Podnosząc standardy naszej szkoły
informatycy przygotowali elektroniczny dzienniczek ucznia, niebywale usprawniający kontakt z rodzicami. Nasi uczniowie mieli okazję
uczestniczyć w projekcie „Na starcie do
kariery”, którego realizatorem było Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo”.
Celem projektu było przygotowanie do świadomego wejścia na rynek pracy młodzieży
szkół zawodowych.
Jak co roku nasi uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowywali i obsługiwali bankiety
z okazji Spotkania Noworocznego i dla Honorowych Dawców Krwi „Gośliniacy”. Uczestnicy bankietu nie szczędzili słów uznania pod
adresem naszych uczniów. Warto wspomnieć,
że nasza młodzież, wspiera akcje poboru krwi,
w której dwukrotnie uczestniczyła. Według
informacji otrzymanych od prezesa HDK
„Gośliniacy” łącznie zebrano około 20 litrów
bezcennej krwi.
Na koncie szkoły można odnotować wiele sukcesów. Wśród nich:
• I miejsce w konkursie gastronomicznym
w Objezierzu,
• I i III miejsce w powiatowym konkursie
informatycznym,
• wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie
fotograficznym „Makrofotografia”,

• II miejsce i wyróżnienie w powiatowym
konkursie
fotograficznym
„Człowiek
w naturze”.
Nasza młodzież realizuje różne pasje. Wśród
nich prężnie działa kółko teatralne, które wielokrotnie podziwiano w naszej szkole, jak np.
podczas V Gminnego Przeglądu Zespołów
Teatralnych. Bierze czynny udział w życiu środowiska lokalnego uczestnicząc w przeglądzie
twórczości amatorskiej, sprzątając zaśmiecone tereny leśne naszej gminy.
Nie samą nauką żyje człowiek. Wśród wielu
wycieczek edukacyjnych warto wspomnieć
o wyprawie do Archiwum Archidiecezjalnego
w Poznaniu, Laboratorium Energii Odnawialnej w Suchym Lesie, do Kórnika i Rogalina.
Młodzież miała okazje uczestniczyć w warsztatach kulinarnych w Szreniawie i Zakopanem.
Tyle za nami. Dzieje się dużo, dzieje się dobrze,
nie sposób wymienić wszystkich form aktywności naszej młodzieży. Cieszymy się z tegorocznego naboru, uczniów nam przybywa,
dlatego na nadchodzący rok życzylibyśmy
sobie, aby jak najszybciej ruszyła rozbudowa
naszej szkoły.
Violetta Pawlak
Zespół Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich
w Rokietnicy,
Szkoła w Murowanej Goślinie
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Kolejni jubilaci obchodzili 50-lecie małżeństwa
kach swoich znajomości. Spotkanie z Burmistrzem było także okazją do pytań o sprawy
z życia gminy. Burmistrz poinformował o tegorocznych inwestycjach i nakreślił zbliżające
się w 2010 roku tj. budowa obwodnicy, modernizacja linii kolejowej czy oddanie do użytku
hali widowiskowo-sportowej.
Na zakończenie życzył parom zdrowia podkreślając wartość tych 50 wspólnie spędzonych lat, na dobre i złe.

Pary, które w 2009 roku obchodziły 50-lecie zawarcia małżeństwa.

2

grudnia w sali konferencyjnej ratusza Burmistrz Tomasz Łęcki oraz
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Aleksandra Pilarczyk dokonali uroczystego udekorowania - medalami Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie - par, które w 2009 roku obchodziły
jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa.
W ten sposób kolejnych 7 par (o tożsamej uro-

ZBIÓRKA

czystości z udziałem pierwszych 10 par małżeńskich pisaliśmy w listopadowym numerze
BS) odebrało odznaczenia, gratulacje oraz
upominki w postaci dwóch ozdobnych filiżanek. W uroczystości uczestniczyli również
krewni jubilatów.
Po części oficjalnej, przy okolicznościowym
torcie i kawie odznaczeni opowiadali o począt-

SUROWCÓW WTÓRNYCH

–

STYCZEŃ

2010

Surowce wtórne tj. szkło, plastik, makulatura odbierane będą od właścicieli nieruchomości przez firmę, z którą podpisane zostały umowy na odbieranie odpadów
komunalnych 29 stycznia 2010 r. Firma Remondis dla swoich klientów wyznaczyła
termin 14 stycznia 2010 r. Jednocześnie informuję, że harmonogram zbiórki odpadów
w 2010 roku zostanie dostarczony wszystkim właścicielom nieruchomości na terenie
gminy Murowana Goślina z lutowym wydaniem Biuletynu Samorządowego.
Violetta Szałata , Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 61 892 36 40, e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl
fot. sxc.hu

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria i Ewidencja Działalności
Gospodarczej:
poniedziałek - piątek 7.00 – 18.00
Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie
zgonów:
poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek-piątek 10.00 – 17.00
przedłużone weekendy pod numerem: 504 285 650
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek 10.00 – 18.00
wtorek-piątek 10.00 – 15.30
Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek 14.00 – 16.00
czwartek 10.00 - 11.00
Adres: ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl; www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 061 892 36 00,
fax: 061 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki............................................................061 892 36 05
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński.......................................061 892 36 06
Skarbnik Romana Dudek...........................................................061 892 36 07
Sekretarz Maciej Kaczmarek.....................................................061 892 36 08

Za 50 lat pożycia małżeńskiego medale otrzymały następujące pary:
1. Urszula i Tadeusz Adamczakowie
2. Alfreda i Jan Adamczakowie
3. Kazimiera i Józef Ciećmierowscy
4. Leokadia i Czesław Derwichowie
5. Maria i Norbert Kulse
6. Krystyna i Czesław Prussowie
7. Jolanta i Franciszek Sikorscy
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

NABORY
na wolne stanowiska urzędnicze!

Obecnie:
młodszy referent
ds. infrastruktury technicznej
Szczegóły na www.murowana-goslina.pl
(BIP/oferty pracy) i tablicy ogłoszeń Urzędu.

Referat Inwestycji, kierownik Ryszard Pomin..........................061 892 36 10
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata.........................................................061 892 36 40
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Arkadiusz Krociak..061 892 36 42
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie.......0 519 32 16 70
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa....................061 892 36 33
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak................................061 892 11 93
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska.....................................................061 892 36 30
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan...061 892 36 75
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.................................................061 892 36 55
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber...........................................................061 892 36 50
Biuro Planowania Przestrzennego, Magdalena Głowacka......061 892 36 20
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt...................................061 892 36 54
Obsługa inwestorów, Barbara Florys - Kuchnowska..................061 892 36 65
Zarządzanie Kryzysowe.............................................................0 722 323 318
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek.....061 811 88 48
Komunikacja Społeczna, Osiedla Samorządowe, Roma Dukat.......061 811 88 48
Straż Miejska..................................kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja..............................................kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 841 32 00
Pogotowie Ratunkowe..........999 Pogotowie Energetyczne..........061 423 91 11
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę).............061 812 20 40 lub 994
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200)............................061 835 90 66
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