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8 grudnia do Przedszkola nr 5 „Wesoła Gromadka” zawitał Mi-

kołaj z workami pełnymi prezentów. Wszystkie dzieci w czer-

wonych czapeczkach w podziękowaniu za upominki zaśpiewa-

ły świąteczną piosenkę.
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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

Od listopada w Centrum Koordy-
nacyjno-Informacyjnym dzia³a

punkt konsultacyjny, który udziela

bezp³atnych porad o mo¿liwo-
œciach uzyskania unijnego wspar-

cia finansowego przez przedsiê-
biorców i osoby planuj¹ce dzia³al-

noœæ gospodarcz¹. Punkt zaprasza
w ka¿dy drugi i czwarty wtorek

miesi¹ca od godziny 10.00 do

14.00.

30 grudnia zapraszamy o godz.
10.00 do Urzêdu Miejskiego na

XXXII sesjê Rady Miejskiej. W po-

rz¹dku obrad zaplanowano miêdzy
innymi: podjêcie uchwa³y w spra-

wie uchwalenia bud¿etu na 2009 r.
Radni ustal¹ równie¿ plan pracy

rady na 2009 r.

Do koñca roku w krotoszyñskim

Muzeum Regionalnym  mo¿na
ogl¹daæ wystawê „Ikony”. Prezen-

towane obrazy sakralne pochodz¹
ze zbiorów Muzeum - Zamek Gór-

ków w Szamotu³ach. Na wystawê

sk³ada siê 50 ikon z okresu od po-
³owy XVIII w. do prze³omu XIX i XX

wieku.

Burmistrz Krotoszyna i w³adze sa-
morz¹dowe zapraszaj¹ na tradycyj-

ny pokaz fajerwerków, którym po-

witamy Nowy Rok 2009. Spotyka-
my siê na krotoszyñskim Rynku

dok³adnie o pó³nocy w Sylwestra.
Z uwagi na bezpieczeñstwo uczest-

ników pokazu bardzo prosimy o
absolutne ograniczenie odpalania

w³asnych fajerwerków.

21 grudnia rozstrzygniêcie konkur-

su poetyckiego „Autoportret je-
sienny 2008”. Wrêczenie nagród

oraz spotkanie dla laureatów pla-

nowane jest na styczeñ 2009r.

„Marzysz ty, marzê ja, Andrzej, Andrzej
wró¿bê da!” Takie has³o przyœwieca³o zaba-
wom andrzejkowym w oddziale przedszkol-
nym Szko³y Podstawowej w Roszkach.

Maluchy rozstrzygały kwe-
stie swojej przyszłości: komu
spełnią się marzenia, wróżba z
butów wskazywała, kto dosta-
nie pochwałę, dziewczynki i
chłopcy sprawdzali, kto z ko-
legów i koleżanek kiedyś w
przyszłości odegra w ich życiu
ważną rolę.

Naturalnie nie zabrakło
klasyki wróżb. Wróżba decydo-
wała o tym, kto może być księ-

Andrzejki w Roszkach

dzem, kto będzie bogaty, kto
najszybciej wyjdzie za mąż...
Natomiast kompletne cuda i re-
kordy wyobraźni wychodziły z
lania wosku! Jednak przebo-
jem były przygotowane przez
dzieci tradycyjne drożdżowe
chruściki oczywiście pod
okiem pani Grażynki Kubiak i
wychowawczyni Niny Szunie-
wicz. Jednym słowem mniam-
mniam!!!                       (woszu)

Miasto i Gmina Krotoszyn
już po raz drugi przystąpiła do
programu PFRON «Uczeń na
wsi - pomoc w zdobyciu wy-
kształcenia przez osoby nie-
pełnosprawne zamieszkujące
gminy wiejskie oraz gminy
miejsko-wiejskie».

W pierwszej edycji progra-
mu Miasto i Gmina Krotoszyn
otrzymała środki w wysokości
63.550 zł. Pozwoliło to na obję-
cie programem 56 uczniów
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Otrzymana kwota dofi-
nansowania rozliczona zosta-
ła w całości.

Dzięki otrzymanym środ-
kom, w ramach programu
«Uczeń na wsi…», dzieci i mło-
dzież mogły: zakupić przed-
mioty ułatwiające lub umożli-
wiające naukę, wziąć udział w
zajęciach mających na celu
podniesienie sprawności fi-
zycznej i psychicznej, uzyskać
dostęp do Internetu, uczestni-
czyć w kursach doszkalających

w zakresie programu oraz wy-
jazdach organizowanych w ra-
mach zajęć szkolnych.

W połowie października br.
nasza jednostka samorządu
terytorialnego wystąpiła po-
nownie o przyznanie środków
finansowych w ramach wspo-
mnianego programu na reali-
zację jego drugiej edycji.
Uczestnictwo w programie w
roku szkolnym 2008/2009 zade-
klarowało 56 uczniów na
łączną kwotę 129.150 zł.

Program pozwala zniwelo-
wać występujące różnice mię-
dzy dziećmi z obszarów wiej-
skich i miejskich, umożliwia
dostęp do najnowszych osią-
gnięć techniki - Internet,  któ-
ry staje się prawdziwym
oknem na świat.  Wspiera ma-
terialnie niepełnosprawne
dzieci i młodzież z obszarów
wiejskich, pochodzących z bar-
dzo biednych i ubogich rodzin,
dla których każda forma pomo-
cy staje się niebagatelną.

Sebastian Kończak

 Podczas spotkań dzieci
mogły zapoznać się z histo-
rią pierwszego pluszowego
misia, posłuchać wierszy,
opowiadań i bajek, których
bohaterem byli: Miś Uszatek,
Kubuś Puchatek i Miś Colar-
gol. Uczyły się wierszy i pio-
senek o misiach, co sprawi-
ło im dużo radości. Rozwią-
zywały konkursy i zadania
na temat bajkowych misiów
oraz tych żyjących w lasach.
Wzięły też udział w konkur-
sie plastycznym „Mój Przy-
jaciel Miś”, mogły obejrzeć
wystawę książeczek o mi-
siach i wiele pluszowych ma-
skotek.

W grudniu biblioteka za-
praszała dzieci na spotkania

Spotkania
w bibliotece

związane z tradycjami Boże-
go Narodzenia. Skąd wziął
się zwyczaj ubierania choin-
ki, co na niej wieszano kie-
dyś, a co obecnie, kim jest
św. Mikołaj - to pytania, na
które można było uzyskać
odpowiedzi. Dzieci słuchały
wierszy i fragmentów ksią-
żek opisujących czas Wigilii
i świąt Bożego Narodzenia.
Wykonywały ozdoby świą-
teczne - między innymi dłu-
gi łańcuch, liczył około 10
metrów. Uczniowie opowia-
dali. jak spędzają święta w
swoich domach. Spotkania
takie przybliżają  wszystkim
święta oraz wprowadzają
świąteczną atmosferę.

Marlena Nabzdyk
Sztuczne ognie mo¿na u¿ywaæ

wy³¹cznie 31 grudnia i 1 stycznia.
Za nieprzestrzeganie tego prze-
pisu grozi kara grzywny.

Materia³y pirotechniczne o charak-
terze widowiskowym mog¹ byæ u¿y-
wane w miejscach publicznych z wy-
j¹tkiem miejsc oznaczonych jako pla-
ce zabaw dla dzieci i wy³¹cznie 31
grudnia i 1 stycznia. Nie dotyczy to or-
ganizatorów imprez masowych posia-
daj¹cych stosowne pozwolenie.
U¿ywanie materia³ów pirotechnicz-
nych przez osoby niepe³noletnie po-
winno odbywaæ siê w obecnoœci ro-
dziców lub opiekunów.
 Osoby u¿ywaj¹ce materia³y pirotech-
niczne powinny:
- zapoznaæ siê z rodzajem u¿ywanego
do odpalenia materia³u pirotechnicz-
nego oraz za³¹czon¹ instrukcjê obs³u-
gi,

- ³adunki pirotechniczne powinno u¿y-
waæ siê w miejscu nie stanowi¹cym
zagro¿enia dla osób trzecich, zwierz¹t
i mienia.
- nie wolno u¿ywaæ materia³ów piro-
technicznych, których Ÿród³a pocho-
dzenia nie mo¿na ustaliæ lub brak jest
wyraŸnej instrukcji obs³ugi w jêzyku
polskim.
Zakazuje siê posiadania i u¿ywania
materia³ów pirotechnicznych tzw. do-
mowej konstrukcji.
Za nieprzestrzeganie przepisów grozi
kara grzywny nak³adana w trybie i na
zasadach okreœlonych w Kodeksie
Wykroczeñ.
[Uchwa³a Rady Powiatu Krotoszyñ-
skiego z 28 marca 2003 roku w spra-
wie przepisów porz¹dkowych regulu-
j¹cych zasady u¿ywania artyku³ów pi-
rotechnicznych na terenie Powiatu
Krotoszyñskiego](aa) 

Wspieramy uczniów

Zanim odpalisz fajerwerki...

W Krotoszyñskiej Bibliotece Publicz-
nej z okazji Dnia Pluszowego Misia w
dniach od 25 listopada do 28 listopada
zorganizowano cykl spotkañ w ramach
akcji Ca³a Polska Czyta Dzieciom.

Po wró¿bach czas na pami¹tkowe zdjêcie.
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K r ó t k o

Rozstrzygnięto prze-
targ na zimowe utrzy-
manie ulic i dróg gmin-
nych na terenie Kroto-
szyna i gminy w sezo-
nie zimowym 2008/
2009.  Odśnieżanie
dróg oraz usuwaniu
śliskości zimowej po-
przez posypywanie
dróg wykonywać bę-
dzie: na terenie mia-
sta, w rejonie wsi
Osusz - Salnia, Benice,
w rejonie wsi Kobierno
- Zakład Usługowo-
Handlowy Damiana
Wojtkowiaka z Bożaci-
na; -  w rejonie wsi Or-
piszew - Spółdzielczy
Zakład Usługowo-
Handlowy Kółek Rolni-
czych w Orpiszewie.

Przetarg na odbudowę
stawów w parku miej-
skim przy ul. Piastow-
skiej w Krotoszynie
wygrała firma STANI-
SŁAWSKI Jerzego Sta-
nisławskiego ze Zdun.
Zakres rzeczowy robót
obejmuje: odbudowę
dwóch stawów małej
retencji; odbudowę
urządzeń piętrzących
wodę dla poszczegól-
nych stawów;  odbudo-
wę ujęcia wody dla po-
trzeb istniejącej fon-
tanny; wyrównanie
obrzeży i skarp zbior-
nika; oraz umocnienie
stopy skarpy;  wykona-
nie konserwacji ruro-
ciągu łączącego oby-
dwa zbiorniki w zakre-
sie koniecznym do pra-
widłowego funkcjono-
wania obiektu;  odtwo-
rzenie alejek wokół
stawu z kruszywa
Hanse-Grand; montaż
nowych barierek.

Adaptacją budynku
szkolnego w Kobiernie
na 9 mieszkań socjal-
nych oraz przebudową
budynku gospodarcze-
go zajmie się firma
MARZYŃSKI pana
Marka Marzyńskiego z
Jarocina. Zakończenie
prac przewidziano na
30 września 2009r.

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.

Projekt dotyczy rozbudowy sieci kanalizacyjnej i tym sa-
mym uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w centrum
Krotoszyna oraz w południowej części miasta. Koszt realiza-
cji tej inwestycji opiewa według przygotowanych dokumentów
na blisko 79 mln zł, z czego prawie 59 mln stanowić ma dofi-
nansowanie uzyskane w konkursie programu pomocowego In-
frastruktura i Środowisko.

Przygotowania do inwestycji i udziału w konkursie projek-
tów gmina rozpoczęła już w 2005 roku. Ogromna inwestycja
obejmie swym zasięgiem wiele ulic i spowoduje wykonanie ok.
40 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z 10 prze-
pompowniami i 10 separatorami.

28 listopada Ministerstwo Środowiska ogłosiło krajową li-
stę rankingową wniosków złożonych w ramach tego konkursu
- krotoszyński projekt został sklasyfikowany na trzeciej pozy-
cji.

Projekt przygotował zespół pracowników Urzędu Miejskie-
go wraz z naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju Andrze-
jem Kaikiem oraz czuwającym nad całością burmistrzem Jok-
siem.                                                                                             (eliz)

Prezydent Lech Kaczyński zaprosił burmistrza Juliana Jok-
sia wraz z osobą towarzyszącą na galę z okazji 90. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie.
Uroczystość odbyła się 11 listopada w Teatrze Wielkim w War-
szawie. Na zdjęciu burmistrz w towarzystwie żony Danuty
(pierwsza z lewej) oraz pani Torzyńskiej, żony prezydenta
Ostrowa Wlkp.                                                                                                      (eliz)

Prawidłowość wykonania inwestycji oceniła komisja złożona
z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, który zlecał zadanie, i in-
spektora budowlanego. Obecni byli także przedstawiciele wyko-
nawcy, była nim krotoszyńska firma Gembiak-Mikstacki.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę jezdni ulicy
Kwiatowej o nawierzchni bitumicznej długości 396 m i szeroko-
ści 5m.

Równocześnie zbudowano kanalizację deszczową o długości
462 m wraz z 16 wpustami deszczowymi oraz włączono kanał
deszczowy do rowu melioracyjnego.

Prace rozpoczęły się 15 października i trwały do końca listo-
pada. Ich koszt wyniósł blisko 365 tys. zł, z tego 50 tys. pochodzi-
ło z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkow-
skiego.                                                                                            (eliz)

59 mln dla Krotoszyna

Zbliża się styczeń, a wraz z nim XVII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Odbędzie się on 11 stycznia 2009 r.  Tema-
tem Finału będzie: WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW
U DZIECI. Krotoszyński Ośrodek Kultury kolejny raz będzie pro-
wadził Sztab Orkiestrowy. W związku z tym zapraszamy uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, chcących
zostać wolontariuszami podczas finału.

Osobą odpowiedzialną za działania kwesty jest Anna Sobczak,
do której należy się zgłaszać  (osobiście w Krotoszyńskiej Biblio-
tece Publicznej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-
16:00, bądź telefonicznie - 509 99 88 33).
Serdecznie jeszcze raz zapraszamy i liczymy na przyjemną współ-
pracę.

Sztab Krotoszyn (kok)

2 grudnia burmistrz Julian Jokœ spotka³
siê z dziennikarzami lokalnej prasy, by zapo-
znaæ ich z nagrodzonym projektem inwesty-
cyjnym.

Wielka Orkiestra
szuka wolontariuszy

Kwiatowa
w Chwaliszewie

11 grudnia przeprowadzono odbiór nowo
zbudowanej ulicy w Chwaliszewie.

Burmistrz u prezydenta
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Tego dnia o godz. 10.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny. Po mszy uczestnicy
przemaszerowali pod pomnik Wolności na pl. Jana Pawła II,
gdzie władze samorządowe, delegacje organizacji politycznych
i kombatanckich, szkół, służb i straży złożyły kwiaty.

O godz. 16.00 w kinie Przedwiośnie odbył się okoliczno-
ściowy koncert w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego Kroto-

szanie.                                                                                                   (eliz)

Prawidłowość wykonania
inwestycji oceniła komisja. W
jej skład wszedł inspektor nad-
zoru oraz przedstawiciele
Urzędu Miejskiego, który zle-
cał zadanie,  i wykonawcy - fir-
my DroBud SA z Jarocina.
Obecna był także przedstawi-
cielka użytkowników - sołtys
Stefania Wiatrak.   

Roboty rozpoczęły się 22
września, zakończyły 30 paź-
dziernika. W zakres zadania
wchodziło położenie nawierzch-
ni z masy bitumicznej na odcin-
ku długości 680 i szerokości 4

Szklana ju¿ asfaltowa
12 listopada

przekazana zosta³a
oficjalnie do u¿ytku
nowo zbudowana
droga w Roszkach.

metrów. Konieczne było także
odtworzenie rowu przydrożnego
oraz przebudowa przepustów.

Ulica Szklana kosztowała
ponad 214 tys. złotych, budowa

została dofinansowana z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych,
który wspiera modernizacje
dróg dojazdowych do pól. 

(eliz)

Komisja podczas odbioru drogi.

O tradycjach świątecznych
opowiadał przedszkolakom
Jacek Matuszak z krotoszyń-
skiego muzeum. Maluchy ak-
tywnie uczestniczyły w zaję-
ciach. Chętnych do przebiera-
nia w stroje kolędników, turo-
nia i Trzech Króli nie brakowa-
ło. Było to doskonałe dopełnie-
nie przekazywanych informa-
cji, a przy tym sprawiało dzie-
ciom ogromną frajdę.

Dyrekcja muzeum zapra-
sza przedszkola i szkoły pod-
stawowe do udziału w lekcjach
muzealnych. Te dotyczące
zwyczajów świątecznych pro-
wadzone będą do końca stycz-
nia 2009 r. Termin wizyty na-
leży uzgodnić wcześniej pod nr
tel. 062/722-61-47.              (mm)

Œwi¹teczna lekcja
Obrzêdy i zwyczaje okresu œwi¹t Bo¿ego Narodzenia by³y tematem

lekcji muzealnej, w której 10 listopada wziê³y udzia³ dzieci z kroto-
szyñskiego Przedszkola nr 7.

Zakończyła się budowa
ulic Karbowiaka i Armii Kra-
jowej - od ul. Tyczyńskiego
do ul. Batalionów Chłop-
skich, w Krotoszynie. Obie
ulice zyskały nawierzchnie z

Przyznawane przez hisz-
pańskie wydawnictwo Aktuali-
dad nagrody po raz pierwszy
odbierano w Polsce, osiemna-
ście poprzednich edycji kon-
kursu odbywało się w innych
krajach Europy.

Statuetka orła wręczana
jest firmom, które cieszą się
uznaniem i wysokim zaufa-
niem klientów, świadczy też o
mocnej i stabilnej pozycji ryn-
kowej.

W okresie swej kilkunastolet-
niej działalności w branży bu-
downictwa drogowego (w
kwietniu 2009 będzie już 15 lat)
firma Gembiak-Mikstacki uho-
norowana została  m.in. certy-
fikatem Przedsiębiorstwo Fair
Play,  certyfikatem ISO 9001-
2000, złotą odznaką  „Zasłużo-
ny dla Budownictwa” i Nagrodą
Ministra Infrastruktury „Mo-
dernizacja Roku 2007”.

(mm)

Kwiaty pod pomnikiem

Nagrodzeni w Warszawie

Chêtnych do przebrania siê nie brakowa³o.
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Karbowiaka gotowa
kostki betonowej. Na ul. Karbo-
wiaka wybudowano 375 m
jezdni o szer. 5 - 6 m; na ul. Ar-
mii Krajowej -  179 m jezdni o
szer. 6 m. Ulice posiadają wpu-
sty deszczowe wraz z przyka-

nalikami z włączeniem do
istniejącej sieci kanalizacyj-
nej. Prace prowadziła kroto-
szyńska firma: Gembiak -
Mikstacki. Koszt budowy wy-
niósł 798 tys. zł.            (mm)

Organizatorami lokalnych obchodów 11
Listopada byli burmistrz Julian Jokœ i staro-
sta Leszek Kulka.

18 paŸdziernika na uroczystym spotkaniu
w warszawskim hotelu Mariott Wies³aw
Gembiak i Pawe³ Mikstacki, w³aœciciele
przedsiêbiorstwa Gembiak - Mikstacki sp.j.,
odebrali nagrodê „Lider Presti¿u i Jakoœci
2008”.
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W spotkaniu na zaprosze-
nie władz OSP wzięły udział
władze samorządowe Kroto-

Stra¿ackie podsumowanie
8 grudnia w restauracji Cristal odby³o siê doroczne podsumowanie

dzia³alnoœci jednostek OSP Krotoszyna i Sulmierzyc.

Zwycięzcy konkursów
15 grudnia w siedzibie Muzeum Regionalnego w Krotoszy-
nie odby³o siê podsumowanie konkursów historycznych.

Konkursy dla uczniów i nauczycieli zorganizowa³o Muzeum i Gimnazjum nr 4 w
ramach projektu „Pamiêtajmy o powstañcach”. Pomys³ uzyska³ dofinansowanie
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Starostwa Powia-
towego w Krotoszynie. Uczniowie, którzy zakwalifikowali siê do etapów powiato-
wych, otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe, a opiekuj¹cy siê nimi nauczyciele
podziêkowania i okolicznoœciowe broszury.

Konkurs „Powstanie wielkopolskie – drogi do niepodleg³oœci”
I miejsce – Magdalena Sobañska z Gim. 1, opiekun Renata Witczak.
II miejsce – Natalia Kowalska z Gim. 4, op. El¿bieta Marsza³ek.
III miejsce – Ewelina Karbowiak z Gim. w Chwaliszewie, op. Andrzej Chojnicki.
I miejsce – Wiktoria Rozum z I LO, op. Edward Jokiel.
II miejsce – Karol Kowalczyk z I LO, op. Edward Jokiel.
III miejsce – Katarzyna Kasprzak z ZSP nr 2, op. Adam Zdunek.

Konkurs prezentacji multimedialnych
I/II miejsce – Filip Dudek z Gim. 4, op. Aleksandra Leja.
I/II miejsce – Ewelina Karbowiak z Gim. w Chwaliszewie, op. Andrzej Chojnicki.
III miejsce – Mateusz Filipiak z Gim. w Rozdra¿ewie, op. Jaros³aw Nowacki.
I miejsce – Marta Poprawa z I LO, op. Pawe³ Hadrych.

Konkurs literacki dla gimnazjów „Z pamiêtnika powstañca wielkopolskiego”
I miejsce – Katarzyna Nowaczyñska z Gim. nr 2, op. Romana Zmyœlona.
II miejsce – Jan Kazimierz Jakubek z Gim. w Orpiszewie, op. Aleksandra Paszek.
III miejsce – Klaudia M³oda z Gim. w Benicach, op. Bogumi³a Pawlik
Wyró¿nienie – Paulina Stelmach z Gim. w Chwaliszewie, op. Alicja Grzywaczew-
ska.
Konkurs krasomówczy dla szkó³ ponadgimnazjalnych „Powstañcy mówi¹ ...”
I miejsce – Olga Witczak z I LO, op. Edward Jokiel.
Konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji o powstaniu wielkopolskim
I miejsce – Renata Witczak z Gim. nr 1
II miejsce – Joanna Michalak z Gim. nr 4 w Krotoszynie
III miejsce – Bo¿ena Zydorek z Gim. w KoŸminie Wlkp.
Wrêczenie nagród laureatom konkursów nast¹pi 1 stycznia w kinie „Przedwio-
œnie” podczas obchodów 90. rocznicy wybuchu powstania Wielkopolskiego.

Helena Kasperska

Obu mężczyzn w wieku
około 50 lat strażnicy znaleź-
li w jednej z opuszczonych al-
tanek byłych ogrodów dział-
kowych przy kościele Marii
Magdaleny.

Strażnik Arkadiusz Szych
wraz z młodszym strażni-
kiem Grzegorzem Niedbałą
odwiedzali 25 listopada miej-
sca, w których zdarza się
spotkać bezdomnych. Spraw-
dzili  krotoszyńskie parki
oraz zabudowania przy ul.
Konstytucji, gdzie wcześniej
policja znalazła zwłoki bez-
domnego.

Około godz. 19.00 dyżur-
ny straży miejskiej skierował
patrol także na ul. Wiejską,
żeby sprawdzić teren przy
kościele Marii Magdaleny. 

Już przy samym wejściu na
teren byłych ogródków dział-
kowych strażnicy zauważyli,
że jedna, z niewielu zresztą,
altanek nie ma drzwi, a jej
wejście zabezpieczono dywa-
nem. Po odsunięciu zasłony
okazało się, że w altanie
przebywa dwóch bezdom-
nych. Czuć było denaturat.
Obaj panowie leżeli przykry-
ci kołdrami i kocami. Jeden
z mężczyzn był bardziej ko-

szyna i Sulmierzyc oraz prze-
wodniczący Rady Powiatu Sta-
nisław Szczotka. Z zaprosze-

nia na uroczystość skorzysta-
li posłowie: Leszek Aleksan-
drzak, Witold Sitarz, Wiesław

Szczepański, natomiast sena-
tora Piotra Kaletę reprezento-
wał jego przedstawiciel. Swo-
je listy gratulacyjne przesłali
poseł Józef Racki, Andrzej
Grzyb oraz Ryszard Kamiński
- wiceprezes Oddziału Wojew.
ZOSP RP Poznań i Waldemar
Pawlak, prezes ZG ZOSP RP.
Obecni byli także przedstawi-
ciele krotoszyńskiej policji,
stacji krwiodawstwa, zapro-
szonych firm, sympatycy stra-
ży oraz proboszcz parafii far-
nej i powiatowy kapelan stra-
żaków.

Na spotkaniu uhonorowano

wyróżniających się działaczy,
podziękowania otrzymali też
wszyscy, którzy wzięli udział w
akcji honorowego oddawania
krwi. Gratulacje przekazano
również na ręce prezesów jed-
nostek OSP Bożacin, Chwali-
szew, Krotoszyn II i Roszki. Po-
tem uroczyście zaprezentowa-
no ufundowany w ostatnim cza-
sie sprzęt pożarniczy.

Po oficjalnych przemowach
głos zabrał proboszcz Adam
Modliński, następnie wszyscy
złożyli sobie życzenia świą-
teczne i podzielili się opłat-
kiem.                                   (eliz)

Uroczyste przemówienie wyg³osi³ burmistrz Julian Jokœ.

Na spotkaniu g³os zabra³ tak¿e ks. proboszcz Adam Modliñski.
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Bezdomni na dzia³kach
Bardzo prawdo-

podobne, ¿e patrol
stra¿y miejskiej
uratowa³ dwóch
bezdomnych przed
zamarzniêciem.

munikatywny, drugi sprawiał
wrażenie lekko zamroczone-
go i miał kłopoty z wysłowie-
niem się.

Obaj wyrazili zgodę na
przewiezienie do noclegowni.
Tej  nocy temperatura spadła
do około -5 stopni. Nie wiado-
mo, czy mężczyznom udałoby
się przetrwać do rana, gdyby
nie niespodziewana wizyta
straży miejskiej.                 (mm)

W tej altance bezdomni zamierzali spêdziæ noc.
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Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków wynosić będzie w przyszłym roku 0,69
zł od m2.

Za grunt pod jeziorami, zajęty na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych zapłacimy 3,90 zł od ha.
Za tereny pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego należny podatek wyniesie 0,20 zł od m2.

Podatek od budynków mieszkalnych lub ich części wynosić bę-
dzie 0,62 zł od m2 powierzchni użytkowej.
W przypadku budynków lub ich części związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej podatek wyniesie 19,07 zł od m2
powierzchni użytkowej.

Za każdy m2 budynku zajętego na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym trzeba będzie zapłacić 9,24 zł od m2 powierzchni użyt-
kowej. Jeśli działalność gospodarcza dotyczy udzielania świad-
czeń zdrowotnych podatek wyniesie 4,01 zł od m2 powierzchni
użytkowej. W innych przypadkach, w tym dotyczących prowa-
dzenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego za każdy m2 zajętej po-
wierzchni użytkowej podatek wyniesie 4,17 zł.

Podatek od budowli ustalono na 2 % ich wartości. Stawki te
uległy podwyższeniu w stosunku do ubiegłego roku, nadal jed-
nak są niższe niż ustalone przepisami krajowymi stawki maksy-
malne. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku, jej wykonanie po-
wierza się burmistrzowi.                                                              (eliz)

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. Nr
121 poz. 844 ze zmianami).

Podatek
od nieruchomoœci

Z sesji Rady Miejskiej...

Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl

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 2009 roku, jej wyko-
nanie powierzono burmistrzo-
wi.                                         (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
8 ustawy z 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst
jednolity DzU z 2001 r. nr 142
poz. 1591 ze zmian.) i art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedn. DzU z
2006 r. nr 121 poz. 844 ze
zmian.

Zmianie uległ wzór deklara-
cji na podatek od nieruchomości
i wzór informacji w sprawie po-
datku od nieruchomości. Nowe
wzory przedstawione zostały w
załącznikach do uchwały (do-
stepne w BIP-ie). Uchwała wcho-
dzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wiel-

Zgodnie z dokumentem
zwolnienie takie przysłu-
guje za budynki i tereny za-
jęte przez instytucje kultu-
ry i stowarzyszenia - na ich
działalność statutową (nie
dotyczy działalności gospo-
darczej). Zwolnienie obej-
muje także obiekty sporto-
we umożliwiające rekre-
ację ogólnodostępną, jak:
pływalnie, stadiony, boiska
i hale sportowe, skatepark,
strzelnice, korty i miejsca
wypożyczania sprzętu

Nowe stawki podatku od nieruchomoœci
ustalono* na paŸdziernikowej sesji.

Transport
Nowe stawki podatku od œrodków transportowych uchwalone przez

Radê Miejsk¹* na sesji 30 paŸdziernika.

Nowa deklaracja
Uchwa³¹ nr XXIX/216/2008 Rada Miejska zmieni³a* wzory formula-

rzy sk³adanych przez podatników podatku od nieruchomoœci, podatku
rolnego oraz leœnego.

kopolskiego z mocą obowiązu-
jącą od 1 stycznia 2009 roku; jej
wykonanie powierzono burmi-
strzowi.                                    (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
15 ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst
jedn. DzU z 2001 r. nr 142 poz.
1591 ze zmian.) oraz art. 6 ust.

13 ustawy z 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jedn. DzU z 2006 r.
nr 121 poz. 844 ze zmian.); art.
6a ust.11 ustawy o podatku rol-
nym (tekst jedn. DzU z 2006 r.
nr 136 poz. 969 ze zmianami);
art. 6 ust. 9 ustawy o podatku
leśnym (DzU z 2002 r. nr 200
poz. 1682 ze zmian.).

Radni zwolnili Rada Miejska podjê³a uchwa³ê* o obowi¹zuj¹cych w przysz³ym
roku zwolnieniach z podatku od nieruchomoœci.

wodnego wraz z towarzy-
szącą wszystkim tym obiek-
tom infrastrukturą. Nie doty-
czy jednak miejsc zajętych
na prowadzenie działalności
handlową lub gastrono-
miczną.

Zwolnienie obejmuje rów-
nież nieruchomości, w obrę-
bie których świadczona jest
opieka nad dzieckiem do lat
3, tych, gdzie sprawowana
jest opieka nad uczniami
szkół podstawowych, gimna-

zjalnych i ponadgimnazjal-
nych, oraz tych związanych
z wolontariatem.

Zwolnienie z podatku
wchodzi w zakres pomocy de
minimis. Jej wartość łączna
nie może przekroczyć w cią-
gu trzech lat 200 tys. eur
brutto. Przedsiębiorcy, któ-
rzy z niej korzystają, są zo-
bowiązani do składania
oświadczeń, dotyczących
m.in. udzielonej im takiej po-
mocy tudzież sytuacji finan-

sowej przedsiębiorstwa. Ze
zwolnień nie mogą skorzy-
stać podmioty zalegające z
zapłatą zobowiązań wobec
gminy oraz te, które w
oświadczeniach podały nie-
prawidłowe dane.

Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z
mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009 roku, jej wykonanie powierzo-
no burmistrzowi.                             (eliz)

*Na podstawie  art .  18
ust .  2  pkt  8  ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym
(tekst jednolity DzU z
2001 r. nr 142 poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach
i  o p ł a t a c h  l o k a l n y c h
(tekst jednolity DzU z
2006 roku nr 121 poz.
844 ze zmianami).
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Z sesji Rady Miejskiej...

Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
4 ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (jedn. tekst
DzU z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z
późn. zm.), art. 166 oraz art. 184
ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z 30
czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych
(DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska w Krotoszynie
uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale budżetowej nr XVII/
120/2007 Rady Miejskiej w Kroto-
szynie z 28.12.2007, zmienionej za-
rządzeniem nr 566/2008 Burmi-
strza Krotoszyna z 21.01.2008 r.,
zmienionej uchwałą nr XVIII/140/
2008 Rady Miejskiej w Krotoszy-
nie z 31.01.2008 r., zmienionej
uchwałą nr XIX/149/2008 Rady
Miejskiej w Krotoszynie z
28.02.2008 r., zmienionej uchwałą
nr XX/157/2008 Rady Miejskiej w
Krotoszynie z 27.03.2008 r.,
zmienionej uchwałą nr XXI/169/
2008 Rady Miejskiej w Krotoszy-
nie z 24.04.2008 r., zmienionej
uchwałą nr XXII/171/2008 Rady
Miejskiej w Krotoszynie z
21.05.2008 r.,
zmienionej uchwałą nr XXIII/180/
2008 Rady Miejskiej w Krotoszy-
nie z 29.05.2008 r., zmienionej
uchwałą nr XXV/189/2008 Rady
Miejskiej w Krotoszynie z
26.06.2008 r.,
zmienionej uchwałą nr XXVI/196/
2008 Rady Miejskiej w Krotoszy-
nie z 28.08.2008 r., zmienionej
uchwałą nr XXVII/204/2008 Rady
Miejskiej w Krotoszynie z
30.09.2008 r.
wprowadza się następujące zmia-
ny
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Uchwala się dochody budżetu w
wysokości 82.657.752 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie
79.419.350 zł,
w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na zadania bie-
żące z zakresu
administracji rządowej 13.134.418
zł
b) subwencję ogólną w kwocie
24.626.802 zł
z tego:
– część oświatowa 20.410.701 zł
– część wyrównawcza 3.048.342 zł
– część równoważąca 1.167.759 zł
2) dochody majątkowe w kwocie
3.238.402 zł.
Szczegółowy plan dochodów bu-

Zmiany w bud¿ecie
Uchwa³a Nr XXIX/217/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 30 paŸ-

dziernika 2008 roku w sprawie zmian w bud¿ecie na 2008 rok.

dżetu Miasta i Gminy Krotoszyn
na 2008 rok przedstawia załącz-
nik nr 1 do uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie
1) Uchwala się wydatki budżeto-
we w wysokości 82.928.735 zł
w tym:
– wydatki na realizację zleconych
zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji
rządowej w kwocie 13.134.418 zł
2) W wydatkach ustalonych w § 2
pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w kwocie
71.498.229 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 28.510.024 zł
– dotacja podmiotowa dla instytu-
cji kultury 1.910.191 zł
w tym:
  KOK – 1.121.000 zł
  Biblioteka – 536.300 zł
  Muzeum – 252.891 zł
– dotacja podmiotowa dla publicz-
nej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną
inną niż JST 149.400 zł
– obsługa długu 1.302.500 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie
11.430.506 zł
Szczegółowy plan wydatków bu-
dżetu Miasta i Gminy Krotoszyn
na 2008 rok przedstawia załącz-
nik nr 2 do uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
W budżecie tworzy się rezerwę
celową w wysokości 40.000 zł na
realizację zadań własnych z za-
kresu zarządzania kryzysowego.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetowy w kwocie
270.983 zł zostanie sfinansowany
przychodami z pożyczek i kredy-
tów w kwocie 270.983 zł.
2. Zestawienie przychodów i roz-
chodów określa załącznik nr 3 do
uchwały.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
Określa się wykaz wydatków ma-
jątkowych, w tym inwestycji reali-
zowanych przez gminę w roku
budżetowym oraz wysokość na-
kładów zgodnie z załącznikiem nr
4 do uchwały. Ustala się wielolet-
ni program inwestycyjny na lata
2008 - 2011 zgodnie
z załącznikiem nr 10 do uchwały.
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
Określa się plan wydatków na pro-
gramy i projekty realizowane z
funduszy strukturalnych i Fundu-
szu Spójności Unii Europejskiej
zgodnie z załącznikiem nr 11.
7. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Określa się plany przychodów i

wydatków zakładów budżeto-
wych zgodnie z załącznikiem nr 5
do uchwały.
8. § 9 otrzymuje brzmienie:
Określa się plan przychodów i wy-
datków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej - zgodnie z załączni-
kiem nr 6 do uchwały.
9. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się kwoty dotacji dla zakła-
dów budżetowych w kwocie
4.824.373 zł zgodnie z załączni-
kiem nr 7 i 8 do uchwały.
10. § 11 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dotacje celowe z budże-
tu gminy na finansowanie lub do-
finansowanie zadań zleconych do
realizacji podmiotom niezalicza-
nym do sektora finansów publicz-
nych w wysokości 1.432.237 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do ni-
niejszej uchwały.
11. § 12 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limity zobowiązań z ty-
tułu emisji papierów wartościo-
wych oraz kredytów
i pożyczek w kwocie 5.537.433 zł,
z tego na:
1) sfinansowanie przejściowego
deficytu budżetu - w kwocie
800.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu - w kwocie
270.983 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów - w kwocie
4.466.450 zł.
12. § 17 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody i wydatki zwią-
zane z realizacją zadań wykony-
wanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami sa-
morządu terytorialnego w dziale
754 rozdziale 75495 w kwocie
270.000 zł, w dziale 801 rozdziale
80146 w kwocie 45.289 zł oraz w
dziale 900 rozdział 90003 w kwo-
cie 104.500 zł i rozdział 90004 w
kwocie 48.500 zł.
13. § 18 otrzymuje brzmienie:
Określa się środki do dyspozycji
jednostek pomocniczych na rok
2008 w kwocie 410.400 zł zgodnie
z załącznikiem nr 12.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Krotoszyna
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka

Na sesji zapadła decyzja o nadaniu indywidualnej nazwy te-
renowi budownictwa mieszkaniowego wielokondygnacyjnego w
Krotoszynie przy ulicy Ceglarskiej. Docelowo w tym miejscu sta-
nie sześć budynków pięciokondygnacyjnych, co uzasadnia nowe
miano - osiedle Robińskich.  Rodzina Robińskich zapisała się
trwale w dziejach naszego miasta, jej członkowie byli aktywny-
mi działaczami społecznymi i patriotami w czasach pruskiej nie-
woli.  Nazwę osiedla zaopiniowali pozytywnie obecni właściciele
terenu.  Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, jej wyko-
nanie powierza się burmistrzowi.                                                        (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z póź-
niejszymi zmianami).

Nowe osiedle
Nazwa osiedla upamiêtni w Krotoszynie

rodzinê Robiñskich.

Patronat nad imprezą objął zarówno Burmistrz Krotoszyna, jak i
Starosta Krotoszyński, którzy ufundowali nagrody za I i II miejsca,
nagrodę za III miejsce ufundował współorganizator imprezy NZOZ
„Familia” w Krotoszynie, reprezentowany przez Macieja i Ewę Hof-
fmannów. Opiekę medialną sprawowało Radio Centrum Kalisz.

W II Wielkopolskim Przeglądzie Twórczości Marka Grechuty dla
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopol-
ski wzięło udział prawie 30 młodych wokalistów, którzy wykonywali
utwory Marka Grechuty.

Profesjonalne jury w składzie: Aleksandra Kiełb-Szawuła, Małgo-
rzata Mielcarek, Juliusz Poczta, Maciej R. Hoffmann,  Karol Kaj, Ma-
riusz Kubiak i Beata Molenda (gospodarz imprezy) miało nie lada
problem z wyborem, interpretacja utworów była zróżnicowana, wo-
kalistom często towarzyszyły chórki, instrumentaliści , a nawet ze-
społy muzyczne. Ostatecznie wyróżniono następujące osoby:

I m. Dominika Kaźmierczak, absolwentka Zespołu Szkół w Orpi-
szewie, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im H. Kołłątaja w Kroto-
szynie;
II m. Agnieszka Godorowska, Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie;
III m. Monika Polaczyk, Zespół Szkół w Krobi.
Wyróżnienia: Anna Skrzypczak, Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie i
Jan Kazimierz Jakubek, Zespół Szkół w Orpiszewie.
Nagrodę publiczności otrzymała Dominika Kaźmierczak .

Nagrody rzeczowe poza wyróżnionymi osobami otrzymali także:
Miłosz Ertel – ZS Orpiszew, Nicoletta Zaradna – ZS Chwaliszew, Ma-
teusz Keller – ZS Orpiszew, Wojciech Graf – I Liceum Ogólnokształcą-
ce. im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, Marta Kurzawa – ZSP nr 2 w Kro-
toszynie, Klaudia Twardowska – ZS Pępowo, Zofia Banaszak – Ostrów
Wlkp.

Przeglądowi towarzyszyły dwa koncerty: Oli Kiełb-Szawuły (daw-
niej „Stare Dobre Małżeństwo”, obecnie formacja „Do góry dnem”)
i  Jerzego Filara z Andrzejem Pawlukiewiczem (dawniej „Nasza Ba-

sia Kochana”). W programie zaplanowano również warsztaty wo-
kalne dla uczestników, które prowadził Jerzy Filar.

Gościem specjalnym przeglądu była założycielka Fundacji Ma-

rek = Nadzieja,  wielka miłośniczka Jego talentu, Barbara Romani-
szyn, która przyjechała z Bystrzycy Kłodzkiej. Profesjonalne nagło-
śnienie i oświetlenie zapewnił o. Ksawery Majewski z Klasztoru Oj-
ców Franciszkanów z Kobylina. Organizatorzy dziękują wszystkim
za pomoc w przygotowaniu imprezy i zapraszają  za rok na kolejny -
III Przegląd Twórczości Marka Grechuty.                                                (zso)

Muzyczny korowód
W sobotê13 grudnia br. odby³ siê w Ze-

spole Szkó³ w Orpiszewie  „Korowód mu-
zyczno – poetycki Orpiszew 2008”.
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Na podstawie art. 77a ust. 1
ustawy z 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (j.t. DzU z 2004r.
nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami) w związku z § 3 roz-
porządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z 23 kwietnia 2003 r. w
sprawie warunków i trybu two-
rzenia, przekształcania i likwido-
wania oraz organizacji i sposobu
działania placówek
doskonalenia nauczycieli, w tym
zakresu ich działalności obo-
wiązkowej oraz zadań doradców
metodycznych, warunków i try-
bu powierzania nauczycielom
zadań doradcy metodycznego
(DzU nr 84, poz. 779) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. DzU z 2001r. nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1
W Statucie Samorządowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli w Krotoszynie stanowiącym
załącznik nr 1 do uchwały nr V/
28/2007 Rady Miejskiej w Kroto-
szynie z 25 stycznia 2007 roku w
sprawie utworzenia Samorządo-
wego Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli w Krotoszynie wprowa-
dza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 lit. b i c otrzymują
treść:
„b) Siedziba placówki: Zespół
Szkół nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Krotoszynie,
c) Sekretariat: Zespół Szkół nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
w Krotoszynie.”
2) § 2 otrzymuje treść:
„Cele i zadania
Cele placówki:
1. Rozpoznanie potrzeb i oczeki-
wań edukacyjnych nauczycieli.
2. Szkolenie rad pedagogicznych
w zakresie projektowania rozwo-
ju szkoły.
3. Wspieranie awansu zawodo-
wego nauczycieli.
4. Wspieranie dyrektorów szkół
w zakresie kierowania i zarzą-
dzania.
5. Umożliwienie bezpośredniego
i systematycznego przepływu in-
formacji pedagogicznej.
6. Sporządzanie analiz dotyczą-
cych poziomu kształcenia i do-
skonalenia nauczycieli na pozio-

Z sesji Rady Miejskiej...

Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl

Zmiany w statucie
Uchwa³a nr XXIX/211/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 30 paŸdziernika 2008 roku zmieniaj¹ca uchwa³ê nr V/28/

2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie utworzenia Samorz¹dowego Oœrodka Do-
skonalenia Nauczycieli w Krotoszynie.

mie gmin i powiatów.
7. Prowadzenie przez placówkę
działalności wydawniczej.
Do zadań placówki należy w
szczególności:
1. Wspomaganie jednostek samo-
rządów terytorialnych, które pod-
pisały porozumienie w diagnozo-
waniu edukacyjnych potrzeb na-
uczycieli.
2. Wspomaganie zespołów na-
uczycielskich w opracowywaniu
programów i planów rozwoju
szkoły.
3. Udzielanie nauczycielom bez-
pośredniej pomocy metodycznej,
organizowanie form doskonale-
nia zawodowego oraz doradztwo
w zakresie konstruowania planu
rozwoju zawodowego, sporzą-
dzania sprawozdania z jego re-
alizacji i podejmowania
zadań związanych z ubieganiem
się o kolejne stopnie awansu za-
wodowego.
4. Wspomaganie nauczycieli w
rozwiązywaniu problemów wy-
chowawczych.
5. Organizowanie form doskona-
lenia wspierających rozwój zawo-
dowy nauczycieli.
6. Pomoc w sporządzaniu rapor-
tów o jakości pracy szkół i jako-
ści usług edukacyjnych na danym

terenie.
7. Ewaluacja systemu doskona-
lenia nauczycieli na szczeblu po-
wiatu (gminy).
8. Upowszechnianie ofert eduka-
cyjnych.
9. Upowszechnianie, w szczegól-
ności poprzez publikacje dla na-
uczycieli, rodziców i uczniów, wie-
dzy pedagogicznej, w tym promo-
wanie zmian w systemie oświa-
ty.
10. Wspieranie edukacji regional-
nej oraz organizowanie działań
popularyzujących integrację z
Unią Europejską.
11. Współpraca z innymi placów-
kami doskonalenia nauczycieli i
uczelniami wyższymi.
12. Współpraca z Okręgową Ko-
misją Egzaminacyjną w Pozna-
niu.
13. Wykonywanie innych zadań
związanych z doskonaleniem za-
wodowym nauczycieli zleconych
przez organ prowadzący.”
3) w § 4 skreśla się pkt 2.
4) § 5 otrzymuje treść:
„Organizacja placówki:
1. Strukturę Samorządowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli tworzą:
a) dyrektor placówki,
b) nauczyciele doradcy meto-

dyczni.
2. W razie potrzeby można two-
rzyć inne zespoły i stanowiska.
3. W placówce mogą być zatrud-
nieni pracownicy administracji i
obsługi.
4. Szczegółowy zakres zadań
pracowników administracji okre-
śla dyrektor placówki.”
5) § 7 otrzymuje treść:
„1. Zadania doradcy metodycz-
nego, nauczycielowi zatrudnione-
mu w publicznej szkole lub pla-
cówce prowadzonej przez Miasto
i Gminę Krotoszyn, powierza or-
gan prowadzący w uzgodnieniu
z dyrektorem szkoły lub placów-
ki, w której nauczyciel jest za-
trudniony, po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii dyrektora Samorządo-
wego Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli w Krotoszynie.
2. Kandydata na stanowisko do-
radcy metodycznego można wy-
łonić w drodze konkursu ogłoszo-
nego przez dyrektora placówki.
3. Zadania doradcy powierza dy-
rektor placówki .
4. Kandydata na stanowisko dy-
rektora Samorządowego Ośrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli w
Krotoszynie wyłania się w drodze
konkursu ogłoszonego przez
Burmistrza Krotoszyna.

5. W skład komisji konkursowej,
wyłaniającej kandydata na sta-
nowisko dyrektora Samorządo-
wego Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli w Krotoszynie, wchodzi
doradca metodyczny, wskazany
przez Burmistrza Krotoszyna w
uzgodnieniu z dyrektorem pla-
cówki.
5. Zadania dyrektora powierza
Burmistrz Krotoszyna.”
6) § 8 otrzymuje treść:
„Placówka korzysta z bibliotek
oraz pracowni komputerowych
znajdujących się w jednostkach
oświatowych na terenie powiatu
krotoszyńskiego.”
7) w § 9 pkt 2 otrzymuje treść:
„Szczegółową organizację pla-
cówki w danym roku szkolnym
określa plan pracy placówki
opracowany przez dyrektora Sa-
morządowego Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli w Krotoszynie.
Plan pracy placówki zatwierdza-
ny jest zgodnie z odrębnymi prze-
pisami.”
§ 2
W Akcie Założycielskim Samo-
rządowego Ośrodka Doskonale-
nia Nauczycieli w Krotoszynie
stanowiącym załącznik nr 2 do
uchwały nr V/28/2007 Rady Miej-
skiej w Krotoszynie z 25 stycznia
2007 roku w sprawie utworzenia
Samorządowego Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli w Krotoszy-
nie zmienia się treść § 4, który
otrzymuje brzmienie:
„Siedziba Samorządowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli znajduje się w Zespole Szkół
nr 1 z Oddziałami Integracyjny-
mi , ul. Jagiełły 4, 63 - 700 Kroto-
szyn. Obsługę finansowo-księ-
gową placówki prowadzi Zakład
Obsługi Placówek Oświatowych
w Krotoszynie, Rynek-Ratusz.”
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Krotoszyna.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Z uzasadnienia uchwały: Wpro-
wadzone zmiany są konse-
kwencją zmiany siedziby SODN i
doświadczeń doradców zatrud-
nionych w placówce.
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Siedzib¹ Samorz¹dowego Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli jest Zespó³ Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi. Dyrektorem
oœrodka jest Mariola KaŸmierczak (druga z lewej), bêd¹ca jednoczeœnie wicedyrektorem Zespo³u Szkó³ nr 1.
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13 listopada Turcy
uczestniczyli w dwóch spo-
tkaniach oficjalnych. Pierw-
sze odbyło się w Zespole
Szkół nr 2 z Oddziałami In-
tegracyjnymi, omawiano na
nim organizację nauczania w
Polsce na przykładzie Kroto-
szyna. Drugie ze spotkań od-
było się w Ratuszu i pozwoli-
ło gościom na zapoznanie się
ze strukturą administracji w
Polsce, ordynacją wyborczą
oraz finansami gminy.

Po południu goście z Bu-
caku odwiedzili trzy kroto-
szyńskie firmy. Były to: Gem-

Turecka delegacja w Krotoszynie
W dniach od 12 do 15 listopada na zapro-

szenie burmistrza Juliana Joksia w Krotoszy-
nie goœcili przedstawiciele partnerskiego
miasta Bucak z Turcji. Goœcie przyjechali do
Krotoszyna 12 listopada wieczorem. Zostali
zakwaterowani w hotelu Wodnik, tam te¿
powita³y ich w³adze samorz¹dowe.

biak-Mikstacki Sp.j .  PPH
Ewa SA i Przeds. JotKEl.

14 listopada zagraniczna
delegacja wraz z przedstawi-
cielami władz samorządo-
wych spotkała się w Pozna-
niu z wojewodą wielkopol-
skim oraz z wicemarszał-
kiem naszego województwa.
Zwiedzano także stolicę woje-
wództwa. Wieczorem Turcy
spotkali się z władzami samo-
rządowymi Krotoszyna na po-
żegnalnej kolacji. Spotkanie
ubarwił występ zespołu Kroto-
szanie. W sobotę wcześnie rano
opuścili Krotoszyn.

Bucak jest najmłodszym
z zagranicznych partnerów
Krotoszyna. Uroczyste pod-
pisanie umowy o współpra-
cy między Krotoszynem a
miastem Bucak odbyło się 3
września 2007 r. Wizyta w

Krotoszynie stanowi kolejny
etap projektu przygotowane-
go przez Buczak i zakłada-
jącego kontakty polsko-tu-
reckie na poziomie gmin w
t a k i c h  d z i e d z i n a c h ,  j a k
sport,  edukacja, kultura,

sprawy społeczne i gospo-
darka. Na realizację pro-
jektu Buczak otrzymał w
ramach środków przedak-
cesy jnych Uni i  Europej -
skiej 191 tys. euro.         (eliz)

Spotkanie w Ratuszu.
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Przybyłych powitał Paweł
Kaczmarek, dyrektor Warszta-
tu Terapii Zajęciowej. W uro-
czystości udział wzięły delega-
cje oddziałów integracyjnych
prowadzonych w Przedszkolu
nr 6 i nr 7 oraz Zespole Szkół
nr 1 i nr 2. Byli też reprezen-
tanci krotoszyńskiego Środo-

Œwiêtowali w przedszkolu
Miêdzynarodowy Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych œwiêtowano 3

grudnia w krotoszyñskim Przedszkolu nr 6 z Oddzia³ami Integracyjny-
mi.

wiskowego Domu Samopomo-
cy, Zespołu Szkół Specjalnych
w Krotoszynie, Ośrodków
Szkolno-Wychowawczych w
Konarzewie i Borzęciczkach.
Nie zabrakło podopiecznych  i
pracowników Warsztatu  Tera-
pii Zajęciowej.

Spotkanie było okazją do

prezentacji osiągnięć osób
niepełnosprawnych. Gratula-
cje, dyplomy i upominki z rąk
burmistrza Juliana Joksia
oraz starosty Leszka Kulki
odebrali: Jędrzej Głodas , Ka-
mil Jędrzejowski, Konrad Po-
wroźnik, Karolina Stawik ,
Marlena Kunat (wszyscy z

By³a
wystawa

ZSnr2); Piotr Korcz (ZSnr1);
Maciej Chmielarz, Daniel Miń-
ski (z ŚDS w Krotoszynie); Jo-
anna Andrzejak, Przemysław
Mikołajczyk, Łukasz Sobieraj-
ski, Łukasz Talaga (wszyscy z
ZSZ w Krotoszynie); Anna
Skorupska, Klaudia Czerwiń-
ska, Tomasz Bielawny z (OSW
w Konarzewie); Paweł Oleszyń-
ski, Sabina Robakowska, Ewe-
lina Robakowska (OSW w Bo-
rzęciczkach).

Prezentacja multimedialna
przygotowana przez Warsztat
Terapii Zajęciowej pokazała
gościom, że będąc niepełno-
sprawnym, można być aktyw-
nym zawodowo, znaleźć pracę
i sprawdzić się w niej.  Dosko-
nale udało się to: Monice Ma-

lińskiej, Wioletcie Pospiech,
Wojciechowi Budójowi, Rado-
sławowi Kowalskiemu, Micha-
łowi Matejce, Tomaszowi Piej-
ce. Za podjęcie pracy w Zakła-
dzie Aktywności Zawodowej
dyplomami uhonorowano Do-
minikę Cegłę, Małgorzatę Jac-
kowską, Dariusza Bielawnego
i Dariusza Czternastego.
Zespół DaMYradę otrzymał
gratulacje za promowanie ar-
tystycznych możliwości niepeł-
nosprawnych w muzyce.
Przy stole pełnym słodkości
była okazja do rozmowy. Na
godz. 12.00 zaplanowano
wspólne wyjście na seans fil-
mowy do kina. Młodsi uczest-
nicy otrzymali zaproszenia  na
projekcję mikołajkową.    (mm)
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Spotkanie by³o okazj¹ do prezentacji osi¹gniêæ osób niepe³nosprawnych.

W dniach od 8 do
13 grudnia w holu
Muzeum Regio-
nalnego prezento-
wana była wysta-
wa prac pod-
o p i e c z n y c h
Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Kro-
toszynie.
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Z sesji Rady Miejskiej...

Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl

Zgodnie z tym wysokość najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go w pierwszej kategorii zaszeregowania tych  pracowników wynosi
650 zł. Wartość jednego punktu potrzebnego do obliczenia miesięcz-
nego wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości dodatku funkcyj-
nego wyceniono na 4,60 zł.

Zaplanowane podwyżki są możliwe dzięki zwiększonemu dofinan-
sowaniu ze strony PFRON-u i nie wymagają zwiększenia dotacji od
gminy Krotoszyn.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 1 lipca 2008 roku; jej wykonanie powierza się burmistrzowi Kroto-
szyna.                                                                                                       (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. n 142, poz. 1591; z późniejszymi zmia-
nami) oraz §2 pkt. 2 i §3 ust. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2
sierpnia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządo-
wych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samo-
rządu terytorialnego (DzU nr 146, poz.1222; z późn. zmianami),

Radni zezwolili burmistrzowi na wydzierżawienie firmie
PHUT „EP,a” Edmunda Pestki nieruchomości zabudowanej wraz
z przyległym gruntem oraz służebnością dojazdu. W budynku tym
wcześniej mieścił się hotelik sportowy.  W pomieszczeniach dzier-
żawca urządzi bazę noclegową dla grup młodzieżowych, spor-
towców oraz gości hotelowych. Przed jej uruchomieniem hotelo-
wi potrzebny jest kosztowny remont kapitalny, co uzasadnia tak
dugi okres najmu. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umo-
wa.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jej wykonanie
powierzono burmistrzowi Krotoszyna.                                     (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990
roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 nr 142,
poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.37 ust. 4 ustawy z 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedno-
lity z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami).

Rada Miejska podjęła decy-
zję, że średnią cenę skupu żyta
za pierwszy, drugi i trzeci
kwartał br. - określoną w Ko-
munikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z 17
października 2008 roku  na
55,80 zł za decytonę - obniża
się do 43,00 zł. Przy ustalaniu
tej kwoty radni wzięli pod uwa-
gę fakt, że na podobnym pozio-

Rada Miejska zezwoliła
burmistrzowi* na odstąpie-
nie od konieczności ogłasza-
nia przetargu i zawarcia
umowy najmu z dotychczaso-
wym najemcą nieruchomości

Bez przetargu
Bank wynajmie

dotychczas u¿ytko-
wany lokal na 9
lat.

znajdującej się w Krotoszy-
nie Rynek 1. Jest nim kroto-
szyński oddział BZWBK, nie-
ruchomością - lokal, w któ-
rym mieści się bank. Okres
wynajmu wynosi 9 lat, jego
warunki zostaną szczegóło-
wo określone w umowie. Na-
jemca planuje przeprowadze-
nie remontu pomieszczeń,
m.in. wymiany pieca c.o. na
gazowy i wymianę okien.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia, jej wykona-

nie powierzono burmistrzo-
wi.                                          (eliz)

* Na podstawie art. 18
ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z 8
marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. DzU z
2001 nr 142, poz.1591 z późn.
zmian.), art.37 ust. 4 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami
(tekst jednolity z 2004 r. nr
261, poz.2603 z późn.
zmian.).

Ni¿sza œrednia
Radni ustalili na sesji* œredni¹ cenê skupu ¿yta do obliczania

podatku rolnego.

mie ustaliły średnią cenę żyta
samorządy gmin z naszego po-
wiatu. Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielkopol-
skiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 roku, jej wyko-
nanie powierzono burmistrzo-
wi.                                        (eliz)

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt
8 ustawy z 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst
jednolity DzU z 2001 roku nr
142 poz. 1591 ze zmianami) w
związku z art. 6 ust. 3 ustawy
z 15 listopada 1984 roku o po-
datku rolnym (tekst jednolity
DzU z 2006 roku nr 136 poz. 969
ze zmianami).

Po¿yczka na stawy

Uzyskane w ten sposób
pieniądze wykorzystane zo-
staną na wsparcie w latach
2008-2009 inwestycji, głów-
nie - odbudowy stawów w
parku miejskim. Na zadanie
to planuje się wydać 280 tys.
zł, z tego w br. – 140 tys. zł,
resztę w roku przyszłym.

Spłata pożyczki prowa-
dzona będzie z dochodów
własnych gminy w latach
2009 - 2012. Uchwała wcho-
dzi w życie z dniem podjęcia.

(eliz)

* Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1
ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym
(tekst jedn. DzU z 2001 roku
nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.).

Rada Miejska wyrazi³a zgodê* na zaci¹gniêcie przez burmistrza
po¿yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

Zarobki w Warsztacie
Na paŸdziernikowej sesji radni podjêli

uchwa³ê* ustalaj¹c¹ wysokoœæ wynagrodze-
nia dla pracowników Warsztatu Terapii Zajê-
ciowej.

D³uga dzier¿awa
Rada Miejska wyrazi³a zgodê* na wydzier-

¿awienie nieruchomoœci w drodze bezprze-
targowej na 25 lat.

Zdjêcia z wystawy prac WTZ. Uczestnicy Warsztatu pod okiem opiekunów
nabywaj¹ nowych umiejêtnoœci.
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Z sesji Rady Miejskiej...

Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl

Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jed-
nolity tekst DzU z 2001 r. nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), art. 166
oraz art. 184 ust. 1, ust. 2 pkt 3
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (DzU nr
249, poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska w Krotoszynie
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej nr XVII/
120/2007 Rady Miejskiej w Kro-
toszynie z  28.12.2007, zmienio-
nej zarządzeniem nr 566/2008
Burmistrza Krotoszyna z
21.01.2008 r., zmienionej
uchwałą nr XVIII/140/2008
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z 31.01.2008 r., zmienionej
uchwałą nr XIX/149/2008 Rady
Miejskiej w Krotoszynie z
28.02.2008 r., zmienionej
uchwałą nr XX/157/2008 Rady
Miejskiej w Krotoszynie z
27.03.2008 r.,
zmienionej uchwałą nr XXI/
169/2008 Rady Miejskiej w Kro-
toszynie z 24.04.2008 r., zmie-
nionej uchwałą nr XXII/171/
2008 Rady Miejskiej w Kroto-
szynie z 21.05.2008 r.,
zmienionej uchwałą nr XXIII/
180/2008 Rady Miejskiej w Kro-
toszynie z 29.05.2008 r., zmie-
nionej uchwałą nr XXV/189/
2008 Rady Miejskiej w Kroto-
szynie z 26.06.2008 r.,
zmienionej uchwałą nr XXVI/
196/2008 Rady Miejskiej w Kro-
toszynie z 28.08.2008 r., zmie-
nionej uchwałą nr XXVII/204/
2008 Rady Miejskiej w Kroto-
szynie z 30.09.2008 r.,
zmienionej uchwałą nr XXIX/
217/2008 Rady Miejskiej w Kro-
toszynie z 30.10.2008 r. wpro-
wadza się następujące zmiany
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Uchwala się dochody budżetu
w wysokości 82.198.078 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie
78.959.445 zł,
w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administra-
cji rządowej 12.471.971 zł
b) subwencję ogólną w kwocie

Listopadowe zmiany
Uchwa³a nr XXX/222/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 20 listopada 2008 roku w spra-

wie: zmian w bud¿ecie na 2008 rok.

24.626.802 zł
z tego:
– część oświatowa 20.410.701
zł
– część wyrównawcza
3.048.342 zł
– część równoważąca 1.167.759
zł
2) dochody majątkowe w kwo-
cie 3.238.633 zł.
Szczegółowy plan dochodów
budżetu Miasta i Gminy Kroto-
szyn na 2008 rok przedstawia
załącznik nr 1 do uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie
1) Uchwala się wydatki budże-
towe w wysokości 82.469.061 zł
w tym wydatki na realizację
zleconych zadań bieżących z
zakresu administracji rządo-
wej w kwocie 12.471.971 zł
2) W wydatkach ustalonych w
§ 2 pkt 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w kwocie
71.108.555 zł, w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 28.251.151 zł
– dotacja podmiotowa dla in-
stytucji kultury 1.955.191 zł, w
tym:
¨ KOK – 1.121.000 zů
Ř Biblioteka – 581.300 zł
¨ Muzeum – 252.891 zů
– dotacja podmiotowa dla pu-
blicznej jednostki systemu
oświaty
prowadzonej przez osobę
prawną inną niż JST 149.400 zł
– obsługa długu 1.302.500 zł
b) wydatki majątkowe w kwo-
cie 11.360.506 zł
Szczegółowy plan wydatków
budżetu Miasta i Gminy Kroto-
szyn na 2008 rok przedstawia
załącznik nr 2 do uchwały.
3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym
inwestycji realizowanych przez
gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Ustala się
wieloletni program inwestycyjny na lata 2008 - 2011
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
4. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Określa się plany
przychodów i wydatków zakładów budżetowych
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się kwoty
dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie
4.908.373 zł zgodnie
z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały.
6. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje celo-
we z budżetu gminy na finansowanie lub dofinanso-
wanie zadań
7. § 17 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wy-
datki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorzą-
du terytorialnego w dziale 754 rozdziale 75495 w
kwocie 270.000 zł, w dziale 801 rozdziale 80146 w
kwocie 45.289 zł, w dziale 900 rozdział 90003 w kwo-
cie 123.000 zł, rozdział 90004 w kwocie 30.000 zł i
rozdział 90013 w kwocie 2.250 zł oraz w dziale 921
rozdziale 92116 w kwocie 45.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kro-
toszyna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zofia Jamka

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Korekta uchwa³y
Uchwała nr XXIX/220/2008 z 30 października przyniosła* ko-
rektę uchwały nr XXV/186/2008 w sprawie zaciągnięcia po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzię-
cia pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr
4 w Krotoszynie.  W paragrafie pierwszym po fragmencie zda-
nia „Rada Miejska w Krotoszynie wyraża zgodę na zaciągnię-
cie pożyczki...” dodane zostało uzupełnienie „ i zabezpiecze-
nie jej w formie zobowiązania wekslowego”. W paragrafie
drugim, określającym źródło spłat pożyczki, zamiast „z wpły-
wów z podatków i opłat lokalnych” napisano „z dochodów
własnych gminy w latach od 2009 do 2012.” Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia, jej wykonanie powierzono burmi-
strzowi.                                                                               (eliz)

* Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

W bud¿ecie wygospodarowano œrodki na psie pakiety, które - jak widaæ - mieszkañcy nie
zawsze wykorzystuj¹ zgodnie z przeznaczeniem.
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Pieniądze zgromadzone w
budżetach placówek według
stanu na 31 grudnia 2008 r.
podlegają wpłacie do budże-
tu gminy. Pozostałe składni-
ki dotychczasowych zakła-
dów budżetowych, m.in. mie-
nie oraz pracownicy z dniem
1 stycznia stają się mieniem
i pracownikami jednostek
budżetowych.

Uchwałę taką podjęli rad-
ni* na sesji listopadowej.
Zmiana dotyczy wszystkich
gminnych przedszkoli, czyli
nr 1, 2, 3, 5, 6, i 7  i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2009 r. Wykonanie uchwały
powierzono burmistrzowi.
                                             (eliz)

*Na podstawie art. 9 ust.1 i
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h usta-

Przedszkola inaczej
Od 1 stycznia 2009 r. gminne przedszkola w Krotoszynie funkcjo-

nowaæ bêd¹ jako jednostki bud¿etowe, a nie jak dotychczas jako
zak³ady bud¿etowe. Przekszta³cenie to poprzedzi w ka¿dym przypad-
ku likwidacja zak³adu bud¿etowego, czym zajm¹ siê obecni dyrekto-
rzy placówek.

wy o samorządzie gminnym
z 8 marca 1999 r. (DzU z
2001 r. nr 142 poz. 1591 ze
zmianami ) oraz art. 21 ust.1
pkt 2 i art. 25 ust. 1 pkt 2,

ust.5 i ust. 7 ustawy z 30
czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (DzU z 2005 r.
nr 249 poz. 2104 ze zmiana-
mi ).
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Lis topadowa
zmiana wpłynęła
jedynie na treść
paragrafu 3 wrze-
śniowej uchwały,
ustalającego ter-
min wejścia tego
przepisu w życie.
Jest on ważny za-
tem ważny z dniem
podjęcia, czyli od 30
września, a nie po
dwóch tygodniach
od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędo-
wym Województwa
Wielkopolskiego.

(eliz)

*Na podstawie art.
18 ust. 2 pkt 15 usta-
wy z 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (DzU z
2001 r. nr 142, poz. 1591, z póź-
niejszymi zmianami), art.31

Kolejnym krokiem w tej sprawie jest podjęcie uchwały o utwo-
rzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i taką decyzję
radni podjęli* na listopadowej sesji. Spółka powstaje 1 stycznia
2009r. i będzie się zajmowała lokalnym transportem zbiorowym.
Jej kapitał stanowi mienie pozostałe po likwidacji zakładu bu-
dżetowego - wykaz majątku znajduje się w załącznikach do
uchwały. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje
Miasto i Gmina Krotoszyn. Spółka przejmuje prawa i obowiązki
dotychczasowego zakładu budżetowego. Uchwała o utworzeniu
spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia, jej wykonanie powie-
rzono burmistrzowi.                                                                     (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) i art.9 oraz art. 23 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm.) w związku z
uchwałą Nr XIX/141/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie.

Burmistrz Julian Jokœ wydzier¿awi w dro-
dze bezprzetargowej na 15 lat spó³ce Polska
Telefonia Komórkowa – Centertel teren na
postawienie anteny telefonii komórkowej.

Maszt stanie na działce położonej w Krotoszynie przy ul. Zam-
kowy Folwark. Zgodę na takie rozwiązanie wyraziła na listopa-
dowej sesji Rada Miejska*. Warunki dzierżawy szczegółowo okre-
śli umowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                 (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 nr 142,
poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 4 ustawy z 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedno-
lity z 2004 r. nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska podjê³a w paŸdzierniku
decyzjê* o realizacji projektu pn. „Efektyw-
ne zarz¹dzanie systemem oœwiaty w gminie
Krotoszyn”.

Projekt zdobył dofinansowanie w konkursie Europejskiego
Funduszu Społecznego. Zgodnie z dokumentacją konkursową
przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu konieczne jest pod-
jęcie takiej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
jej wykonanie powierza się burmistrzowi.                                 (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz.
1591; z późniejszymi zmianami), w związku art. 3 pkt. 3 ustawy z
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (DzU nr 227poz. 1658; ze zmianami).

Wa¿na od zaraz
Uchwa³¹ nr XXXI/ 235/2008 Rada Miejska zmieni³a* uchwa³ê z 30

wrzeœnia br., która wprowadza³a nowe ustalenia w statucie Miejsko-
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie.

Z sesji Rady Miejskiej...

ust.1 ustawy z 7 września 2007
o pomocy uprawnionym do ali-
mentów (DzU nr 192, poz.1378;
z późniejszymi zmianami) oraz

art. 20 ust.2 ustawy z 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicz-
nych (DzU nr 249, poz.2104; z
późniejszymi zmianami).

Bezdomni znalezieni w tej altanie, trafili do dzia³aj¹cej przy MGOPS noclegowni (czytaj s.5).
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Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl

Nowy projekt

Maszt na 15 lat

Przekszta³cenie MZK
28 lutego br. Rada Miejska w Krotoszy-

nie zdecydowa³a siê na przyst¹pienie do
likwidacji zak³adu bud¿etowego Miejski
Zak³ad Komunikacji w Krotoszynie w celu
przekszta³cenia go w spó³kê z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹.



13

www.is.krotoszyn.pl                                  12,13/2008 (59,60)

Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl

Z sesji Rady Miejskiej...

Jego wysokość została
uzależniona od rodzaju akcji
i czasu uczestniczenia w
niej. Za udział w pożarach
małych ochotnicy dostaną 3
zł za każdą rozpoczętą go-
dzinę, w przypadku pożarów
większych dwa razy tyle. Ra-
townictwo w razie miejsco-
wych zagrożeń małych i lo-
kalnych radni wycenili na 3
zł (także za godzinę), przy
zagrożeniach średnich i du-
żych stawka wynosi 5 zł. Na-
tomiast udział w alarmach
fałszywych to 2 zł (za godzi-

Zgodnie  z tymi ustalenia-
mi członkami Związku są:
Gmina Cieszków, Gmina Czaj-
ków, Miasto i Gmina Grabów
n. Prosną, Gmina Kraszewi-
ce, Gmina Kobyla Góra, Mia-
sto i Gmina Kobylin, Miasto i
Gmina Koźmin Wielkopolski,
Miasto i Gmina Krotoszyn,
Miasto i Gmina Milicz, Gmi-
na i Miasto Odolanów, Miasto
i Gmina Ostrzeszów, Miasto i
Gmina Pleszew, Gmina Przy-
godzice, Gmina Rozdrażew,
Gmina Sośnie, Miasto Sulmie-
rzyce, Gmina i Miasto Zduny.
Radni zaakceptowali też de-
cyzje o tym, że wszystkie po-

Integralną częścią zmian
Studium są: rysunki z wy-
różnionymi zmianami oraz
tekst Studium, stanowiące
załączniki do uchwały. Je-
den z załączników podaje, w
jaki sposób rozpatrzono
uwagi wniesione do projek-
tu zmiany Studium.

Uchwała wchodzi w

życie z dniem podjęcia, jej

Ekwiwalent za po¿ar

nę) do kieszeni strażaka
ochotnika.
Wielkość zagrożenia jest
ustalana według przepisów
dotyczących organizacji kra-
jowego systemu ratowniczo-
gaśniczego.

Ekwiwalent wypłacać bę-
dzie Urząd Miejski na pod-
stawie list OSP potwierdzają-
cych udział ochotników i czas

Zmiany w statucie
baryckich gmin

Rada Miejska
ustali³a*, ¿e cz³on-
kowie jednostek
Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych bêd¹
dostawaæ ekwiwa-
lent pieniê¿ny za
udzia³ w akcjach
ratowniczych.

trwania działania ratowni-
czego.                             (eliz)

* Działając na podstawie art. 18
ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym
(tj. DzU z 2001r. nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 28
ust. 1 i art. 29 pkt. 2 ustawy z 24
sierpnia 1991r. o ochronie prze-
ciwpożarowej (tj. DzU z 2002r.
r 147 poz. 1229 z późn. zm.).

Rada Miejska
podjê³a uchwa³ê* o
przyjêciu zmian w
Statucie Zwi¹zku
Gmin Zlewni Górnej
Baryczy.

siedzenia zgromadzenia będą
protokołowane.

W celach kontrolnych
Zgromadzenie powołuje ko-
misję rewizyjną spośród swo-
ich członków. Komisja ta
może korzystać z doradztwa
osób nie będących w zgroma-
dzeniu. Jej zadaniem jest ba-
danie rocznego sprawozda-
nia z działalności Związku,
opiniowanie wykonania bu-
dżetu Związku, występowa-
nie z wnioskiem o udzielenie
lub nieudzielnie absolutorium
Zarządowi i kontrolowanie
działalność Zarządu i jedno-
stek organizacyjnych Związ-
ku.

Nowa uchwała precyzuje
także zakres działania Za-
rządu Zgromadzenia. Jest to
m.in. zarządzanie majątkiem
Związku w oparciu o przepi-
sy niniejszego statutu oraz
przepisy ustanowione przez

Zgromadzenie, kierowanie
działalnością Związku i wy-
konywanie uchwał Zgroma-
dzenia. Zarząd jest upoważ-
niony też do składania
oświadczeń woli, zawieranie
umów i zatrudnianie dyrekto-
ra biura oraz powoływanie i
odwoływanie kierowników
jednostek organizacyjnych
Związku.

Zadaniem przewodniczą-
cego Zarządu jest m.in. kie-
rowanie biurem Zarządu
Związku i zatrudnianie tu-
dzież zwalnianie pracowni-
ków biura Zarządu.
W jednym z punktów uchwa-
ła omawia powody i tryb wy-
kluczania ze swoich szere-
gów.                                   (eliz)

* Na podstawie art. 67 ust. 1 i
3 ustawy z 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (DzU
z 2001r. nr 142, poz. 1591 z
późn. zmianami).

Zagospodarowanie
gminy

Samorz¹d uchwa-
li³ zmiany w Stu-
dium uwarunkowañ
i kierunków zago-
spodarowania prze-
strzennego miasta i
gminy Krotoszyn.

wykonanie powierza się

burmistrzowi Krotoszyna.

(eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym
(DzU z 2001 r. nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art.
12 ust. 1 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzen-
nym (DzU z 2003 r. nr 80, poz.
717 ze zmianami) w związku
z uchwałą nr VII/44/2007
Rady Miejskiej w Krotoszy-
nie z 28 marca 2007 r. w spra-
wie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy
Krotoszyn”.

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.)

Nieprawidłowe funkcjonowanie przewodów kominowych
może być przyczyna pożaru. Systematyczne kontrole
prowadzone przez kominiarza pozwolą nam spać spo-
kojnie.
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Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl

Z sesji Rady Miejskiej...

Na podstawie art. 18 ust.

2 pkt 4 ustawy z 8 marca

1990 roku o samorządzie

gminnym (jednolity tekst

DzU z 2001 roku nr 142 poz.

1591 z późn. zm.), art. 166

oraz art. 184 ust. 1, ust. 2 pkt

3 ustawy z 30 czerwca 2005

roku o finansach publicz-

nych (DzU nr 249, poz. 2104

z późn. zm.) Rada Miejska w

Krotoszynie uchwala, co na-

stępuje:

§ 1

W uchwale budżetowej nr

XVII/120/2007 Rady Miej-

skiej w Krotoszynie z

28.12.2007, zmienionej za-

rządzeniem nr 566/2008

Burmistrza Krotoszyna z

21.01.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr

XVIII/140/2008 Rady Miej-

skiej w Krotoszynie z

31.01.2008 r., zmienionej

uchwałą nr XIX/149/2008

Rady Miejskiej w Krotoszy-

nie z 28.02.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr XX/

157/2008 Rady Miejskiej w

Krotoszynie z 27.03.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr XXI/

169/2008 Rady Miejskiej w

Krotoszynie z 24.04.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr XXII/

171/2008 Rady Miejskiej w

Krotoszynie z 21.05.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr

XXIII/180/2008 Rady Miej-

skiej w Krotoszynie z

29.05.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr XXV/

189/2008 Rady Miejskiej w

Krotoszynie z 26.06.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr

XXVI/196/2008 Rady Miej-

skiej w Krotoszynie z

28.08.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr

XXVII/204/2008 Rady Miej-

skiej w Krotoszynie z

30.09.2008 r., zmienionej

uchwałą nr XXIX/217/2008

Rady Miejskiej w Krotoszy-

nie z 30.10.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr XXX/

222/2008 Rady Miejskiej w

Krotoszynie z 20.11.2008 r.

wprowadza się następujące

zmiany

Kolejne zmiany w bud¿ecie
Uchwa³a nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 listopada 2008 roku w

sprawie zmian w bud¿ecie na 2008 rok.

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Uchwala się dochody budże-

tu w wysokości 83.431.196

zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwo-

cie 79.959.563 zł,

w tym:

a) dotacje celowe otrzyma-

ne z budżetu państwa na za-

dania bieżące z zakresu ad-

ministracji rządowej

12.471.971 zł

b) subwencję ogólną w kwo-

cie 24.626.802 zł

z tego:

– część oświatowa

20.410.701 zł

– część wyrównawcza

3.048.342 zł

– część równoważąca

1.167.759 zł

2) dochody majątkowe w

kwocie 3.471.633 zł.

Szczegółowy plan dochodów

budżetu Miasta i Gminy Kro-

toszyn na 2008 rok przed-

stawia załącznik nr 1 do

uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie

1) Uchwala się wydatki bu-

dżetowe w wysokości

83.702.179 zł

w tym wydatki na realizację

zleconych zadań bieżących

z zakresu administracji rzą-

dowej w kwocie 12.471.971

zł.

2) W wydatkach ustalonych

w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w kwo-

cie 71.175.989 zł, w tym:

– wynagrodzenia i pochod-

ne od wynagrodzeń

28.284.136 zł

– dotacja podmiotowa dla in-

stytucji kultury 1.977.191 zł

w tym:

¨ KOK – 1.143.000 zů

¨ Biblioteka – 581.300 zů

¨ Muzeum – 252.891 zů

– dotacja podmiotowa dla

publicznej jednostki syste-

mu oświaty

prowadzonej przez osobę

prawną inną niż JST

149.400 zł

– obsługa długu 1.302.500 zł

b) wydatki majątkowe w

kwocie 12.526.190 zł.

Szczegółowy plan wydatków

budżetu Miasta i Gminy Kro-

toszyn na 2008 rok przed-

stawia załącznik nr 2 do

uchwały.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się wykaz wydat-

ków majątkowych, w tym in-

westycji realizowanych

przez gminę w roku budże-

towym oraz wysokość na-

kładów zgodnie z załączni-

kiem nr 3 do uchwały. Usta-

la się wieloletni program in-

westycyjny na lata 2008 -

2011 zgodnie

z załącznikiem nr 7 do

uchwały.

4. § 8 pkt 1 otrzymuje

brzmienie: Określa się pla-

ny przychodów i wydatków

zakładów budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 4

do uchwały.

5. § 10 ust. 1 otrzymuje

brzmienie: Ustala się kwoty

dotacji dla zakładów budże-

towych w kwocie 4.908.373

zł zgodnie

z załącznikiem nr

5 i 6 do uchwały.

6. § 6 otrzymuje

brzmienie: Okre-

śla się plan wy-

datków na pro-

gramy i projekty

realizowane z

funduszy

strukturalnych i

Funduszu Spój-

ności Unii Euro-

pejskiej zgodnie z

załącznikiem nr

8.

7. § 12 otrzymuje

brzmienie: Usta-

la się limity zobo-

wiązań z tytułu

emisji papierów

wartościowych

oraz kredytów

i pożyczek w

kwocie 2.605.000

zł, z tego na:

1) sfinansowanie

p rz e j ś c i o w e g o

deficytu budżetu -

w kwocie 800.000

zł;

2) sfinansowanie

planowanego deficytu bu-

dżetu - w kwocie 270.983 zł;

3) spłatę wcześniej zacią-

gniętych zobowiązań z tytu-

łu

emisji papierów wartościo-

wych oraz zaciągniętych

pożyczek i kredytów - w

kwocie 1.534.017 zł.

8. § 18 otrzymuje brzmienie:

9. Określa się środki do dys-

pozycji jednostek pomocni-

czych na rok 2008 w kwocie

410.400

zł zgodnie z załącznikiem nr

9.

§ 2

Wykonanie uchwały powie-

rza się Burmistrzowi Kroto-

szyna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z

dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

W tym roku na dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i m³odzie¿y przeznaczono z bud¿etu gminy 340 tys. z³. Na zdjêciu m³odzi
sportowcy nagrodzeni na uroczystoœci podsumowuj¹cej sezon sportowy 2007/2008.
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Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl

Z sesji Rady Miejskiej...

Rada Miejska wprowa-

dziła kilka zmiany w regu-

laminie stref płatnego par-

kowania. Najważniejszą z

nich,  wprowadzoną na

wniosek mieszkańców, jest

ustalenie, jak należy inter-

pretować miesięczny czy

półmiesięczny okres abo-

namentu. Od tej pory bę-

dzie on liczony od dnia wy-

kupu, a nie od początku czy

połowy miesiąca. Jednak w

przypadku opłaty zryczał-

towanej dla mieszkańców

strefy miesiąc będzie liczo-

ny od pierwszego do ostat-

niego swojego dnia.

                                                (eliz)

*Na podstawie art. 13 ust.1

pkt 1, art.13b ust. 3 ust. 4

pkt 1 i 2 i ust. 5 ustawy z

21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (DzU z 2007 r.

nr 19, poz. 115) oraz art. 18

ust. 2 pkt 15 ustawy z 8

marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (DzU z 2001

r. nr 142, poz. 1591 z póź-

niejszymi zmianami).

Radni odnieśli się nega-

tywnie* do wniosku opolskie-

go Clubu Fair Play Sp. z o.o.

w sprawie lokalizacji salonu

gier na automatach w Kro-

toszynie przy ul. 56 Pułku

Piechoty Wlkp.1. Przed

przygotowaniem projektu

uchwały odrzucającej wnio-

sek  burmistrz Julian Jokś

poprosił o zajęcie stanowi-

ska w tej sprawie dyrekcje

krotoszyńskich szkół po-

nadgimnazjalnych, prze-

wodniczącą rady osiedla

oraz proboszcza parafii, na

których terenie miałby ów

salon funkcjonować. Wszy-

scy byli przeciwni otwarciu

takiego lokalu.

 Uchwała wchodzi w życie z

dniem podjęcia, jej wykona-

nie powierza się burmistrzo-

wi.                                        (eliz)

Stowarzyszenie Szansa
otrzymało 21 tys. eur na pro-
wadzenie w świetlicach tera-
peutycznych projektu „Róż-
ni, a tacy sami, ciekawi sie-
bie i świata”.

Realizowany obecnie pro-
jekt daje dzieciom i młodzie-
ży możliwość lepszego po-
znawania świata, aby go do-
brze rozumiały i czuły się
jego świadomymi i odpowie-
dzialnymi uczestnikami. Pod-
stawą nietolerancji i kseno-
fobii jest brak wiedzy o czło-
wieku, który różni się od nas.
Nie lubimy tego, czego nie
znamy bądź nie rozumiemy,
np. różnic kulturowych, et-
nicznych czy  religijnych.
Zajęcia prowadzone są przez
wolontariuszy. Młodzi
uczestnicy szukają śladów
różnych kultur, poznają
mniejszości etniczne i naro-
dowe i odnajdują bogactwo w
różnorodności, by przeciw-
działać uprzedzeniom, ste-
reotypom i nauczyć się tole-
rancji. Projekt przewiduje
także naukę fotografowania
i pracę na scenie z profesjo-
nalnym animatorem teatral-
nym. W czasie zaplanowa-
nych gier i zabaw młodzi
będą się uczyć języka obce-
go.

Wszystkie zajęcia prowa-
dzić będą do rozwijania kre-
atywności, aktywności, po-
czucia własnej wartości. Re-
alizacja projektu ułatwi też
rozwój ważnych umiejętności
społecznych: współpracy, od-
powiedzialności, samodziel-
nego i  twórczego myślenia.
Zaproszeni do współpracy
rodzice rozwiną swoje umie-
jętności informatyczne i do-
wiedzą się także wielu cieka-
wych rzeczy, korzystając

Op³aty za parkowanie

Nie bêdzie salonu gier
w Krotoszynie

*Na podstawie art. 18 ust. 2

pkt 15 ustawy z 8 marca 1990

r. o samorządzie gminnym

(jednolity tekst DzU z 2001r.

nr 142, poz. 1591 z późn.

zmianami) w związku z art.

32 ust.1 pkt 15 i art. 9 pkt 1

lit. b ustawy z 29 lipca 1992 r.

o grach i zakładach wzajem-

nych (jedn. tekst DzU z 2004r.

nr 4 poz. 27 z późniejszymi

zmianami).

Ciekawi œwiata
razem idziemy

Dziêki Fundacji
Mahle w Stuttgar-
cie dwie krotoszyñ-
skie organizacje
pozarz¹dowe otrzy-
ma³y znacz¹ce
wsparcie finansowe
na realizacjê swo-
ich planów.

wspólnie z dziećmi z zaso-
bów Internetu. Na projekcie
skorzysta również kadra
świetlic, zdobywając nowe
kompetencje w trakcie spe-
cjalistycznych szkoleń.
Otrzymane dofinansowanie
pozwoli na zakup rowerów,
mebli, podręczników, sprzętu
komputerowego i transport
uczestników programu.

Druga z organizacji, Cen-
trum Wolontariatu Ziemi
Krotoszyńskiej,  realizuje
projekt „Razem idziemy, by
osiągnąć wiele”. Z Fundacji
Mahle uzyskała na to 12 tys.
euro.

Cel projektu to przede
wszystkim integrowanie lo-
kalnego środowiska, także
wolontariuszy, osób niepeł-
nosprawnych oraz seniorów.
Projekt pozwoli na uspołecz-
nianie osób niepełnospraw-
nych oraz ich rodzin, a także
wdrażanie młodzieży wolon-
tariackiej do współpracy i
działań prospołecznych.
Ważnym elementem projektu
jest propagowanie idei hospi-
cyjnej i odwracanie uwagi
osób cierpiących od choroby,
samotności i starości po-
przez wnoszenie radości na
oddział opieki paliatywnej.
Realizacja projektu będzie
jednocześnie promocją Cen-
trum Wolontariatu w spo-
łeczności lokalnej poprzez
różne płaszczyzny działania.
Beneficjentami „Razem
idziemy...” są osoby niepełno-
sprawne i ich rodziny, senio-
rzy oraz wolontariusze.
Dofinansowanie umożliwi za-
kup platformy do busa, na-
miotu na imprezy plenerowe,
kompletów biesiadnych i ze-
stawu cateringowego oraz
zestaw do monitoringu placu
przed WTZ. Zostaną też ku-
pione: sprzęt nagłaśniający,
fotograficzny oraz materiały
związane z realizacją projek-
tu.

Organizacje są bardzo
wdzięczne firmie Mahle Pol-
ska Sp. z o.o.  w Krotoszynie
za zrozumienie i pomoc oraz
Fundacji Mahle w Stuttgar-
cie, szczególnie p. Ernestowi
Harmeningowi i p. Jurgeno-
wi Schweiss-Ertlowi.

(cwzk)
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Ul. 56 Pu³ku Piechoty Wlkp. W pobliskim pasa¿u planowano otwarcie salonu
gier.
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Jury: przewodnicząca -
Zofia Dworakowska - teatro-
log, Instytut Kultury Polskiej
Uniwersytetu Warszawskie-
go; Edward Kalisz - aktor,
reżyser, autor przedstawień
teatralnych dla dzieci i mło-
dzieży, dyrektor Teatru Małe-
go we Wrocławiu; Maciej Tuz
- tancerz, choreograf, peda-
gog baletu, aktor scen mu-
zycznych.

Kategoria wiekowa 3 - 6 lat -
widowisko - pierwsze miejsce
dla zespołu Ekoludki  z
Przedszkola w Kobylinie oraz
wyróżnienie za scenografię i
kostiumy wyróżnienia dla
opiekunek zespołu pani Arle-
ty Barteczki i pani Anny
Krawczyńskiej.

W kategorii 3 - 6 lat - soliści -
wyróżnienie dla Weroniki Ga-
bryś z Ostrowa Wlkp.

W kategorii 3 - 6 lat - piosen-
ka zespołowa: pierwsze miej-
sce dla dzieci z Przedszkola
nr 1 w Krotoszynie; wyróżnie-
nie dla duetu Kasi Sobańskiej
i Natalii Wachowiak z Przed-
szkola “Maciuś” w Krotoszy-
nie; wyróżnienie dla dzieci z
Przedszkola nr 6 w Krotoszy-
nie.

W kategorii 7 - 12 lat - wido-
wisko: pierwsze miejsce ex
aequo dla zespołu Gaja z ZSP
w Rozdrażewie oraz zespołu
Cudawronki z Drużbic; wy-
różnienie dla Teatru Ruchu z
MDK w Ostrowie Wlkp.

W kategorii 7 - 12 lat - soliści:
pierwsze miejsce dla Zuzan-
ny Jankowskiej ze Świnkowa;
drugie miejsce dla Kacpra
Wysockiego z Sulmierzyc
oraz wyróżnienie dla Mai
Gawłowskiej z MDK w Ostro-
wie Wlkp.; wyróżnienie dla p.
Ewy Borowicz za wokalne
przygotowanie podopiecz-
nych; wyróżnienie dla p. Ma-
riusza Kaźmierczaka za cha-
ryzmę i animowanie kultury w
środowisku lokalnym.

W kategorii 7 - 12 lat - piosen-
ka zespołowa: pierwsze miej-
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sce dla zespołu Izydorki z
Biadek oraz wyróznienie dla
zespołu Ptysie z Kobierna.

W kategorii pow. 13 lat - wi-
dowisko: wyróżnienie dla ze-
społu Otoczek z Otocznej; wy-
różnienie dla grupy Kamele-

on z Konarzewa.

W kategorii pow. 13 lat - soli-
ści: pierwsze miejsce dla Ewe-
liny Łuszczek; pierwsze wy-
różnienie dla Sandry Marty-
ny z Białobłotów;
drugie wyróżnienie dla Mag-
daleny Mańki z Jarocina;
trzecie wyróżnienie dla Rok-
sany Wyrembelskiej z Sulmie-
rzyc.

W kategorii pow. 13 lat - pio-
senka zespołowa: wyróżnie-
nie dla duetu Miłosz i Janek z
Orpiszewa.

Konkurs plastyczny

Jury w składzie: przewodni-
cząca - Izabela Serafiniak -
artysta plastyk; Magdalena
Minta - dyrektor Związku
Gmin Zlewni Górnej Baryczy;
Beata Ulbrych - instruktor
KOK, plastyk.

W kategorii: 3 - 6 lat nagrody
otrzymują: Lena Balcerak - 3
lata, Przedszkole nr 5 w Kro-
toszynie; Joanna Grabowiec-
ka - 6 lat, Przedszkole nr 5 w
Krotoszynie; Natalia Landek
- 6 lat, MDK w Rybniku; wy-
różnienia: Joasia Lasecka - 6
lat, Studio Artmuz w Kaliszu;
Zuzia Wasielewska - 6 lat,
Przedszkole Słoneczko  w
Krotoszynie; Gabrysia Zmy-
ślona - 4 lata, Przedszkole nr
2 w Krotoszynie; Marysia No-

wobilska - 4,5 lat, MDK w Ryb-
niku; Julia Stupka - 6 lat, MDK
w Rybniku; Marysia Janiak –
5 lat, ZS nr 1 w Krotoszynie;
Kamila Grząka – 6 lat, Przed-
szkole Wesoła Gromadka w
Krotoszynie.

Największa liczba baterii zebrana w

przedszkolu w przeliczeniu na jednego

przedszkolaka

I miejsce - Przedszkole przy Szkole Filialnej
w Bułakowie – 664,8 baterii na dziecko
II miejsce  - Przedszkole nr 1 w Krotoszynie
– 228,8 baterii na dziecko
III miejsce - Przedszkole w Roszkach –
211,44 baterii na dziecko
Wyróżnienia
Przedszkole w Benicach – 201,41 baterii na
dziecko
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odo-
lanowie – 163,12 baterii na dziecko
Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie –
146,89 baterii na dziecko
Przedszkole nr 6 w Ostrzeszowie – 114,59
baterii na dziecko

Największa liczba baterii ogółem zebra-

na przez szkołę

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kroto-
szynie  – 20 606 sztuk.
II miejsce - Zespół Szkół w Zdunach – 12 721
sztuk
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Koź-
minie Wlkp. – 9734 sztuk

Wyróżnienia

Szkoła Filialna w Dąbrowie – 9663 sztuk

Wyniki IX edycji konkursu
„Zbieramy zu¿yte baterie”

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – 9227 sztuk

Największa ilość baterii zebrana przez

szkołę w przeliczeniu na jednego ucznia

I miejsce - Szkoła Filialna w Dąbrowie –
603,94 baterii na ucznia
II miejsce - Szkoła Filialna w Bułakowie –
597,1 baterii na ucznia
III miejsce - Szkoła Filialna w Dzielicach –
572,67 baterii na ucznia
Wyróznienia
Szkoła Filialna w Grębowie – 157,29 baterii
na ucznia
Szkoła Filialna w Kromolicach – 100,25 ba-
terii na ucznia

Dla wszystkich pozostałych uczestników
konkursu przyznane zostały nagrody pocie-
szenia.

Nagrody w konkursie ufundowali:

- Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy w
Krotoszynie;
- Firma Argo-Film z Tarnowa – koordyna-
tor konkursu;
- Starostwo Powiatowe w Krotoszynie;
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krotoszynie;
- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w Krotoszynie.                                 (mag)

W kategorii 7 - 9 lat nagrody
otrzymują: Monika Baron - 8
lat, MDK w Rybniku; Ewelina
Czajka - 8 lat, SP nr 1 w Koź-
minie Wlkp.; Wiktoria Pio-
trowska – 9 lat, SP nr 5 w
Ostrowie Wlkp.; Julia Witek,
8 lat, SP w Roszkach; Klaudia
Koźlik - 9,5 lat, SP w Skórze-

wie; Marta Hoffmann - 9,5 lat,
SP w Skórzewie; Oliwier Pier-
chała – 8 lat, MDK w Rybni-
ku; wyróżnienia: Wojciech
Szubert - 15 lat, SOSW Zgro-
madzenia Sióstr św. Elżbiety
w Ostrowie Wlkp.; Natalia Ja-
rantowska – 8 lat, SP nr 10 w
Kaliszu; Ola Kopeć – 7 lat,
MDK w Rybniku; Kacper Ko-
walski – 8 lat, SP nr 10 w Ka-
liszu; Ksenia Adamczak – 9
lat, SP nr 5 w Ostrowie Wlkp.;
Gabriela Osada – 9 lat, SP nr
5 w Ostrowie Wlkp.; Kacper
Krawiec – 7 lat, ZS w Chwali-
szewie; Krzysztof Zieliński –
9 lat, SP nr 5 w Ostrowie
Wlkp.; Majka Guźniczak – 7
lat, SP nr 1 w Koźminie Wlkp.;
Bartosz Wachowiak – 8 lat, SP
w Roszkach.

W kategorii pow. 10 lat nagro-
dy otrzymują: Piotr Witkow-
ski - Gimnazjum w Kobylinie;
Klaudia Wachowiak - SP w
Roszkach; Patrycja Rupociń-
ska - Gimnazjum w Kobylinie;
Monika Urbaniak - ZS nr 1 w
Krotoszynie; Tomasz Młynarz
- SP w Roszkach.

Dla dzieci festiwal ekologiczny jest okazj¹ do doskona³ej zabawy.
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