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Każdy posiadacz psa, który w
2009 r. dokonał wszczepienia elek-
tronicznej identyfikacji, jest zwol-
niony w 2010 roku z uiszczenia
opłaty od posiadania psa. Nato-
miast posiadaczowi psa, który w
2010 r. dokonał lub dokona wsz-
czepienia elektronicznej identyfi-

G³osuj na KrotoszynCzipowanie trwa
Przypominamy naszym Czytelnikom, że strona Krotoszyna zo-

stała zgłoszona do konkursu „Moje wirtualne miasto”.  Miasto, któ-
re zdobędzie wśród internautów największe poparcie, wygrywa do-
datek do strony internetowej - wirtualny spacer po ulicach. Głosuje-
my, klikając na baner na naszej stronie i wpisując następnie swój
adres e-mailowy. Potem należy jeszcze potwierdzić głos, wchodząc
na swojego e-maila. Z jednego adresu można potwierdzić głos tylko
raz w tygodniu. Jeden głos to jeden punkt, ale konkurs będzie trwał
do kwietnia. Zachęcamy więc naszych mieszkańców do cotygodnio-
wych klików.  Do głosowania można także przystąpić, wchodząc przez
stronę  http://www.mojewirtualnemiasto.pl/                                         (eliz)

II Powiatowa Olimpiada Fizyczna zgromadzi³a w  sali konkurso-
wej spore grono uczniów zainteresowanych fizyk¹. Czytaj s. 5.

Przypominamy, ¿e w lutym br. rozpoczê³a siê ponownie akcja elektro-
nicznej identyfikacji psów na terenie naszej gminy.

kacji, udzielone zostanie zwolnie-
nie z ww. opłaty na 12 miesięcy od
dnia wszczepienia identyfikacji.
Adresy gabinetów i godziny przy-
jęć były publikowane w poprzed-
nich wydaniach IS, znajdują się
także na stronie internetowej
www.krotoszyn.pl

W bieżącym roku koszty akcji
w całości poniesie Urząd Miejski
w Krotoszynie. Jednocześnie przy-
pominamy, że zgodnie z przepisa-
mi Unii Europejskiej w 2011 roku
obowiązek elektronicznej identy-
fikacji psów będzie ciążył na każ-
dym właścicielu psa.                   (wiol)
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Muzeum Regionalne zaprasza dzie-
ci przedszkoli, szkó³ podstawowych
i gimnazjów na lekcje muzealne po-
œwiêcone dawnym wiosennym ob-
rzêdom ludowym i tradycjom wiel-
kanocnym. Lekcje bêd¹ prowadzo-
ne do koñca kwietnia. Grupy przyj-
mowane s¹ po wczeœniejszym
uzgodnieniu terminu - tel. 62 722-
61-47.

25 marca o godz. 15.00 w bibliote-
ce odbêdzie siê walne zebranie sto-
warzyszenia Razem.

Do 31 marca trwaj¹ zapisy dzieci do
przedszkoli. Formularze zg³oszeñ
nale¿y pobraæ w sekretariacie przed-
szkola. Placówki zapraszaj¹ na
otwarte drzwi: Przedszkole nr 6 z OI
- 22 marca o 17.00, Przedszkolu nr
3 - 26 marca, 23 kwietnia i 21maja
od 6.00 do 18.00. Przedszkole nr 7
z Oddzia³ami Integracyjnymi od 31
maja do 18 czerwca br.

Do koñca marca mo¿na ogl¹daæ w
Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej
wystawê rysunków Przemys³awa
Kêpy.

24 kwietnia Urz¹d Skarbowy zapra-
sza na dzieñ Otwartych Drzwi.  W
godz. od 9.00 do 13.00 mieszkañcy
mog¹ z³o¿yæ zeznania podatkowe,
uzyskaæ pomoc w wype³nianiu  ze-
znañ, deklaracji i poznaæ siedzibê
urzêdu.

Jeszcze tylko do 28 marca czeka w
Muzeum Regionalnym niezwykle
ciekawa wystawa „Tajemnice Chiñ-
skiego Geniuszu. Odkrycia i Wyna-
lazki.”

25 marca kolejna sesja Rady Miej-
skiej. W programie m.in. sprawoz-
danie z realizacji gminnego progra-
mu profilaktyki alkoholowej. Wœród
uchwa³, którymi zajm¹ siê radni,
bêd¹ dwie o nadaniu honorowego
obywatelstwa osobom zas³u¿onym
dla Krotoszyna. Wiêcej o tym na
stronie 3.

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

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 36 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   19  00

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

W trwającym trzy godziny
spotkaniu ,,Wszystko o kobit-
kach” wzięło udział około stu pań
i kilku zaproszonych panów.

Imprezę otworzył koncert ze-
społu Ekipa z Czerwonego Dżipa,
którym kieruje Stanisław Szelą-
gowski. Po krótkim poczęstunku
i zmianie scenografii odbyła się
część kabaretowa wg scenariu-
sza  Elżbiety Gasztki. Przygoto-

Pó³¿artem w bibliotece
12 marca w Krotoszyñskiej Bibliotece  Publicznej  im. A. Fiedlera œwiê-
towano Dzieñ Kobiet.

Sygnatariusze Ruchu Oby-
watelskiego na Rzecz Powsta-
nia i Rozwoju Kompleksowej
Ambulatoryjnej Rehabilitacji
Kardiologicznej na Ziemi Kro-
toszyńskiej zapraszają na ko-
lejne spotkanie, które odbę-
dzie się 24 marca o godz. 17.00
w Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej przy ul. Benickiej 9
(sala na parterze). Gośćmi
spotkania będą: twórca dolno-
śląskiej kardiochirurgii dzie-
cięcej prof. dr hab. n. med.
Krzysztofa Wroneckiego oraz
mgr rehabilitacji kardiologicz-
nej Beata Gacał. Oboje pracują
w Dolnośląskim Centrum Cho-
rób Serca we Wrocławiu.
                                          (paw)

W środę 10 marca w Szko-
le Podstawowej w Biadkach
odbył się kolejny koncert mu-
zyków Filharmonii Poznań-
skiej. Koncert zorganizowało
Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki w ramach Otwartego
Konkursu Ofert dla organizacji
pozarządowych, ogłoszonego
przez Burmistrza Miasta Kro-
toszyn. Film i zdjęcia  z koncer-
tu można obejrzeć na stronie
www.mo.art.pl/smm           (mol)

Do konkursu przystąpiło 95
uczestników ze szkół powiatu
krotoszyńskiego, podzielonych
na dwie grupy wiekowe. Śpiewa-
li piosenki w języku angielskim
lub niemieckim. W komisji oce-
niającej zasiadły: Ilona Olejnik,
ze Szkoły Muzycznej w Kroto-
szynie; Kinga Sygiet, nauczy-

Rozœpiewany konkurs
11 marca w Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie odby³ siê I Powiatowy
Przegl¹d Piosenki Obcojêzycznej dla uczniów szkó³ podstawowych.

cielka angielskiego oraz Kry-
styna Frala, nauczycielka nie-
mieckiego.

Zwyciêzcy,
grupa m³odsza

Zespół „Blue Boys” w ka-
tegorii piosenki anglojęzycz-

nej, wyróżnienie dla zespołu
„Five Little Stars”, oba z SP 3
w Krotoszynie

Zespół „Prawdziwe Dzieci”
z SP 4 w Krotoszynie, piosen-
ka w języku niemieckim

Solistka z SP Świnków Zu-
zanna Jankowska, wyróżnienie
dla Barbary Jędrzak z SP 4.

Zwyciêzcy, grupa starsza
Zespół Number 1, piosenka

anglojęzyczna, SP 1; wyróżnie-
nie dla zespółu „Duet” z ZSP
Sulmierzyce.

Zespół Dominki, piosenka
niemieckojęzyczna, SP Świn-
ków; wyróżnienia dla zespółów
„ Goldene Sterne” oraz
„Verrückte Mädchen” z SP 3.

Soliści w piosence angloję-
zycznej: I miejsce Kacper Wy-
socki, II miejsce Aleksandra Ja-
nuszkiewicz, oboje z ZSP Sul-
mierzyce, wyróżnienie dla Do-
miniki Kominek z SP 4.

Soliści w piosence niemiec-
kojęzycznej: I miejsce Weroni-

ka Kałążna z SP Kobierno, wy-
różnienia dla: Nataszy Baran z
SP oraz Magdaleny Włoch z SP
Kobierno.

Podczas przerwy na poczę-
stunek krótkie warsztaty mu-
zyczne poprowadził Mariusz
Kaźmierczak, nauczyciel mu-
zyki z ZSP Sulmierzyce. Nagro-
dy i dyplomy wręczył laureatom
wiceburmistrz Ryszard Czusz-
ke.

Konkurs zorganizowały na-
uczycielki języków obcych:
Agnieszka Gniazdowska, Ewa
Szopińska oraz Karolina Wi-
śniewska, które dziękują za po-
moc w realizacji konkursu spon-
sorom: Urzędowi Miejskiemu w
Krotoszynie, Radzie Rodziców
przy Zespole Szkół nr 2 z OI, p.
Adamowi Nowakowi - Hurtownia
Napojów „Nowak”, p. Gabrieli Ko-
śmider – firma Gabi-Plast, p. Zbi-
gniewowi Sójce – piekarnia Sój-
ka, pp. Renacie oraz Krzysztofo-
wi  Maciejaszkom.                (red.)

wany przez nią wykład o walce
płci miał przypomnieć, jak bar-
dzo mężczyzna i kobieta potrze-
bują siebie w codziennym życiu.
Potem recytowano wiersze M.
Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej,
K. I. Gałczynskiego i śpiewano
piosenki E. Demarczyk, A. Ma-
jewskiej i Hanki Ordonówny.
Kilka współczesnych melodii
zagrała na pianinie Anna Le-

wandowska. Do udziału w jed-
nym z konkursów zaproszono
wiceburmistrza Ryszarda Czusz-
ke, którego zmagania publicz-
ność obserwowała z ciekawo-
ścią. Wszystkie panie otrzymały
upominki ufundowane przez kro-
toszyniankę Marię  Bielawską.
Spotkanie przygotowali pracow-
nicy biblioteki i członkowie sto-
warzyszenia ,,Razem”.       (red.)

Muzyka
w Biadkach

Spotkanie
dla serca
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K r ó t k o
Gmina ogłosiła przetarg

na budowę ulic Poziomkowej
i Malinowej w Krotoszynie.
Zadanie obejmuje budowę
na Poziomkowej ciągu pie-
szo-jezdnego o długości oko-
ło 140 i szerokości 5,5 me-
trów, z nawierzchnią z kost-
ki betonowej, odwodnieniem
i przebudową sieci telekomu-
nikacyjnej oraz, na Malino-
wej, ciągu pieszo-jezdnego o
długości około 80 i szeroko-
ści 5,5 metrów, również z
kostki betonowej i z odwod-
nieniem. Roboty winny być
ukończone do 31 sierpnia br.

* * *

Do 30 lipca nowe oblicze
zyska też ulica Zmysłowska.
Zakres robót, zgodnie z ogło-
szeniem przetargowym, obej-
muje wykonanie jezdni o dłu-
gości 232 i szerokości 5 me-
trów z nawierzchnią z mie-
szanek mineralno-bitumicz-
nych. Zbudowane zostaną
także odwodnienia, ściek
przykrawężnikowy oraz
wpusty uliczne do istniejące-
go w ulicy kanału deszczowe-
go. Wjazdy do posesji i podej-
ścia do furtek będą wykona-
ne z kostki brukowej.

W dniach 8 i 9 marca 2010
odbył się w Poznaniu kongres po-
święcony dwudziestoleciu samo-
rządu terytorialnego. Obrady ple-
narne poprzedzone zostały zgro-
madzeniami ogólnymi Związku
Gmin Wiejskich, Związku Powia-
tów Polskich, Związku Miast Pol-
skich, Związku Gmin Związku Wo-
jewództw RP oraz Unii Miasteczek
Polskich. W obradach popołudnio-
wych udział wziął prezydent Lech
Kaczyński, głos zabrał także pre-
mier pierwszego demokratyczne-
go rządu polskiego - Tadeusz Ma-
zowiecki, który wchodząc na salę

Sportowy jubileusz

Gośćmi uroczystości jubile-
uszowej byli: krewni jubilata,
przyjaciele, samorządowcy,
współpracownicy, byli prezesi i
członkowie zarządu oraz klubu
kibica LKS Ceramik tudzież
działacze sportowi z całego
kraju.

Lech Pauliński urodził się
3 lutego 1940 r. w Sulmierzy-
cach. W wieku 15 lat rozpoczął
treningi zapaśnicze w Sulmir-
czyku pod okiem trenera Ko-
niecznego. Szybko stał się czo-
łowym zapaśnikiem kraju i re-
prezentantem Polski. W 1970 r.
został trenerem koordynato-
rem w Krotoszynie, gdzie 2 lata
wcześniej utworzono filię Sul-
mirczyka. Sekcja ta zaczęła od-
nosić sukcesy większe aniżeli
klub macierzysty.

Po czterech latach patronat
nad nią objęła KPCP, a klub
przemianowano na LKS Cera-
mik. Pauliński kieruje nim do
dziś. W latach 1998-2001 był
trenerem kadry Polski w sumo,
zdobył z nią drużynowe wice-
mistrzostwo świata i mistrzo-
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5 marca burmistrz Krotoszyna Julian Jokœ z³o¿y³ gratulacje Lechowi Pauliñskiemu z okazji po-
dwójnego jubileuszu: 55-lecia dzia³alnoœci sportowej oraz 70. urodzin.

stwo Europy. Został uhonoro-
wany wieloma odznaczeniami,
min. Złotym Krzyżem Zasługi

w 1984 roku, Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia
Polski w 1997 roku, a w 2009 -

od  Europejskiej Federacji Spor-
tu Zapaśniczego - Złotą
Gwiazdą FILA.                      (eliz)

obrad, przywitany został długą
owacją na stojąco.

Obecni byli także Bronisław
Komorowski, Jerzy Szmajdziński
oraz profesorowie Jerzy Regulski
i Michał Kulesza - twórcy reformy
samorządowej. W wystąpieniach
gości podkreślano wagę reformy
samorządowej w kształtowaniu ob-
licza współczesnej polskiej demo-
kracji. Obradom z uwagą przysłu-
chiwała się kilkuosobowa grupa
samorządowców krotoszyńskich z
burmistrzem Julianem Joksiem i
przewodniczącą Rady Miejskiej
Zofią Jamką.                 Jacek Kępa

25 marca Rada Miejska w Kro-
toszynie rozpatrzy dwie uchwały w
sprawie nadania honorowego oby-
watelstwa osobom zasłużonym dla
naszego miasta. Burmistrz Julian
Jokś podpisał w ostatnich dniach
uzasadnienie do projektów uchwał
o nadaniu tytułu Honorowy Oby-
watel Krotoszyna słynnym osobom
pochodzącym z naszego miasta:
profesorowi Andrzejowi Stefań-
skiemu i Agnieszce Duczmal, a Ka-
pituła jednogłośnie zaakceptowa-
ła wnioski.

Wnioski o uhonorowanie w ten
sposób obojga muzyków złożyło
Stowarzyszenie Wychowanków i
Nauczycieli Gimnazjum i Liceum

Nowi honorowi
Ogólnokształcącego im. Hugona
Kołłątaja w Krotoszynie tudzież
Burmistrz Krotoszyna. Kapituła
Tytułu Honorowy Obywatel Kroto-
szyna zaopiniowała oba jednogło-
śnie pozytywnie na posiedzeniu 8
marca br. Z treścią projektów
uchwał oraz ich uzasadnieniem
można się zapoznać w BIP-ie.

Dotychczas honorowe obywa-
telstwo Krotoszyna dostały nastę-
pujące osoby: Maksymilian Her-
wich (+), Zofia Kędzierska (+),
Cees A. Verspuij, Kees van der Wer-
den, Werner Gellner, Kamila Pate-
rek-Riedrich, Bernd Benner, Jean
Claude-Remaud, Wolfgang Spitha-
ler.                                             (eliz)

Dwaj studenci holender-
skiego Uniwersytetu Nauk Sto-
sowanych SAXION przebywają
w Krotoszynie od 8 lutego. Pro-
wadzą u nas badania w ramach
projektu „Rozwój i kreatyw-
ność regionu”. Ich celem jest
określenie możliwości rozwoju
turystycznego naszej gminy.
Jako obserwatorzy z zewnątrz
przyglądają się bezstronnie,
krytycznie i jednocześnie z du-
żym zainteresowaniem naszym
zabytkom, miejscom pamięci,
ciekawym zakątkom. Poznają
historię i dzień dzisiejszy, oko-
liczne trasy rowerowe i obsza-
ry wykorzystywane w lokalnej
turystyce pieszej. Efekty ich
pracy badawczej zostaną wyko-
rzystane przy planowaniu dzia-
łań promocyjnych. Projekt bę-
dzie prowadzony do 28 czerw-
ca br.

Dużym ułatwieniem w po-
znawaniu naszej gminy będą
dla Holendrów rowery, zakupio-
ne w tych dniach przez Urząd
Miejski i oddane gościom do
użytku na czas pobytu w Kro-

Holendrzy na rowerach
Dwaj holenderscy studenci zwiedzaj¹ od zesz³ego tygodnia nasz¹ gmi-
nê, poruszaj¹c siê na jak najbardziej pasuj¹cych do tej nacji pojazdach
- na rowerach.

toszynie. 11 marca burmistrz Ju-
lian Jokś i wiceburmistrz Franci-
szek Marszałek osobiście przete-
stowali sprawność dostarczonych
do Urzędu jednośladów, po czym
przekazali je mieszkańcom kraju,

w którym rower jest powszech-
nym środkiem transportu.

Po zakończeniu projektu ba-
dawczego rowery będą wykorzy-
stywane przez gońców urzędo-
wych.                                      (eliz)

Samorz¹d 2010
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I Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości.

1. Nr dziaůki 6353, ark. mapy 106, obrćb: 0001, m. Krotoszyn,

o pow. 800 m˛, KW 34196, przy ul. Dobrej,

2. Nr działki 6368, ark. mapy 106, obręb: 0001, m. Krotoszyn,

o pow. 742 m˛, KW 34229, przy ul. Przyjaznej,

3. Nr dziaůki 6370, ark. mapy 106, obrćb: 0001, m. Krotoszyn,

o pow. 675 m˛, KW 34229, przy ul. Przyjaznej,

4. Nr dziaůki 6371, ark. mapy 106, obrćb: 0001, m. Krotoszyn,

o pow. 690 m˛, KW 34201, przy ul. Radosnej,

5. Nr dziaůki 6372, ark. mapy 106, obrćb: 0001, m. Krotoszyn,

o pow. 675 m˛, KW 34229, przy ul. Przyjaznej,

6. Nr dziaůki 6374, ark. mapy 106, obrćb: 0001, m. Krotoszyn,

o pow. 675 m˛, KW 34229, przy ul. Przyjaznej,

II Opis nieruchomości.

Nieruchomości wymienione w pkt. I poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 przeznaczone do sprzedaży położone są w

rejonie ul. Dobrej, Przyjaznej oraz Radosnej przy drodze o nawierzchni gruntowej. Najbliżej położo-

na infrastruktura komunalna taka jak: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomu-

nikacyjna znajduje się w ulicy Gorzupskiej.

III Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna za-

twierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/213/2000 z dnia 26 października 2000 roku stano-

wią tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego. Teren oznaczono na rysunku planu symbolami M1;

M2.

IV Termin zagospodarowania nieruchomości.

Nie określa się.

V Cena wywoławcza nieruchomości w złotych netto.

1. dz. nr 6353 48.300,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzysta złotych)

2. dz. nr 6368 46.550,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych)

3. dz. nr 6370 42.750,00 zł (czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)

4. dz. nr 6371 43.700 ,00zł (czterdzieści trzy tysiące siedemset złotych)

5. dz. nr 6372 42.750,00 zł (czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)

6. dz. nr 6374 42.750,00 zł (czterdzieści dwa tysięce siedemset pięćdziesiąt złotych).

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w wys. 22% od zaproponowanej w przetargu

ceny.

VI Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie  w sali

nr 41 o godz. 10:00.

Upoważnieni do wzięcia udziału w przetargu są wszyscy, którzy wpłacą wadium w wysokości 4.000,00

złotych. Wadium z określeniem nr działki należy wpłacić najpóźniej do 16 kwietnia 2010 roku na

konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie prowadzonego przez BZ WBK Krotoszyn 50 1090 1157

0000 0000 1501 5855.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, nato-

miast pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się. W przypadku wygrania przetargu i nieprzy-

stąpienia do zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym dniu – wadium ulega przepadkowi.

VII Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

VIII Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w godz. od 8.00-15.00 w Urzędzie Miej-

skim w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7, pokój 24, tel. 62 7227432.

Burmistrz zastrzega sobie możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Burmistrz Krotoszyna podaje do wiadomości, że w Urzędzie Miej-
skim na tablicy ogłoszeń został umieszczony wykaz lokali miesz-
kalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównych najem-
ców.

Tam również został umieszczony wykaz nieruchomości grunto-
wych przeznaczonych do wydzierżawienia. Z treścią obu wykazów
można zapoznać się także na stronie internetowej www.krotoszyn.pl

(um)

Cena wywoławcza za wydzierżawienie wyżej opisa-

nej nieruchomości rolnej wynosi równowartość 7 q

żyta w stosunku rocznym. Termin wnoszenia dzier-

żawy do 15 kwietnia 2010 r. oraz do 31 marca każ-

dego roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium gotówką w wysokości 200,00

zł w kasie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (pokój

nr 26) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego

w Krotoszynie 50 1090 1157 0000 0000 1501 5855.

Termin wniesienia wadium upływa 26 marca br. roku

o godz. 14.00. Za wniesienie wadium uważa się za-

księgowanie środków na koncie tutejszego Urzędu

w powyższym terminie.

2. Złożenie „Oświadczenia przystępującego do

przetargu”

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg

wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzier-

żawnego. Wadium przepada w razie uchylenia się

uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia

umowy dzierżawy.

Przetarg odbędzie się 31 marca 2010 roku o godz.

9.00  w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłą-

taja 7 sala nr 40.

Umowa dzierżawy z osobą, która wygra przetarg,

zostanie zawarta na okres 8 lat. Burmistrz zastrze-

ga sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wy-

brania którejkolwiek z ofert.

Og³oszenie o przetargu Og³oszenie
o przetargu

Burmistrz Krotoszyna og³asza przetarg
ustny nieograniczony na wydzier¿awienie
nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej
ewidencyjnie jako dzia³ka nr 73, Osusz,
o powierzchni 0,67 ha, ksiêga wieczysta
KW 29314, stanowi¹cej w³asnoœæ Miasta
i Gminy Krotoszyn, przeznaczenie - grun-
ty orne (R IIIa).

Wykaz na tablicy

Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek Kêpa (red. nacz.),
Monika Menzfeld-Czubak. Korekta: Urszula Makie³a. Wspó³pracownicy: S³awomir Horyza, Marlena Nabzdyk, Lechos³aw Witek, Roman Wosiek, Rafa³
Patalas. Adres: Urz¹d Miejski w Krotoszynie,  ul. Ko³³¹taja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 062 722 74 52, is@um.krotoszyn.pl. Sk³ad: Intelis
Media, druk: Agora Pi³a. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

Burmistrz Krotoszyna og³asza drugi przetarg ustny nieograniczony na
sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowych przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe po³o¿onych w Krotoszynie przy ulicy Dobrej, Przyjaznej
oraz Radosnej.
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5 marca w Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej odbył się
wernisaż wystawy Przemysława
Kępy. Na ekspozycję składają się
rysunki zwierząt, budynków i
portrety dzieci. Przy kawie licz-
nie przybyli goście rozmawiali z
autorem o zaprezentowanych
pracach i technice rysowania.
Wystawę można oglądać do koń-
ca marca.

Przemysław Kępa jest ar-
tystą samoukiem. Ukończył kro-

4 marca na terenie Zespołu
Szkół im. ks. Jana Twardowskie-
go w Chwaliszewie odbyła się
akcja antynikotynowa pt. „Hej
Małolaty! Palenie to same stra-
ty!”.

W tym dniu młodzież gimna-
zjalna obejrzała w sali gimna-
stycznej przedstawienie na te-
mat szkodliwości palenia. Potem
każda klasa przedstawiła anty-
reklamę papierosów w dowolnej
formie. Jury po burzliwiej dysku-

W przedszkolu Maciuś 8
marca obchodziliśmy Dzień Ko-
biet. Jest to święto bardzo lubia-
ne przez dzieci. Chłopcy od sa-
mego rana przygotowują nie-
spodzianki.

„Wszystkie panie i dziew-
czynki dziś dostaną upominki”.

4 marca w  Gimnazjum nr 2
w Krotoszynie odbyła się III Po-
wiatowa Olimpiada Fizyczna
pod patronatem Starosty Kroto-
szyńskiego i Burmistrza Kroto-
szyna, zorganizowana przez Sa-
morządowy Ośrodek Doskonale-
nia Nauczycieli w Krotoszynie.
W Olimpiadzie wzięli udział
uczniowie ze szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych po-

wiatu krotoszyńskiego. Prace
oceniała komisja złożona z na-
uczycieli fizyki i astronomii ze
szkół uczniów biorących udział
w konkursie. Przed wręczeniem
nagród, wszystkich zachwycił
wykład profesora Rufina Maka-
rewicza „Akustyka koncertu roc-
kowego”.

Laureaci, szkoła ponad-

gimnazjalna

- I miejsce:  Karol Kowalczyk
– I Liceum Ogólnokształcące
- II miejsce:  Agnieszka Nowa-
czyńska – I Liceum Ogólno-
kształcące
- III miejsce: Joanna Siecla –
I Liceum Ogólnokształcące

Ponadto komisja przyznała
trzy wyróżnienia: Anna Plewiń-
ska – I Liceum Ogólnokształcą-

Najlepsi fizycy
III Powiatowa Olimpiada Fizyczna i wyk³ad profesora Rufina Makarewicza UAM Poznañ „Akustyka koncertu rockowego”.

ce w Koźminie Wlkp., Patryk
Bierła – I Liceum Ogólnokształ-
cące w Koźminie Wlkp., Magda-
lena Rączka – I Liceum Ogólno-
kształcące w Koźminie Wlkp.

Laureaci, gimnazjum

- I miejsce: Marzena Wojtko-
wiak – Gimnazjum nr 4 w Kro-
toszynie;  Krystian Glapa – Gim-
nazjum nr 2 w Krotoszynie; Do-
minik Heinisch - Gimnazjum nr

2 w Krotoszynie
- II miejsce: Norbert Kokot –
Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie;
Arkadiusz Brenk – Gimnazjum
nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Od-
działami Integracyjnymi w Kro-
toszynie; Dawid Marszałkiewicz
– Zespół Szkół w Sulmierzycach
- III miejsce:  Zofia Mroczek –
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie

(sodn)

Palenie to straty

sji uznało, że najlepszą antyrekla-
mę przygotowała klasa IIIb, któ-
ra otrzymała za to w nagrodę
„Bon na niepytanie” na 12 marca
oraz słodki upominek.

Szkolna akcja obejmowała
także wystawę plakatów uczniów
przygotowanych na konkurs an-
tynikotynowy. Najbardziej orygi-
nalne zostały wykonane przez
Partycję Śliwińską, Joannę Ję-
drzejak i Aleksandrę Krzyża-
nowską. Laureatki otrzymały dy-
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Rysunki w bibliotece

toszyńskie Technikum Przemy-
słu Mięsnego i Akademię Rol-
niczą we Wrocławiu. Mieszka w
Austrii, ale nie zapomniał o ro-
dzinnych stronach. Rysuje od
dawna, ale dopiero od 2005 roku
podchodzi do swojego hobby bar-
dziej poważnie. W naszej biblio-
tece miał już wcześniej dwie wy-
stawy: jedną z portretami dzie-
ci, drugą z architekturą Kroto-
szyna.                Wiesława Patalas

(eliz)
plomy oraz nagrody.

Szkolny pedagog przepro-
wadził w każdej klasie gimna-
zjum zajęcia profilaktyczne na
temat zagrożeń płynących z
palenia papierosów.

Takie akcje budzą w mło-
dym człowieku refleksję nad
swoim postępowaniem i przy-
czyniają się do pozytywnego
myślenia i właściwego działa-
nia.

Ilona Jamry (eliz)

Dzieñ Kobiet w przedszkolu
Tym razem były to wiosenne ka-
napki. Nie obyło się bez pomocy
dziewczynek, które z chęcią po-
magały w przygotowaniach. Ka-
napki były smaczne i kolorowe.
A potem życzenia, całuski i małe
co nieco dla każdej dziewczyn-
ki.                                         (pm)
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Sprawozdanie z działalności

Komisji Społecznej

Komisja Społeczna Rady Miej-
skiej V kadencji działała w skła-
dzie: E. Jokiel – przewodniczący,
K. Manista – zastępca przewodni-
czącego, członkowie: C. Grenda,
R. Łopaczyk, G. Nowacki, R. Olej-
nik, P. Radojewski i M. Skotarek.
Posiedzenia komisji odbywały się
zgodnie z przyjętym planem pra-
cy Rady Miejskiej i planem pracy
komisji.

I posiedzenie KS odbyło się 22
stycznia 2009 r., na którym komi-
sja zaopiniowała 6 projektów
uchwał RM i zgłosiła 3 wnioski.
Członkowie komisji przyjęli spra-
wozdanie z działalności KS w
2008r. oraz plan pracy w 2009 r.
Ponadto przyjęto propozycje te-
matów do planu pracy Rady Miej-
skiej.

II posiedzenie KS odbyło się 19
lutego 2009 r. Członkowie komisji
zapoznali się z działalnością Huf-
ca Krotoszyńskiego i jego rolą w
życiu społeczno-kulturalnym Mia-
sta i Gminy Krotoszyn.Wysoko
oceniono jego działalność i przy-
jęto 4 wnioski. Komisja zaopinio-
wała 5 projektów uchwał RM. Z
planu pracy komisji zapoznano się
z harmonogramem świąt pań-
stwowych i lokalnych, kalenda-
rzem imprez kulturalnych i tury-
styczno-sportowych MiG Kroto-
szyn w 2009 r.  Komisja opowie-
działa się za przyjęciem opinii ze-
społu ds. nazewnictwa ulic w spra-
wie zmiany nazwy części ul. Wiej-
skiej w Krotoszynie. Ponadto
członkowie komisji zapoznali się:
- z informacja dotyczącą analizy i
oceny funkcjonowania strefy płat-
nego parkowania i efektów finan-
sowych w 2008r.;
- z realizacją wniosków złożonych
przez MiG Krotoszyn o zewnętrz-
ne dofinansowanie projektów nie-
inwestycyjnych w latach 2007-
2008;
- z informacją na temat aktualne-
go stanu systemu w zakresie roz-
wiązywania problemu narkoma-
nii. W temacie tym zgłoszono 1
wniosek. Ponadto komisja wysłu-
chała odpowiedzi na pytania do-
tyczące zamiaru likwidacji Przed-
szkola nr 6 oraz zamiaru utworze-
nia szkoły niepublicznej przy Gim-
nazjum nr 2 w Krotoszynie.

III posiedzenie KS odbyło się
19 marca 2009r. Komisja zapozna-
ła się ze sprawozdaniem z reali-
zacji Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Narkomanii
dla MiG Krotoszyn w 2008r. i przy-
jęła 5 wniosków. Zaopiniowała 8
projektów uchwał RM i przyjęła

wniosek, wskazując na pilną po-
trzebę budowy budynku komunal-
nego. W sprawach wynikających
z planu pracy komisja zapoznała
się z działalnością KOK-u za II pół-
rocze 2008r. oraz planem działa-
nia na 2009r. W temacie tym od-
stąpiła od wydania opinii i w
związku z tym przyjęła 2 wnioski:
o opinię Społecznej Rady Progra-
mowej przy KOK-u i o powołanie
zespołu do przeprowadzenia wi-
zji lokalnej w kinie ,,Przedwiośnie”
pod kątem planowanych prac re-
montowych i przedstawienie
uwag. Ponadto KS zapoznała się
z informacją KOK-u na temat po-
mocy merytorycznej kierowanej
do środowiska wiejskiego z
uwzględnieniem grup wiekowych
oraz z informacją na temat stanu
przygotowań placówek oświato-
wych do ewentualnego wdrażania
założeń reformy oświatowej.

IV posiedzenie KS odbyło się
17 kwietnia 2009r. Komisja pozy-
tywnie zaopiniowała sprawozda-
nie z wykonania budżetu za 2008r.
Przyjęła program obchodów 70.
rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej wraz z wnioskiem o uczcze-
nie mieszkańców powiatu kroto-
szyńskiego-ofiar niemieckiego
nalotu lotniczego na pociąg ewa-
kuacyjny w Kole w dniu 2 wrze-
śnia 1939r. w formie tablicy pa-
miątkowej na głazie narzutowym
usytuowanym na skraju parku w
pobliżu dworca PKP przy ul. Dwor-
cowej. Zaopiniowała 8 projektów
uchwał RM. W ramach planu pra-
cy komisji zapoznano się i przyję-
to informację o współpracy i sto-
sunkach wzajemnych z zaprzyjaź-
nionymi miastami w Niemczech,
Holandii, Francji, Litwy i Turcji w
latach 2006-2008. Ponadto, po za-
poznaniu się z protokołem z wizji
lokalnej w kinie, przeprowadzonej
dnia 9.04. 2009r. pod kątem plano-
wanych prac inwestycyjno-remon-
towych, KS pozytywnie zaopinio-
wała sprawozdanie z działalności
KOK-u za 2008r. oraz plan działa-

nia na 2009r. Jednocześnie przy-
jęła wniosek o podjęcie celowych
działań remontowo-inwestycyj-
nych w kinie ,, Przedwiośnie” usta-
lonych przez powołany zespół.

V posiedzenie KS odbyło się 21
maja 2009r. Komisja przyjęła in-
formację Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w
Krotoszynie dotyczącą stanu sa-
nitarnego i sytuacji epidemiolo-
gicznej MiG Krotoszyn w 2008r.
oraz zgłosiła 2 wnioski. Zaopinio-
wała 5 projektów uchwał RM oraz
zgłosiła 2 wnioski. W sprawach
wynikających z planu pracy komi-
sja przyjęła informacje na tematy
- edukacji ekologicznej realizowa-
nej przez Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej w Kroto-
szynie, placówki oświatowe i sto-
warzyszenia wraz z wnioskiem o
przywrócenie pojemników do se-
gregacji odpadów i zabezpiecze-
nie środków na to zadanie;
- form ochrony środowiska przy-
rodniczego w MiG Krotoszyn. Po-
nadto wydała opinię w sprawie
usunięcia z budynku ratusza ta-
blicy upamiętniającej ślubowanie
wierności ludowej ojczyźnie przez
młodzież krotoszyńską w dniu
24.09.1966r.

VI posiedzenie KS odbyło się
18 czerwca 2009r. Komisja przy-
jęła informacje na następujące te-
maty:
- Analiza i ocena funkcjonowania
małych i średnich firm działają-
cych na terenie MiG Krotoszyn;
- Analiza funkcjonowania budow-
nictwa komunalnego i socjalnego
w MiG Krotoszyn wraz z wnio-
skiem o przyśpieszenie prac zwią-
zanych z budową budynku komu-
nalnego. Komisja zaopiniowała 6
projektów uchwał RM. Realizując
plan pracy komisja przyjęła spra-
wozdanie z działalności klubów
sportowych i UKS-ów działają-
cych w MiG Krotoszyn z wnio-
skiem o zwiększenie środków fi-
nansowych na remont sali spor-

towej OSiR-u wraz z zapleczem
oraz przyjęła informację o sytuacji
w publicznej służbie zdrowia na
terenie MiG Krotoszyn.

VII posiedzenie KS odbyło się
14 sierpnia 2009r. Komisja przy-
jęła informację na temat przygo-
towania do nowego roku szkolne-
go 2009/2010. Zaopiniowała 16
projektów uchwał RM oraz przy-
jęła 2 wnioski w sprawie:
- utworzenia stanowiska doradcy
metodycznego z chemii;
- informacji na temat realizacji
wieloletniego planu rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych za lata
2007-2009.  W ramach realizacji
planu pracy komisja przyjęła in-
formacje na temat :
- Ochrona przeciwpożarowa w
MiG Krotoszyn – stan bezpieczeń-
stwa i potrzeby wraz z wnioskiem
o zakup niezbędnego sprzętu i
wyposażenia ;
- Cele i zdania oraz funkcjonowa-
nie struktur Obrony Cywilnej w
gminie.

VIII  posiedzenie KS odbyło się 24
września 2009r. Komisja przyjęła
informację o przebiegu wykonania
budżetu MiG Krotoszyn za I pół-
rocze 2009r. Zaopiniowała 10 pro-
jektów uchwał RM. W ramach re-
alizacji planu pracy komisja przy-
jęła informacje na następujące
tematy:
- Informacja Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Krotoszy-
nie na temat potrzeb w zakresie
profilaktyki rozwoju na podstawie
dotychczasowych badań;
- Analiza wyników egzaminów w
szkołach podstawowych i gimna-
zjach za rok szkolny 2008/2009.;
- Informacja o przebiegu akcji
LATO 2009;
- Informacja na temat aktualnego
stanu przygotowań i potrzeb zwią-
zanych z budową budynku komu-
nalnego. Jednocześnie przyjęto 4
wnioski.

IX posiedzenie KS odbyło się
22 października 2009r. Komisja
wydała pozytywną opinię wraz z
wnioskiem w sprawie dofinanso-
wania w 2010r. budowy dróg gmin-
nych w miejscowościach Biadki i
Raciborów z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Zaopiniowała
3 projekty  uchwał RM oraz zgło-
siła 2 wnioski w sprawie :
- usunięcia tablicy poświęconej
pamięci Franciszka Pukackiego ,
umieszczonej na głazie  przy ul.
Raszkowskiej;
- sporządzenia przez zespół ds.
nazewnictwa ulic propozycji nazw
ulic dla miasta Krotoszyna. Po-
nadto przyjęła informacje o do-
tychczasowej działalności i zamie-
rzeniach na przyszłość Gminnego
Centrum Informacji i Centrum
Koordynacyjno-Informacyjnego
wraz z wnioskiem o zabezpiecze-
nie w projekcie budżetu na 2010r.
środków finansowych na działal-
ność GCI.

X posiedzenie KS odbyło się 19
listopada 2009r. Komisja przyjęła
informację o aktualnej sytuacji w
rolnictwie na terenie MiG Kroto-
szyn. Zaopiniowała 18 projektów
uchwał RM i zgłosiła 2 wnioski.

Ponadto przyjęła do wiadomości
lokalny program wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i mło-
dzieży uczęszczających do szkół
prowadzonych przez MiG Kroto-
szyn na 2009r. Wydała pozytywną
opinię w sprawie wniosku :
- o ufundowanie tablicy pamiątko-
wej na budynku Szkoły Podstawo-
wej w Gorzupi;
- o upamiętnienie postaci Tade-
usza Fenrycha- burmistrza Kroto-
szyna w latach 1931-1939.
Natomiast w związku z wnioskiem
Dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Kro-
toszynie w sprawie umieszczenia
w WPI rozbudowy Sali gimna-
stycznej i zaplecza socjalnego
Komisja Społeczna zwróciła się do
Burmistrza o dokonanie analizy
bazy sportowej w placówkach
oświatowych w celu określenia
hierarchii potrzeb oraz przepro-
wadzenie pogłębionych prac stu-
dyjnych w zakresie przyjęcia kon-
cepcji budowy sali sportowej wraz
z zapleczem w Gimnazjum nr 4.
Ponadto przyjęto wniosek, by na
posiedzeniach komisji i sesji był
obecny przedstawiciel ,,Informa-
cji Samorządowych”.

XI  posiedzenie KS odbyło się
15 grudnia 2009r. Komisja odbyła
wspólne posiedzenie z Komisją
Budżetowo-Gospodarczą w związ-
ku z omawianiem projektu budże-
tu na 2010r.  Po dyskusji KS pozy-
tywnie zaopiniowała projekt bu-
dżetu wraz 3 wnioskami. Przyjęła
propozycje tematów do planu pra-
cy komisji na 2010r oraz  wniosek
, by w planie pracy RM zamieścić
temat:,, Informacja o przyznanych
i wydatkowanych środkach finan-
sowych przez Rady Osiedli w la-
tach 2007-2009 oraz plan wydat-
ków na 2010 r. Komisja zaopinio-
wała 5 projektów uchwał RM. Po-
nadto zwróciła się z wnioskiem do
Burmistrza, by w ramach obcho-
dów 70. rocznicy zbrodni katyń-
skiej w MiG Krotoszyn objął pa-
tronat nad organizacją konkur-
sów plastycznego i historycznego
dla uczniów szkół krotoszyńskich.

Podsumowując działalność
Komisji Społecznej w 2009r. odno-
tować należy, iż komisja odbyła 11
posiedzeń (w tym dwa posiedze-
nia wspólne komisji stałych RM ),
zaopiniowała 91 projektów
uchwał Rady Miejskiej, zgłosiła i
przyjęła 45 wniosków oraz wyda-
ła 8 opinii , przeprowadziła 1 wizję
lokalną. Członkowie komisji zgłosili
kilka tematów do planu pracy Rady
Miejskiej na 2010r. W trakcie wszyst-
kich  posiedzeń komisji zawsze było
kworum, co pozwoliło podejmować
prawomocne decyzje i opinie. Listy
obecności na posiedzeniach są za-
łączone do protokołów z poszczegól-
nych posiedzeń. Zestawienie łączne
obecności   na posiedzeniach stano-
wi załącznik  do sprawozdania. Fre-
kwencja ogólna wynosi : 89, 77 %.

Pragnę podziękować wszystkim
członkom Komisji Społecznej, Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej, Burmi-
strzowi i jego zastępcom, radnym z
pozostałych komisji oraz pracowni-
kom Urzędu Miejskiego za współpra-
cę w rozwiązywaniu problemów na-
szej lokalnej społeczności.

Przewodniczący  Komisji

Społecznej

Edward   Jokiel

Komisje w 2009 roku
Na wniosek naszych radnych przedstawimy w Informacjach Samorz¹do-
wych naszym Czytelnikom roczne sprawozdania z pracy komisji sta³ych
krotoszyñskiej Rady Miejskiej. W tym wydaniu publikujemy pierwsze z
nich, kolejne bêd¹ w dwóch nastêpnych wydaniach - mamy trzy komi-
sje.
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UWAGA!  ANKIETY PROSIMY WRZUCAÆ DO URNY WYSTAWIONEJ W PUNKCIE INFORMACYJNYM URZÊDU MIEJSKIEGO
W KROTOSZYNIE UL. KO££¥TAJA 7  LUB WYS£AÆ POCZT¥ ELEKTRONICZN¥ na adres:   um@krotoszyn.pl

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 2139B/2006

Burmistrza Krotoszyna

z dnia  27 lipca 2006 r.

2 marca Urząd Miejski w Krotoszynie odwie-
dził Tomasz Pawłowski, zwany Tomkiem Wędrow-
niczkiem.

Pan Tomek od ponad 20 lat podróżuje codzien-
nie po Polsce, odwiedzając głównie samorządy.
Zna na pamięć nazwiska prawie wszystkich ak-
tualnych burmistrzów, wójtów i prezydentów w
miejscowościach, które odwiedził w swoim życiu.
W Urzędzie Miejskim w Krotoszynie był po raz
kolejny. Każdą wizytę ma udokumentowaną zdję-
ciami i wycinkami z prasy w swoich licznych al-
bumach pamiątkowych. W naszym mieście odwie-
dził także Starostwo Powiatowe i Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pan Tomek roz-
mawiał z burmistrzem Julianem Joksiem oraz in-
nymi osobami, które pamiętał z poprzednich wi-
zyt. Na pamiątkę wręczono mu kilka gadżetów
promocyjnych.                                                   (eliz)

Lista organizacji po¿ytku publicznego dzia³aj¹cych na
terenie powiatu krotoszyñskiego, na które mo¿na
przekazaæ 1% podatku dochodowego za rok 2009.

KRS 0000044082 - Fundacja „Szpital Powiatowy w
Krotoszynie”
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z pomoc¹”
cel: dla Joanny Wojciechowskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
cel: dla Bartosza Bandura
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
cel: dla Klaudii i Patrycji Œwiderskich 
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
cel: dla Micha³a Grabowskiego
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
cel: dla Magdaleny Rogowskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
cel: dla Wiktorii Matysiak
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
cel: dla Dominiki Brylewskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
cel: dla S³awy Czubak
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
cel: dla Zuzanny Skowroñskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
cel: dla Olgi Zawodnej z Biadek
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz
Pomocy Szko³om „Przyjazna Szko³a”, cel: Zespó³ Szkó³ nr
1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie, nr ident.
092900153952
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz
Pomocy Szko³om „Przyjazna Szko³a”, cel: Zespó³ Szkó³ nr
2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie, Plac Szkolny
19, nr ident. 092900155202
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz
Pomocy Szko³om „Przyjazna Szko³a”, cel: Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszy-
nie, nr ident. 092900000806
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz
Pomocy Szko³om „Przyjazna Szko³a”, cel: Przedszkole nr 3
w Krotoszynie, nr ident. 600000058812
KRS 0000065247 - Wielkopolskie Stowarzyszenie
Sportowe - cel: dla LKS Ceramik Krotoszyn
KRS 0000086481 - Towarzystwo Atletyczne „Rozum” w
Krotoszynie
KRS 0000126050 - Integracyjny Klub Sportowy „Sparta-
kus”
KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w
Krotoszynie
KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w
Krotoszynie, cel: dla Zuzanny P³aczek
KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w
Krotoszynie, cel: dla Krzysztofa Strasburgera
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Chor¹giew Wielkopolska - cel: Hufiec Krotoszyn
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Chor¹giew Wielkopolska - cel: 23 DSH SKAUT Hufiec
Krotoszyn
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Chor¹giew Wielkopolska - cel: Hufiec KoŸmin Wlkp.
KRS 0000005943 - Towarzystwo PrzyjaŸni Krotoszyn -
Mejszago³a
KRS 0000225587 - Polski Czerwony Krzy¿ - cel: Krotoszyn
KRS 0000154454 - Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami
w Polsce - cel: Ko³o Krotoszyn
KRS 0000116212 - Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej - cel: dopisek wg
informacji komendanta jednostki OSP w danej miejscowo-
œci
KRS 0000074145 - Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg
Wielkopolski - cel: dla Ko³a Krotoszyn
KRS 0000331288 - Fundacja Wspierania Osób Niepe³no-
sprawnych „Iskierka Nadziei” w Zdunach
KRS 0000050135 - Dolnoœl¹ska Fundacja Rozwoju
Ochrony Zdrowia - cel: PIOTRULA
 (pieni¹dze dla Piotra Wolniaka z Krotoszyna, który w
listopadzie 2009 r. w wyniku wypadku dozna³ z³amania
krêgos³upa)

Opis pól w deklaracjach PIT:
- Nazwa OPP: Nazwa Organizacji Po¿ytku Publicznego
- Numer KRS: Numer Krajowego Rejestru S¹dowego
(KRS)
- Wnioskowana kwota: wnioskowana kwota do przekazania
na rzecz OPP - nie wiêcej jak 1% podatku nale¿nego
- Cel szczegó³owy: uszczegó³owienie adresata lub celu na
który zostanie przekazana darowizna 1%
- Wyra¿am zgodê: wyra¿enie zgody na przekazanie
organizacji po¿ytku publicznego danych o darczyñcy tj.
imienia i nazwiska, adresu podatnika (przekazuj¹cego 1%)
oraz wysokoœci kwoty przekazanej.
Wa¿ne! Dopisek w rubryce „Cel szczegó³owy” PIT-u
skieruje Twój 1% podatku na wskazany cel.

(red.)

Przeka¿ swój procent Wêdrowniczek w mieœcie
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Podstawowym zadaniem każdego samorządu gminnego jest stwarzanie

sprzyjających warunków wszechstronnego rozwoju zamieszkującym jego ob-

szar mieszkańcom. Samorząd odpowiada

zarówno za utrzymanie i odpowiednią ja-

kość służącego temu rozwojowi majątku

w postaci dróg, szkół i budynków, jak i za

budowanie relacji, zapewniających im du-

chową i społeczną aktywność.

Rozwój wspólnoty samorządowej jest nie-

możliwy bez odpowiednich nakładów fi-

nansowych. Dobrze zainwestowane pie-

niądze zapewniają

realizację na-

szych aspiracji

i oczekiwań.

Dlatego też podstawowym i nadzorowanym z naj-

większą starannością zadaniem gminy jest służące

interesom jej mieszkańców gospodarowanie pie-

niędzmi, a sesje, na których zostaje przyjęty budżet

na rok następny i rozliczony budżet za rok poprzedni

są najważniejszymi sesjami w roku.

Pieniądze to najważniejsze narzędzie, dzięki któ-

remu możemy wypełniać stojące przed nami za-

dania. Jak w każdym gospodarstwie

domowym także w gminie budżet to

nic innego, niż zestawienie pieniędzy pozyskanych

i wydanych. Często zdarza się, że wydajemy więcej

niż pozyskujemy. Mamy wtedy do czynienia z defi-

cytem. Musi on pozostawać pod stałą kontrolą, bo

nadmierne zadłużanie się, wszyscy o tym dobrze

wiemy, może mieć bardzo przykre następstwa. Z dru-

giej jednak strony mądrze ulokowane pożyczone pie-

niądze przynoszą doskonałe i po-

żyteczne efekty w przyszłości.

Dlatego pozwalając na po-

wstanie deficytu i pożyczając

pieniądze, trzeba pamiętać o

dodatnich i ujemnych skutkach takich działań.

Zachowanie równowagi między dochodami a wy-

datkami to podstawa trwałego rozwoju, dlate-

go też zanim jakiekolwiek pieniądze wydamy,

musimy sobie z całą jasno-

ścią uświadomić, jaka kwotą

dysponujemy i z jakich źródeł ją uzyskujemy.

Najważniejszym źródłem dochodów gminy są ... sami jej

mieszkańcy. Ich praca oraz podatki, które zapłacą,

stworzą około 43% tegorocznego budżetu, czyli ponad

44,5 miliony złotych. Wypracują je w formie podatków

lokalnych, podatku dochodowego od osób fizycznych

(PIT), podatku dochodowego płaconego przez zakłady

Bud¿et roku 2010
- czyli sk¹d pozyskujemy i na co wydatkujemy gminne pieni¹dze

pracy (CIT) oraz innych podatków i opłat. Ponad 18 milionów złotych, czyli

niecałych 18% budżetu, uzyskamy z funduszy europejskich. Otrzymywany przez

gminę dzięki dobrze przygotowanym wnioskom corocz-

ny zastrzyk finansowy z Unii Europejskiej to widocz-

ne jak na dłoni, bezpośrednie korzyści wynikające

z naszego członkostwa. Można powiedzieć, że co

piąta złotówka naszego budżetu pochodzi z Unii.

Kwotę 27,5 miliona złotych, czyli prawie 27%

gminnych pieniędzy otrzymamy z budżetu pań-

stwa, przede wszyst-

kim na kształcenie

dzieci i młodzieży.

Ostatnim składnikiem

naszych dochodów bę-

dzie 13 milionów dotacji, czyli ponad 12% kwoty do-

chodów, jakie otrzymamy także z budżetu centralne-

go na realizację zadań, zleconych nam przez państwo.

Zakładamy, że w tym roku gmina wypracuje dochód w

kwocie ponad 103 milionów zł. Zostanie on powięk-

szony o 19 milionów złotych, które uzyskamy z pożyczek, obligacji oraz sprze-

daży Zakładu Energetyki Cieplnej.

Razem więc w roku 2010 będziemy mieli do dyspozycji 122 miliony złotych.

Pochodzić one będą z czterech zasadniczych

źródeł: praca samych mieszkańców, kasa

państwowa, Unia Europejska oraz instytu-

cje finansowe.

Prawie jedną trzecią wszystkich pienię-

dzy, bo ponad 37 milionów, wydamy na

oświatę, prawie jedną czwartą, czyli ponad

27 milionów - na sprawy związane z gospo-

darką komunalną i ochroną środowiska, nie-

całych 17 milionów wyłożymy na pomoc spo-

łeczną, ponad 17 milionów to  koszty utrzy-

mania i rozbudowy dróg, 8 milionów, czyli

6,5%, przeznaczymy na funkcjonowanie

urzędu miejskiego, a około 6,5 miliona kosz-

tować będzie krotoszyńska kultura i sport.

Jedna trzecia wymienionych tutaj kwot, czy-

li 43 miliony złotych, zostanie spożytkowa-

na na inwestycje ważne dla przyszłości samorządowej wspólnoty i to od nich

zależeć będzie standard naszego życia w następnych

latach. Za te pieniądze wybudujemy kilometry no-

wej kanalizacji i nowych dróg, dokonamy regulacji

Jawnika, wybudujemy poldery zalewowe, uzbro-

imy tereny strefy ekonomicznej, zmodernizuje-

my budynki gminnych szkół i instytucji. Wszyst-

kie te przedsięwzięcia poprawią społeczną i eko-

nomiczną sytuację Krotoszyna, a ich realizacja

stworzy dobre warunki jego wszechstronnego

rozwoju w latach następnych.

                                 Grzegorz Galicki, Jacek Kępa

Bud¿et roku 2010
- czyli sk¹d pozyskujemy i na co wydatkujemy gminne pieni¹dze

122 mln


