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„Nie bójcie się, bo oto zwiastuję Wam radość wielką,

która będzie udziałem wszystkiego ludu,

gdyż dziś narodził się Wam Zbawiciel,

którym jest Chrystus Pan,

w mieście Dawidowym.”

Ewangelia św. Łukasza

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej       Burmistrz Krotoszyna

             Zofia Jamka                                    Julian Jokœ

                                 Krotoszyn, grudzieñ 2007

 * * *

Œwi¹t prawdziwie œwi¹tecznych,
ciep³ych w sercu,

zimowych na zewn¹trz,
jaœniej¹cych pierwsz¹ gwiazdk¹,

co daje nadziejê
na nastêpny rok!
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Weekend z lwami na Rynku.
Bez choinki nie ma prawdzi-
wych Œwi¹t...
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Urz¹d Miejski w Krotoszynie

Centrala (62) 725 42 01
Faks (62) 725 34 36
Punkt Informacyjny (62) 722 74 58
Sekretariat Burmistrza (62) 722 74 14
Biuro Rady Miejskiej (62) 722 74 51

(62) 722 74 07
Stra¿ Miejska (62) 722 74 57

Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim dzia-
³a bezp³atna infolinia dla petentów. Dzwoni¹c
pod numer 0800 234 024, mo¿na uzyskaæ in-
formacje na temat spraw za³atwianych w Urzê-
dzie.

Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.

Starostwo Powiatowe (62) 725 42 56
(62) 725 42 57

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 35 84
(62) 725 44 56

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00

Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

(62) 725 29 21
(62) 725 29 22

Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

(62) 725 36 68
(62) 725 39 96

Urz¹d Skarbowy (62) 725 42 45

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe  999
Stra¿ Po¿arna  998
Policja  997

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Minibank na Rynku
W ramach współpracy z Bankiem Zachodnim WBK SA 27

grudnia 2007 roku rozpocznie w Krotoszynie działalność placów-
ka agencyjna Minibank.

W Minibanku będzie można dokonać wszelkich wpłat, opłat
oraz wypłat gotówkowych, jak również założyć konto osobiste
oraz uzyskać kredyt. Agencja ulokowała się w Krotoszynie na
Rynku 30 (tam gdzie kantor wymiany walut).                       (mini)

11 grudnia w Krotoszyń-
skiej Bibliotece Publicznej  spo-
tkali się podopieczni świetlic
środowiskowych przy Warszta-
cie Terapii Zajęciowej i Ochot-
niczym Hufcu Pracy oraz
uczniowie z Zespołu Szkół Spe-
cjalnych i dzieci ze szkół pod-
stawowych z terenu Krotoszy-
na.

Wstępem do zajęć pod ha-
słem Świąteczne drzewko
było odczytanie opowiadania o
świętach Bożego Narodzenia
przez jedną z uczestniczek spo-

Nowa przychodnia
Wkrótce rozpoczyna w Krotoszynie działalność NZOZ Porad-

nia Lekarza Rodzinnego,  działający w ramach umowy z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia.  Lekarze Adela Zedler-Krakowska
i Krzysztof Piaskowski zawiadamiają, że od 1 lutego 2008 r. NZOZ
Poradnia Lekarza Rodzinnego przy ul. Tartacznej nr 7 w Kroto-
szynie (naprzeciwko supermarketu Intermarche). Zaintereso-
wani pacjenci proszeni są o podpisywanie deklaracji wyboru le-
karza podstawowej opieki zdrowotnej. Deklaracje można już pod-
pisywać u wyżej wymienionych lekarzy, a od 2 stycznia 2008 r.
również w placówce przy ul. Tartacznej 7.                             (adau)

Uwaga, zmiana godzin
Informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia kasa w Urzędzie

Miejskim czynna będzie krócej. W Wigilię kasa przyjmuje wpła-
ty do godz. 11.00, zaś 31 grudnia do godz. 13.00. Krotoszyńska
Biblioteka Publiczna zaprasza w Wigilię i w sylwestra od 7.00 -
15.00.  Natomiast Muzeum Regionalne 24 i 31 grudnia będzie
otwarte dla zwiedzających od 8.00 do 12.00. Kryta Pływalnia
Wodnik (basen i kręgielnia) czynna będzie następująco:  24 grud-
nia - nieczynne; 25 grudnia - od 14.00 - 22.00; 26 grudnia - od
10.00 - 22.00; 31 grudnia - od 6.00 - 12.00; 1 stycznia - od 14.00 -
22.00.

Od 17 do 31 grudnia promocyjna cena biletu wstępu na basen
dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz grup zorganizowanych w godz.
8.00 - 22.00 wynosić będzie tylko 5 zł za godzinę. Solarium stoją-
ce Tancan - tylko 5 zł za 10 minut.                                            (eliz)

Ustroili drzewko

tkania. Potem zadaniem zebra-
nych było przygotowanie ozdób
choinkowych i ustrojenie nimi
choinki stojącej w holu biblio-
teki. Dzieci ochoczo przystąpi-
ły do pracy: wycinały, kleiły,
kolorowały, wiązały kokardy i
ozdoby wnet zapełniły przygo-
towany dla nich koszyczek. Po
wykonanej pracy i zasłużonym
podwieczorku - pączki dla dzie-
ci ufundowała piekarnia pań-
stwa Brykczyńskich -  wszyscy
wspólnie ustroili choinkę i śpie-
wali kolędy.                         (mm)

Uczestnicy potraktowali zadanie bardzo powa¿nie.
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”Firma na Medal” to jedy-
ny tego typu konkurs w Polsce,
w którym w sposób komplek-
sowy analizuje się osiągnięcia
oraz przyznaje wyróżnienia
osobom, instytucjom i firmom
zaangażowanym w realizację
obiektów sportowych, rekre-
acyjnych i turystycznych.
Kryta pływalnia WODNIK
otrzymała wyróżnienie w kate-
gorii użytkowników obiek-
tów sportowych i rekreacyj-
nych. Dyrektor Jacek Cier-
niewski odebrał z rąk Grażyny
Lei, wiceminister sportu i tury-
styki, wyróżnienie za wzorowe
utrzymanie i efektywne zarzą-
dzanie Krytą Pływalnią z
Ośrodkiem Rehabilitacyjnym
„Wodnik” w Krotoszynie.
Aby otrzymać wyróżnienie pły-

Wodnik na medal
29 listopada 2007r. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odby³a siê uroczystoœæ wrê-

czenia wyró¿nieñ „Firma na Medal” oraz statuetek „Budowniczy Polskiego Sportu” przyzna-
wanych za najlepsze realizacje obiektów sportowych. Organizatorem konkursu jest Polski
Klub Infrastruktury Sportowej, przy wspó³pracy miesiêcznika „Builder” i magazynu „Sport-
plus”.

walnia musiała przejść kontro-
le komisji konkursowej, która
dokonując oceny, zwracała
uwagę na zarządzanie, utrzy-
manie obiektu, interesowała
się  tworzeniem i  realizacją
programów sprzyjających roz-
wojowi sportu i rekreacji oraz
dostępnością obiektu dla dzie-
ci, młodzieży i niepełnospraw-
nych.

W tej samej kategorii co
WODNIK wyróżniono również
Miejskie Centrum Sportu i Re-
kreacji w Płońsku, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Zamo-
ściu, Spółkę HOSSA zarządza-
jącą Ośrodkiem Przygotowań
Sportowych i Hotelem Olimpia
w Rybniku oraz Ośrodek Spor-
tu i rekreacji w Solcu Kujaw-
skim.                                   (kpw)
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Wyró¿nienie dla Wodnika odebra³ dyrektor Jacek Cierniewski.

24 grudnia w sali sporto-
wej ZSP nr1 (Ceramik)
odbędzie się Wigilia dla
Wszystkich - osób uboż-
szych i samotnych, zorga-
nizowana przez Centrum
Wolontariatu Ziemi Kro-
toszyńskiej.  Spotkanie
rozpocznie się o godz.
11.00.

28 grudnia br. (piątek) o
godz. 17.00 w galerii Re-
fektarz odbędzie się wer-
nisaż wystawy fotogra-
ficznej: Powiat Kroto-
szyński w Obiektywie.
Wystawa będzie czynna w
godzinach otwarcia gale-
rii do 11 stycznia 2008 r.

31 grudnia zapraszamy
na krotoszyński Rynek.
Od godz. 22.00 oczekują-
cym na nadejście Nowego
Roku będzie towarzyszy-
ła muzyka z płyt. Pokaz
sztucznych ogni zaplano-
wano na godz. 24.00.

Do końca stycznia 2008
roku można w Muzeum
Regionalnym oglądać
szopki i ozdoby choinko-
we wykonane przez
przedszkolaki,  uczniów
szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i  średnich,
nadesłane na świąteczny
konkurs. Więcej czytaj s. 16.
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K r ó t k o
Przypominamy, ¿e Wydzia³
Spraw Obywatelskich Urzê-
du Miejskiego do 28 grud-
nia, za wyj¹tkiem Wigilii,
obs³uguje interesantów do
godz. 17.00

Zmianie uleg³ termin prze-
targu na  wykonanie, dosta-
wê i monta¿ stolarki okien-
nej PCV i drzwiowej dla po-
trzeb remontowych budyn-
ku Oœrodka Profilaktyki
Œrodowiskowej i Oœrodka
Interwencji Kryzysowej.
Oferty mo¿na sk³adaæ w
Urzêdzie Miejskim w Kroto-
szynie do  27 grudnia do
godz. 9.30.

Do 27 grudnia do godz.
10.30 mog¹ sp³ywaæ do
Urzêdu oferty na przetarg
Remont budynków Urzêdu
Miejskiego przy ul. Ko³³¹ta-
ja w Krotoszynie - etap II.
W jego zakres wchodz¹ ro-
boty ogólnobudowlane, in-
stalacje sanitarne (wod.-
kan. c.o. wentylacja, klima-
tyzacja), elektryczne oraz
konserwatorskie. W budyn-
ku g³ównym Urzêdu Miej-
skiego wykonane zostan¹
remonty: sali posiedzeñ,
sali obrad, pomieszczenia
WC i punktu informacyjne-
go oraz dostawa i monta¿
mebli i elementów wyposa-
¿enia. W sk³ad zadania
wchodzi tak¿e remont po-
mieszczeñ biurowych I piê-
tra budynku, korytarza i
klatki schodowej oraz re-
mont elewacji budynków
przy ul. Ko³³¹taja 7 i 7a.

Urz¹d Miejski podpisa³
umowê na utrzymanie tere-
nów zieleni i lasów komu-
nalnych w Krotoszynie.  W
2008 roku zadba o nie Za-
k³ad Zieleni Marsza³ek s.c.

Fotoradar został uderzony przez
forda galaxy, który nieprawidłowo wy-
przedzając opla vectrę, doprowadził do
zderzenia z pojazdem. Potem uderzył
w stojące na poboczu urządzenie i za-
trzymał się w lesie.

Strażnicy pośpieszyli z pomocą. Na
miejscu pojawiły się policja i pogoto-
wie. Wyglądające dość poważnie zda-
rzenie zakończyło się szczęśliwie dla
jego uczestników. Żaden z kierowców
ani pasażerów uczestniczących w ko-
lizji (w fordzie znajdowało się małe
dziecko) nie odniósł obrażeń. Kierow-
ca forda został ukarany mandatem w
wysokości 300 zł. W wypadku ucierpiał
najbardziej fotoradar. Obecnie trwają
formalności związane z naprawą
sprzętu, która zostanie w całości po-
kryta z ubezpieczenia sprawcy. Naj-
prawdopodobniej radar wróci na dro-
gi w nowym roku w styczniu.       (mm)

12 grudnia burmistrz Ju-
lian Jokś odebrał w Poznaniu
dla Urzędu Miejskiego certy-
fikat konkursu Wielkopol-
ska Jakość, organizowanego
przez Wielkopolski Instytut
Jakości.

Jak objaśnił dziennika-
rzom krotoszyńskich tytułów
prasowych burmistrz - pod-
czas konferencji zorganizo-
wanej w jego gabinecie -
przyznanie certyfikatu zo-
stało poprzedzone oceną pra-

Jakoœæ powy¿ej œredniej
Urz¹d Miejski w

Krotoszynie zosta³
laureatem konkursu
Wielkopolska Ja-
koœæ. Jest to wy-
ró¿nienie dla insty-
tucji i firm, które
osi¹gaj¹ sukcesy w
zarz¹dzaniu.

cy Urzędu Miejskiego. Złoży-
ły się na nią ankieta samo-
oceny oraz audyt, trwający w
sumie blisko trzy miesiące.
Kompleksowa ocena pozwo-
liła audytującym na wypunk-
towanie słabych i mocnych
stron funkcjonowania. Najle-
piej wypadliśmy w kryterium
nazwanym przywództwem,
tutaj UM zdobył 68 punktów
na 100. W diagnozie pokon-
kursowej Instytut podkreślił
znaczenie osobistego zaan-
gażowania burmistrza i kie-
rownictwa Urzędu. Dla po-
równania - średni wynik oce-
nianych dotąd urzędów wy-
nosi 54 punkty. Kryterium za-
soby wyceniono na 66 pkt.,
strategia i polityka - na 63
(średnie wyniki - 51 i 51 pkt.).

Pozostałymi kryteriami
były: zarządzanie ludźmi,
procesy, satysfakcja klien-
tów, satysfakcja zatrudnio-
nych, współpraca z otocze-
niem, i efekt końcowy. Z dia-

Wiejskie drogi
W połowie listopada zakończono bu-

dowę 135-metrowego odcinka drogi w
Ugrzelach. Wykonawcą robót było wyło-
nione w drodze przetargu Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Gembiak & Mikstacki. Budowa koszto-
wała miasto 141,9 tys. zł. Zadanie to  zo-
stanie częściowo dofinansowane z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych w Po-
znaniu.

7 grudnia natomiast odbył się odbiór
końcowy inwestycji drogowej w Tomni-
cach. W zakres zadania weszła budowa
kanalizacji sanitarnej o długości około
250 metrów wraz z przyłączami oraz bu-
dowa drogi o długości 256 i szerokości 5
metrów. Wykonano także odwadniające
wpusty uliczne. W najbliższym czasie
zostanie wykonany projekt organizacji
ruchu dla nowej drogi oraz staną na niej
odpowiednie znaki.

Tomnicka ulica kosztowała samorząd
około 378 tys. zł. Na budowę obu dróg
gmina dostała ponad 50 tys. zł dofinan-
sowanie z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.                                        (slaw-mich)

gnozy organizatorów wynika,
że w każdym z nich kroto-
szyński magistrat wypadł o
kilka lub kilkanaście punk-
tów powyżej średniej.

W uwagach organizato-
rzy podkreślili  znaczenie
kultury organizacyjnej, wy-
pracowanej przez lata funk-

cjonowania Urzędu z tym
samym kierownictwem. Za
najsłabszą stronę uznali
system mierzenia satysfak-
cji klientów, pracowników i
poziomu współpracy z oto-
czeniem.

Certyfikat został przy-
znany na dwa lata.        (eliz)

... i objaœni³ dzennikarzom zasady oceny konkursowej.

Burmistrz Jokœ zaprezentowa³ certyfikat...
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Fotoradar uszkodzony
We wtorek 11

grudnia stra¿nicy
miejscy ustawili
fotoradar na ul.
Sulmierzyckiej.
By³o po godz. 9.00,
kiedy jeden z nich
sprawdza³, czy
sprzêt funkcjonuje
prawid³owo. Zd¹¿y³
wsi¹œæ do samo-
chodu s³u¿bowego
stoj¹cego kilka
metrów dalej, gdy
nagle rozleg³ siê
trzask... fo
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Marcin Hadryœ
sprawdza³ fotoradar

tu¿ przed wypadkiem.
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Na podstawie art.18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. z
2001 roku nr 142 poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 5 i art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lo-
kalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 roku nr 121 poz. 844 ze
zmianami) Rada Miejska w Kro-
toszynie uchwala, co następu-
je:

§1
Stawki podatku od nieruchomo-

œci wynosz¹ rocznie:

1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów
i budynków – od 1 m2 po-
wierzchni: 0,66 zł

b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - od 1 ha
powierzchni: 3,74 zł

c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – od 1 m2
powierzchni: 0,19 zł

2) Od budynków lub ich czę-
ści:
a) mieszkalnych - od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej: 0,59 zł
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodar-
czej – od 1 m2 powierzchni
użytkowej: 18,30 zł

c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - od
1 m2 powierzchni użytkowej:
8,86 zł

d) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w

Podatek
Uchwa³a nr XVI/111/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie

ustalenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci i zwolnieñ.

zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej: 3,84 zł
e) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - od 1 m2
powierzchni użytkowej: 4,00 zł

3)  Od budowli – 2 % ich war-
tości

3a) Od budowli wykorzystywa-
nych bezpośrednio do dostar-
czania wody użytkownikom
oraz od budowli służących do
odprowadzania i oczyszczania
ścieków - 1,80 % ich wartości

§ 2
 Zwalnia siê z podatku

od nieruchomoœci:

1) nieruchomości lub ich części
zajęte na potrzeby prowadze-
nia działalności w zakresie kul-
tury, kultury fizycznej i sportu,
z wyjątkiem wykorzystywanych
do prowadzenia działalności
gospodarczej,

2) nieruchomości lub ich części
przeznaczone na działalność

Z sesji 29 listopada 2007 r.

gospodarczą inną niż działal-
ność oświatowa w szkołach,
placówkach, zakładach kształ-
cenia i placówkach doskonale-
nia nauczycieli – publicznych
i niepublicznych,

3) nieruchomości lub ich czę-
ści przeznaczone na prowa-
dzenie działalności gospodar-
czej w postaci wykonywania
świadczeń, które obejmują
swoim zakresem opiekę nad
dzieckiem w wieku do 3 lat.

§ 3
Traci moc Uchwała nr III/14/
2006 Rady Miejskiej w Kroto-
szynie z dnia 14 grudnia 2006
roku w sprawie ustalenia wy-
sokości stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Krotoszyna

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskie-
go z mocą obowiązującą od 1
stycznia 2008 roku.

Na podstawie art. 174 ust. 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005 roku, Nr 249 poz.
2104 z późn. zm.) Rada Miejska
w Krotoszynie uchwala, co na-
stępuje:

§ 1
Ustala się na rok 2008 stawki
dotacji przedmiotowych dla za-
kładów budżetowych w nastę-
pującej wysokości:
1. Miejski Zakład Komunikacji:
- przewozy w komunikacji miej-
skiej – 0,89 zł za 1 wozokilo-
metr w komunikacji liniowej
rocznie
2. Kryta Pływalnia z Ośrod-

Dotacje
dla zak³adów
bud¿etowych

Uchwa³a nr XVI/117/2007 Rady Miejskiej
w Krotoszynie w sprawie  ustalenia wysoko-
œci stawek dotacji przedmiotowych dla za-
k³adów bud¿etowych na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. z
2001 r. nr 142 poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz
.U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 ze
zmianami); art. 6a ust.11 usta-
wy o podatku rolnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 roku nr
136 poz. 969 ze zmianami); art.
6 ust. 9 ustawy o podatku le-
śnym (Dz. U. z 2002 r. nr 200
poz. 1682 ze zmianami), Rada
Miejska w Krotoszynie uchwa-
la co następuje:

§ 1
1.Zmienia się wzór deklaracji
na podatek od nieruchomości
opisany w § 1 ust. 1 Uchwały
nr XXXIX/321/2005 Rady Miej-
skiej w Krotoszynie z dnia 24
listopada 2005 roku, który
otrzymuje brzmienie jak w za-

od nieruchomoœci

Wzory formularzy
Uchwa³a nr XVI/115/2007 Rady Miejskiej w

Krotoszynie w sprawie zmiany Uchwa³y nr
XXXIX/321/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku
w sprawie okreœlenia wzorów formularzy sk³a-
danych przez podatników podatku od nieru-
chomoœci, podatku rolnego oraz leœnego.

łączniku nr 1* do niniejszej
uchwały.

2. Zmienia się wzór informa-
cji w sprawie podatku od nie-
ruchomości opisany w § 1 ust.
2 Uchwały nr XXXIX/321/2005
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 24 listopada 2005 roku,
który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 2* do niniej-
szej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielkopol-
skiego, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2008 roku.

* Wzory formularzy dostęp-
ne ma stronie internetowej
miejskiej.

kiem Rehabilitacyjnym „WOD-
NIK”:
- 612,00 zł za każdy dzień wy-
korzystania (otwarcia) basenu.
3. Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej
- 2,20 zł dziennie za każdego
uczestnika zamieszkałego na
terenie Miasta i Gminy Kroto-
szyn.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2008 roku.
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W bibliotece spotkali się
fani Harrego Pottera ze Szko-
ły Podstawowej nr 1. Poprze-
bierani w czarodziejskie
stroje przez całą noc czytali
fragmenty książek o swoim
ulubionym bohaterze, bawili
się, uczestnicząc w różnych
quizach i grach. Brali udział
w konkursach: na najpięk-
niejsze życzenia świąteczne,

Już po raz ósmy Związek
Gmin Zlewni Górnej Baryczy
wraz ze Starostwem Powiato-
wym zorganizował konkursową
zbiórkę zużytych baterii. Wzięły
w niej udział placówki oświato-
we z terenu działania Związku
Gmin Zlewni Górnej Baryczy, ra-
zem było to 55 szkół oraz 20
przedszkoli. Baterie można było
dostarczać do organizatorów od
1 września do 31 października.
Uczniowie zebrali łącznie 179 290
sztuk, przedszkolaki - 59 674
sztuk, co w efekcie dało 238 964
baterii o wadze 4 980 kg.

Pojemniki sta³y w szko³ach
Sprzyjający naturalnemu śro-

dowisku konkurs, bo wyrzucone
baterie są niezwykle szkodliwe
dla natury, został zaakceptowa-
ny przez wielu mieszkańców oko-
licznych gmin. Baterie zbierają
nie tylko młodzi ludzie w szko-
łach, bo jak się okazuje, poma-
gają im całe rodziny. Liczba ze-
branych baterii rośnie systema-
tycznie: od 37 170 sztuk w pierw-
szej edycji konkursu, do 250 000
sztuk w roku minionym. Do cało-
rocznej zbiórki są wykorzystywa-
ne pojemniki ustawione na tere-
nie szkół i przedszkoli, dostarczo-

Zbieraj¹, by nie truæ przyrody
Blisko piêæ ton starych baterii znalaz³o

siê w paŸdzierniku w przygotowanych na tê
okazjê pojemnikach PGKM. Gdyby nie szko³y
i przedszkola oraz dobry pomys³ organizato-
rów konkursu, toksyczne paluszki i inne
akumulatorki zmiesza³yby siê ze zwyk³ymi
œmieciami, trafi³y na sk³adowiska odpadów.
Mo¿e znalaz³yby siê te¿ na dzikich wysypi-
skach we lesie…

ne przez firmę Argo-Film koordy-
nującą przedsięwzięcie. Zawar-
tość pojemników, po zgłoszeniu
do konkursu, przetransportowa-
no do Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Krotoszynie, które dyspo-
nuje pojemnikami do przechowy-
wania toksycznych odpadów.

Konkursową zbiórkę ocenia-
no w kilku kategoriach. Organi-
zatorzy brali pod uwagę wynik
sumaryczny placówki, dzieląc
szkoły na trzy grupy według licz-
by uczniów. Oceniano również
liczbę baterii w przeliczeniu na
każdego potencjalnego zbiera-
cza: zapisanego ucznia lub
przedszkolaka.

Konkurs zorganizowano
przy współpracy: PGKM w Kro-
toszynie, urzędów miejskich i
gminnych - członków Związku
Gmin, Krotoszyńskiego Ośrodka
Kultury oraz Regionalnego Cen-
trum Edukacji Ekologicznej w
Krotoszynie

Baterie na ¿elazo
Zużyte baterie zawierają

metale ciężkie, takie jak ołów,
kadm, rtęć, lit, niebezpieczne dla
środowiska, gdy trafią do kosza.
Pozostawienie starych baterii na

składowisku mija się celem, bo-
wiem odpady te wymagają prze-
prowadzenia oddzielnego proce-
su unieszkodliwiania. Aby moż-
na było je unieszkodliwić w spo-
sób przyjazny dla przyrody, na-
leży je wyodrębnić z masy pro-
dukowanych przez nas odpa-
dów, czyli zebrać. W Polsce tyl-
ko 25 procent starych baterii tra-
fia do odzysku. W Danii np. prze-
twarzanych jest 90 procent roz-
ładowanych nośników energii.
Ze zmielonej tony akumulator-
ków można uzyskać m.in. 210 kg
żelaza. Przemiał służy jako pa-
liwo alternatywne dla elektrocie-
płowni oraz jako wsad dla hut, z
którego odzyskuje się cynk i
mangan.

Zwyciêzcy konkursu

Szkoły do 100 uczniów
I miejsce – Szkoła Filialna w
Dzielicach, 749 baterii na ucznia,

nagroda: zestaw komputerowy,
fundator Firma ARGO-FILM z
Tarnowa.
II miejsce - Szkoła Filialna w Bu-
łakowie, 331 baterii na ucznia,
nagroda: monitor, fundator
Związek Gmin Zlewni Górnej
Baryczy z siedzibą w Krotoszy-
nie.
III miejsce - Szkoła Filialna w
Brzozie, 168 baterii na ucznia,
nagroda: sprzęt sportowy, funda-
tor Regionalne Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w Krotoszynie.

Szkoły od 100 – 300 uczniów
I m. - Szkoła Podstawowa w
Smolicach, 32 baterie na ucznia,
odtwarzacz DVD, fundator Sta-
rostwo Powiatowe w Krotoszy-
nie.
II m. - Gimnazjum w Sośniach,
22 baterie na ucznia, drukarka
wielofunkcyjna, fundator Zwią-
zek Gmin Zlewni Górnej Bary-
czy.
III m. - Zespół Szkół w Czarnym-

lesie, 20 baterie na ucznia, dru-
karka wielofunkcyjna, fundator
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Krotoszynie.

Szkoły powyżej 300 uczniów
I m. - Szkoła Podstawowa nr 7 w
Krotoszynie, 78 baterii na
ucznia, zestaw komputerowy,
fundator firma AGRO FILM z
Tarnowa.
II m. – Szkoła Podstawowa w
Zdunach, 29 baterii na ucznia, 2
radiomagnetofony, fundator
Związek Gmin Zlewni Górnej
Baryczy.
III m. - Szkoła Podstawowa nr 1
w Koźminie Wlkp., 23 baterie na
ucznia, zestaw kina domowego,
fundator Krotoszyński Ośrodek
Kultury.

Przedszkola
I m. – Oddział Przedszkolny w
Roszkach, 220 baterii na dziec-
ko, zestaw komputerowy, funda-
tor ARGO-FILM z Tarnowa.
II m. – Oddział Przedszkolny w
Różopolu, 185 baterii na dziec-
ko, zabawki, fundator Starostwo
Powiatowe w Krotoszynie.
III m. – Przedszkole w Benicach,
182 baterii na dziecko, DVD, fun-
dator Starostwo Powiatowe w
Krotoszynie.

Najlepszy zbieracz (indywi-
dualnie)

W tej kategorii nagrody ufundo-
wał Związek Gmin Zlewni Gór-
nej Baryczy,  Urząd Miejski w
Krotoszynie oraz Urząd Miejski
w Pogorzeli. Nagrodami uhonoro-
wano najlepszego zbieracza w
każdej placówce biorącej udział
w konkursie.                        (eliz)

Harrowali noc¹
Noc z 7 na 8 grudnia w Krotoszyñskiej

Bibliotece Publicznej by³a noc¹ spêdzon¹ z
Harrym Potterem. Spotkanie zosta³o zorgani-
zowane w ramach programu Promocja Czy-
telnictwa og³oszonego przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

na najlepszą znajomość ksią-
żek o Harrym Potterze, na
najlepszy strój czarodziejski.
Za udział w konkursach dzie-
ci otrzymały nagrody w po-
staci książek oraz inne upo-
minki. Gośćmi specjalnymi
nocnych zajęć w bibliotece
byli uczniowie z Koła Recy-
tatorskiego działającego
przy Szkole Podstawowej nr

4, wraz z opiekunką koła
Hanną Sztuką.

Wielbiciele Harrego spę-

dzili w bibliotece 14 godzin.
Była to noc pełna wrażeń. Na-
stępnego dnia po przebudzeniu

dzieci zjadły śniadanie, a po
nim bawiły się jeszcze w biblio-
tece do godziny 10.00. (kbp,mm)

Takie noce nie zdarzaj¹ siê czêsto.

Nagrody wrêczaj¹ Magdalena Minta z ZGZGB i wiceburmistrz Franciszek
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Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dna 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku
Nr 121 poz 844 ze zmianami)
Rada Miejska w Krotoszynie
uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ilekroæ w dalszych przepisach
mowa jest o:
1) przedsiębiorcy rozumie się
przez to osobę fizyczną,
prawną lub jednostkę organi-
zacyjną nie mającą osobowo-
ści prawnej, prowadzącą
działalność gospodarczą na
podstawie odrębnych przepi-
sów,

2) rozpoczęciu działalności
gospodarczej uważa się przez
to zarejestrowanie podmiotu
gospodarczego lub działalno-
ści gospodarczej i dokonanie
pierwszej czynności podlega-
jącej opodatkowaniu,

3) budowie lub rozbudowie
rozumie się przez to wykona-
nie nowego obiektu budowla-
nego w określonym miejscu
lub taką zmianę obiektu ist-
niejącego, w wyniku której
następuje zwiększenie jego
powierzchni,
4) obiekcie budowlanym – na-
leży przez to rozumieć budy-
nek lub budowlę,

5) gminie – należy przez to ro-
zumieć Miasto i Gminę Kroto-
szyn.

2. Zwolnienie od podatku od
nieruchomości, o którym
mowa w niniejszej uchwale,
stanowi pomoc de minimis,
której udzielanie następuje
zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1998/2006 z
dnia 15 grudnia 2006 roku w
sprawie zastosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz.Urz. UE L 379 z
28.12.2006).

§ 2
1. Zwalnia się z podatku od nie-
ruchomości grunty, budynki i
budowle lub ich części będące
własnością przedsiębiorcy i wy-
korzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej, który
po raz pierwszy rozpocznie dzia-
łalność gospodarczą na terenie
gminy.

2. Zwolnienie o którym mowa w
ust. 1 przysługuje na okres
trzech lat, licząc od dnia rozpo-
częcia działalności gospodarczej
, pod warunkiem prowadzenia
jej przez okres dwóch kolejnych
lat.

3. Przedsiębiorca, który nie do-
pełnił warunku określonego w
ust. 2 zobowiązany jest do ure-
gulowania podatku w wysokości
objętej zwolnieniem.

§ 3
1. Zwalnia się z podatku od nie-
ruchomości budynki i budowle
lub ich części wykorzystywane
przez przedsiębiorcę do prowa-
dzenia działalności gospodar-
czej, który dokonał nowej inwe-
stycji polegającej na wybudowa-
niu lub dokonaniu rozbudowy
obiektów budowlanych przezna-
czonych na działalność gospo-
darczą.

2. Zwolnienie, o którym mowa w
ust. 1 przysługuje na okres
trzech lat licząc od momentu
powstania obowiązku podatko-
wego i dotyczy nowo powstałych
obiektów budowlanych, które
powodują jednocześnie zwięk-
szenie powierzchni uprzednio
opodatkowanej.

3. Zwolnienie nie ma zastosowa-
nia do budynków i budowli lub
ich części wykorzystywanych
przez przedsiębiorcę prowadzą-
cego działalność gospodarczą
polegającą na wynajmie nowo
wybudowanych obiektów bu-
dowlanych lub ich części.

4. W przypadku likwidacji dzia-
łalności gospodarczej w okresie
zwolnienia podatkowego przed-
siębiorca traci prawo do zwol-
nienia od pierwszego dnia mie-
siąca, w którym wystąpiły oko-
liczności powodujące utratę tego
prawa.

§ 4
1. Zwalnia się z podatku od nie-
ruchomości na okres trzech lat
grunty, budynki i budowle lub ich
części wykorzystywane przez

przedsiębiorcę do prowadzenia
działalności gospodarczej w
przypadku nabycia nieruchomo-
ści w procesie likwidacyjnym lub
upadłościowym, w których w
ciągu 12 miesięcy od dnia naby-
cia uruchomiona zostanie dzia-
łalność gospodarcza i zatrudnio-
ne zostaną osoby, z którymi pod-
mioty likwidowane lub upadłe
rozwiązały stosunek pracy.

2. Zwolnienie przysługuje pod
warunkiem zatrudnienia pra-
cowników, o których mowa w
ust. 1 w ilości obejmującej co
najmniej 50 % stanu zatrudnie-
nia w przeliczeniu na pełne eta-
ty, występującego w miesiącu po-
przedzającym postawienie pod-
miotu w stan likwidacji lub upa-
dłości.

§ 5
Zwalnia się z podatku od nieru-
chomości grunty, budynki i bu-
dowle lub ich części wykorzysty-
wane przez przedsiębiorcę do
prowadzenia działalności gospo-
darczej w zakresie szewstwa,
modniarstwa, rymarstwa, ku-
śnierstwa, rusznikarstwa i wy-
prawy skór futerkowych.

§ 6
Okres zwolnienia z podatku od
nieruchomości liczony jest od
pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym
nastąpiły okoliczności uzasad-
niające przyznanie zwolnienia.

§ 7
Podatnik podatku od nierucho-
mości może skorzystać w roku
podatkowym tylko z jednego ro-
dzaju wymienionego w niniejszej
uchwale zwolnienia i dotyczące-
go danej nieruchomości.

§ 8
1. Zwolnienie określone w
uchwale ma zastosowanie, jedy-
nie w przypadkach, gdy wartość
pomocy de minimis udzielanej
przedsiębiorcy na podstawie ni-
niejszej uchwały wraz z warto-
ścią pomocy de minimis udzie-
lonej w różnych formach i z róż-
nych źródeł w bieżącym roku
podatkowym oraz w dwóch po-
przedzających go latach podat-
kowych nie przekracza równo-
wartości 200 tys. EUR, a w sek-
torze transportu drogowego –
100 tys. EUR.

2. Zwolnienie nie dotyczy:
a) sektorów wymienionych w
art. 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1998/2006 z

dnia 15 grudnia 2006 roku w
sprawie zastosowania art. 87 i
88 Traktatu do pomocy de mi-
nimis (Dz.Urz. Unii Europej-
skiej L 379 z dnia 28 grudnia
2006 roku),
b) przedsiębiorców, którzy po-
siadają zaległości podatkowe
wobec budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn oraz budżetu pań-
stwa,
c) przedsiębiorców, którzy po-
siadają zaległości w opłatach
lub składkach na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
d) przedsiębiorcy znajdującego
się w trudnej sytuacji ekono-
micznej w rozumieniu Wytycz-
nych wspólnotowych dotyczą-
cych pomocy państwa w celu
ratowania i restrukturyzacji za-
grożonych przedsiębiorstw
(Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004)
e) przedsiębiorców, którzy pro-
wadzą działalność gospodarczą
w zakresie handlu detalicznego
w pomieszczeniach o po-
wierzchni użytkowej powyżej
500 m2 .

§ 9
1. Przedsiębiorca mający za-
miar skorzystać ze zwolnienia
w trybie niniejszej uchwały oraz
już korzystający ze zwolnienia
w podatku od nieruchomości
jest zobowiązany do przedłoże-
nia:
a) zaświadczenia o braku zale-
głościach podatkowych wobec
budżetu państwa,
b) zaświadczenia o braku zale-
głościach w opłatach lub skład-
kach na ubezpieczenie społecz-
ne lub zdrowotne,
c) zaświadczenia o pomocy de
minimis otrzymanej w bieżą-
cym roku podatkowym oraz w
dwóch poprzedzających go la-
tach podatkowych oraz infor-
mację o pomocy innej niż de
minimis dotyczącej tych sa-
mych kosztów kwalifikowa-
nych, na które udzielona jest
pomoc na podstawie niniejszej
uchwały,
d) informacji dotyczącą prowa-
dzenia działalności gospodar-
czej.
e) informacji i dokumentów
przedstawiających sytuację
ekonomiczną przedsiębiorcy.

2. Przedsiębiorca mający za-
miar skorzystać ze zwolnienia
w trybie niniejszej uchwały
składa deklarację na podatek
od nieruchomości lub informację
o nieruchomościach i obiektach
budowlanych wraz informacja-
mi i zaświadczeniami wymienio-
nymi w ust. 1 w terminie ustalo-
nym w ustawie o podatkach i
opłatach lokalnych.

3. W terminie do 31 marca każ-
dego roku podatkowego, przed-
siębiorca korzystający już
ze zwolnień podatkowych jest
zobowiązany dostarczyć infor-
macje i zaświadczenia wymie-
nione w ust. 1 .

4. Niezłożenie przez przedsię-
biorcę zaświadczeń lub informa-
cji, spowoduje wszczęcie postę-
powania podatkowego.

§ 10
1. Zwalnia się z podatku od nie-
ruchomości na okres trzech lat
budynki mieszkalne, za wyjąt-
kiem części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodar-
czej, które zostały odnowione-
odrestaurowane w części elewa-
cji zewnętrznej.

2. Zwolnienie nie może być więk-
sze niż kwota poniesionych i
udokumentowanych przez po-
datnika wydatków i przysługuje
od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu zakoń-
czenia realizacji zadania.

§ 11
Zwalnia się z podatku od nieru-
chomości grunty stanowiące:
a) drogę dojazdową do gruntów
rolnych lub leśnych na terenie
gminy,
b) drogę dojazdową do innych
nieruchomości znajdujących się
poza granicami Miasta Kroto-
szyna,
- za wyjątkiem nieruchomości
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.

§ 12
Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Krotoszyna.

§13
1. Traci moc uchwała nr X/82/
2003 Rady Miejskiej w Krotoszy-
nie z dnia 26 czerwca 2003 roku
w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości.

2. Prawa nabyte na mocy uchwa-
ły nr X/82/2003 Rady Miejskiej
w Krotoszynie z dnia 26 czerw-
ca 2003 roku w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości są
zachowane do momentu pełne-
go wykorzystania.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i
ma zastosowanie do zwolnień z
podatku poczynając od 1 stycz-
nia 2007 roku do dnia 31 grud-
nia 2013 roku.

Zwolnienia od nieruchomoœci
Uchwa³a nr XII/

85/2007 Rady Miej-
skie w Krotoszynie
z 30 sierpnia 2007
roku w sprawie
zwolnieñ w podatku
od nieruchomoœci.

(uchwa³a uprawomocniona)

Z sesji 29 listopada 2007 r.
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Spotkanie odbyło się w
sali ratuszowej. Z zaprosze-
nia skorzystało dwóch repre-
zentantów Senatu RP: Małgo-
rzata Adamczak (PO) i Piotr
Kaleta (PiS) oraz trzech po-
słów: Jan Dziedziczak (PiS),
Maciej Orzechowski (PO) i
Józef Racki (PSL). Przy stole
zasiedli także przedstawicie-
le gmin naszego powiatu.

Kawê na ³awê

Po powitaniu burmistrz
Jokś przedstawił parlamenta-
rzystom kilka bolączek, któ-
re trapią gminę. Mówił o trud-
nościach, jakie występują
przy sięganiu po fundusze
unijne, i o zbierającym po-
wszechne utyskiwania roz-
dziale dróg na gminne, powia-
towe, wojewódzkie i krajowe.
Nawiązał także ogólnie do
kłopotów, jakie przeżywają
samorządy zainteresowane
uporządkowaniem gospodar-
ki odpadami, co jest szczegól-
nie ważne w kontekście wzra-
stającej kilkakrotnie od
stycznia 2008 opłacie tzw.
marszałkowskiej - za składo-
wanie odpadów. - Konia z rzę-
dem temu, kto się teraz szyb-
ko z tymi gminami dogada –
zbilansował rozmowy z ostat-
nich tygodni na temat wspól-
nego aplikowania po dofinan-
sowanie na budowę zakładu
zagospodarowania odpadów
(pośpiech jest wskazany, bo
zakład znalazł się już na li-
ście projektów do wysokiego
dofinansowania). Burmistrz
życzył też parlamentarzy-
stom, aby nie zapominali w
swojej pracy o miejscach,
skąd się wywodzą, i o proble-
mach, które tam istnieją.

Wspólny rodowód

Były to znamienne słowa,
jeśli wziąć pod uwagę jeden z
nurtów dyskusji, jaka się to-
czyła tego dnia w tym gronie.

Parlament w Ratuszu
17 grudnia na

zaproszenie burmi-
strza Juliana Joksia
i starosty Leszka
Kulki do Krotoszyna
przyjechali pos³o-
wie i senatorowie
okrêgu kalisko-
leszczyñskiego z
bie¿¹cej kadencji
parlamentu.

Bowiem wszyscy zgodnie
przyznali, że większość po-
słów i senatorów ma za sobą
doświadczenia pracy samo-
rządowej, ale to niestety, nie
skutkuje ustawami ułatwiają-
cymi funkcjonowanie jednost-
kom samorządu terytorialne-
go i tworzeniem „przyjaznej
gminy”. – To nie państwo po-
winno być przyjazne ludziom,
ale gmina, a państwo powin-
no być niewidoczne – sugero-

wał burmistrz, z czym zgodzi-
li się obecni w sali. Poseł Ma-
ciej Orzechowski, odpowiada-
jąc na jedno z pytań dotyczą-
cych sposobu tworzenia no-
wych przepisów, zapropono-
wał samorządowcom śledze-
nie dyskusji sejmowych i za-
pisów umieszczanych w Inter-
necie. Można tam obserwo-
wać poprawki i zmiany w pro-
jektach ustaw. Wiceburmistrz
Krotoszyna Franciszek Mar-

szałek stwierdził, że jest to
mało realne ze względu na
tempo zmian w tych zapisach
i ich ilość. Przypomniał dobrą
praktykę II RP, kiedy opraco-
wanie nowych przepisów po-
wierzano grupie wysoko wy-
kwalifikowanych ekspertów
krajowych, a zadaniem rządu
było wówczas tylko zatwierdze-
nie lub odrzucenie tak przygo-
towanej ustawy.

Bez szyldów politycznych

Starosta Leszek Kulka, po-
witawszy zaproszonych, pod-
niósł temat szczupłego budże-
tu powiatu, niewspółmiernego
do potrzeb: utrzymanie oświa-
ty i dróg. Mówił o potrzebach fi-
nansowych powiatowego szpi-
tala i trzech zakładów opiekuń-
czych dla osób starszych i cho-
rych. – Pamiętajmy, jesteśmy
społeczeństwem starzejącym
się – podkreślał.

Senator Piotr Kaleta po-
chwalił ideę spotkania, które
pozwala poznawać problemy
całego regionu parlamentarzy-
stom bez względu na ich przy-
należność polityczną. - Naj-
pierw dobro regionu, potem po-
lityka – tłumaczył swoje stano-
wisko. – Źle się dzieje, jeśli ktoś
zasłania się szyldem polityki –
powtarzał kilkakrotnie.

Samorz¹d jest szybszy

Poseł Józef Racki, nawiązu-
jąc do tezy „przyjazna gmina”,
przypomniał, że każdy nowo
wybrany wojewoda słyszał
ostatnio od premiera słowa, że
jego zadaniem jest zająć się de-
centralizacją rządu. – Samo-
rząd nie wydaje lepiej pieniędzy,
wydaje tę złotówkę tak samo,
ale jest szybszy, może szybciej
reagować na potrzeby i dlatego

jest lepszy w dysponowaniu fun-
duszami – dowodził. Jego zda-
niem rząd powinien tak zmienić
ustawę budżetową, aby unie-
możliwić ministrom tworzenie
rezerw finansowych.

Droga czy szko³a?

Maciej Bartborski, bur-
mistrz Koźmina Wlkp., wyjaśnił
parlamentarzystom, że jego sa-
morząd dopłaci w przyszłym
roku do podstawowego funkcjo-
nowania szkół ponad trzy milio-
ny złotych. – A mogłyby to być
pieniądze na remont dróg gmin-
nych – wyraził swój żal. Tłuma-
czył, że żaden włodarz gminy
nie odważy się zamknąć szkoły
z obawy przed nastrojami spo-
łecznymi. Dzięki temu zdarza
się w naszym kraju, że dzieci
chodzą zniszczoną, dziurawą
drogą do szkoły, która ma czę-
sto tylko 50 uczniów.
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Wiceburmistrz Franciszek Marsza³ek i wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Krotoszynie.

Maciej Bratborski, burmistrz KoŸmina Wlkp. i pose³ Jan Dziedziczak.

Burmistrz Jokœ przedstawi³ problemy samorz¹dów.

Wchodząc w rytm skarg na
niedofinansowanie zadań zleca-
nych samorządom, poseł Jan
Dziedziczak zwrócił uwagę na
potrzebę wspomagania ekono-
micznego przez państwo utrzy-
mania zabytków narodowych w
gminach. Przedstawiciel PiS-u wy-
jaśniał, że wszyscy chcą je oglą-
dać, bo są ważnym świadectwem
historii kultury, ale zazwyczaj
gmina musi sama je utrzymywać.

Jest ich 460

Dyskusja w ratuszowej sali w
większości toczyła się wokół
spraw finansowych, podawano
też przykłady złych rozwiązań
prawnych. Parlamentarzyści z
dużym zrozumieniem odbierali
postulaty samorządowców. Czy
będą o nich pamiętali w Warsza-
wie na ulicy Wiejskiej? – Proszę
państwa, jak byłem marszał-
kiem, to sam wydawałem decy-
zje – przestawiał swoje stano-
wisko poseł Racki, były wice-
marszałek Wielkopolski. – A
teraz jest nas 460 do podejmo-
wania decyzji.       Izabela Bartoś

Pose³ Józef Racki jest za zmian¹
ustawy bud¿etowej.
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Na podstawie art.18 ust.
2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) w związ-
ku art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o po-
datku rolnym (tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2006 roku Nr 136
poz. 969 ze zmianami) Rada
Miejska w Krotoszynie
uchwala , co następuje:

Cena ¿yta dla podatku rolnego
Uchwa³a nr XVI/110/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie

obni¿enia œredniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku
rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz.
U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami), art.
14 ust. 1 i 2, art. 15 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami) uchwala się, co następu-
je:

§ 1
Przystępuje się do sporządze-
nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego
miasta Krotoszyna w rejonie
ulicy Bursztynowej.

§ 2
Granice obszaru objętego pro-
jektem planu określone są na
kopii mapy ewidencyjnej w
skali 1:1000 stanowiącym za-
łącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Zakres ustaleń planu obejmu-
je tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej (MN)
oraz tereny komunikacji sa-
mochodowej i pieszej.

§ 4
Ustala się następujący przed-
miot w/w miejscowego planu:

1. przeznaczenie terenów oraz
linie rozgraniczające tereny o
różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospoda-
rowania,
2. zasady ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego,
3. zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturo-
wego,
4. zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej,
5. wymagania wynikające z
potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych,
6. parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w
tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy,
7. granice i sposoby zagospo-
darowania terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie od-
rębnych przepisów, w tym te-
renów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziem-
nych,
8. szczegółowe zasady i wa-
runki scalania i podziału nie-
ruchomości objętych planem
miejscowym,
9. szczególne warunki zago-
spodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowa-
niu w tym zakaz zabudowy,
10. zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury
technicznej,
11. sposób i termin tymczaso-
wego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania te-
renów,
12. stawki procentowe, na pod-
stawie których ustala się opła-
tę, o której mowa w art. 36
ust.4.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.

§ 1
Średnią cenę skupu żyta za
okres pierwszych trzech
kwartałów 2007 roku okre-
śloną w Komunikacie Preze-
sa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 17 paździer-
nika 2007 roku w sprawie
średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech
kwartałów 2007 roku (M.P. z
2007 Nr 77 Poz 831) obniża się
z kwoty 58,29 zł za 1 dt do

kwoty 40,00 zł za 1 dt.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Krotoszyna

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielko-
polskiego z mocą obowiązu-
jącą od 1 stycznia 2008 roku.

Miejscowy plan
Uchwa³a nr XVI/109/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie przyst¹pienia do sporz¹-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie
ulicy Bursztynowej.
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10 grudnia odbyło się XVI
Posiedzenie Zgromadzenia
Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy. Najważniejszym tema-
tem poruszonym na posiedze-
niu były dalsze losy przedsię-
wzięcia pn. Integracja, rozbu-
dowa i modernizacja syste-
mu gospodarki odpadami dla
Związku Gmin Zlewni Gór-
nej Baryczy.
Projekt wart ponad 70 mln zł
znalazł się na liście projektów
kluczowych Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego, typowa-
nych do dofinansowania z unij-
nego programu Infrastruktura
i Środowisko. Jego realizacja
pozwoli na kompleksowe upo-
rządkowania gospodarki odpa-
dami na terenie gmin członkow-
skich ZGZGB, gdyż obejmuje
swoim zakresem budowę zakła-
du zagospodarowania odpadów
oraz stacji przeładunkowych i
punktów dobrowolnego groma-
dzenia odpadów na terenach
wiejskich. W jego skład wcho-
dzi także rekultywacja gmin-
nych składowisk, niespełniają-
cych wymogów środowisko-
wych. Opracowano koncepcję
przedsięwzięcia, prowadzono
niezbędne procedury admini-

Œmieci coraz dro¿sze
Czy w KoŸminie Wlkp. powstanie d³ugo

wyczekiwany przez w³odarzy naszych gmin
zak³ad zagospodarowania odpadów? Czy w
Krotoszynie niemieckie konsorcjum zbuduje
nowoczesny zak³ad zgazowywania odpadów?
Pytania bardzo wa¿ne ze wzglêdu na wzra-
staj¹ce znacznie od przysz³ego roku op³aty
za sk³adowanie odpadów.

Gości przywitał dyrektor
WTZ Paweł Kaczmarek.
Otwarcie ekspozycji poprzedzi-
ła prezentacja krótkiego filmu
o zajęciach prowadzonych w
Warsztacie oraz opowieść jed-
nego z podopiecznych, Wojcie-
cha Budója, o pierwszych po-
zytywnych doświadczeniach
zawodowych. O motywującym
do rehabilitacji oddziaływa-
niu Warsztatu mówiła mama
innego byłego uczestnika. W
przecięciu wstęgi uczestni-
czyli przedstawiciele władz

Wystawa w KOK-u
Od 3 do 19 grudnia w galerii Refektarz

mo¿na by³o ogl¹daæ wystawê prac pod-
opiecznych Warsztatu Terapii Zajêciowej.

miejskich i powiatowych.
Wystawę zainaugurowano w
Międzynarodowym Dniu Oso-
by Niepełnosprawnej. Wyeks-
ponowane prace mają przy-
pominać o tym, że osoby nie-
pełnosprawne mogą z powo-
dzeniem pracować w wielu
zawodach, tak jak to się dzie-
je w innych państwach i co-
raz częściej w dużych pol-
skich miastach. Czy firmy w
Krotoszynie będą przyjmować
do pracy rękodzielników z
Warsztatu?                          (eliz)

stracyjne i środowiskowe dla
lokalizacji zakładu w Sulmie-
rzycach. Jednak 18 września br.
Rada Miejska Sulmierzyc nega-
tywnie wypowiedziała się w te-
mat budowy takiego zakładu na
terenie miasta. Jak zatem roz-
wiązać teraz gospodarkę odpa-
dami na terenie gmin członkow-
skich i jednocześnie uratować
przewidziane na ten cel pienią-
dze unijne?

Najnowoczeœniejsza tech-
nologia...

We wrześniu br. niemieckie
konsorcjum HTCW zapropono-
wało burmistrzowi Krotoszyna
budowę zakładu produkcji
energii odnawialnej (zgazowa-
nie odpadów). Byłoby to przed-
sięwzięcie komercyjne, finanso-
wane przez inwestora prywat-
nego. Nowoczesna technologia
nadaje się do przetwarzania za-
równo odpadów przemysło-
wych, jak i komunalnych, speł-
nia wszelkie wymogi ochrony
środowiska i jest nieuciążliwa
dla otoczenia. W Krotoszynie
powstałaby Spółka HTCW Pol-
ska z udziałami Miasta i Gminy
Krotoszyn. W myśl w wstępne-

go porozumienia udziałem gmi-
ny byłby grunt pod budowę za-
kładu. Inwestor zadeklarował
przyjmowanie odpadów z tere-
nu Związku z gwarancją utrzy-
mania stałej ceny odbioru przez
kilka lat.

Rozmowy przeprowadzone
przez Związek Gmin z Urzędem
Marszałkowskim oraz WFO-
ŚIGW w Poznaniu wykazały, że
systemu gospodarki odpadami

dla całego Związku nie można
oprzeć wyłącznie na ww. insta-
lacji termicznego przetwarza-
nia odpadów. Instalację tę moż-
na potraktować jako uzupełnie-
nie tradycyjnego systemu go-
spodarki odpadami opartego na
selektywnej zbiórce, segregacji,
kompostowaniu i składowaniu.
Wyodrębniona ze strumienia
odpadów komunalnych część
wysokoenergetyczna mogłaby
trafiać do zakładu HTCW.

... wspomagana tradycyjny-
mi sposobami

Pojawiło się więc kolejne pyta-
nie: Gdzie zlokalizować trady-
cyjny zakład zagospodarowa-
nia odpadów? Na forum wrócił
Koźmina Wlkp.  Lokalizacja
zakładu w tej gminie była już
wcześniej rozważana, jednak
wybrane wtedy Sulmierzyce ze
względu na centralne położenie
w stosunku do pozostałych
gmin członkowskich Związku.
Działające na terenie Koźmina
składowisko odpadów komu-
nalnych jako jedyne spełnia
aktualnie wymogi ochrony śro-
dowiska, a teren wokół nadaje
się do wybudowanie zakładu.

Burmistrz Maciej Bratborski
wyraził wstępnie zgodę, ocze-
kując jednocześnie na decyzję
całego Związku.

10 grudnia na posiedzeniu
Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy gminy członkowskie
podjęły decyzję o budowie zakła-
du zagospodarowania odpadów
w Koźminie Wlkp. Gminy zaak-
ceptowały też budowę instalacji
termicznego przekształcania od-
padów z lokalizacją w Krotoszy-
nie w uzupełnieniu do systemu
tradycyjnego.

Dla przypomnienia: Do
Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy należą następujące
gminy z terenu województwa
wielkopolskiego: Kobyla Góra,
Kobylin, Koźmin Wlkp., Kroto-
szyn, Odolanów, Ostrzeszów,
Przygodzice, Rozdrażew, Sośnie,
Sulmierzyce, Zduny. O przyjęcie
aplikują dwie gminy z wojewódz-
twa dolnośląskiego: Milicz i
Cieszków, które podjęły już sto-
sowne uchwały. Ilość mieszkań-
ców gmin związkowych wynosi
ok. 170 tys.    Magda Minta (eliz)
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Anio³ki spodoba³y siê tak¿e radnemu Paw³owi Radojewskiemu i jego ¿onie
Dorocie.

W paŸdzierniku burmistrz podpisa³ wstepne porozumienie z niemieckim konsorcjum.
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Na podstawie art. 18 ust.2
pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gmin-
nym /Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.
1591; z późniejszymi zmiana-
mi/ uchwala się co następuje:

§ 1
Nadaje się nazwę ulicy:
„ul. Księżycowa” - dla drogi na
terenie miasta Krotoszyna
oznaczonej numerami ewiden-
cyjnymi jako działka nr:
3764/7 ark. mapy 71 opisana w
KW 30216;
3764/13 ark. mapy 71 opisana
w KW 30880;
3764/19 ark. mapy 71 opisana
w KW 32883
wymieniona ulica przedstawio-
na jest na zał. nr 1 „ul. Szczer-
kowska”- dla drogi na terenie
miasta Krotoszyna oznaczonej
numerem ewidencyjnym jako
działka nr 4425 ark. mapy 41
opisana w KW 34215
wymieniona ulica przedstawio-
na jest na zał. nr 2 „ul. Poma-
rańczowa”- dla drogi na tere-
nie miasta Krotoszyna ozna-
czonej numerem ewidencyj-
nym jako działka 4428/9 ark.
mapy 42 opisana w KW 34520
wymieniona ulica przedstawio-
na jest na zał. nr 2 „ul. Wido-
kowa” - dla działki położonej w

Nowe ulice

Krotoszynie oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym 6332 ark
mapy 106 opisanej w KW 34171
wymieniona ulica przedsta-
wiona jest na zał. nr 3
„ul. Dobra” - dla części działki
oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 6349, od strony za-
chodniej położonej w Kroto-
szynie ark.mapy 106 opisanej
w KW 34171
wymieniona ulica przedsta-
wiona jest na zał. nr 3
„ul. Radosna” - dla części
działki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 6349, od strony
wschodniej położonej w Kroto-
szynie ark.mapy 106 opisanej
w KW 34171

wymieniona ulica przedstawio-
na jest na zał. nr 3
„ul. Zgodna” - dla części dział-
ki oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym 6349, od strony po-
łudniowej położonej w Kroto-
szynie ark. mapy 106 opisanej
w KW 34171
wymieniona ulica przedstawio-
na jest na zał. nr 3
„ul. Równa” - dla działki poło-
żonej w Krotoszynie oznaczo-
nej numerem ewidencyjnym
6348 ark. mapy 106 opisanej w
KW 34171
wymieniona ulica przedstawio-
na jest na zał. nr 3
„ul. Przyjazna” - dla drogi po-
łożonej w Krotoszynie ozna-
czonej numerem ewidencyj-
nym 6393 ark. mapy 106 opisa-
nej w KW 34171
wymieniona ulica przedstawio-
na jest na zał. nr 3
„ul. Lodowa” - dla części ul.
Piaskowej w Krotoszynie ozna-
czonej numerem ewidencyj-
nym 2842/4 ark. mapy 99 opi-
sanej w KW 22607 i
działki 3038/2 ark. mapy 99
opisanej w KW 34171, dla po-
zostałej części ulicy Piaskowej
oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 3038/3 ark 102 opisanej
w KW 34171 pozostaje nazwa
ul. Piaskowa
wymieniona ulica przedstawio-
na jest na zał. nr 3 „ul. Prosta”
- dla drogi położonej w Kroto-
szynie oznaczonej numerem
ewidencyjnym jako działki
3083 i 3084 ark mapy 102 opi-
sanej w KW 34171
wymieniona ulica przedstawio-
na jest na zał. nr 3
„ul. Kalinowa” - dla drogi na
terenie wsi Smoszew gm. Kro-

toszyn oznaczonej numerem
ewidencyjnym jako działka nr
36/9 ark. mapy 12 opisana w
KW 33223
wymieniona ulica przedstawio-
na jest na zał. nr 4

§ 2
Wykonanie uchwały powierza

się Burmistrzowi Krotoszyna

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskie-
go.

Uchwa³a nr XVI/118/2007 Rady Miej-
skiej w Krotoszynie w sprawie nadania
nowych nazw ulic na terenie miasta Kro-
toszyna i wsi Smoszew.
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17 grudnia odbyła się trzecia część
akcji organizowanej w ramach Międzyna-
rodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Jej
głównym organizatorem było Starostwo
Powiatowe w Krotoszynie.  Od godz. 13.00
- 17.00 zbierano na Rynku odzież, niepsu-
jącą się żywność, produkty chemiczne,
artykuły szkolne, zabawki. Wolontariusze
prowadzili kwestę na rzecz najuboższych.
W namiocie gospodarczym serwowano
ciepłą zupę za symboliczną złotówkę.
Fundatorami posiłków podczas trzech
części akcji były restauracje: Ratuszowa,
Impuls, Pod Szyszkami, Duet. Pieniądze
ze zbiórki oraz za posiłki organizatorzy
przekazali do banku chleba przy PCPR
oraz na pomoc dla jednej z rodzin poszko-
dowanych w październikowym pożarze.
Odzież trafiła do salonu odzieży (PCPR),
żywność - do paczek przygotowywanych
na spotkanie wigilijne przez Centrum
Wolontariatu.                                       (eliz)

W dniu 11 grudnia 2007r. w
Urzędzie Miejskim w Krotoszynie
- podczas spotkania przedstawi-
cieli Urzędu Miejskiego  z przed-
stawicielami związków zawodo-
wych zrzeszających nauczycieli
zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych
przez Miasto i Gminę Krotoszyn,
którego celem była kwestia
uzgodnienia regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli i zaopinio-
wania regulaminu określającego
wysokość nauczycielskiego do-
datku mieszkaniowego na rok
2008 - podpisano „Protokół nego-
cjacji”.

W negocjacjach udział wzię-
li: Julian Jokś - burmistrz Kroto-
szyna, Ryszard Czuszke – za-
stępca burmistrza Krotoszyna,
Grzegorz Galicki - skarbnik gmi-
ny, Barbara Nadstawska - prze-
wodnicząca Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”w Krotoszy-
nie, Karol Kaj – prezes Zarządu
Oddziału ZNP w Krotoszynie,
Elżbieta Szóstek - zastępca  pre-

Protokó³ podpisany
Podpisano „Protokó³ negocjacji” organu

prowadz¹cego z przedstawicielami zwi¹zków
zawodowych, zrzeszaj¹cych nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oœwiatowych
prowadzonych przez Miasto i Gminê Kroto-
szyn w sprawie uzgodnienia regulaminu
wynagradzania nauczycieli i zaopiniowania
regulaminu, okreœlaj¹cego wysokoœæ na-
uczycielskiego dodatku mieszkaniowego na
rok 2008.

zesa Zarządu Oddziału ZNP w
Krotoszynie, Beata Paluszkie-
wicz - prezes Ogniska Oddziału
ZNP w Krotoszynie, Przemysław
Jędrkowiak – dyrektor Zakładu
Obsługi Placówek Oświatowych
w Krotoszynie, Krystyna Wałę-
siak – inspektor Wydziału Oświa-
ty i Spraw Społecznych.

Negocjacje były prowadzane
podczas czterech spotkań, na
których była omawiana sytuacja
makroekonomiczna Gminy Kro-
toszyn, budżet lat ubiegłych oraz
przyszłego roku ze szczególnym
uwzględnieniem kosztów zwią-
zanych z realizacją zadań oświa-
towych, w tym inwestycji. Wska-
zana została kwota części oświa-
towej subwencji ogólnej oraz wy-
sokość dochodów własnych gmi-
ny przeznaczanych na realizację
ww. zadań.

Na podstawie analizy uregu-
lowań zawartych w ww. regula-
minach podjęto ostateczne
uzgodnienia w przedmiotowych
sprawach. W zakresie Regulami-

nu wynagradzania nauczycieli
na rok  2008 uzgodniono w szcze-
gólności:

1/wysokość dodatku za wycho-
wawstwo w przedszkolach i w od-
działach przedszkolnych w szko-
łach podstawowych w kwocie -
27,00 zł na etat;

2/średnią wysokość dodatku mo-
tywacyjnego na etat nauczyciela
zatrudnionego w przedszkolu lub
w oddziale przedszkolnym w
szkole podstawowej w kwocie
70,00zł;

3/średnią wysokość dodatku mo-
tywacyjnego na etat nauczyciela
zatrudnionego w szkole podsta-
wowej lub w gimnazjum w kwo-
cie 70,00zł;

4/ zróżnicowanie wysokości kwo-

ty na dodatki motywacyjne na
etat nauczyciela dla poszczegól-
nych placówek w zależności od:
- „średniej punktów” ze spraw-
dzianów i egzaminów zewnętrz-
nych w poszczególnych placów-
kach w odniesieniu do „średniej
punktów” województwa w roku
szkolnym 2006/2007;
- aktywności sportowej szkół
podstawowych i gimnazjów pro-
wadzonych przez Miasto i Gmi-
nę Krotoszyn;
- uczestnictwa uczniów w kon-
kursach, festiwalach i innych for-
mach prezentacji organizowa-
nych przez instytucje szkolne i
pozaszkolne;
- aktywności nauczycieli na rzecz
organizowania różnych form
współzawodnictwa dzieci/
uczniów w zakresie edukacji,
kultury i sportu;
- efektywności działań na rzecz

pozyskiwania dodatkowych środ-
ków finansowych i rzeczowych,
- dodatek funkcyjny dla doradcy
metodycznego w wysokości od
5% do 30% wynagrodzenia za-
sadniczego, wynikającego ze
stawki osobistego zaszeregowa-
nia.

Ponadto uzgodniono, iż na-
uczycielowi nie  przysługuje wy-
nagrodzenie za godziny po-
nadwymiarowe, przyznane w ra-
mach prowadzonego nauczania
indywidualnego, w okresie cho-
roby dziecka/ucznia, potwierdzo-
nej zwolnieniem lekarskim oraz
nauczycielowi, który w dniu wol-
nym od pracy realizuje zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze, a nie otrzyma za ten
dzień dnia wolnego, przysługuje
odrębne wynagrodzenie za
każdą godzinę pracy obliczane
jak za godzinę ponadwymiarową,
w wymiarze do 4/18 tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru;

W zakresie Regulaminu okre-
ślającego wysokość nauczyciel-
skiego dodatku mieszkaniowego
na rok 2008 podjęto ustalenie o
zmniejszeniu wysokości procen-
towej dodatku mieszkaniowego
tak, aby koszty z tytułu jego wy-
płacania w roku 2008 zostały za-
chowane na  poziomie obowiązu-
jącym w roku 2007 i ostatecznie
pozytywnie zaopiniowano zawar-
te w nim uregulowania.

Przedstawiciele nauczyciel-
skich związków zawodowych
udzielili poparcia przedstawio-
nym przez Burmistrza Krotoszy-
na założeniom polityki samorzą-
du gminnego na 2008r. w zakre-
sie:
- zapewnienia dochodów wła-
snych gminy,
- racjonalizacji sieci placówek
oświatowych,
- stworzenia specjalnego fundu-
szu dla nauczycieli, którzy podej-
mować będą działania zmierza-
jące do pozyskania środków ze-
wnętrznych.

Krystyna Wałęsiak

Akcja pomocy
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Posi³ki sprzedawana za symboliczn¹ z³otówkê.

Strony - przedstawiciele w³adz i nauczycielstwa - podpisa³y porozumienie.
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Z sesji 29 listopada 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. nr 142 poz. 1591 ze
zmianami) i art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 roku
nr 121 poz. 844 ze zmiana-
mi) Rada Miejska w Kroto-
szynie uchwala, co następu-
je:

§ 1
Określa się wysokość sta-
wek podatku od środków
transportowych zgodnie z
załącznikiem nr 1 do uchwa-
ły.

§ 2
Traci moc Uchwała nr III/12/
2006 Rady Miejskiej w Kro-
toszynie z dnia 14 grudnia
2006 roku w sprawie ustale-
nia wysokości stawek podat-
ku od środków transporto-
wych.

§ 3
Wykonanie uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Kroto-
szyna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielko-
polskiego z mocą obowiązu-
jącą od 1 stycznia 2008 roku.

Podatek od œrodków transportu
Uchwa³a nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie ustalenia wysokoœci stawek podatku od œrodków

transportowych.
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Jak przygotowaæ siê na wypadek nag³ego zagro¿enia
Przygotowanie się na wypadek jakiegokolwiek niebezpieczeństwa – w tym także katastrof tech-
nicznych i klęsk żywiołowych – wymaga rozważenia wszystkich możliwych scenariuszy. W każ-
dym przypadku: i zdarzeń o charakterze lokalnym, i ogólnokrajowym, należy słuchać komunika-
tów lokalnych oraz wykonywać polecenia służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.

Jeśli będziesz mógł pozostać w domu, pamiętaj, że elektryczność, wodociągi, ogrzewanie, usługi
telekomunikacyjne i transportowe mogą funkcjonować z przerwami albo wręcz nie działać przez
długi czas. Dlatego przez cały czas w Twoim domu powinny być przechowywane podstawowe
artykuły.

Co trzeba mieæ?
Żywność. 3 - 5-dniowy zapas dla każdej z osób żywności, która nie wymaga przechowywania w
lodówce, przyrządzania lub gotowania, np. konserwy mięsne, puszkowane owoce i warzywa,
soki, mleko, zupy w puszkach itp.;

Woda. 3-dniowy zapas, dla każdej osoby około 3 litrów wody na dzień. Wodę należy przechowy-
wać w chłodnym i ciemnym miejscu.

Lekarstwa. Skompletuj zestaw na wypadek nagłego zagrożenia: plastry z opatrunkiem, jałowe
gaziki, plaster hipoalergiczny, trójkątne chusty, nożyczki, pęseta, igły, woda utleniona, środek
antyseptyczny, termometr, tubka wazeliny lub innego środka nawilżającego, agrafki, mydło anty-
bakteryjne, rękawiczki gumowe oraz krem z filtrem ochronnym UVA/UVB. Ponadto: aspiryna,
środki przeciwbólowe, leki przeciwbiegunkowe, syrop przeciwkaszlowy, leki przeczyszczające
oraz leki na nadkwaśność.

Ubrania i pościel. Dla każdej z osób należy przygotować komplet ubrań na zmianę, mocne buty,
odzież przeciwdeszczową, koce lub śpiwory, czapkę i rękawiczki, ocieplaną bieliznę i okulary
przeciwsłoneczne.

Narzędzia i zapasy. Należy mieć przygotowane: radioodbiornik na baterie, latarkę, zapasowe
baterie, taśmę samoprzylepną, folię aluminiową, linę, piłę, naczynia i sztućce jednorazowego
użytku, otwieracz do konserw, małą gaśnicę ABC, zapałki lub zapalniczkę oraz środki sanitarne:
papier toaletowy, mydło, podpaski higieniczne dla kobiet, plastikowe torby na śmieci, środek
dezynfekujący i wybielacz chlorowy.

Co trzeba zrobiæ?
W przypadku zagrożenia chemicznego, gdy pozwalają na to warunki, władze lokalne mogą zwró-
cić się do mieszkańców, aby schronili się we własnych domach. W takim przypadku należy: ze-
brać swoją rodzinę; zamknąć wszystkie okna, drzwi zewnętrzne i przewody kominowe; wyłączyć

wentylatory, urządzenia grzewcze i klimatyzację; zmoczyć kilka
ręczników i zatkać nimi przestrzenie pod drzwiami; okleić taśmą
drzwi, okna, przewody i otwory wentylacyjne; zakryć plastikowy-
mi torbami kontakty i liczniki; pozostać wewnątrz i słuchać radia
lub telewizji, aż do odwołania alarmu lub konieczności ewakuacji.

W obliczu bardzo poważnych zagrożeń może dojść do ewakuacji
Twojego domu lub całej społeczności lokalnej. Gdyby kiedykolwiek
doszło do takiej sytuacji, musisz mieć plany ewakuacji i przygoto-
wane rzeczy pierwszej potrzeby, które możesz szybko ze sobą za-
brać.

Plan ewakuacji powinien obejmować co najmniej dwa miejsca spotkania w czasie niebezpieczeń-
stwa: jedno poza domem na wypadek np. pożaru i drugie poza swoją miejscowością na wypadek,
gdyby nie można było wrócić do domu. Należy wybrać jedną osobę, która byłaby punktem kon-
taktowym dla rodziny na wypadek rozdzielenia.

A jeœli dojdzie do ewakuacji?
Jeśli władze lokalne lub kierujący akcją ratunkową wezwą do ewakuacji...
Jeśli masz czas należy:
skontaktować się z rodziną, by jej powiedzieć, gdzie się udajesz,
odciąć dopływ wody i elektryczności, pozostawiając gaz, dopóki władze lokalne nie zdecydują
inaczej. Zamknąć mieszkanie, powiadomić sąsiadów  i udać się w miejsce wskazane przez służ-
by porządkowe,
słuchać radia - lokalne stacje będą przekazywały komunikaty o sytuacji,
zabrać telefon komórkowy i ładowarkę.

Jeśli musisz szybko opuścić mieszkanie, zabierz ze sobą: dokumenty, środki medyczne, rze-
czy na wypadek zagrożenia, odzież na zmianę, śpiwór, materac, klucze od domu i samochodu.

Pamiêtaj! W³aœciwe przygotowanie Twojej rodziny do zagro¿enia
pozwoli na bezpieczne przetrwanie trudnego okresu.

 B¥D¯ B B¥D¯ B B¥D¯ B B¥D¯ B B¥D¯ BEZPIECZNYEZPIECZNYEZPIECZNYEZPIECZNYEZPIECZNY

Szef   Obrony   Cywilnej
    Burmistrz  Krotoszyna

mgr inż. Julian Jokś
Zajrzyj  również  na strony internetowe:
www.mswia.gov.pl   oraz www.krotoszyn.pl

XXXVI KSS rozegrana została w 15 konkurencjach indywidu-
alnych oraz 5 deblach. W ciągu roku wzięło w nich udział 437
uczestników, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach wieko-
wych: do 45 lat i powyżej 45 lat. Ogółem sklasyfikowano 79 za-
wodników, w tym po raz pierwszy od wielu lat kobietę - Urszulę
Pawlicką. Zwycięzcom w obu kategoriach oraz w klasyfikacji
drużynowej wręczono puchary oraz dyplomy. Uroczystego wrę-
czenia dokonali zaproszeni na podsumowanie wiceburmistrz Ry-
szard Czuszke i naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecz-
nych Jerzy Janicki.

Słowa podziękowania i uznania należą się wieloletnim spon-
sorom Krotoszyńskiej Spartakiady Sportowej, są nimi: Ryszard
Ostałowski i firma Gabi-Plast. Sponsorom pamiątkowe statuetki
wręczył wiceburmistrz Czuszke.                                              (lew)

Po powitaniu przez dyrekto-
ra szkoły Andrzeja Wygralaka
zaproszeni na spotkanie obejrzeli
prezentację multimedialną przy-
gotowaną przez gospodarzy -
wolontariuszy Gimnazjum nr 5.
Jolanta Borska, szefowa Cen-
trum Wolontariatu, wręczyła
podziękowania i dyplomy

Zakoñczenie
spartakiady

7 grudnia o godz. 18.00 w restauracji
Malachit odby³o siê uroczyste podsumowa-
nie tegorocznej Krotoszyñskiej Spartakiady
Sportowej.

Wolontariusze
podsumowali

Organizatorów
obchodów Œwiato-
wego Dnia Wolonta-
riatu, które odby³y
siê 5 grudnia w
Zespole Szkó³ nr 2 z
Oddzia³ami Integra-
cyjnymi, by³o
trzech: Centrum
Wolontariatu Ziemi
Krotoszyñskiej,
sama szko³a oraz
Klub Wolontariuszy
dzia³aj¹cy w gimna-
zjum nale¿¹cym do
Zespo³u. wszystkim, którzy wspierali

działalność wolontariacką w
mijającym roku. Potem gimna-
zjaliści zaprezentowali gościom
spektakl Mały Książę jest
wśród nas, a przy kawie i pier-
nikach można było w swobod-
nej rozmowie podsumować
działalność klubów wolontariu-
szy na przestrzeni ostatnich dwu-
nastu miesięcy oraz zaplanować
nowe wydarzenia.                   (eliz)

Jolanta Borska podziêkowa³a
wszystkim wspieraj¹cym
wolontariuszy.

Dyplomy odebrali i sportowcy i sponsorzy.
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Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
w związku z art. 18a i art.19 pkt
1 lit. f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.
nr 121 poz. 844 ze zmianami)
uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała niniejszą Rada Miej-
ska w Krotoszynie :
1)wprowadza na terenie mia-
sta i gminy Krotoszyn opłatę od
posiadania psów,
2)określa wysokość stawki
opłaty od posiadania psów,
3)określa zasady ustalania i
poboru oraz terminy płatności
opłaty od posiadania psów,
4)wprowadza zwolnienie od
opłaty od posiadania psów,
5)zarządza pobór opłaty od po-
siadania psów w drodze inka-
sa, określa inkasentów, termi-
ny płatności dla inkasentów
oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2
Stawkę roczną opłaty od posia-
dania psów ustala się w wyso-
kości 30,00 zł od każdego psa.

§ 3
1.Obowiązek podatkowy po-
wstaje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesią-
cu, w którym pies został naby-
ty.

2.Obowiązek podatkowy wyga-
sa z upływem miesiąca, w któ-
rym ustały okoliczności uza-
sadniające ten obowiązek.
3.Jeżeli obowiązek podatkowy
powstał lub wygasł w ciągu
roku, opłatę za ten rok ustala
się proporcjonalnie do liczby
miesięcy, w których istniał obo-
wiązek.

§ 4
Opłata od posiadania psów
płatna jest bez wezwania do
dnia 30 kwietnia każdego roku
lub w ciągu dwóch tygodni od
dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 5
1. Zwalnia się z opłaty od po-
siadania psów posiadanie psa
(psów) nabytego (nabytych) ze
schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Krotoszynie. Fakt
nabycia psa (psów) ze schroni-
ska należy udokumentować.
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Podatek za psa
Uchwa³a nr XVI/113/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie

ustalenia stawki op³aty od posiadania psów i zwolnieñ.

2. Zwolnienie udzielane jest na
okres 12 miesięcy od dnia na-
bycia psa (psów).

§ 6
1. Wpłaty opłaty można doko-
nywać bezpośrednio na konto
Urzędu Miejskiego w Krotoszy-
nie Nr BZ WBK O/Krotoszyn 28
1090 1157 0000 0000 1501 5572
lub w kasie urzędu.

2. Zarządza się pobór opłaty w
drodze inkasa.

3. Poboru w drodze inkasa do-
konują:
a) Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej
spółka z o.o. w Krotoszynie
b) na terenie wsi – sołtysi

4. Pobrane w danym miesiącu

opłaty powinny być przez inka-
sentów przekazane do Urzędu
Miejskiego do 10 dnia miesią-
ca następnego.

§ 7
Ustala się wynagrodzenie za
inkaso opłaty od posiadania
psów wysokości 8,5 % od kwo-
ty zainkasowanej i wpłaconej
w terminie organowi podatko-
wemu.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z mocą obowiązującą od 1
stycznia 2008 roku.

Postanowiliśmy  stworzyć
atrakcyjne dla dzieci formy
rozwijania zainteresowań, zdo-
bywania nowych doświadczeń,
aktywizowania do poszukiwań
i rozwoju postaw twórczych.
Tak powstał projekt Centrum
Postaw Twórczych i Aktyw-
ności. Dzieci i młodzież, które
mają ubogie zainteresowania i
niskie poczucie własnej warto-
ści, nie widzą szans na reali-
zację hobby, nie potrafią sta-
wiać celów w swoim życiu i nie
wierzą w sukces, dlatego nie
poszukują przestrzeni do reali-
zacji swoich pasji.

Uznaliśmy, że działalność
twórcza i aktywność może być
motorem rozwoju społecznego.
Uczy współpracy, pozwala roz-
winąć fantazję a własne dzia-
łanie daje satysfakcję, przeko-
nanie o skuteczności i spraw-
czości oraz przekonanie o tym,
że sukces jest możliwy do osią-
gnięcia.

W trakcie przygotowywania
wniosku do Fundacji Mahle
otrzymaliśmy ogromną pomoc
ze strony dyrektor firmy Aga-
ty Bocheńskiej oraz Anny Ro-
gowskiej w rozwiązywaniu
problemów natury technicznej.
To z nimi wyjaśnialiśmy wszel-
kie wątpliwości, one dostarcza-
ły nam potrzebne informacje.

Szansa dla Szansy
W maju b.r. Stowarzyszenie „Szansa”

otrzyma³o od Mahle Krotoszyn informacjê,
¿e mo¿emy staraæ siê o dofinansowanie
projektu dotycz¹cego pracy z dzieæmi w
œwietlicach socjoterapeutycznych.

Bez tej pomocy byłoby nam
bardzo trudno.
Po złożeniu wniosku do Stutt-
gartu za pośrednictwem Mah-
le Krotoszyn nastąpiło kilku-
miesięczne oczekiwanie. 19 li-
stopada otrzymaliśmy wiado-
mość, która wprawiła nas w
ogromną radość: wniosek zo-
stał rozpatrzony przez Funda-
cję pozytywnie i przyznano
nam dofinansowania w wyso-
kości 15 000 eur. W grudniu
podpisaliśmy oświadczenie
zgody.

W ramach projektu zostały
zawiązane sekcje: plastyczno-
teatralna,  fotograficzna, filmo-
wa i turystyczna, wszystkie
prowadzone przez specjali-
stów. Planujemy zakup nowych
aparatów fotograficznych,
sprzętu multimedialnego, kom-
puterów, materiałów kreatyw-
nych, sprzętu turystycznego.
Wychowawcy podejmą szkole-
nia  w zakresie socjoterapii.
Nie zabraknie na ciekawe raj-
dy i wycieczki.

Oczy, które dotąd otwiera-
ły się pięćdziesięcioosobowej
gromadce dzieci tylko na kro-
toszyńskie podwórka, otworzą
się szerzej na świat, uzbrojone
w nowoczesne narzędzia ba-
dawcze.

Juliusz Poczta
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Dzia³ka na sprzeda¿

Zarz¹dzenie nr 459/ 2007 Burmistrza Krotoszyna z 26 paŸdziernika 2007 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej, po³o¿onej
w Krotoszynie przy ul. Benickiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z
2004 r. nr 261, poz. 2603, z póŸn. zmianami) oraz Uchwa³y nr III/21/2002 Rady
Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2002 roku, w sprawie okreœlania
zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci oraz ich wydzier¿awia-
nia lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, zarz¹dza siê co nastêpuje;

§ 1
Przeznacza siê do sprzeda¿y nieruchomoœæ gruntow¹, po³o¿on¹ w Krotoszynie
przy ul. Benickiej, oznaczon¹ geodezyjnie jako dzia³ka nr 962/19 o pow. 537 m2.
Wymieniona nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy Krotoszyn, dla któ-
rej S¹d Rejonowy w Krotoszynie prowadzi ksiêgê wieczyst¹ KW Nr 22607.

§ 2
Nieruchomoœæ gruntowa opisana w § 1 niniejszego zarz¹dzenia zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym planem miejscowym tj. miejscowym planem ogólnym zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic: S³odowej, Mickiewicza i

Benickiej – zatwierdzonym (uchwa³¹ Nr XXVIII/231/205 Rady Miejskiej w Kroto-
szynie z dnia 27 stycznia2005 roku), og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego Nr 29, poz. 758 z dnia 8 marca 2005 r. jest to teren
zabudowy mieszkaniowej i us³ug . Teren oznaczono symbolem 4MW. Ponadto w
czêœci teren oznaczono symbolem 16 KDW.

§ 3
Infrastrukturê komunaln¹ nieruchomoœci wymienionej w § 1 stanowi; sieæ wodo-
ci¹gowa, sieæ kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieæ elektryczna, sieæ gazo-
wa, sieæ telekomunikacyjna. Sieci usytuowane s¹ w pasie drogowym ul. Benickiej

§ 4
Wartoœæ rynkowa nieruchomoœci zabudowanej, opisanej w § 1 niniejszego pro-
toko³u wynosi 90.000 z³otych.

§5
Zarz¹dzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

§ 6
Wykonanie zarz¹dzenia powierzam II Zastêpcy Burmistrza Krotoszyna.

§ 7
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Dodatkowe informacje: tel. 062 722 74 32
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Zapraszamy na forum IS
Drogi Czytelniku, czy chcia³byœ siê podzieliæ swoimi spostrze¿eniami i uwagami na
aktualne, dotycz¹ce naszej gminy, tematy? Napisz. Lub przyjdŸ do redakcji. Czekamy
na listy oraz e-maile podpisane imieniem i nazwiskiem. Na proœbê autora zachowamy
dane personalne do wiadomoœci redakcji. Tekstów anonimowych lub obel¿ywych nie
traktujemy powa¿nie. Nades³ane listy bêd¹ w miarê mo¿liwoœci publikowane na ³amach
IS  - zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów zbyt d³ugich lub niezwi¹zanych z

aktualnymi tematami. Nades³anych tekstów nie zwracamy.

Nasz adres:

Informacje Samorz¹dowe, Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn

tel. (62) 722 74 52, is@um.krotoszyn.pl

Gdzie znajdziesz IS
Czasopismo jest dostarczane do domów za poœrednictwem poczty, ale ze wzglêdu
na wielkoœæ nak³adu - 6 000 egzemplarzy – mo¿e nie docieraæ do wszystkich. Oso-
by, które nie otrzyma³y Informacji Samorz¹dowych, znajd¹ je w Urzêdzie Miejskim:
w punkcie informacyjnym, w sekretariacie oraz w Wydziale Promocji, Przedsiêbior-
czoœci i Integracji Europejskiej (pok. 46). IS s¹ wyk³adane tak¿e w holu Urzêdu
Stanu Cywilnego (Rynek-Ratusz) oraz w Gminnym Centrum Informacji (budynek
Biblioteki).                                                                                                  (red.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym ( tekst jed-

nolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.

1591 z późniejszymi zmianami)

w związku z art. 19 pkt. 1 lit a i

pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 roku o podatkach i opłatach

lokalnych (tekst jednolity Dz. U.

z 2006 r. nr 121 poz. 844 ze zmia-

nami) Rada Miejska w Krotoszy-

nie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dzienne stawki opła-

ty targowej od osób fizycznych,

osób prawnych oraz jednostek

organizacyjnych nie mających

osobowości prawnej, dokonują-

cych sprzedaży na targowiskach

w następującej wysokości:

1)przy sprzedaży inwentarza:

a) konie i bydło powyżej 2 lat, od

każdej wystawionej do sprzeda-

ży sztuki: 15,00 zł

b) prosięta, od każdej wystawio-

nej do sprzedaży sztuki: 1,00 zł

2)przy sprzedaży z samochodu

ciężarowego lub innego niż wy-

mienione w pkt 3 pojazdu samo-

chodowego, przyczepy lub inne-

go rodzaju środka transportu:

30,00 zł

3) przy sprzedaży z samochodu

dostawczego lub osobowego z

przyczepą lub bez przyczepy:

20,00 zł

4) przy sprzedaży z wozu (za-

przęgu) konnego: 10,00 zł

5) przy sprzedaży obnośnej z

ręki, kosza, wiadra, wózka ręcz-

nego itp.: 2,20 zł

6) przy sprzedaży stoiskowej i

straganowej :

a) do 15 m2 włącznie: 22,00 zł

b) powyżej 15 m2 , za każdy roz-

poczęty m2 pod pojęciem stoisko,

stragan należy rozumieć ozna-

czone miejsce do handlu, ograni-

czone powierzchnią obiektu tym-

czasowego – np. wiatę, zadasze-

nie, itp.

lub wydzielone w inny sposób, np.

słupkami, itp. : 2,20 zł

7) przy sprzedaży pozostałej, za

zajęcie placu pod handel, za każ-

dy rozpoczęty m2 powierzchni:

2,20 zł
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Op³ata targowa
Uchwa³y nr XVI/

114/2007 Rady
Miejskiej w Kroto-
szynie w sprawie
ustalenia stawek
op³aty targowej.

2.Wymienione w ust. 1 stawki

opłaty targowej mają również

zastosowanie do sprzedaży pro-

wadzonej w innych miejscach

(placach) Miasta i Gminy Kroto-

szyn.

3.Opłacie targowej podlega po-

wierzchnia zajęta bezpośrednio

pod ekspozycję (handel) towarów,

jak i zajęta pod zaplecze (np. ma-

gazynowe, gospodarcze itp.)

4. Stawki opłaty targowej, o któ-

rych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,3 i 4

mają zastosowanie tylko w sytu-

acji, gdy prowadzona sprzedaż

nie zajmuje powierzchni większej

niż 15 m2 lub gdy sprzedaż pro-

wadzona jest na nie więcej niż 1

stoisku. W innym przypadku

stawki opłaty pobiera się zgodnie

z § 1 ust. 1 pkt 6-7

§ 2

1.Pobór opłaty targowej następu-

je w drodze inkasa dokonywane-

go przez inkasentów wymienio-

nych w § 3 niniejszej uchwały.

2.Uiszczenie opłaty targowej na-

stępuje w gotówce, za pokwitowa-

niem wyszczególniającym kwotę

i datę jej pobrania, a przy ozna-

czonych miejscach handlu rów-

nież numer miejsca. Osoby fizycz-

ne, osoby prawne oraz jednostki

organizacyjne nie mające osobo-

wości prawnej dokonujące sprze-

daży na targowiskach są zobo-

wiązane zachować dowód zapła-

ty opłaty targowej w dniu targo-

wym w celu okazania się osobom

upoważnionym w trakcie prze-

prowadzanej kontroli.

§ 3

Poboru w drodze inkasa doko-

nują:

a) przy ul. Kobylińskiej – Przed-

siębiorstwo Gospodarki Komu-

nalnej i Mieszkaniowej spółka z

o.o. Krotoszyn ul. Rawicka 41 z

wynagrodzeniem 20 % od zainka-

sowanej kwoty,

b) przy ul. Zamkowy Folwark -

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

spółka z o.o. , Krotoszyn ul. Ra-

wicka 41 z wynagrodzeniem 20

% od zainkasowanej kwoty,

c) w trakcie imprez kulturalnych,

oświatowych i sportowych orga-

nizowanych na terenie Miasta i

Gminy Krotoszyn oraz na pozo-

stałych targowiskach, gdzie jest

prowadzony handel - Krotoszyń-

ski Ośrodek Kultury z wynagro-

dzeniem 90 % od zainkasowanej

kwoty,

§ 4

Inkasenci zobowiązani są do

wpłat opłaty targowej na konto

bankowe Urzędu Miejskiego w

Krotoszynie nr 28 1090 1157 0000

0000 1501 5572 lub w kasie Urzę-

du Miejskiego najpóźniej do go-

dziny 10.00 dnia następnego, z

tym, że pobraną opłatę w piątek,

sobotę i niedzielę należy przeka-

zać do godziny 10.00 w poniedzia-

łek następnego tygodnia.

§ 5

1. Wynagrodzenie płatne jest w

terminie 7 dni od dnia przedsta-

wienia rachunku przez inkasen-

ta, wraz z rachunkiem inkasent

winien dołączyć miesięczne roz-

liczenie pobranej opłaty targowej.

§ 6

Traci moc Uchwała nr XXVI/215/

2004 Rady Miejskiej w Krotoszy-

nie z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie ustalenia stawek opła-

ty targowej.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się

Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upły-

wie 14 dni od dnia ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego z mocą

obowiązującą od 1 stycznia 2008

roku.

Na stronie www.biznesplany.pl znajdują się dodatkowe infor-

macje oraz formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i wy-

słać do 15 stycznia na adres konkurs@biznesplany.pl. Opis pro-

jektu nie może przekraczać 3 stron formatu A4. Zwycięzca kon-

kursu otrzyma 10 tysięcy złotych i pełne wsparcie w prowadze-

niu swojego biznesu. Nagrody za zajęcie kolejnych miejsc to od-

powiednio 5 i 3 tys. zł na realizację  biznesplanów. Dodatkowo

firmy z AIP oferują konsultacje z promocji firmy w Internecie i

pomoc w przygotowaniu efektywnego serwisu firmowego.    (biz)

P³ac¹ za pomys³
Jeœli masz pomys³ na biznes, spróbuj,

mo¿e to konkurs dla Ciebie. Aby wygraæ,
wystarczy przygotowaæ prosty biznesplan i
przekonaæ kapitu³ê konkursu, ¿e Twój po-
mys³ jest innowacyjny.
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13 grudnia Andrzej Grzyb i Józef  Racki, posłowie Polskiego Stron-

nictwa Ludowego, spotkali się w Krotoszynie z dziennikarzami lokal-

nych tytułów prasowych. Podczas konferencji parlamentarzyści mówi-

li o planach swojego ugrupowania politycznego, przedstawili także krót-

kie podsumowanie ostatnich wyborów. Poseł Grzyb, przewodniczący

komisji ds. Unii Europejskiej, wyjaśnił, że koalicja PSL-PO jest zainte-

resowana przekazaniem części kompetencji wojewodów samorządom

niższego szczebla, np. dotacji na działalność policji – starostwom. Na

życzenie dziennikarzy zabrał głos na temat przygotowań Polski do Euro

2012 i budowy stadionu narodowego. Poseł Racki, członek komisji in-

frastruktury, z zainteresowaniem wysłuchał informacji o próbie przy-

wrócenia przystanku kolejowego w Durzynie, podjętej ostatnio przez

Mahle Krotoszyn przy wydatnej pomocy burmistrza Krotoszyna, i obie-

cał przyjrzeć się funkcjonowaniu komunikacji kolejowej w regionie. –

To się nadaje na interwencję poselską – stwierdził.                         (eliz)

Ludowcy rozmawiali

Józef Racki i Andrzej Grzyb odwiedzili Krotoszyn.
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Do siedziby organizatora

konkursu uczniowie szkół pod-

stawowych, gimnazjów i śred-

nich dostarczyli bowiem 84

szopki, natomiast przedszkola-

Szopki i gwiazdy
Trzeba przyznaæ, ¿e jury konkursu na naj³adniejsz¹ szopkê i naj-

ciekawsze ozdoby choinkowe, og³oszonego przez Muzeum Regionalne
w Krotoszynie, mia³o trudne zadanie.

17 grudnia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło

się przedstawienie Boże Narodzenie przygotowane pod kie-

runkiem Mai Dembskiej przez dzieci ze Szkoły Podstawowej

nr 3. Przedstawienie obejrzały przedszkolaki z Misia Uszat-

ka, Bajki i Maciusia. W trakcie spotkania dzieci śpiewały

kolędy, a za dobre zachowanie i uczynki zostały obdarowane

przez Mikołaja słodyczami.                                                                                  (mar)

Œwi¹teczne przedstawienie

23 i 24 listopada odbywały się w kinie przesłuchania uczest-

ników XII Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego.

Zgłoszeni przez przedszkola i szkoły uczestnicy - indywidualni

oraz grupowi - przygotowali widowiska muzyczno-taneczne i pio-

senki o tematyce ekologicznej. Jury oceniało występy z podzia-

łem na kilka kategorii wiekowych.  Ogłoszenie wyników festi-

walu nastąpiło po południu drugiego dnia prezentacji. Poprze-

dziło je ogłoszenie wyników konkursu zbierania zużytych bate-

rii. W obu konkursach zwycięzcy zostali uhonorowani nagroda-

mi rzeczowymi.  Organizatorami imprez byli: Krotoszyński Ośro-

dek Kultury, Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Go-

spodarki Wodnej, Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy i Sta-

rostwo Powiatowe.                                                                   (eliz)

Ekologia na scenie

W czwartek 13 grudnia  w

krotoszyńskim Muzeum Re-

gionalnym podczas spotka-

nia Mikołajkowe refleksje

nad karą i nagrodą w wy-

chowaniu, organizowanego

przez dyrekcję Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych

nr 2 w Krotoszynie oraz Uni-

wersytet im. Adama Mickie-

wicza w Poznaniu,  profesor

Stanisław Dylak z UAM wy-

głosił wykład pt. Kary i na-

grody w wychowaniu

dziecka - nie ma równowa-

gi.

Ewa Kowalska, wicedyrek-

tor szkoły przedstawiła wyni-

ki ankiety przeprowadzonej w

ZSP dotyczącej stosowania kar

i nagród w środowisku rodzin-

nym i szkolnym. Spotkanie za-

kończył program artystyczny

przygotowany przez uczniów

szkoły pod kierunkiem Lucyny

Zięby, nauczycielki języka pol-

skiego.                                  (mm)

15 i 16 grudnia w godz. od 10.00 do 14.00 LIONS CLUB KRO-

TOSZYN zorganizował na krotoszyńskim rynku charytatywny

kiermasz Złota Niedziela. Oprócz stoisk gastronomicznych ser-

wujących gulasz, grochówkę, grzane wino, kawę i ciasto, na świą-

tecznym kiermaszu można było kupić choinki, ozdoby choinko-

we, jemiołę, świeczki i losy loterii fantowej. Pojawiło się również

stoisko Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego z Kona-

rzewa.Całość dochodu z kiermaszu przeznaczona zostanie na

realizację projektów: Platforma dla niepełnosprawnego Łuka-

sza  oraz Centrum Multimedialne dla Specjalnego Ośrodka

Szkolno – Wychowawczego w Konarzewie.                    (mm)

Weekend z lwami

ki i dzieci z klas I-III - 161 ozdób.

14 grudnia zwycięzcy kon-

kursu spotkali się w Muzeum na

podsumowaniu konkursu. Prze-

wodnicząca komisji oceniającej

Beata Ulbrych przeczytała pro-

tokół z obrad, a przedstawicie-

le Urzędu Miejskiego i Staro-

stwa Powiatowego wręczyli naj-

lepszym dyplomy i upominki.

Potem można było obejrzeć wy-

stawę pełną chatek, chatynek,

jaskiń i solidnych domków za-

ludnionych biblijnymi postacia-

mi. Do budowy szopek i ich oto-

czenia autorzy wykorzystali

karton, brystol, drewno, bibuł-

kę, siano, co się dało, a nawet

tak wyjątkowo smakowite two-

rzywo jak… słone paluszki.

Konkursowe ozdoby podziwia-

no rozwieszone na pachnących

choinkach.

Na koniec Helena Kasper-

ska, dyrektor Muzeum, zapro-

siła gości na słodkie co nieco.

(eliz)

Miko³ajkowe
refleksje
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Upominki wrêczali: Jerzy Janicki z Urzêdu Miejskiego i El¿bieta Poczta ze Starostwa.

Naj³adniejsza szopka w kategorii szkó³
podstawowych.
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