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„Dobrze czarnym kominiarzom, po kominach so-
bie  ³¹¿¹...”     KoŸminianin Stanis³aw D¹browski
na krotoszyñskie i okoliczne dachy wchodzi od
1952 roku. Krotoszyn, Rynek, 17 marca godz. 9.50
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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

Muzeum Regionalne im. Hie-
ronima Ławniczaka w Kro-
toszynie zaprasza dzieci
przedszkoli oraz uczniów
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych na Muzealne spo-

tkania z wiosną.  Ich tema-
tem są dawne wiosenne zwy-
czaje i obrzędy ludowe oraz
tradycje wielkanocne. Grupy
można zgłaszać telefonicz-
nie do końca kwietnia br. pod
nr. tel. 062/722-61-47.

W związku z remontem sali
sesyjnej Urzędu Miejskiego
na marcową sesje zaprasza-
my wszystkich zaintereso-
wanych do Wiejskiego
Domu Kultury w Chwalisze-
wie. Sesja zaplanowana jest
na 27 marca o godz. 10.00.
O godz. 9.30 sprzed budyn-
ku Urzędu odjedzie specjal-
ny autobus, którym będzie
można zabrać się do Chwa-
liszewa. Tym razem rajcy
będą debatowali nad spra-
wozdaniem z programu
profilaktyki alkoholowej
i narkomanii. W planie jest
podjęcie uchwał w sprawie
m.in. likwidacji Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz Kry-
tej Pływalni z Ośrodkiem Re-
habilitacyjnym jako jedno-
stek budżetowych i utworze-
niem w ich miejsce Centrum
Sportu i Rekreacji Wodnik.
Oprócz tego uchwalone zo-
stanie najniższe wynagro-
dzenie dla pracowników
OSiR-u.

Do udziału w nim za-
proszono uczniów klas
IV- VI szkół podstawo-
w y c h .  N a j l e p s z y m i
twórcami kukły symbo-
l i z u j ąc e j  o d c h o d z ąc ą
zimę okazali sie: Irmina
Waleńska z V b Zespołu
Szkół nr 3 (marzanna z
lewej strony) oraz Ja-
kub Rybakowski z VI b
ZS nr 1 z OI (z prawej).

Wy k o n a w c z y n i a m i
trz e c i e j  n a g r o d z o n e j
marzanny (nie ma jej
na zdjęciu) są Julianna
Woźniak i  Joanna Ja-
godzińska z klasy VI c.
Ws z y s c y  w y m i e n i e n i
zostaną uhonorowani w
Bibliotece 19 marca o
g o d z .  1 6 . 0 0  p o d c z a s
spotkania czytelnicze-
go Marzanna czyta o

wiosnie.                       (kbp)

Marzanny Irminy, Juli,
Joanny i Jakuba

Prezentowane na zdjeciach marzanny s¹ efektem konkursy Krotoszynskiej Biblioteki
Publicznej ph. Jak wyglada marzanna.
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Wydział Spraw Obywatelskich UM w Krotoszynie przy-
pomina tym, którzy jeszcze nie wymienili książeczkowych do-
wodów osobistych, że dokumenty te są ważne na terenie kra-
ju tylko do 31 marca. Natomiast już od 1 stycznia br. nie moż-
na, posługując się nimi, przekraczać granic Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Brak nowego dowodu wywoła wiele proble-
mów przy załatwianiu spraw urzędowych, a oczekiwanie na
niego trwa około miesiąca.                                                (wso) 

Uwaga! Czy masz
nowy dowód...

Wymyœl  logo!
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera

ogłasza konkurs plastyczny na logo biblioteki. Bibliotekarze za-
praszają do stworzenia ciekawego i wyrazistego logo, które bę-
dzie firmowym znakiem i jednocześnie kolorowym zaproszeniem
dla rówieśników do czytania książek. Do konkursu zachęcamy
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i śred-
nich. Wiek uczestników: od 10 do 19 lat. Prace oceniane będą w
dwóch kategoriach wiekowych: do lat 15 oraz do lat 19. Prace
należy wykonać technikami tradycyjnymi, jak: farby, kredki, gra-
fika, collage (bez form przestrzennych) w formacie A-6 (format
pocztówki). Projekty prosimy dostarczyć do Krotoszyńskiej Bi-
blioteki Publicznej 27 marca br.                                               (kbp)

Podziel siê
wspomnieniem

W polskiej tradycji święta wielkanocne nie należą do tak hucz-
nie i uroczyście obchodzonych jak Boże Narodzenie, ale dla więk-
szości z nas są i tak  okresem krótkiego i wyczekiwanego wypo-
czynku w gronie rodziny lub znajomych. Spotykamy się w ko-
ściele przy święceniu koszyczka i dzielimy jajkiem w niecodzien-
nej atmosferze. Zabawiamy się opowiadaniami przy suto zasta-
wionym stole. Uciekamy przed strugami wody pryskającej z pla-
stikowych zabawek Czasami robimy zdjęcia i spotykają nas
śmieszne wydarzenia. Zapraszamy do podzielenie się z innymi
radością tych świąt. Krótkie opowiadania o wielkanocnych spo-
tkaniach i zabawne lub ciekawe fotografie w miarę możliwości
zamieścimy na łamach najbliższego wydania Informacji Samo-

rządowych.                                                                                   (red.)

... bo ksi¹¿eczkowe dowody osobiste
trac¹ wa¿noœæ 31 marca 2008 roku!

Bibliotekarki (od lewej) Beata Waleñska i Marlena Nabzdyk prezentuj¹ zwyciêskie marzanny
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K r ó t k o
Jeszcze w tym roku
mieszkańcy Kopieczek
docenią uroki gładkie-
go trotuaru przy wcho-
dzeniu do autobusu i
wychodzeniu z niego,
bowiem gmina ogłosiła
przetarg na rozbudowę
pętli autobusowej w
tym rejonie Krotoszy-
na. Przedmiotem zamó-
wienia jest budowa na-
wierzchni jezdni z kost-
ki polbruk, budowa
chodnika oraz dróg
przyległych bezpośred-
nio do ulicy Kopieczki.
Zakres robót obejmuje
roboty ziemne na jezd-
ni o łącznej powierzch-
ni 775 m2, wykonanie
drogi utwardzonej z
kamienia łamanego
stabilizowanego me-
chanicznie – 390m2,
oraz wykonanie na-
wierzchni jezdni z kost-
ki betonowej szarej -
385 m2. Oprócz tego w
skład zamówienia
wchodzi  wykonanie
chodnika z kostki beto-
nowej czerwonej - 53
m2, i wykonanie wpustu
deszczowego wraz ze
studnią rewizyjną. Ro-
boty zakończą się do 30
maja br. Oferty można
składać do 27 marca w
Urzędzie Miejskim w
Krotoszynie przy ul.
Kołłątaja 7, pok. nr 63.
Bliższe informacje o
przetargu można zna-
leźć w BIP-ie na stronie
www.krotoszyn.pl

W lutym gmina ogłosi-
ła przetarg na utrzyma-
nie w czystości dróg na
terenie miasta Kroto-
szyna. Zamówienie do-
tyczyło obustronnego
zamiatania - na szero-
kości metr od krawęż-
nika - dróg gminnych,
krajowych i powiato-
wych w obrębie Kroto-
szyna. Ich łączna po-
wierzchnia wynosi
107, 4 tys. m2. Otwarcie
ofert odbyło się 10 mar-
ca. Najkorzystniejszą
ofertę przedstawiło
krotoszyńskie Przed-
siębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Miesz-
kaniowej. Za sumę
167,47 tys. zł firma ta
będzie dbała o czystość
naszych ulic do 15 listo-
pada br.

Informacje Samorządowe - czasopismo Samorządu Miasta i Gminy Krotoszyn, nakład 6 000. Redakcja: Izabela Bartoś, Jacek Kępa
(red. nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. Korekta: Urszula Makieła. Współpracownicy: Sławomir Horyza, Marlena Nabzdyk, Lechosław
Witek, Roman Wosiek, Rafał Patalas. Adres: Urząd Miejski w Krotoszynie,  ul. Kołłątaja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 062 722 74
52, is@um.krotoszyn.pl. Skład: Intelis Media, druk: Agora Piła. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

Burmistrz gościł przed-
stawicieli Urzędu Marszał-
kowskiego, firmy Mahle oraz
spółek PKP, zainteresowa-
nych powstaniem przystan-
ku: PKP Przewozy Regional-
ne oraz PKP Polskie Linie
Kolejowe. Samorząd oraz fir-
ma MAHLE dążą do jak naj-
szybszego powstania przy-

Peron na Durzynie?
4 marca w Urzê-

dzie Miejskim
w Krotoszynie
mia³o miejsce
spotkanie na te-
mat powstania
przystanku kolejo-
wego na stacji
Durzyn, na wyso-
koœci firmy Mah-
le. 

stanku, który służyłby przede
wszystkim osobom dojeżdżają-

cym i zatrudnionym w najwięk-
szym z krotoszyńskich zakła-

dów. Obydwa pod-
mioty gotowe są
ponieść część
kosztów, związa-
nych z budową pe-
ronu oraz służącą
jego eksploatacji
infrastrukturą. Jak
przekonuje prze-
prowadzona przez
MAHLE ankieta,
zainteresowanie
dojazdem koleją
wyraziło kilkaset
z a t r u d n i o n y c h
w firmie osób.
Ostateczna decy-
zja jednak zależeć
będzie od spółek
kolejowych i ich
planów inwestycyj-
nych. Jeszcze
w marcu przewi-
dziane są następne

spotkania dotyczące tej kwe-
stii.                                 (jakep)

Burmistrz Julian Jokœ i Agata Bocheñska z zarz¹du Mahle Polska s¹ zainteresowani
powstaniem stacji. Czy plan siê powiedzie?
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Z³ó¿ ofertê
W zwi¹zku z planowan¹ organizacj¹ du¿ych imprez plenero-

wych Krotoszyñski Oœrodek Kultury zwraca siê do firm o sk³adanie
ofert na wy³¹cznoœæ dotycz¹c¹ kompleksowej obs³ugi handlowej
(w tym napoje ch³odz¹ce, piwo, gastronomia) i stoisk rozrywko-
wych. Dotyczy to dwóch wydarzeñ:
- Dni Krotoszyna w dniach 30 maja -1 czerwca 2008
- Krotoszyn FOLK Festival 2008 w dniach 8 - 9 sierpnia 2008 roku.

Obie imprezy odbêd¹ siê na B³oniu przy ul. Sportowej.  W ofer-
cie nale¿y przedstawiæ zakres obs³ugi handlowej i proponowan¹
wysokoœæ op³aty za uzyskanie wy³¹cznoœci. Oferta musi zawieraæ
mo¿liwoœæ zaanga¿owania podmiotów lokalnych. Na obie imprezy
nale¿y przygotowaæ oddzielne oferty. Oferty prosimy sk³adaæ w sie-
dzibie Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury, ul. 56 Pu³ku Piechoty Wiel-
kopolskiej 18, 63-700 Krotoszyn, do 4 kwietnia 2008 roku, do godz.
12.00. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem tele-
fonu: 062 -725 20 17.  KOK zastrzega sobie prawo ewentualnego
odwo³ania procedury wyboru ofert.                                          (kok)

Gośćmi imprezy były mieszkanki naszego powiatu, na spotkanie mo-
gły przyjść wszystkie zainteresowane panie. Wiele z nich było wiernymi
czytelniczkami biblioteki.

Atrakcją spotkania był zabawny montaż słowno-muzyczny przygoto-
wany przez uczniów Zespołu Szkół w Orpiszewie. Młodzież nie tylko za-
bawiła panie, ale także wręczyła każdej z nich kwiatka. Następnie było
można posłuchać wierszy zaprzyjaźnionej z książnicą poetki Marii Skow-
ronek, czytanych przez autorkę. Z równie dużym zainteresowaniem pa-
nie posłuchały dobrych rad na temat pielęgnowania urody przekazanych
przez właścicielkę jednego z salonów kosmetycznych - Eulalię Staszak.
Po występach dyrektor biblioteki Ewa Bukowska zaprosiła uczestniczki
na kawę i słodkie co nieco. A wiceburmistrz Krotoszyna Franciszek Mar-
szałek przekazał pani dyrektor życzenia i bukiet kwiatów - symbolizują-
cy życzenia dla wszystkich pań.                                                              (kbp)

Wystêpy dla pañ
7 marca w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej

imienia Arkadego Fiedlera odby³ siê ju¿ po raz
trzeci doroczny wieczorek z okazji Dnia Kobiet.

Przewodnicz¹ca

Rady Miejskiej

Zofia Jamka

Tajemnica Boskiej Mocy,

Tajemnica rannej ciszy,

Tajemnica odkupienia

Niech nam dzisiaj towarzyszy.

Z okazji Wielkanocy

¿yczymy Mieszkañcom Ziemi Krotoszyñskiej

du¿o radoœci z rodzinnych œwi¹tecznych spotkañ

oraz zdrowia, pomyœlnoœci

i s³onecznego uœmiechu na co dzieñ.

Niech budz¹ca siê przyroda i zmartwychwstanie

Chrystusa nape³ni nas wszystkich optymizmem

i radoœci¹ ¿ycia.

Burmistrz

Krotoszyna

Julian Jokœ
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8 marca zakończyły się
w Kaliszu rozgrywki Mi-
strzostw Wielkopolski w siat-
kówce młodzików. W zmaga-
niach finałowych brały udział
cztery najlepsze drużyny z roz-
grywek rundy zasadniczej.

Młodzi siatkarze UKS Piast

nie zawiedli, pokonując kolej-
no zespoły z Nowego Tomyśla
i Poznania. W finale po pasjo-

Piast wygrywa
M³odzi siatkarze UKS Piast Krotoszyn z³otymi medalistami Fina³u

Mistrzostw Wielkopolski w siatkówce m³odzików.

nującej walce z kaliskim Tor-

nado krotoszynianie sięgnęli
po tytuł mistrzowski, awansu-
jąc do ćwierćfinałów mi-
strzostw Polski. Za najwarto-
ściowszego zawodnika turnie-
ju uznano jednogłośnie repre-
zentanta Krotoszyna Kacpra
Gajowczyka, który impono-
wał świetnymi atakami i bar-
dzo dobrą zagrywką. UKS

Piast grał w składzie: Adam-
ski Bartłomiej, Klonowski
Bartosz, Łuczak Daniel, Przy-
bylski Sebastian, Tanaś Mi-
chał, Gajowczyk Kacper, Go-
ściniak Szymon, Kaczmarek
Tomasz, Konarkowski Karol,
Kuszaj Patryk, Małecki Kry-
stian, Paluszek Michał, Witek
Wojciech. Trener: Horyza To-
masz.                                     (rob)

Jak na razie Piast sprawia wra¿enie niepokonanej dru¿yny...
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We współczesnym społeczeństwie organizacje pozarządowe
stanowią bazę dla rozwoju lokalnej społeczności, ponieważ wła-
śnie one skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych
na sprawy społeczne obywateli. Organizacje pozarządowe po-
wstają najczęściej jako odpowiedź na kłopoty dnia codzienne-
go. Dobre rozpoznanie problemów trapiących społeczeństwo
i brak nadmiernej formalizacji sprawiają, że potrafią one dzia-
łać szybciej, taniej i skuteczniej niż administracja publiczna. Na
terenie Krotoszyna zarejestrowanych jest kilkuset wolontariu-
szy i 90 aktywnie działających organizacji pozarządowych, w
tym 21 uczniowskich klubów sportowych.

Zgodnie z ustawowymi przepisami Rada Miejska w Kroto-
szynie uchwala co roku program współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Program określa jakie zadania publiczne gmi-
na zdecyduje się wesprzeć finansowo oraz formę i zakres współ-
pracy z organizacjami. Pieniądze na wykonanie tych zadań mogą
być przekazywane wyłącznie w ramach postanowień progra-
mu. Aby otrzymać dofinansowanie, organizacje stają do konkursu
ofert, który ogłaszany jest przez burmistrza Krotoszyna.

Jak wynika z analizy tych programów, wielkość kwot prze-
znaczanych na konkurs wzrasta z roku na rok: w 2005 roku wy-
nosiła ona 729,8 tys. zł, a w 2008 roku już ponad 1 mln zł. Zwięk-
sza się także liczba zgłaszanych ofert: z 95 ofert w 2005 roku do
148 ofert w br. Do konkursu poza organizacjami pozarządowymi
przystępować mogą także jednostki organizacyjne gminy, jed-
nak relacja w wysokości przyznawanych środków wypada ra-
czej na korzyść organizacji pozarządowych, co świadczy o ich
rozwoju instytucjonalnym i organizacyjnym.

Największa część środków finansowych programu przezna-
czana jest na sport, kulturę i przeciwdziałanie uzależnieniom.
Organizacje pozarządowe mogą liczyć także na wsparcie ze stro-
ny Gminy w formie udostępnienia odpowiednich informacji, bazy
lokalowej czy sprzętu multimedialnego.
Spośród działających na terenie Krotoszyna podmiotów tak
zwanego III sektora największy potencjał wykazują:
- Związek Harcerstwa Polskiego;
- Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Uzależnieniom
oraz Wspierania Rozwoju Psychicznego Dzieci i Młodzieży „Szan-
sa”;
- Stowarzyszenie „Twoja Alternatywa”;
- Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej;
- Polski Czerwony Krzyż;
- Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości.

(wss)

W turnieju udział wzięło 8 szkół: SP 1,
SP 3, SP 4, SP 8 oraz SP Lutogniew, SP Świn-
ków, SP Benice i SP Orpiszew. Łącznie 
w całym turnieju wzięło udział około 400
uczniów.

Walczyli o puchar

Awans do finału wywalczyły SP 1, SP 4 i SP
8. W finale po emocjonującej walce zwycięstwo
odniosła Szkoła Podstawowa nr 8 przed SP 4 i
SP 1. Zwycięskie zespoły otrzymały puchary
oraz dyplomy.                                                   (lew)

Roœnie si³a
organizacji

W dniach 3- 7 marca br.
odby³ siê Turniej Sportowo-
Rekreacyjny Szkó³ Podsta-
wowych o Puchar Burmi-
strza Krotoszyna.
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Wspó³praca Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami
pozarz¹dowymi z terenu gminy Krotoszyn rozwija siê
systematycznie.
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Z sesji 28 lutego 2008 r.

Zmiany w Osuszy
Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Krotoszyn obejmuj¹cego czêœæ wsi Osusz.

Na podstawie art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami) oraz §
3 ust. 1 Regulaminu przyzna-
wania tytułu „Zasłużony dla
Krotoszyna” stanowiącego za-
łącznik do uchwały nr XXV/
204/2004 Rady Miejskiej w Kro-
toszynie z dnia 28 październi-
ka 2004 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu przyznawania ty-
tułu „Zasłużony dla Krotoszy-

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
15 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (jed-
nolity tekst Dz.U. z 2001r. nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) w związku z art. 32 ust.1
pkt 15 i art. 9 pkt 1 lit. b ustawy
z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajem-

Na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o sa-
morządzie gmin-
nym (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 pla-
nowaniu i zagospo-
darowaniu prze-
strzennym (Dz.U.
nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmia-
nami) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Przystępuje się
do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Krotoszyn
o b e j m u j ą c e g o
cześć wsi Osusz.

§ 2. Granice obsza-
ru objętego projek-
tem planu określo-
ne są na kopii mapy ewiden-
cyjnej w skali 1:5000 stano-
wiącym załącznik do niniej-
szej uchwały.

§ 3. Zakres ustaleń planu
obejmuje tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzin-
nej (MN) z usługami, tereny
zieleni i wód oraz tereny ko-
munikacji samochodowej i

pieszej.

§ 4. Ustala się następujący
przedmiot w/w miejscowego
planu:

przeznaczenie terenów oraz li-
nie rozgraniczające tereny o
różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodaro-

wania, zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego,
zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturo-
wego, zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współ-
czesnej, wymagania wynikają-
ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych, para-

metry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów
i wskaźniki intensywności za-
budowy, granice i sposoby za-
gospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów, w tym te-

renów górni-
czych, a także na-
rażonych na nie-
bezpieczeństwo
powodzi oraz za-
grożonych osu-
waniem się mas
ziemnych, szcze-
gółowe zasady
i warunki scala-
nia i podziału nie-
ruchomości obję-
tych planem miej-
scowym, szcze-
gólne warunki za-
gospodarowania
terenów oraz
ograniczenia w
ich użytkowaniu
w tym zakaz za-
b u d o w y ,
zasady moderni-
zacji, rozbudowy
i budowy syste-
mów komunikacji
i infrastruktury
technicznej, spo-
sób i termin tym-
czasowego zago-
spodarowania,
urządzania i

użytkowania terenów, staw-
ki procentowe, na podstawie
których ustala się opłatę, o
której mowa w art. 36 ust. 4.

§ 5. Wykonanie uchwały po-
wierza się Burmistrzowi Kro-
toszyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

Nie bêdzie salonu gier
Uchwa³a w sprawie

wydania opinii na
lokalizacjê oœrodka
gier w formie salonu
gier na automatach.

nych (jednolity tekst Dz.U. z
2004r. nr 4 poz. 27 z późniejszy-
mi zmianami) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Wydaje się negatywną opi-
nię dla lokalizacji salonu gier na
automatach w nieruchomości
położonej w Krotoszynie przy
ul. Studziennej 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Krotoszy-
na.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.

Przyznano wyró¿nienie
Uchwa³a w sprawie przyznania tytu³u

Zas³u¿ony dla Krotoszyna Panu Karlowi Au-
gustowi Heib.

na” Rada Miejska w Krotoszy-
nie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Krotoszy-
nie przyznaje tytuł Zasłużony

dla Krotoszyna Panu Karlowi
Augustowi Heib.

§ 2. Wykonanie uchwały powie-
rza się Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Krotoszynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
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Na podstawie art.18 ust.2
pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r.  nr 142,
poz.1591, z późniejszymi
zmianami), w związku z § 2
pkt 2, § 3 ust.4 rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 2
sierpnia 2005 r. w sprawie
zasad wynagradzania pra-
cowników samorządowych
zatrudnionych w jednost-
kach organizacyjnych jedno-
stek samorządu terytorial-
nego (Dz.U. nr 146, poz. 1222
z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość naj-
niższego wynagrodzenia za-
sadniczego dla pracowników
Miejskiego Zakładu Komuni-
kacji w Krotoszynie w I ka-
tegorii  zaszeregowania
w kwocie 470,00 złotych.

§ 2. Akceptuje się ustaloną
przez dyrektora Miejskiego

Z sesji 29 lutego 2008 r.

Rosn¹ zarobki
Uchwa³a w sprawie ustalenia najni¿szego

wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji
wartoœci jednego punktu dla Miejskiego
Zak³adu Komunikacji w Krotoszynie

Zakładu Komunikacji
w Krotoszynie wartość jed-
nego punktu w wysokości
6,14 złotych.

§ 3. Traci moc uchwała nr
VIII/56/2007 z 26 kwietnia
2007 r.  Rady Miejskiej
w Krotoszynie w sprawie
ustalenia najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego
oraz akceptacji  wartości
jednego punktu dla Miej-
skiego Zakładu Komunika-
cji w Krotoszynie.

§ 4.  Wykonanie uchwały
w zakresie ustalenia wyna-
grodzenia dyrektora Miej-
skiego Zakładu Komunika-
cji w Krotoszynie powierza
się Burmistrzowi Krotoszy-
na, a w zakresie ustalenia
wynagrodzeń pozostałych
pracowników MZK powierza
się dyrektorowi.

§ 5.  Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 59 ust.
1 w związku z art. 5c pkt 1
ustawy z dnia 7 września
1991  roku o  systemie
oświaty (tj. Dz.U. z 2004r.
nr 256 poz. 2572 z później-
szymi  zmianami)  oraz
art.18 ust.2 pkt 9 lit. h usta-
wy z  dnia  8  marca 1990
roku o samorządzie gmin-
nym (tj. Dz.U. z 2001r. nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) Rada Miejska w Kroto-
szynie uchwala, co następuje:

§ 1. Podejmuje się zamiar li-
kwidacji, z dniem 31 sierpnia
2008 roku, Szkoły Filialnej
w Wielowsi z siedzibą w
Wielowsi, ul. Krotoszyńska
10.

Wielowieœ
bez szko³y

Na podstawie art .18
ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r. nr
142, poz.1591, z późn.zm.)
oraz  ar t .25  us t .1  pkt  2 ,
ust.3, 5 i 7 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. z
2005 r. nr 249, poz. 2104,
z  późn.zm.) w związku z
art.  22 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodar-
ce komunalnej (Dz.U. z 1997
r. nr 9, poz. 43, z późn. zm.)
Rada Miejska w Krotoszy-

Na podstawie
art. 14 ust. 5 usta-
wy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o sys-
temie oświaty (tj.
Dz.U. z 2004 r. nr
256, poz. 2572, z
p ó ź n i e j s z y m i
zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt.
15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o
s a m o r z ą d z i e
gminnym (tj.
Dz.U. z 2001 r. nr
142, poz. 1591, z
p ó ź n i e j s z y m i
z m i a n a m i )
uchwala się, co
n a s t ę p u j e :

§ 1. W uchwale nr
XXVI/209/2004
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 25 listopada 2004 roku
w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia prowadzonych
przez Miasto i Gminę Kroto-
szyn przedszkoli, paragraf 1.
ust 2. otrzymuje brzmienie:
„Opłaty za realizację progra-
mu wykraczającego poza pod-

Op³aty sto³ówkowe
Uchwa³a zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XXVI/209/2004 Rady Miejskiej

w Krotoszynie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia
op³at za œwiadczenia prowadzonych przez Miasto i Gminê Kroto-
szyn przedszkoli.

stawę programową wychowania
przedszkolnego, w tym za przy-
gotowanie posiłków wynoszą:
a) za przygotowanie śniadania
28 zł miesięcznie,
b) za przygotowanie obiadu 57
zł miesięcznie,
c) za przygotowanie podwieczor-
ku 28 zł miesięcznie.”

Uchwa³a w sprawie zamiaru likwidacji
Szko³y Filialnej w Wielowsi.

§ 2. Zobowiązuje się i upo-
ważnia Burmistrza Kroto-
szyna do dokonania czyn-
ności niezbędnych do prze-
prowadzenia likwidacji, w
szczególności do zawiado-
mienia o zamiarze likwidacji
szkoły rodziców uczniów i
Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty oraz wystąpienia do
Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty o opinię o likwida-
cji szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały po-
wierza się  Burmistrzowi
Krotoszyna.

§  4 .  Uchwała wchodzi  w
życie z dniem podjęcia.

Likwidacja MZK
Uchwa³a nr 141 w sprawie likwidacji zak³adu bud¿etowego Miejski

Zak³ad Komunikacji w Krotoszynie w celu przekszta³cenia w spó³kê z
ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹.

nie uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się zakład bu-
dżetowy „Miejski Zakład
Komunikacji” w Krotoszy-
nie w celu przekształcenia
w spółkę z ograniczoną od-
powiedzialnością.

§ 2. Mienie pozostałe po li-
kwidacji zakładu budżeto-
wego stanowi wkład na po-
krycie kapitału w tworzonej
spółce z ograniczoną odpo-
wiedzialnością.

§ 3. Należności i zobowiąza-

nia zakładu budżetowego li-
kwidowanego w celu prze-
kształcenia w inną formę
o r g a n i z a c y j n o - p r a w n ą
przejmuje utworzona jed-
nostka – spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością.

§ 4.  Wszystkie czynności
związane z likwidacją za-
kładu budżetowego dokona
Burmistrz Krotoszyna, któ-
remu powierza się wykona-
nie  uchwały.

§  5 .  Uchwała wchodzi  w
życie z dniem podjęcia.

§ 2. Wykonanie uchwały po-
wierza się Burmistrzowi Kro-
toszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą obo-
wiązującą od 1 marca 2008
roku.

Nawet niejadki w grupie równieœników jedz¹ chêtniej. Na zdjêciu obiad w przedszkolu Maciuœ.
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Z sesji 29 lutego 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie
gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.
1591 z późn. zm.), art. 166
oraz art. 184 ust. 1, ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach pu-
blicznych (Dz.U. nr 249, poz.
2104 z późn. zm.) Rada Miej-
ska w Krotoszynie uchwala,
co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr
XVII/120/2007 Rady Miejskiej
w Krotoszynie z dnia 28 grud-
nia 2007 roku, zmienionej za-
rządzeniem nr 566/2008 Bur-
mistrza Krotoszyna z dnia 21
stycznia 2008 roku, zmienio-
nej uchwałą Nr XVIII/140/
2008 Rady Miejskiej w Kroto-
szynie z dnia 31 stycznia 2008
roku, wprowadza się nastę-
pujące zmiany

I. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się dochody budże-
tu w wysokości: 79.053.935 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie:
75.087.312 zł,
w tym:
a) dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administra-
cji rządowej: 11.568.562 zł
b) subwencję ogólną w kwocie:
24.459.558 zł
z tego:
– część oświatowa:
20.243.457 zł
– część wyrównawcza:
3.048.342 zł
– część równoważąca:
1.167.759 zł
2) dochody majątkowe w kwo-
cie: 3.966.623 zł.
Szczegółowy plan dochodów
budżetu Miasta i Gminy Kroto-
szyn na 2008 rok przedstawia
załącznik Nr 1 do uchwały”.

II. § 2 otrzymuje brzmienie
„1. Uchwala się wydatki budże-
towe w wysokości :
87.608.677 zł
w tym:
– wydatki na realizację zleco-
nych zadań bieżących z zakre-

su administracji rządowej w
kwocie: 11.568.562 zł

2. W wydatkach ustalonych w §
2 pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w kwocie:
67.411.952 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń: 28.164.305 zł
– dotacja podmiotowa dla insty-
tucji kultury: 1.629.000 zł
w tym:
* KOK: 924.000 zł
* Biblioteka: 490.000 zł
* Muzeum: 215.000 zł
– dotacja podmiotowa dla pu-
blicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez oso-
bę prawną inną niż JST :146.400
zł
– obsługa długu: 1.302.500 zł
b) wydatki majątkowe w kwo-
cie: 20.196.725 zł
Szczegółowy plan wydatków
budżetu Miasta i Gminy Kroto-
szyn na 2008 rok przedstawia
załącznik Nr 2 do uchwały”.

III. § 3 otrzymuje brzmienie:
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie: 156.756 zł,
2) celowe w wysokości:
443.500 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzyso-
wego: 40.000 zł,
b) na zabezpieczenie środków w
wysokości: 403.500 zł na udział
własny gminy w ramach wnio-
sków składanych przez gminy

Liczmy ze skarbnikiem
Uchwa³a w spra-

wie zmian w bud¿e-
cie na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt
15 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591;
z późniejszymi zmianami)
oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu
Postępowania Administracyj-
nego, uchwala co następuje:

§ 1. pkt 1. Przyjmuje się sta-
nowisko Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 7 lutego 2008 r. w spra-
wie skargi złożonej do Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej
w Krotoszynie przez pana

Skarga odrzucona

na dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
oraz Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego.

IV. § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetowy w kwocie:
8.554.742 zł zostanie sfinanso-
wany przychodami z tytułu emi-
sji obligacji, pożyczek i kredytów.

2. Zestawienie przychodów i roz-
chodów określa załącznik Nr 3
do uchwały”.

V. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Określa się wykaz wydatków
majątkowych, w tym inwestycji
realizowanych przez gminę w
roku budżetowym oraz wyso-
kość nakładów zgodnie z załącz-
nikiem Nr 4 do uchwały. Ustala
się wieloletni program inwesty-
cyjny na lata 2008 - 2011 zgod-
nie z załącznikiem nr 9 do
uchwały”.

VI. § 6 otrzymuje brzmienie:
Określa się plan wydatków na
programy i projekty realizowa-
ne z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności Unii Eu-
ropejskiej w kwocie: 28.328.535
zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

VII. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmie-
nie: „Określa się plany przycho-
dów i wydatków zakładów bu-
dżetowych zgodnie z załączni-
kiem Nr 5 do uchwały”.

VIII. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plan przycho-
dów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej -
zgodnie z załącznikiem Nr 6
do uchwały”.

IX. § 10 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:
„Ustala się kwoty dotacji dla
zakładów budżetowych w
kwocie 4.423.220 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 7 i 8 do
uchwały”.

X. § 12 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limity zobowiązań
z tytułu emisji papierów war-
tościowych oraz kredytów
i pożyczek w kwocie
14.031.542 zł, z tego na:
1) sfinansowanie przejścio-
wego deficytu budżetu
w kwocie: 800.000 zł;
2) sfinansowanie planowa-
nego deficytu budżetu w
kwocie: 8.554.742 zł;
3) spłatę wcześniej zacią-
gniętych zobowiązań z tytu-
łu emisji papierów warto-
ściowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwo-
cie: 4.676.800 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały po-
wierza się Burmistrzowi
Krotoszyna

§ 3. Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia.

Uchwa³a w sprawie rozpatrzenia skargi
pana Romana Lewalskiego na postêpowa-
nie Burmistrza Krotoszyna, polegaj¹ce na
³amaniu art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach.

Romana Lewalskiego na postę-
powanie Burmistrza Krotoszy-
na, polegające na łamaniu art.
3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

2. Odrzuca się skargę pana Ro-
mana Lewalskiego jako bezza-
sadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powie-
rza się Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Krotoszynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. fo
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Nie wszystkie chodniki wygl¹daj¹ tak ³adnie jak
ten na Zamkowej. Ale zgodnie z prawem
miejscowym o usuwanie œliskoœci, liœci i innych
zanieczyszczeñ winien dbaæ w³aœciciel
s¹siaduj¹cej nieruchomoœci
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Strze¿onego...
Na wniosek radnych gminnych, postulujących upowszechnienie wiedzy

na temat zasad obrony cywilnej, publikujemy bardzo czytelną i prostą  infor-
mację o sygnałach alarmowych. W minionym roku podaliśmy na łamach (IS

nr 10) informacje o tym, co powinniśmy mieć zawsze w domu na wypadek
wystąpienia poważniejszego zagrożenia, np. klęski żywiołowej.

Wprawdzie pora jest wiosenna i bardzo optymistyczna i nie mamy ochoty
myśleć o takich sprawach jak alarmy, ale wiedzy nigdy dosyć. Poza tym strze-
żonego...


