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WOŚP

Tym razem w Swarzędzu zebraliśmy w sumie 45.860 zł, a Swarzędzkie złote serduszko z cyrkonią zostało zlicytowane za
10.600 zł! Kupił je Swarzędzanin Roku Wojciech Staniszewski - firma STS. Gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą licytację.

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zgromadził w niedzielę w hali SKS "Unia" rzesze swarzędzan. Sztab
pod kierownictwem Ewy Małeckiej przygotował wspaniałe atrakcje. Największa zapowiadana była na godz. 11.00 - miał to być
niezwykle widowiskowy start balonu na boisku SKS "Unia". Niestety niesprzyjająca pogoda pokrzyżowała plany lotników
i uniemożliwiła start balonu.

Wspólna wigilia

Latać każdy może

Fot. OPS

Oficjalne otwarcie koncertu XV finału
WOŚP nastąpiło ok. godz. 12.00. W tym
roku atrakcją licznych licytacji były zafundowane przez Aeroklub Poznański
zaproszenia na przeloty turystyczne:
4 pojedyncze na przelot balonem, 3 pojedyncze na przelot śmigłowcem, 6 pojedynczych na przelot samolotem Wilga,
2 pojedyncze na przelot szybowcem,
4 podwójne na przelot samolotem AN,
4 pojedyncze loty na paralotni z instruktorem. Natomiast 31 Baza Lotnicza w
Krzesinach ufundowała do zlicytowania
trzy podwójne zaproszenia do zwiedzenia lotniska w Krzesinach i bliskiego
kontaktu z F16.

23 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne, zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz oraz Ośrodek Pomocy Społecznej przy
pomocy Caritas działających przy parafiach na terenie gminy.
dokończenie na str. 3

Serce z cyrkonii

za 10.600 zł!

Najcenniejszym przedmiotem, który
wylicytowano w Swarzędzu była cyrkonia w złotej oprawie w kształcie serca z
okolicznościowym grawerunkiem.
dokończenie na str. 8 i 9
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Tylko do końca 2007 roku ważne będą
„stare” dowody osobiste. Zaparaszamy
do UMiG po nowy dowód.

Rok 2007 kończy siedmioletni okres, w
którym osoby posługujące się starymi
dowodami osobistymi zobowiązane były
wystąpić o ich wymianę. Oznacza to, że z
dniem 31 grudnia 2007 r. zielone, książeczkowe dowody osobiste tracą ważność.
Przez ostatnie sześć lat pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz wymieniali „stare” dowody osobiste, wydane
przed 2000 rokiem . W tym czasie wydano
mieszkańcom naszej gminy 24.916 dowodów osobistych nowego wzoru.
Mimo to, znaczna część mieszkańców
nie skorzystała z możliwości wcześniejszej wymiany. Według informacji Referatu Spraw Obywatelskich jeszcze 7847
mieszkańców naszej gminy powinno do
końca bieżącego roku dokonać wymiany
swego dowodu osobistego.Chcąc uniknąć
ewentualnych kolejek i nerwowego
oczekiwania na koniec roku, władze
gminy zapraszają, już teraz, do Referatu
Spraw Obywatelskich (ratusz , II piętro,
pok. 309). Procedura wymiany dowodu
osobistego trwa kilka minut, a wniosek o
wymianę dowodu można pobrać w
punkcie informacyjnym urzędu, u pracowników referatu lub ze strony internetowej Urzędu.
Warto wypełnić ustawowy obowiązek
teraz, gdy wymiana odbywa się na bieżąco i nie tworzą się kolejki, aby oszczędzić sobie nerwowego czekania w grudniu
lub problemów wynikających z braku
ważnego dowodu osobistego w 2008 roku.
D.A., MW

Bezpłatny internet
w drugim infokiosku

Fot. Ł.Anioła

5 grudnia uruchomiony został drugi w
Swarzędzu infokiosk. W Centrum Handlowym „Agrobex” przy ul. Granicznej
(Nowa Wieś)
każdy może
bezpłatnie
korzystać z
internetu. Od
5
grudnia
działa tam infokiosk
podobny do
tego, który
od roku znajduje się przy
wejściu do Urzędu Miasta i Gminy. Infokiosk to komputer z dostępem do internetu. Urządzenie umieszczone jest w
chroniącej je estetycznej obudowie. Klawiaturę i mysz zastąpił panel dotykowy będący elementem monitora. Zakup infokiosku sfinansowany został z budżetu
Swarzędza.
M.W.

Oddaliśmy hołd
powstańcom wielkopolskim

We wtorek 16 stycznia mieszkańcy
naszego miasta oddali hołd powstańcom
wielkopolskim ze Swarzędza.

Z inicjatywy Koła Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego w Swarzędzu, działającego w ramach
Klubu Swarzędzan, we wtorek 16 stycznia o godz. 18.00
przed tablicą pamiątkową przy ul. Rynek 12, z okazji 88
rocznicy wymarszu ochotników ze Swarzędza na Powstanie Wielkopolskie, mieszkańcy naszego miasta oddali
hołd swym bohaterskim przodkom.
Pod tablicą kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele władz Swarzędza, radni, członkowie Klubu
Swarzędzan i Bractwa Kurkowego oraz młodzież. Zapalone zostały znicze, harcerze zaciągnęli wartę...

Fot. A. Adamczyk

Najwyższy czas
wymienić
dowód osobisty

Prosto z ratusza

AA, MW

Pożegnanie ze znaczkami skarbowymi

Od nowego roku opłaty od czynności urzędowych mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - u inkasenta lub na konto
bankowe Urzędu Miasta - bez możliwości zapłaty znakami skarbowymi.

Od 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006
r., (Dz.U. Nr 225, poz.1635), zgodnie z którą przestają obowiązywać znaki opłaty skarbowej.
Według informacji Ministerstwa Finansów ten rodzaj zapłaty od 1 stycznia 2007 r. został
całkowicie wykluczony, a zatem, nawet jeżeli ktoś jeszcze posiada znaki skarbowe, to po
nowym roku nie będzie mógł już ich wykorzystać.
Od 1 stycznia 2007 roku zmienia się moment uiszczania opłaty skarbowej. We wszystkich
przypadkach opłata pobierana będzie w momencie składania wniosku o dokonanie czynności
urzędowej, wydanie zaświadczenia czy zezwolenia, natomiast opłacie nie będą podlegały:
● podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,
● weksle,
● dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, pełnomocnictwa oraz prokury, ich
odpisy, wypisy i kopie, składane w sprawach innych niż z zakresu administracji publicznej
lub w postępowaniu sądowym.
Waloryzacji uległy też stawki opłaty skarbowej. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Swarzędza
od dnia 1.01.2007 r. funkcję inkasenta na terenie miasta i gminy pełni:

Pośrednictwo Finansowe Norbert Gronowski
Agencja PKO ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz.

Oprócz wpłat u inkasenta płatności będzie można dokonać na rachunek bankowy Urzędu:
● PKO BP S.A. 1 Oddział Swarzędz
51 1020 4027 0000 1202 0049 7024
● BZ WBK –
14 1090 1450 0000 0000 4500 0049
lub w kasie Urzędu w godzinach pracy kasy.
Opr. aa, mw

Będą światła

na skrzyżowaniu Rabowickiej i Średzkiej

Kilka tygodni temu ulica Rabowicka, niegdyś podporządkowana, stała
się ulicą główną. Rozwiązanie to jest bardzo uciążliwe dla wielu swarzędzkich kierowców. Zostanie ono zmienione - zapowiada burmistrz Bożena
Szydłowska.

Sprawa ta przedstawiona była niedawno na sesji Rady Miejskiej. Burmistrz Szydłowska
poinformowała, że władze gminy nie udzielały zgody na takie rozwiązanie; decyzją o nowej
organizacji ruchu została zaskoczona a dokumenty w tej sprawie zostały podpisane bez jej
wiedzy przez kierownika Referatu Spraw Komunalnvch i Ochrony Środowiska UMiG. Jak zapewniła pani burmistrz, sytuacja komunikacyjna na tym newralgicznym skrzyżowaniu zostanie
wkrótce poprawiona. Zostanie tam zainstalowana sygnalizacja świetlna. Działania w tej sprawie
zostały podjęte.
MW
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Wspólna wigilia

Opłatkowe spotkania

Okres przedświąteczny obfitował w liczne spotkania wigilijnoopłatkowe organizowane na terenie gminy. 21 grudnia w Ośrodku
Kultury w Swarzędzu odbyło się spotkanie opłatkowe radnych
gminy Swarzędz. Wzięli w nim udział również księża dekanatu
swarzędzkiego oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy.
Spotkania opłatkowe odbywały się również w wielu instytucjach,
organizacjach, szkołach, przedszkolach i innych zakładach pracy
na terenie całej gminy.
Na stronie www.ukslider.pl znaleźliśmy, na przykład, taką relację:
„19 grudnia w Gimnazjum nr 2 odbyła się Wigilia dla chłopców
i rodziców z UKS Lider Swarzędz. Swoją obecnością zaszczycili
nas Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Pani Bożena Szydłowska,
Radna Powiatu Poznańskiego Pani Barbara Antoniewicz, Sekretarz Gminy Pan Marek Baumgart oraz Pani Dyrektor Marlena
Adolp. Po uroczystym odśpiewaniu kolęd, dzieleniu się opłatkiem
i składaniu sobie życzeń, trener wcielił się w rolę Gwiazdora.
Każdy z chłopców otrzymał fantastyczny ręcznie malowany kubek,
z własnym imieniem, nazwiskiem, podobizną z numerem na
koszulce oraz nazwą klubu. Zanim jednak otrzymał prezent musiał
wykonać wylosowane zadanie. Trener również otrzymał upominek
od chłopców i rodziców. Panowała świąteczna i rodzinna atmosfera.”

Referat w strażnicy i marzenia na stulecie

Z początkiem roku, w ramach porządkowania struktur Urzędu Miasta i Gminy,
powołany został 7-osobowy Referat Ochrony Przeciwpożarowej, który przejmuje miejsce
i zadania dotychczasowej Miejskiej Straży Pożarnej. Szefem referatu jest Komendant
Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak, a jego siedziba mieści się
w strażnicy przy ul. Bramkowej 3 w Swarzędzu. Jak wyjaśnia komendant Kaźmierczak,
podstawowym zadaniem referatu będzie dbanie o to, by obydwie jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w naszej gminie sprawnie działały. Pracownicy referatu zajmować się
będą kontrolą działalności i merytorycznym nadzorem nad jednostkami, a także przyjmowaniem wniosków oraz skarg od mieszkańców.
W dotychczasowej siedzibie jest ciasno i strażacy muszą uzyskać nowe pomieszczenia,
by móc sprawnie działać i mieć gdzie pomieścić sprzęt. Budynek strażnicy pochodzi z
1907 roku, jest zużyty i wymaga rozbudowy. O ewentualnych decyzjach będziemy
Państwa informować.
W tym roku, w maju, odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 100-lecia działalności OSP w Swarzędzu. Przygotowując się do nich strażacy marzą o nowym wozie
strażackim. Pojazd taki kosztuje ok. 360 tys. zł. Jeśli radni wyłożą z gminnego budżetu
trzecią część tej kwoty, to reszta znalazłaby się w budżetach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Zarządu Głównego OSP. Po otrzymaniu tego pojazdu strażacy ze
Swarzędza mogliby przekazać dotychczas używany wóz kolegom z Kobylnicy, ci zaś
pozbyliby się wreszcie wysłużonego i ciągle psującego się pojazdu z 1967 roku.
M.W., A.A.

R.
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Do wspólnej wieczerzy zasiadło ok. 250 zaproszonych gości. Byli
wśród nich: podopieczni Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia,
osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby
samotne i potrzebujące, radni miasta i gminy Swarzędz oraz księża.
Zgromadzonych w EuroHotelu przywitała burmistrz Bożena Szydłowska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Renda oraz
przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Choryński. Po odczytaniu
fragmentu Ewangelii przez księdza proboszcza Marka Frąszczaka z
parafii Chrystusa Jedynego Zbawiciela, uczestnicy spotkania
podzielili się opłatkiem. Wśród dźwięków kolęd życzono sobie
zdrowia, spokoju, radości i spełnienia marzeń. Świąteczny wystrój
sali, smaczny tradycyjny posiłek, uśmiechnięte twarze przy stole
i kolędy stworzyły prawdziwie świąteczny nastrój. Usłyszeliśmy
piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu artystów z Teatru Muzycznego w Poznaniu, chóru z Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu, zespołu
z parafii Chrystusa Jedynego Zbawiciela oraz Chóru „Akord”.
Ogólne poruszenie wywołało przybycie Świętego Mikołaja, a właściwie dwóch Mikołajów, którzy wręczyli wszystkim przybyłym
drobne słodkie prezenty. Rozstawaliśmy się zadowoleni, w podniosłym nastroju, z nadzieją na spełnienie świątecznych życzeń.
Wigilię zorganizowano przy wsparciu firm „FORTOM” Sp. z o.o.
i Budownictwo Drogowe KRUG. Za okazaną pomoc serdecznie
dziękujemy.
Jarosław Łączka
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia

Fot. OPS

dokończenie ze str. 1

Swarzędzcy strażacy „gaszą” ratusz
(ćwiczenia z 22 stycznia 2007 r.).
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Prosto z ratusza

Ulica Stawna:

jest wodociąg, będzie nawierzchnia

Mamy umowę i miliony

Od kilku miesięcy trwa budowa dwupoziomowego
skrzyżowania w ulicy Kirkora. Jak już informowaliśmy
we wrześniu 2006 uchwałą Zarządu Województwa
Wielkopolskiego gmina otrzymała dofinansowanie. Podpisanie umowy w tej sprawie nastąpiło 8 grudnia. Całą
jesień trwała weryfikacja dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim.

Działkowa jak nowa

Fot. M. Woliński

8 grudnia 2006 została podpisana umowa gminy Swarzędz z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowaniu Projektu „Budowa
dwupoziomowego skrzyżowania w ulicy Kirkora w Swarzędzu” w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej
wzmocnieniu konkurencyjności regionu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR - ZPORR). Dofinansowanie
z pieniędzy unijnych wynosi 6.227.168,35 zł, co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Całkowity koszt projektu
(wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane) wynosi 8.659.000 zł.
Zgodnie z umową budowa rozpoczęła się 14 kwietnia 2006, a jej zakończenie przewidziane jest na 30 listopada 2007, natomiast rozliczenie
końcowe nastąpi 20 grudnia 2007. Wszystkie prace wykonywane są
zgodnie z harmonogramem.

17 stycznia na budowie nowej ul. Kirkora.

W grudniu 2006 r., została zakończona budowa nawierzchni w ul.
Działkowej w Swarzędzu. Inwestycja ta kosztowała budżet naszej
gminy ponad 4 mln. W jej ramach wykonano 621 m kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowe,
ułożono prawie 14,5 tys. m kw. nawierzchni z kostki brukowej. Z uwagi
na duże spadki terenu nie wszędzie możliwe było wybudowanie kanalizacji deszczowej. Dlatego też część nawierzchni wykonana została
z przepuszczalnej, ekologicznej kostki, która pozwala odprowadzać
wody opadowe do gruntu.
Przypomnijmy, że w poprzednich latach wykonana została kanalizacja
sanitarna. Teraz więc wszystkie ulice i uliczki rejonu ul. Działkowej
(a jest ich tam aż 17) posiadają pełną infrastrukturę (jezdnię, oświetlenie,
kanalizację deszczową, sanitarną i wodociągi).

Uzarzewo:

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej w ul. Stawnej w
Swarzędzu. Oznacza to połączenie końcówki wodociągu w tej ulicy
z wodociągiem w ul. Paderewskiego. Inwestycja była realizowana
wspólnie z Aquanetem, który ją finansował, natomiast gmina
Swarzędz występowała w roli inwestora zastępczego. Koszt inwestycji wyniósł ok. 250 tys. zł. Za tę kwotę wykonano 421.5 m
wodociągu wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych.
Po zakończeniu budowy wodociągu ulica Stawna jeszcze w 2007
roku ma otrzymać twardą nawierzchnię.

Suchą nogą po:

Malinowej, Morelowej, Czereśniowej,
Wiśniowej i Brzoskwiniowej

Niedawno ukończona została budowa nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i przyłączami kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej, Morelowej, Czereśniowej, Wiśniowej i Brzoskwiniowej
w Swarzędzu. Ul. Malinowa otrzymała jezdnię z chodnikiem a pozostałe ulice stały się tzw. pieszojezdniami. Całe zadanie kosztowało
ok. 1 mln zł z budżetu gminy. Wcześniej w tych ulicach została
wymieniona sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Zapłacił za to
Aquanet a gmina Swarzędz prowadziła inwestycję.

Piaskowa bez piasku (i kałuż)

W końcu grudnia zakończono budowę kanalizacji deszczowej
oraz nawierzchni w ul. Piaskowej w Swarzędzu. W ramach inwestycji wykonano ok. 650 m kanalizacji deszczowej oraz ok. 600 m
b nawierzchni jezdni z kostki brukowej. Ul. Piaskowa jest teraz pieszojezdnią, na której tzw. ciągi piesze wydzielone są innym kolorem
kostki brukowej. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych wybudowano progi zwalniające wraz z ich oznakowaniem. Uzupełniono
brakujące przyłącza do sieci wodociągowej. Cała inwestycja kosztowała ok. 1,9 mln zł z budżetu gminy.
Teraz ul. Piaskowa posiada pełne uzbrojenie, bowiem w poprzednich latach została tam zbudowana kanalizacja sanitarna i pozostałe
media.

Kobylnica:

ulica Żwirki i Wigury gotowa

W czwartek 14 grudnia odbyło się symboliczne oddanie do użytku
ulicy Żwirki i Wigury w Kobylnicy, która w ciągu kilku ostatnich
miesięcy przeszła całkowitą metamorfozę. Ułożono na niej kostkę
brukową, wykonane zostały brukowe dojazdy do posesji i chodniki
z obu stron nowej 6-metrowej jezdni. Budowę drogi poprzedzono
ułożeniem kanalizacji deszczowej, przebudowano również dotychczas istniejące uzbrojenie m.in. telefoniczne, częściowo przebudowano sieć gazową, uzupełniono brakujące przyłącza
wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Wzdłuż jezdni posadzono
około 2000 krzewów, które mają oddzielić ją od chodników. Na
całym około 600-metrowym odcinku ulicy Żwirki i Wigury ułożono
kilka progów spowalniających ruch.
Inwestycja kosztowała około 1,8 mln zł i została sfinansowana
z budżetu gminy Swarzędz.
Opr. MW

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
w dolnej części Uzarzewa. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ-EKON SA z Konina.
Budowa trwała od maja do grudnia 2006, a jej koszt to ponad 3,3 mln zł.
Prace związanych z budową sieci wodociągowej kosztowały prawie 860
tys. zł. Za tę kwotę wykonano 2.423,5 mb sieci wodociągowej oraz 81,0
mb przyłączy wodociągowych
W ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej wykonano: 3.144,5 mb rurociągu kanalizacji sanitarnej, 56 przyłączy kanalizacyjne i 4 przepompownie ścieków. Wartość tych robót wynosi:
2.459.583,17 zł. Dzięki wymianie sieci wodociągowej, wszyscy
mieszkańcy Uzarzewa będą mieli dostęp do czystej wody z gminnego
wodociągu w Gortatowie, a dzięki kanalizacji sanitarnej wszystkie
posesje zostaną podłączone do istniejącej oczyszczalni ścieków
w Uzarzewie. Skończy się nareszcie problem z wywozem płynnych
nieczystości.

Fot. M. Woliński

wodociąg i kanalizacja

Symboliczne „otwarcie” przebudowanej ulicy Żwirki i Wigury w Kobylnicy.
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Dodatki mieszkaniowe – najważniejsze informacje

Formularze wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydawane są w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz (punkt informacyjny).

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
- wymagane dokumenty:

1. Dokument potwierdzający prawo do zajmowanego lokalu
2. Aktualne dochody brutto z trzech ostatnich miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę założenia wniosku wszystkich osób
wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe.
• Dochody brutto z ostatnich trzech miesięcy umniejszone o koszty
uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie rentowe,
emerytalne i chorobowe.
Należy również wykazać:
• dodatek pielęgnacyjny
• zasiłki rodzinne i inne dodatki do zasiłku rodzinnego
• zasiłki wychowawcze
• alimenty
• zaświadczenie ze szkół oraz uczelni wyższych o pobieraniu lub
nie stypendium
• zaświadczenie z tytułu odbywania praktycznej nauki zawodu i o
uzyskiwanym z tego tytułu wynagrodzeniu
• emerytury lub renty (decyzje ZUS-u oryginał + kserokopia)
• w przypadku braku zatrudnienia – zaświadczenie z Powiatowego
Urzędu Pracy w
Poznaniu, ul. Czarneckiego (o otrzymywanym zasiłku bezrobotnym lub w przypadku jego braku o wysokości odprowadzonej składki na ubezpieczenia)
• w przypadku osób odbywających zasadniczą służbę wojskową –
zaświadczenie o wysokości otrzymywanego żołdu
• osoby aresztowane – zaświadczenie z aresztu śledczego
• osoby odbywające karę pozbawienia wolności – zaświadczenie z
zakładu karnego
3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy
przedłożyć zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Skarbowego o
uzyskiwanych dochodach: przychód – koszty uzyskania przychodu
(z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz o formie opodatkowania, np. karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów,
zryczałtowany podatek dochodowy)
4. Zaświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej właściciela
domu jednorodzinnego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy
musi być potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18

5.Właściciel domu jednorodzinnego powinien dostarczyć, rachunek
za energię cieplną i wodę dostarczone do lokalu, opłaty za odbiór
nieczystości stałych i płynnych
6.Wniosek:
- powinien być wypełniony czytelnie i potwierdzony przez zarządcę
lub administrację
- powinien zawierać: adnotacje zarządcy o niezaleganiu z odpłatnością za czynsz oraz informację kiedy budynek został wybudowany
(po roku 1945 lub przed końcem roku 1945); aktualny numer konta
bankowego zarządcy budynku, na który ma być przelany dodatek
mieszkaniowy; rozbite składniki czynszu (aneks czynszu)
7.Wnioskodawca (najemca) składa wniosek osobiście z dokumentem tożsamości.

Maksymalna powierzchnia uprawniająca do otrzymania
dodatku mieszkaniowego
Liczba
osób
1 osoba
2 osoby

Maksymalna powierzchnia uprawniająca do
otrzymania dodatku mieszkaniowego
45,5 m²

3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób

52 m²

58,5 m²
71,5 m²
84,5 m²
91 m²

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska
Inspektor ds gospodarki mieszkaniowej Romualda Szubert
Podinspektor ds gospodarki mieszkaniowej Katarzyna Błaszczak
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 w terminie 14 dni od dnia
doręczenia. Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem tutejszego urzędu.
R.S.

Sposób pozbywania się odpadów
komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, w związku z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Swarzędz - właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z usług podmiotów posiadających
zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
Z firmą taką należy podpisać umowę i po
każdorazowym usunięciu nieczystości, odebrać rachunek. Jest on potwierdzeniem korzystania z usług powyższych firm oraz
dowodem legalnego pozbywania się nieczystości płynnych oraz odpadów komunalnych.
Dowody wywozu odpadów oraz nieczystości
ciekłych należy gromadzić przez okres 2 lat.
Wykaz firm posiadających obowiązującą
na dzień dzisiejszy koncesję jest umieszczony i systematycznie uzupełniany na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Swarzędz (www.swarzedz.pl w zakładce
Aktualności Ogłoszenia) oraz dostępny
w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul.
Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 402. Informacje można uzyskać od Pauliny Soberskiej,
tel. 061-65-12-402.
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A oto firmy, z którymi można zawierać
umowy (według stanu z połowy stycznia
2007):

● TRANSPORT CIĘŻAROWY - Maciej
Rogacki, ul. Kaliska 3, 61-131 Poznań
tel. (061) 877-14-95; 0 605-144-857

● Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
ARTUR ZYS, ul. Warszawska 2,
62-020 Swarzędz
tel. (061) 818-21-08, tel/fax. (061) 817-46-48

● REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.
ul. Górecka 104, 61-483 Poznań
tel. (061) 664-06-22

● STENA Sp. z o.o.
ul. Nowotarska 32, 61-318 Poznań
tel. (061) 875-31-67

Jednocześnie informujemy, iż na Składowisko Odpadów Komunalnych w Rabowicach, odpady mogą przywozić jedynie
firmy posiadające zezwolenie Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta
i Gminy Swarzędz.
opr.:(P.S., MW)

Nowa siedziba
Straży Miejskiej

Swarzędzka Straż Miejska od grudnia ma
nową siedzibę. Z ciasnych pomieszczeń na
parterze ratusza, gdzie trwa teraz remont,
przeniesiona została na ul Strzelecką 2 (obok
Zakładu Gospodarki Komunalnej). Numery
telefonów pozostały te same:
061 65 12 113 (komendant Janusz
Mazurkiewicz),
061 65 12 114 (strażnicy),
0607 365 266 - od poniedziałku do piątku w
godz. 14.00-22.00,
0605 428 796 - soboty, niedziele, święta.
- Nareszcie mamy normalne warunki do
pracy – cieszy się komendant Mazurkiewicz.
W nowej siedzibie urządzono dyżurkę
z prawdziwego zdarzenia, jest szatnia, pokój
socjalny, pomieszczenie dla strażników
i osobny „gabinet” dla ich szefa. W połowie
stycznia 2007 Straż Miejska otrzymała też
nowy komputer oraz drukarką laserową. Gdy
komputer podłączony zostanie do internetu,
o co zabiegają strażnicy, można będzie kontaktować się z nimi również drogą e-mailową.
A oto ubiegły rok w statystyce prowadzonej przez Komendanta Janusza Mazurkiewicza: swarzędzcy strażnicy wylegitymowali
3048 osób, udzielili pouczeń 2675 osobom,
przeprowadzili 6938 różnego rodzaju kontroli, na prośbę mieszkańców Swarzędza
interweniowali 668 razy, przeprowadzili 373
patroli wspólnych z policją, 28 razy zakładali
blokady na koła samochodów, zatrzymali
i przekazali policji 33 osoby, 46 osób przewieźli do izby wytrzeźwień, 368 osób ukarali
mandatami na łączną kwotę ponad 32 tys. zł.
MW
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Barwy czasu
Henryka Błachnio

Prosto z ratusza

„Barwy czasu” to tytuł wystawy fotografii
Henryka Błachnio, którą od 17 do 31 stycznia można obejrzeć w Starym Browarze
w "Pasażu Za Filarami" (poziom 0).

Wernisaż wystawy, której patronem honorowym jest burmistrz Bożena Szydłowska, odbył
się w środę 17 stycznia.
W Starym Browarze spotkali się miłośnicy
twórczości Henryka Błachnio, przyjaciele
i artyści. Przybyli również z bukietami kwiatów
przedstawiciele władz Swarzędza - m.in. burmistrz Bożena Szydłowska i przewodniczący
Rady Miejskiej Piotr Choryński. Wieczór wzbogacił muzycznie Classic Jazz Duet.

Henryk Błachnio od ponad 30 lat zajmuje
się fotografią . W centrum jego zainteresowań fotograficznych pozostaje pejzaż
i reportaż. Swoje prace prezentował na
wielu autorskich i zbiorowych wystawach
fotograficznych. Jego cykl reportaży fotograficznych dotyczył takich państw jak
m.in. Egipt, Grecja, Hiszpania, Izrael,
Portugalia, Tunezja, Turcja i inne.
Oczarowany jest także miejscowym krajobrazem, gdzie rodzą się bajkowe kompozycje ukazane za pomocą zawężonych
kadrów wypełnionych unikalnymi formami. Owe formy, struktury, odkrywają
inny świat. Świat piękna, tajemniczości,
głębin nasyconych paletą barw. Poprzez
zawirowania, miraże, zaczarowaną w
słojach drzew tęczę, fotograf odsłania
i przekazuje nam tajemną wiedzę. Dotyczy
ona czasu, przemijania i jest pieśnią na
rzecz przyrody.
Henryk Błachnio przemierza gminę
Swarzędz i rejestruje najważniejsze jej
wydarzenia, jego prace fotograficzne
ukazały się w wielu pismach i publikacjach m. in. w monografii „Dzieje Swarzędza",
„Gminy powiatu poznańskiego" oraz w
prasie lokalnej i wojewódzkiej.
Wystawy Henryka Błachnio, które przybliżyły nam Ziemię Swarzędzką to: „Zimowa rapsodia", „Wariacje z motwem wierzby",
„Szuwary", „Twory natury", „Swarzędz i jego
mieszkańcy". Przyroda, a wraz z nią
fotografia jest dla autora zdjęć radością
i uniesieniem.
/z katalogu wystawy/

Fot. M. Woliński

***

Henryk Błachnio od lat bezpłatnie
udostępnia nam swe fotografie, dzięki
czemu łatwiej nam ilustrować zarówno
serwis www.swarzedz.pl jak i miesięcznik
"Prosto z ratusza".
Raz jeszcze dziękujemy i gratulujemy
osiągnięć artystycznych.
Zespół Promocji UMiG

Fot. R. Błachnio

***

Wernisaż w Starym Browarze zgromadził liczne grono mieszkańców Swarzędza.
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Szanowni Państwo !

LIST Z SPDST
„Liczy się każdy dzień,
aby wychodzić ludziom naprzeciw z tym,
co pomaga im iść dalej przez życie”

Znając życzliwość Państwa zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłatę 1% od podatku
dochodowego na działalność rehabilitacyjno - terapeutyczną naszego Stowarzyszenia .
W chwili obecnej obejmujemy opieką 265 dzieci i osób niepełnosprawnych. Dzięki pomocy samorządów, firm i prywatnych darczyńców organizujemy dla naszych podopiecznych wiele
form pomocy specjalistycznej: rehabilitację, terapię mowy, manualną, teatralną, dogoterapię,
hipoterapię, zajęcia rekreacyjne, półkolonię rehabilitacyjną, porady dla rodzin i inne. Prowadzimy placówkę codzienną – Warsztat Terapii Zajęciowej.
Podjęliśmy współpracę z Centrum Doradztwa Zawodowego w celu poszukiwania pracy
dla osób niepełnosprawnych. Do najpilniejszych zadań Stowarzyszenia należy poszerzenie
Warsztatu Terapii Zajęciowej (z przyczyn niezależnych od nas nie udało nam się tego
dokonać w 2006 roku).
Wierzymy, że przy ofiarności Państwa i pomocy naszych Władz zrealizujemy nasze plany.
Nowym i pilnym zadaniem jest utworzenie ośrodka wczesnej interwencji - placówki,
w której odbywać się będzie terapia dla najmłodszych niepełnosprawnych i chorych dzieci
oraz wsparcie dla ich rodziców.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego ośrodka na os. Kościuszkowców.
O wysokości zebranych środków i ich wykorzystaniu powiadomimy Państwa w lokalnych mediach.
Z góry dziękujemy za życzliwość i przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Przypominamy kroki niezbędne przy wpłacie 1%.
1.Po obliczeniu podatku należnego Urzędowi Skarbowemu odliczyć 1% od tego podatku. Tę
informację należy wpisać do odpowiedniej rubryki w formularzu PIT
2.Obliczoną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka
62-020 Swarzędz os. Kościuszkowców 13
numer konta PKO BP S.A. 53 1020 4027 0000 1502 0358 4836
oraz podać swoje dane.
3. Rozliczenia podatku należy dokonać do 30 kwietnia 2007 roku .
Posiadamy specjalne druki, które są w siedzibie Stowarzyszenia.
Opłata za wpłatę na poczcie wynosi 1 zł.

W teatrze na
„Wigiliach polskich”.

14 grudnia 2006 roku, mieliśmy przyjemność gościć w „Teatrze Wielkim” na „Wigiliach polskich”. Przedstawienie prowadziła
Pani Barbara Wachowicz. Jest ona wspaniałym ekspertem od języka polskiego i historii.
Sztuka opowiadała o wydarzeniach dotyczących faktów z naszej przeszłości aż do
współczesności. Była przeplatana tańcami
ludowymi i śpiewem kolęd. Przedstawienie
w moim odczuciu było piękne i wzruszające.

Kiedy skończyliśmy prezentację naszego
przedstawienia Ksiądz Biskup złożył nam
świąteczne życzenia i pobłogosławił opłatek.
Gdy rozpoczęła się ceremonia dzielenia się
opłatkiem i składania sobie świątecznych
życzeń, na sali zapanowała świąteczna atmosfera. Po oficjalnym zakończeniu uroczystości, przystąpiliśmy do spożycia wieczerzy
i śpiewu kolęd. Gdy siedzieliśmy jeszcze przy
suto zastawionym stole gwiazdor obdarował
nas paczuszkami ze słodkościami.

Jasełka
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9 stycznia 2007 roku, na zaproszenie dzieci
odwiedziliśmy przedszkole „Miś Uszatek”.
Mieliśmy przyjemność obejrzeć jasełka,
opowiadające o Bożym Narodzeniu w wykonaniu małych aktorów z dwóch najstarszych
grup. Dzieci swoim występem, przypomniały
nam przepiękną historię przyjścia na świat
Jezusa Chrystusa i tym samym wprowadziły
nas w świąteczny nastrój. Po przedstawieniu,
wspólnie z dziećmi, śpiewaliśmy kolędy.

Koncert

9 stycznia 2007 roku, w Gimnazjum nr 3
odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Spotkania z kulturą”. Pierwszy koncert w Nowym
Roku został poświęcony muzyce gospel.
Mieliśmy okazję poznać historię muzyki
gospel. Słowo gospel - pochodzi od dwóch
angielskich słów God i speel i oznacza „dobrą
nowinę”. Artyści wykonywali pieśni używając tylko głosu, gdyż rolę instrumentów
pełniły ich własne ciała, ręce i stopy. Pieśni
gospel łatwo wpadały w ucho, miały proste
melodie. Cała sala bawiła się wspólnie
z artystami. Widzowie śpiewali, klaskali
w ręce.

Wizyta uczniów EKOS-u

11 stycznia 2007 roku, gościliśmy w
naszym WarsztacieTerapii Zajęciowej
młodzież z I klasy Gimnazjum z EKOS-u.
Uczniowie odwiedzili nas wraz ze swoją
wychowawczynią, panią Małgosią i zaprezentowali nam bardzo ciekawe jasełka.
Nie było to przedstawienie oparte na tradycyjnych tekstach. Artyści rozbudowali sztukę
o teksty, które nie są nam znane. Młodzież
samodzielnie
przygotowywała
całą
scenografię, kukiełki. Następnie przedstawiliśmy uczniom EKOS-u nasze, tradycyjne
jasełka, do których przygotowywaliśmy się
przez cały grudzień. Po przedstawieniach
goście zwiedzili nasz warsztat.

Teatr Małych Form

12 stycznia 2007 roku w naszym Warsztacie gościliśmy "Teatr Małych Form" z
Krakowa. Aktorzy zaprezentowali nam sztukę o zimie. Przedstawienie było pokazane
w humorystyczny sposób. Dzięki temu na sali
panowała wesoła atmosfera. Aktorzy swoim
występem zaprezentowali nam jak piękną
porą roku jest zima.
Agata Kiejdrowska

19 grudnia w naszym Warsztacie po raz
szósty odbyło się spotkanie wigilijne, na
którym mieliśmy przyjemność gościć księdza
biskupa Grzegorza Balcerka wraz z księdzem
Eugeniuszem Guździołem - proboszczem
z Parafii Matki Bożej Miłosierdzia na osiedlu
Kościuszkowców oraz panią burmistrz
Swarzędza Bożenę Szydłowską i przedstawicieli władz. Na początku uroczystości przewodnicząca naszego Stowarzyszenia pani
Barbara Kucharska powitała wszystkich
zgromadzonych na naszym spotkaniu opłatkowym oraz zaproszonych gości sponsorów.
Po podzieleniu się opłatkiem wszyscy goście
wysłuchali „Jasełek” w naszym wykonaniu.

Fot. SPDST

Spotkanie wigilijne

XV Finał WOŚP

Prosto z ratusza

dokończenie ze str. 1

45.520,27 zł

Fot. M. Woliński

Fot. M. Woliński

Ofiarodawca - Pracownia Biżuterii Artystycznej
Roberta Majchrzaka - wystawiła certyfikat, w którym
czytamy, iż złoto jest dobrej próby, a pięknie szlifowana cyrkonia wraz z oprawą waży aż 16,2 g.
Serduszko zostało zlicytowane za 10.600 zł,
a najwyższą ofertę złożył Swarzędzanin Roku WOJCIECH STANISZEWSKI (firma STS).
Nowością tegorocznego finału WOŚP w Swarzędzu
była telefoniczna możliwość licytowania tego najcenniejszego przedmiotu już od połowy tygodnia. Licytacja była niezwykle zacięta i zakończyła się w
niedzielę o godz. 20.30 w hali "Unia". Wszystkim jej
uczestnikom gorąco dziękujemy.

Fot. M. Woliński

Fot. M. Woliński
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W tym roku zdołaliśmy go pobić! Ponownie okazało
się, że swarzędzanie mają wielkie serca.
Podczas tegorocznego Finału WOŚP zbieraliśmy
pieniądze dla ratowania życia dzieci poszkodowanych
w wypadkach i na naukę udzielania pierwszej
pomocy.
(MW, AA)

Fot. M. Woliński

- to zeszłoroczny rekord Swarzędza
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Jasełka wśród książek

Fot. M. Woliński

Tuż przed świętami Biblioteka Publiczna na
Os.Czwartaków zorganizowała wigilijne spotkanie.
Zaproszono zacnych gości z Ośrodka Wsparcia
w Swarzędzu. Dla nich oraz dla grupy uczniów
z Gimnazjum nr 3 przedszkolaki z “Żołędziowych
Skrzatów” wystawiły świąteczne jasełka.

Serdecznie dziękuję…

…wszystkim, którzy włączyli się w pomoc i organizację oraz sponsorowanie XV Finału Wielkiej
orkiestry Świątecznej Pomocy. Są to:
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Bożena
Szydłowska, Sekretarz Gminy Marek Baumgart,
Katarzyna Stróżyńska, Zakład Pierzarski Piórex,
Cukiernia Magdalenka, Cukiernia Gruszecki,
Cukiernia Hoffman, Kwiaciarnia Kwiaty u Beaty,
Kwiaciarnia Cztery Pory Roku, Kwiaciarnia
Monika, Piekarnia Jankowscy, Księgarnia Atlas,
PHU Mabor, Hurtownia Wyrobów Upominkowych
Pierrot, Wytwórnia Mebli tapicerowanych
TOMBEA, Klub Pracodawców, Pracownia Biżuterii Artystycznej Lidia i Robert Majchrzak,
Rzeźnictwo Wędliniarstwo Andrzej Bystry, Cech
Stolarzy Swarzędzkich, SPDST, Drukarnia
Swarzędzkia S. i M. Witeccy, Monika Będziecha
Tischer, Magdalena Pawłowska Salwa, Zakład Optyczny Przybylski, Sklep Brodex, Pasieka
Hodowlana Marek Kościelniak, Artur Ostrowski,
Firma CDS Wojciech Staniszewski, RSP Kruszewnia, Zakład Przetwórstwa Dziczyzny Roman
Markowski, Aero9klub Poznański, 31 Baza Lotnicza w Krzesinach, Solarium Avangarde, Salon
Fryzjersko-Kosmetyczny Mariusz, Swarzędzka
Policja, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna,
Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Swarzędzu,
Telewizja Kablowa, Studio Foto Video Henryk
Błachnio, Pływalnia Wodny Raj, Pracownicy hali
Unia, Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej,
Renata Jabłocka, Paweł Przybylski, Izabela
i Krzysztof Kuraś, Janusz Wanat, Iza i Piotr, Pracownicy Ośrodkia Kultury, Dyrektorzy i Grono
Pedagogiczne Szkół, anonimowi ofiarodawcy.
Osobne gorące podziękowania dla mieszkańców
naszej gminy za hojność, liczny udział w imprezie,
artystom za wspaniałe koncerty, wolontariuszom
oraz tym wszystkim, bez których pomocy nie
zrealizowałabym tej imprezy. Jeszcze raz gorąco
dziękuję !!!
Ewa Małecka

•

Polecamy nowe książki:

• Absurdy PRL-u. Antologia - Książka stanowi zapis
najbardziej zabawnych zjawisk z czasów realnego socjalizmu. Ukazuje absurdalność życia w Polsce Ludowej
zarówno od strony codzienności, jak i w perspektywie kulturowej. Ciekawostką jest to, że spora część zamieszczonych w niej materiałów do tej pory nie była publikowana.
• Morag Prunty - Przepis na małżeństwo doskonałe historia pełna życiowej mądrości i humoru, ubarwiona
przepisami kulinarnymi z babcinej przeszłości. Opowieść
o tym, jak walczyć z rutyną nudnego małżeństwa i jak patrzeć na swojego męża, aby wciąż wydawał się najlepszy
pod słońcem. Przeplatają się w niej wielopokoleniowe
wątki pełne rodzinnego ciepła i zapachu ciasta z rabarbarem.
• Louann Brizendine - Mózg kobiety - książka popularnonaukowa napisana przez eksperta w dziedzinie badań
kobiecego mózgu. Odkrywa biologiczne podstawy ludzkich zachowań w sposób rzetelny lecz nie pozbawiony
cynicznego humoru. Autorka próbuje rozwikłać zagadkę
kobiecości, w fascynujący sposób podpierając się wiedzą
medyczną oraz zabawnymi przykładami z życia.
• Simon Berthon, Joanna Potts - Bogowie wojny - tematem tej książki jest prywatna batalia wielkich przywódców
państw walczących w II wojnie światowej. Akcja nie toczy
sie na polach bitew, lecz w kancelarii Rzeszy, na Kremlu
i w Białym Domu. Omawia zwycięstwa prywatnych pojedynków, których bronią były oszustwa, pochlebstwa i wzajemne manipulacje.
• Myra Friedman - Janis Joplin. Żywcem pogrzebana opisuje pełną sprzeczności osobowość piosenkarki
i legendy rocka. To utrzymany w bardzo osobistym tonie
portret samotnej, zagubionej lecz niezwykłej kobiety, uzupełniony sylwetkami otaczających ją ludzi i atmosferą
burzliwych lat sześćdziesiątych.

•
•
•
•

Agata Widzowska-Pasiak
/bibliotekarz/
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Piotr Choryński

Przewodniczący Rady Miejskiej
przewodniczacy@swarzedz.pl
Dyżur: Biuro Rady Miejskiej w poniedziałki
i czwartki w godz. 15.00 – 17.00

Barbara Czachura

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Członek Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa
czachura.barbara@rada.swarzedz.pl
tel. 0 695 383 695 lub 061 8174 480

Piotr Kałużny

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Członek Komisji Gospodarczej i Komisji
Spraw Społecznych
kaluzny.piotr@rada.swarzedz.pl
tel. 061 8150 078

Tadeusz Witkowski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Członek Komisji Budżetu i Komisji Gospodarczej
witkowski.tadeusz@rada.swarzedz.pl
Dyżur: Biuro Rady Miejskiej, ostatni
poniedziałek miesiąca godz. 17.00 – 18.00

Teresa Rucińska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Budżetu
rucinska.teresa@rada.swarzedz.pl
tel. 061 8174 355 lub 0 606 228 996

Marian Szkudlarek

Przewodniczący Komisji Budżetu
Członek Komisji Rewizyjnej
szkudlarek.marian@rada.swarzedz.pl
tel. 0601 76 48 32 lub 061 8187 631

Mirosław Horla

Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Członek Komisji Budżetu
horla.miroslaw@rada.swarzedz.pl
tel. 061 8172 833

Waldemar Nawrocki

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
Członek Komisji Gospodarczej
nawrocki.waldemar@rada.swarzedz.pl
tel. 0602 796 879

Dyżury radnych
Jan Kita

Prosto z ratusza
Krzysztof Szymanowski

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
Członek Komisji Budżetu
kita.jan@rada.swarzedz.pl
tel. 0602 127 452

Członek Komisji Gospodarczej i Komisji
Rewizyjnej
szymanowski.krzysztof@rada.swarzedz.pl
tel. 0602 635 092

Członek Komisji Spraw Społecznych
i Komisji Rewizyjnej
adamczak.agata@rada.swarzedz.pl
tel. 0600 987 752

Członek Komisji Budżetu i Komisji Gospodarczej
taterka.grzegorz@rada.swarzedz.pl
Dyżur: Redakcja „Tygodnika Swarzędzkiego”
pierwszy piątek miesiąca w godz. 13.00-14.00
Swarzędz, ul. Piaski 12
tel. 0604 996 051

Agata Adamczak

Adam Choryński

Członek Komisji Kultury i Sportu oraz
Komisji Rewizyjnej
chorynski.adam@rada.swarzedz.pl
Dyżur: Biuro „Informatora Swarzędzkiego”,
os. Czwartaków 23/1
w poniedziałki w godz. 16.00–17.00
tel. 061 8174 318 i 0600 368 670

Piotr Cichewicz

Członek Komisji Budżetu i Komisji Gospodarczej
cichewicz.piotr@rada.swarzedz.pl
tel. 0511 301 685

Eugeniusz Gensler

Członek Komisji Budżetu oraz Komisji
Kultury i Sportu
gensler.eugeniusz@rada.swarzedz.pl
Dyżur: Biuro Rady Miejskiej, pierwszy
piątek miesiąca w godz. 10.00–11.00
Paczkowo, ul. Błękitna 10, w godz. 17.00–18.00

Marcin Lis

Członek Komisji Gospodarczej i Komisji
Spraw Społecznych
radny@marcinlis.pl,
lis.marcin@rada.swarzedz.pl
tel. 0503 053 633, nr gadu-gadu 1968698

Konrad Napierała

Członek Komisji Budżetu
napierala.konrad@rada.swarzedz.pl
tel. 061 8175 406

Bartosz Stawicki

Grzegorz Taterka

Ryszard Wiczyński

Członek Komisji Budżetu i Komisji Gospodarczej
wiczynski.ryszard@rada.swarzedz.pl
Dyżur: Klub Rolnika w Janikowie, pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz. 17.00–19.00

Komisje Rady Miejskiej
Komisja Budżetu:

Marian Szkudlarek – Przewodniczący, Piotr
Cichowicz, Barbara Czachura, Eugeniusz
Gensler, Mirosław Horla, Jan Kita, Konrad
Napierała, Teresa Rucińska, Grzegorz
Taterka, Anna Tomicka, Ryszard Wiczyński,
Tadeusz Witkowski

Komisja Gospodarcza

Mirosław Horla – Przewodniczący, Piotr
Cichewicz, Piotr Kałużny, Marcin Lis,
Waldemar Nawrocki, Krzysztof Szymanowski, Grzegorz Taterka, Anna Tomicka,
Ryszard Wiczyński, Tadeusz Witkowski

Komisja Spraw Społecznych

Waldemar Nawrocki – Przewodniczący,
Agata Adamczak, Ewa Buczyńska, Piotr
Kałużny, Marcin Lis

Komisja Kultury i Sportu

Jan Kita – Przewodniczący, Adam Choryński,
Eugeniusz Gensler, Bartosz Stawicki

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa
Członek Komisji Spraw Społecznych
buczynska.ewa@rada.swarzedz.pl
Dyżur: świetlica w Wierzonce, pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz. 17.30-18.30
tel. 0600 162 287

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Kultury i Sportu
stawicki.bartosz@rada.swarzedz.pl
Dyżur: Biuro Rady Miejskiej, pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz. 15.00-16.00
tel. 0888 194 903

Ewa Buczyńska – Przewodnicząca, Barbara
Czachura

Członek Komisji Budżetu i Komisji Gospodarczej
tomicka.anna@rada.swarzedz.pl
Dyżur: Biuro Rady Miejskiej, pierwsza
środa miesiąca w godz. 14.30-15.30

Teresa Rucińska – Przewodnicząca, Adam
Choryński, Agata Adamczak, Bartosz Stawicki, Marian Szkudlarek, Krzysztof
Szymanowski

Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej, Rozporządzeniem z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz.U.
z 2006 r. Nr 221, poz.1628) zarządzili,
że w okresie od 5 lutego do dnia 30 kwietnia
2007 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobór
mężczyzn urodzonych w 1988 r.
Decyzją Starosty Poznańskiego pobór w
2007 r, pobór na terenie powiatu poznańskiego, odbędzie się w dniach od 5 lutego
do 20 kwietnia 2007 r. w Osiedlowym Domu
Kultury „Na Skarpie” w Poznaniu, Osiedle
Piastowskie 104 .
Poborowi r.1988 zamieszkali na terenie
miasta i gminy Swarzędz zobowiązani są
stanąć przed Powiatową Komisją Lekarską

Nr 4 w Poznaniu – Dom Kultury „Na
Skarpie” w Poznaniu, os. Piastowskie 104 w
okresie od 5 do 16 lutego2005 r. zgodnie z
harmonogramem stawiennictwa opracowanym przez Starostwo Powiatowe w
Poznaniu.Do poborowych podlegających
tegorocznemu poborowi wysłano imienne
wezwanie z wyznaczoną dokładną datą stawienia się do poboru i z informacją o dokumentach, których przedłożenie komisji
zostało prawem nakazane.
Jednocześnie informujemy, że niestawienie
się do poboru przed właściwą komisją
lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub
niepoddanie się badaniom lekarskim albo
nieprzedstawienie dokumentów, których

przedstawienie zostało nakazane, podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolności
(art.224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U.z 2004 r.
Nr 241, poz.2416, z późn. zm.).
Uprzednio może być wobec poborowego,
który nie stawił się do poboru bez uzasadnionej przyczyny, nałożona grzywna w celu
przymuszenia lub zarządzone przymusowe
doprowadzenie przez Policję do poboru
(art.32 ust.6 cytowanej ustawy).

Ewa Buczyńska

Anna Tomicka

Komisja Rolnictwa

Komisja Rewizyjna

Komunikat o poborze do wojska

Szczegółowych informacji udziela Danuta
Andrzejczak – kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich UMiG w Swarzędzu, tel.
061 65-12-304.

Styczeń 2007

Ważne dla organizacji pozarządowych:

ZARZĄDZENIE Nr OR 0151 - 01/2007
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ

z dnia 2 stycznia 2007 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591 z późn.
zm.), art. 11 ust. l pkt l, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2003 r. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Swarzędz z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
§ 2.
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące
działalność w dziedzinie objętej konkursem.
§ 3.
Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr l do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, póz. 2207),
w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4.
1. Warunki konkursu określa załącznik nr l do zarządzenia.
2. Załącznik nr 2 do zarządzenia stanowi listę ogłoszonych w 2007
roku konkursów ofert.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w „Tygodniku Swarzędzkim", Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
sprawę prowadzi: Krzysztof Mielcarzewicz - tel. 061 65-12-301

Załącznik nr l do Zarządzenia Nr OR 0151 - 01/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2007 r.
Warunki otwartego konkursu ofert 2007 r.
Na czym polega udział w konkursie i kto może wziąć w nim udział

● Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego celem
jest realizacja zadania publicznego zleconego przez jednostkę
samorządu terytorialnego - Gminę Swarzędz.
● Organizacje pozarządowe składające wniosek muszą prowadzić działalność na terenie Gminy Swarzędz, o dotacje nie mogą występować
podmioty prowadzące działalność dla zysku.
● Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

Lekarskie dyżury
nocne i w święta

Zasady oceny ofert
● Zasada celowości - że organizacja pozarządowa osiągnie cel
konkursu.
● Zasada powszechności - każda organizacja pozarządowa spełniająca
warunki wykonania zadania może wziąć udział w konkursie.
● Zasada jawności - wszystkie dokumenty organizacji pozarządowej
muszą być przejrzyste.
● Zasada wiarygodności - organizacja pozarządowa prawidłowo i terminowo rozliczyła się z Gminą Swarzędz z otrzymanych dotychczas
dotacji.
Kryteria oceny ofert
● Merytoryczna wartość oferty, w tym zasoby kadrowe i przygotowanie specjalistyczne osób odpowiedzialnych za realizację projektu.
● Ocena stosunku wydatkowanych środków do przewidywanych efektów zadania, w szczególności z uwagi na zasięg zadania oraz ilość
osób objętych zadaniem.
● Zasoby lokalowe, techniczne i finansowe oferenta.
● Koszty projektu, w tym:
- wysokość wkładu własnego,
- innych źródeł finansowania.
● Dotychczasowe doświadczenie oferenta.
Terminy
● Termin realizacji zadania: styczeń - grudzień 2007 r.
● Termin składania ofert: od 2 stycznia do l lutego 2007 r.
● Termin rozstrzygnięcia konkursu: 8 luty 2007 r.

Miejsce składania oferty
● Wniosek z dopiskiem / nazwa zadania publicznego / należy złożyć
w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz p. 202.

Tryb wyboru oferty
● Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
według zasad określonych zarządzeniem.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR 0151 - 01/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2007 r.

Otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Gminę Swarzędz w 2007 r.
Priorytet I : „W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych”
- 100.000 zł (2006 r. - 100.000 zł)
Priorytet II : „W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania”
- 10.000 zł (2006 r. - 2.000 zł)
Priorytet III : „W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży” - 75.000 zł (2006 r. - 54.920 zł)
Priorytet IV : „W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji” - 75.000 zł (2006 r. - 60.000 zł)
Priorytet V : „W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”
- 300.000 zł (2006 r. - 280.000 zł)
Priorytet VI : „W zakresie ekologii i ochrony zwierząt”
- 35.000 zł (2006 r. - 30.000 zł)
Priorytet VII : „W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym”
- 115.000 zł (2006 r. - 75.000 zł)

Nasi drukarze

Jak informuje Zespół Przychodni Lekarza
Rodzinnego „Diagter”- świadczeniodawcą,
który podpisał umowę z Narodowym
Funduszem Zdrowia na objęcie nocną
i świąteczną ambulatoryjną i wyjazdową
opieką lekarską pacjentów naszego miasta
i gminy jest Rejonowa Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Poznaniu.
Dyżury lekarskie powinna pełnić Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Swarzędzu, os. Dąbrowszczaków 8/12:
w dni robocze od godz. 18.00 wieczorem
do godz. 8.00 rano dnia następnego, w
niedziele i święta od godz. 8.00 rano do
godz. 8.00 rano dnia następnego
R.
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- dziękujemy i witamy

Zgodnie z przepisami o zamówieniach
publicznych o tym, kto drukował będzie
nasz miesięcznik zadecydować musi przetarg. Dotychczas z przetargów zwycięsko
wychodziła „Drukarnia Swarzędzka”
panów Stanisława i Marcina Witeckich. W
tym roku wynik przetargu sprawił, iż
„Prosto z ratusza” drukowane jest przez
„Zakład Poligraficzny Dziamski - Gryska”.
Serdecznie dziękujemy panom Stanisławowi i Marcinowi Witeckim za wieloletnią, profesjonalną współpracę! Mamy
nadzieję, że równie dobrze – ku zadowoleniu Czytelników – ułoży się nasza
współpraca z drukarnią panów Tomasza
Dziamskiego i Józefa Gryski.
Redakcja „Prosto z ratusza”

Apel redakcji

serwisu www.swarzedz.pl

Zwracamy się z prośbą do przedstawicieli
wszystkich organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy Swarzędz o
przesłanie redakcji serwisu www.swarzedz.pl
(oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz)
informacji na temat Państwa działalności.
Chętnie umieścimy je w naszym serwisie.
Prosimy również o informowanie nas o:
- wszelkich zmianach telefonów, e-maili,
adresów, siedzib, osób do kontaktu
- bieżącej działalności (planowane imprezy, ważne wydarzenia, plany etc.)
W ten sposób będziemy mogli propagować
Państwa działalność i docierać z informacjami o niej do mieszkańców naszej gminy.
Oczekujemy na Państwa listy pod adresem
promocja@swarzedz.pl
Zespół Promocji
UMiG w Swarzędzu
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13 i 28 grudnia 2006 r. odbyły
się sesje Rady Miejskiej. Radni
podjęli następujące uchwały:

Nr III/2/2006
w sprawie: wyboru przewodniczącego
Rady Miejskiej w Swarzędzu.

§1
W wyniku głosowania tajnego, przeprowadzonego podczas sesji zwołanej na
dzień 27 listopada 2006 roku, która odbyła
się w dniach 27 listopada i 1 grudnia 2006
roku, Rada Miejska w Swarzędzu, zgodnie
z protokołem komisji skrutacyjnej, dokonała
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Swarzędzu.
Przewodniczącym Rady Miejskiej w
Swarzędzu został wybrany radny Piotr
Choryński.

Nr III/3/2006
w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Swarzędzu.

§1
W wyniku głosowania tajnego, przeprowadzonego podczas sesji zwołanej na dzień
27 listopada 2006 roku, która odbyła się w
dniach 27 listopada i 1 grudnia 2006 roku,
Rada Miejska w Swarzędzu, zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej, dokonała
wyboru wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Swarzędzu.
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w
Swarzędzu zostali wybrani:
1. Barbara Czachura
2. Piotr Kałużny
3. Tadeusz Witkowski

Nr II/4/2006
w sprawie: wstąpienia na miejsce radnej
Bożeny
Szydłowskiej
po
wygaśnięciu jej mandatu, kandydata z listy
Komitetu
Wyborczego
Wyborców
Bożeny Szydłowskiej, który w wyborach
w okręgu wyborczym nr 4 uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

§1
W związku z wygaśnięciem mandatu radnej
Bożeny
Szydłowskiej,
stwierdzonym
uchwałą Nr II/1/2006 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 1 grudnia 2006 roku,
wstępuje na to miejsce radny Ryszard
Wiczyński, który w wyborach w okręgu
wyborczym nr 4 z Komitetu Wyborczego
Wyborców Bożeny Szydłowskiej uzyskał
kolejno największą liczbę głosów.

Nr III/5/2006
w sprawie: powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych
Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.
§1
Powołuje się następujące składy osobowe
stałych Komisji Rady Miejskiej w
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Swarzędzu:
Komisja Budżetu : Marian Szkudlarek –
Przewodniczący,
Piotr
Cichowicz,
Barbara Czachura, Eugeniusz Gensler,
Mirosław Horla, Jan Kita, Konrad
Napierała, Teresa Rucińska, Grzegorz
Taterka, Anna Tomicka, Ryszard Wiczyński.
Tadeusz Witkowski.
Komisja Gospodarcza: Mirosław Horla –
Przewodniczący, Piotr Cichowicz, Piotr
Kałużny, Marcin Lis, Waldemar Nawrocki,
Krzysztof Szymanowski, Grzegorz Taterka,
Anna Tomicka, Ryszard Wiczyński,
Tadeusz Witkowski.
Komisja Spraw Społecznych:
Waldemar Nawrocki – Przewodniczący,
Agata Adamczak, Ewa Buczyńska, Piotr
Kałużny, Marcin Lis.
Komisja Kultury i Sportu: Jan Kita – Przewodniczący, Adam Choryński, Eugeniusz
Gensler, Bartosz Stawicki.
Komisja Rolnictwa: Ewa Buczyńska –
Przewodnicząca, Barbara Czachura.
Komisja Rewizyjna: Teresa Rucińska –
Przewodnicząca, Adam Horyński, Bartosz
Stawicki, Marian Szkudlarek, Krzysztof Szymanowski, Agata Adamczak.

Nr III/6/2006
sprawie: odwołania Sekretarza Gminy
Swarzędz

§1
Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz odwołuje się ze stanowiska
Sekretarza Gminy Swarzędz Pana
Andrzeja Kurowskiego.
Nr III/7/2006
w sprawie: powołania Sekretarza
Gminy Swarzędz

§1
Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz powołuje na stanowisko Sekretarza Gminy Swarzędz Pana Marka Baumgarta na czas nieokreślony.

NR III/8/2006
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia
dla Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz Pani Bożeny Szydłowskiej

§1
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz
przyznaje się miesięczne wynagrodzenie
brutto, na które składa się:
1/ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie
4.960,- słownie: /czterytysiącedziewięć
setsześćdziesiątzłotych/
2/ dodatek funkcyjny w kwocie 1.950,-

słownie: / jedentysiącdziewięćsetpięćdziesiątzłotych /
3/ dodatek specjalny w wysokości 40 %
sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego określonego w pkt 1 i
2: 2.764,- słownie: / dwatysiącesiedemsetsześcdziesiątczteryzłote/

4/ dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie 992,- słownie:/dziewięćsetdziewięćdziesiątdwazłote/
Razem brutto: 10.666 ,-zł słownie:
dziesięćtysięcysześćsetsześćdziesiątsześćzłotych
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Swarzędzu
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 02 grudnia 2006r.

Uzasadnienie:
Ustalając wysokość wynagrodzenia wzięto
pod uwagę wielkość gminy oraz złożoność
problemów w niej występujących. Gmina
Swarzędz jest jedną z większych obszarowo i największą ludnościowo gminą
w powiecie poznańskim, w której występują
skomplikowane
problemy
społeczne
związane między innymi z aktywizacją
zawodową i walką z bezrobociem
spowodowanym upadłością wielu zakładów
głównie rzemieślniczych.
Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek
funkcyjny wynikają z załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28
lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań
kwalifikacyjnych
pracowników
samorządowych zatrudnionych w urzędach
gmin, starostwach powiatowych i urzędach
marszałkowskich / Dz.U.Nr 39 poz. 272 ze
zm. /. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r dodatek
specjalny przysługuje się burmistrzowi w
kwocie nie przekraczającej 40% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego.

dokończenie na str. 13

Stanowisko Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie lokalizacji budowy zakładu produkcji artykułów kosmetycznych, toaletowych oraz środków myjących
i czyszczących przez firmę DRAMERS S.A. na terenie Gminy Swarzędz.

Rada Miejska w Swarzędzu wyraża pozytywne stanowisko w sprawie lokalizacji budowy
zakładu produkcji artykułów kosmetycznych, toaletowych oraz środków myjących
i czyszczących przez firmę DRAMERS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej 1,
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS : 0000090260,
w miejscowości Rabowice gmina Swarzędz, objętym projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, obejmującego działki położone w Rabowicach przy ul. Olszynowej i oznaczone numerami
geodezyjnymi: 7/1 i 7/2.

Styczeń 2007
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Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8
marca 1990r . nakłada na burmistrza
zadania związane z wykonaniem uchwał
rady i zadania gminy określone przepisami
prawa. Wg. stanu na dzień 06 grudnia br
.gmina
Swarzędz
liczy
39.917
mieszkańców. Ze względu na złożoność
występujących problemów oraz odpowiedzialność związaną z kierowaniem Urzędem Miasta i Gminy w Swarzędzu
i sprawowaniem nadzoru nad jednostkami
organizacyjnymi, w którychzatrudnionych
jest ponad 600 pracowników przyznanie
dodatku specjalnego w maksymalnej
wysokości jest w pełni uzasadnione.

Nr/III /9/ 2006
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
miasta i gminy na 2006 rok

Nr III/10/2006
w sprawie określenia wysokości stawek
i zwolnień w podatku od nieruchomości

§1
1. Określa się następujące stawki podatku
od nieruchomości obowiązujące na terenie
Miasta i Gminy Swarzędz :
1) od gruntów:
1. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66 zł od 1 m² powierzchni,
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł od 1 ha powierzchni,
3. od pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m²
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
1. mieszkalnych - 0,49 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
2. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
oraz
od
budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej 16,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3. zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł od
1 m² powierzchni użytkowej,
4. zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
5. od pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,50 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości lub ich części zajęte na
świadczenie usług w zakresie opieki
społecznej, za wyjątkiem prowadzonych w
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formie działalności gospodarczej.
2. nieruchomości lub ich części zajmowane
przez instytucje kultury, świetlice wiejskie,
kluby i świetlice osiedlowe, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. nieruchomości lub ich części, w których
wykonywane są zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu, za wyjątkiem prowadzonych w formie działalności gospodarczej.
4. nieruchomości lub ich części stanowiące
pozostałe obiekty komunalne będące własnością Gminy, z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
5. nieruchomości lub ich części zajęte na
zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, za
wyjątkiem prowadzonych w formie działalności gospodarczej.

Uzasadnienie:
Minister Finansów obwieszczeniem z dnia
25 października 2006 ustalił górne granice
stawek kwotowych w podatku od nieruchomości, podwyższając je o wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech
kwartałów 2006 roku czyli o 0,9%. Rada
Miejska w Swarzędzu miała możliwość do
podwyższenia
stawek
podatkowych.
Przeprowadzona szczegółowa analiza
możliwości budżetu gminy pozwoliła na pozostawienie większości stawek podatkowych na nie zmienionym od roku 2005
poziomie, zaś stawka podatku za budynki
mieszkalne została w stosunku do roku 2005
i 2006 obniżona o 10 % . Wprowadzenie obniżki podatku dla budynków mieszkalnych
ma stosunkowo najszerszy zakres i będą z
niej mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy
miasta i gminy .
Pozostawienie na niezmienionym poziomie
pozostałych stawek podatkowych, w tym
stawki dla budynków i gruntów związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą,
będzie zgodne z prowadzoną dotychczas
przez gminę polityką harmonijnego rozwoju
działalności gospodarczej i unikaniem nadmiernego fiskalizmu, co w rezultacie powinno zapewnić lepszą ściągalność podatków i większe wpływy do budżetu gminy.
(…)
Nr III/11/2006
w sprawie: zmiany zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2006 rok
NR III / 12 / 2006
w sprawie: określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych

§1
Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych na rok 2007:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowietej od 3,5 tony

i ponizej 12 ton wyprodukowanego do 31
grudnia 1995 roku
a. od 3,5 tony do 5,5 ton włączenie 558,00 zł
b. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 842,00 zł
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.056,00 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
i poniżej 12 ton wyprodukowanego po 31
grudnia 1995 roku
a. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 524,00 zł
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
788,00 zł
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 998,00 zł
3.od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
i poniżej 12 ton wyprodukowanego do 31
grudnia 1995 roku posiadającego katalizator lub certyfikat EURO 1 i powyżej
a. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 262,00 zł
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
402,00 zł
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 507,00 zł
4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
i poniżej 12 ton wyprodukowanego po 31
grudnia 1995 roku posiadającego katalizator lub certyfikat EURO 1 i powyżej
a. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 247,00 zł
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
383,00 zł
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 485,00 zł
5. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
6. od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton wyproduko-wanego do
31 grudnia 1995 roku
a. od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.200,00 zł
7. od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton wyproduko-wanego po
31 grudnia 1995 roku
a. od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.134,00 zł
8. od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton wyproduko-wanego do
31 grudnia 1995 roku posiadającego katalizator lub certyfikat EURO 1 i powyżej
a. od 3,5 tony i poniżej 12 ton 564,00 zł
9. od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po
31 grudnia 1995 roku posiadającego katalizator lub certyfikat EURO 1 i powyżej
a. od 3,5 tony i poniżej 12 ton 544,00 zł
10. od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton stawki określa
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
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11. od przyczepy lub naczepy , które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, wyprodukowanych do 31
grudnia 1995 roku
a. od 7 ton i poniżej 12 ton 484,00 zł
12. od przyczepy lub naczepy , które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, wyprodukowanych po 31
grudnia 1995 roku
a. od 7 ton i poniżej 12 ton 448,00 zł
13. od przyczepy lub naczepy , które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton – stawki podatkowe
określa załącznik nr 3
14. od autobusu wyprodukowanego do 31
grudnia 1995 roku w zależności od liczby
miejsc do siedzenia
a. mniej niż 30 miejsc 990.00zł
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.498,00 zł
15. od autobusu wyprodukowanego po 31
grudnia 1995 roku w zależności od liczby
miejsc do siedzenia
a. mniej niż 30 miejsc 990,00 zł
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.498,00 zł
16. od autobusu wyprodukowanego do 31
grudnia 1995 roku w zależności od liczby
miejsc do siedzenia, posiadającego katalizator lub certyfikat EURO 1 i powyżej
a. mniej niż 30 miejsc 470,00 zł
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc 726,00 zł
17.od autobusu wyprodukowanego po 31
grudnia 1995 roku w zależności od liczby
miejsc do siedzenia, posiadającego katalizator lub certyfikat EURO 1 i powyżej
a. mniej niż 30 miejsc 470,00 zł
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc 726,00 zł

§2
Podatek od środków transportowych płatny
jest bez wezwania na rachunek gminy lub
w kasie Urzędu Miasta i Gminy

Uzasadnienie:
(…) Z uwagi na trudną sytuację materialną
w firmach transportowych jak i podatników
prowadzących działalność gospodarczą w
zakresie innych branż - na rok podatkowy
2007 nie wprowadzono zmian dotyczących
wysokości stawek podatku od środków
transportowych. Nie dokonując zmian
wysokości stawek podatku od środków
transportowych kierowano się stwierdzeniem , iż nadmierny fiskalizm nie przyczyni
się do wzrostu wpływów do budżetu , a
może jedynie spowodować znaczny wzrost
nieściągalnych zaległości podatkowych.

NR IV/13/2006
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
miasta i gminy na 2006 rok

Prosto z ratusza

NR IV/14/2006
w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w
budżecie miasta i gminy Swarzędz na
rok 2006, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego

§1
Ustala się wykaz niezrealizowanych
wydatków zamieszczonych w budżecie
miasta i gminy Swarzędz na rok 2006,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin
dokonania każdego wydatku ujętego w tym
wykazie. Wykaz stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:
W związku z art. 191 ust.2-4 ustawy o
finansach publicznych ustala się wykaz
wydatków, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego 2006:
1. Budowa magistrali wodociągowej z
Janikowa do Wierzenicy i Wierzonki – projekt na budowę magistrali wodociągowej
uwzględniał podłączenie jej do sieci
wodociągowej w Janikowie, która miała być
wybudowana w roku 2006 w ramach inwestycji realizowanych przez AQUANET S.A.
AQUANET poinformował Gminę Swarzędz,
że termin realizacji sieci wodociągowej w
Janikowie został przesunięty na drugą
połowę roku 2007. W związku z powyższym
Gmina S-dz zaproponowała firmie
AQUANET S.A. wybudowanie odcinka tej
sieci (ok 50 m) na koszt własny, który
umożliwi doprowadzenie wody do nowo
wybudowanej magistrali wodociągowej. Po
uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowę (tj. na początku 2007 r.) na
przedmiotowy odcinek sieci, Gmina
Swarzędz niezwłocznie przystąpi do jego
realizacji.
2. Projekt na budowę sieci wodociągowej w
rejonie ulic: Mechowskiej, F. Nowowiejskiego, F. Szopena w Gruszczynie – zgodnie
z zawartą umową dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę ma
być przekazana Inwestorowi w 2007 roku.
3. Projekt na budowę nawierzchni wraz z
odwodnieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu
- w roku 2006 Gmina Swarzędz poniosła
wydatki związane z opracowaniem mapy
zasadniczej.
W
drodze
przetargu
nieograniczonego wybrano biuro projektowe. Podpisanie umowy nastąpi w pierwszym tygodniu stycznia.
4. Projekt na budowę drogi łączącej ulicę
Graniczną z drogą dojazdową do Zespołu
Szkół Nr 1 w Swarzędzu – w roku 2006
Gmina Swarzędz poniosła tylko wydatki
związane z opracowaniem mapy zasadniczej i stanu władania. W drodze przetargu
nieograniczonego wyłoniono wykonawce
oraz zawarto z nim umowę.
5. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem wokół „Biedronki” na os. Czwartaków
w Swarzędzu – w roku 2006 Gmina

Swarzędz poniosła wydatki związane z
opracowaniem dokumentacji. W drodze
przetargu nieograniczonego wyłoniono
wykonawcę oraz zawarto z nim umowę. W
miesiącu styczniu wykonawca przystąpi do
realizacji robót.
6. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Słonecznej, Wschodniej, Południowej w Swarzędzu – w drodze przetargu
nieograniczonego wyłoniono wykonawcę,
który przystąpił do robót związanych z
wymianą sieci wodociągowej z przyłączami.
W/w roboty są współfinansowane przez
AQUANET S.A. w Poznaniu. Roboty drogowe rozpoczną sie na początku 2007
roku.
7. Projekt na budowę drogi z Janikowa do
Kicina - w roku 2006 gmina poniosła tylko
wydatki związane z opracowaniem mapy
zasadniczej, mapy ewidencyjnej oraz wypisów z rejestru gruntów, tj. materiałów
niezbędnych do opracowania dokumentacji. W drodze przetargu nieograniczonego
wyłoniono wykonawcę oraz zawarto z nim
umowę. Prace projektowe trwają.
8. Projekt na budowę chodnika oraz ciągu
pieszojezdnego w miejscowości Kobylnica /
od ul. Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ulicy Leśnej - w roku 2006
gmina poniosła tylko wydatki związane z
opracowaniem mapy zasadniczej, mapy
ewidencyjnej oraz wypisów z rejestru gruntów czyli materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji. W drodze przetargu
nieograniczonego wyłoniono wykonawcę
oraz zawarto z nim umowę. Prace projektowe trwają.
9. Projekt na budowę nawierzchni wraz z
odwodnieniem w ul. Miłej, Spokojnej, W.
Reymonta, M. Curie-Skłodowskiej, Kochanowskiego - w roku 2006 gmina poniosła
tylko wydatki związane z opracowaniem
mapy zasadniczej. Mapy ewidencyjne oraz
wypisy z rejestru gruntów zostaną dostarczone i rozliczone w roku 2007 wraz z
opracowaną dokumentacją. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano biuro projektowe. Podpisanie umowy nastąpi w
pierwszym tygodniu stycznia.
10. Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Staniewskiego z
ulicą Kórnicką i Wilkońskich – w roku 2006
gmina poniosła tylko wydatki zwiazane z
opracowaniem map zasadniczych, map
stanu władania oraz wypisów z rejestru
gruntów. W drodze przetargu nieograniczonego
wyłoniono
wykonawcę
oraz
zawarto z nim umowę. Prace projektowe
trwają.
11. Remont budynku Urzędu Miasta
i Gminy Swarzędz - w roku 2006 zostały
wydatkowane środki na opracowanie
Specyfikacji
Technicznej
Wykonania
i Odbioru Robót oraz środki na realizację
prac remontowych. Zgodnie z aneksem do
umowy termin realizacji zadania powinien
zakończyć się 28 grudnia 2006 roku jednak
ze względu na stan zaawansowania robót
nie będzie to możliwe. W związku z
powyższym konieczne jest przesunięcie
środków na rok 2007, aby zakończyć
rozpoczęte prace remontowe.

dokończenie na str. 15
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12. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku na os. Kościuszkowców nr 26 w
Swarzędzu z przeznaczeniem na świetlicę
socjoterapeutyczną - w roku 2006 zostały
wydatkowane środki na opracowanie
Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót oraz środki na realizację
prac remontowych. Zgodnie z aneksem do
umowy termin realizacji zadania powinien
zakończyć sęe 28 grudnia 2006 roku jednak ze względu na stan zaawansowania
robót nie będzie to możliwe. W związku z
powyższym konieczne jest przesunięcie
środków na rok 2007 aby zakończyć
rozpoczęte prace remontowe.
13. Budowa i modernizacja kompleksu
sportowo-rekreacyjnego przy pływalni

Wodny Raj w Swarzędzu – zgodnie z
umową z wykonawcą pozostała kwota do
zapłaty - związana z pierwszym mrożeniem płyty lodowiska nie będzie
wydatkowana, gdyż realizacja w/w prac
ze względu na niekorzystne warunki
atmosferyczne (tzn. utrzymujące się temperatury dodatnie) jest niemożliwa. Termin rozliczenia powyższych zadań
przewidziano na 30 września 2007 roku.

Nr IV/15/2006
w sprawie: ustalenia diet i zwrotów
podróży służbowych radnych Rady
Miejskiej w Swarzędzu oraz sołtysów
Gminy Swarzędz.
§1
Radny jest zobowiązany brać udział w
pracach Rady Miejskiej i jej komisjach
oraz innych instytucji samorządowych,
do których został wybrany lub desygnowany.
§2
Ustala się miesięczną, maksymalną
wysokość diety zgodnie z obowiązującymi przepisami dla:
1. Przewodniczącego Rady – 99%
maksymalnej wysokości diety

Koszty budowy przyłączy

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi finansowania kosztów budowy
przyłączy kanalizacyjnych informujemy,
że sposób realizacji budowy przyłączy
kanalizacyjnych do sieci określa ustawa z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity)
Dz.U.06.123.858.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 tej ustawy „realizację budowy przyłączy do sieci oraz
studni wodomierzowej, pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza
głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do
sieci”, natomiast „przyłącze kanalizacyjne
to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kana-
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2. Wiceprzewodniczących Rady – 75%
maksymalnej wysokości diety
3. Przewodniczący Komisji Rady – 75%
maksymalnej wysokości diety
4. Radnych – 65% maksymalnej
wysokości diety
§3
Wysokość diet określonych w § 2 ulega
pomniejszeniu za:
• jedną nieobecność na posiedzeniu
Rady lub Komisji – o 10%
• dwie nieobecności na posiedzeniu
Rady lub Komisji – o 20%
• trzy lub więcej nieobecności na
posiedzeniu Rady lub Komisji – o 50%

§4
Członkom
Komisji
Rewizyjnej
przeprowadzającym zgodnie z regulaminem kontrole, za każdy dzień kontroli
przysługuje dieta w wysokości 3,5 %
maksymalnej wysokości diety przy czym
łączna wysokość diety wypłaconej w
danym miesiącu nie może przekroczyć
wysokości określonej w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2000 roku w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu
gminy.(Dz. U. Nr 61, poz. 710)
§5
Sołtysom przysługuje dieta miesięczna w
wysokości 35% maksymalnej wysokości
diety.
§6
Podstawę do wypłaty diet i ich pomniejszenia stanowi lista obecności.
§7
Radnym służy zwrot kosztów podróży
służbowych na zasadzie określonych w
rozporządzeniu
Ministra
Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalenia
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz.
800 ze zm.)
lizacyjną za pierwszą studzienką, licząc
od strony budynku, a w przypadku jej
braku do granicy nieruchomości gruntowej” (art.2 ust. 5).
Gmina Swarzędz, korzystając z możliwości jakie stworzyło przystąpienie Polski
do Unii Europejskiej, a wcześniej uruchomienie funduszy przedakcesyjnych,
składa wnioski o dotacje unijne dla
wszystkich inwestycji dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej. Pozytywna
ocena wniosków i przydzielenie środków
zależne jest od uzyskania odpowiednich,
finansowych oraz ekonomicznych, wskaźników opłacalności inwestycji. Najważniejszym z nich jest koszt całkowity
inwestycji w stosunku do ilości odprowadzanych ścieków. Każde wykonane
przyłącze poprawia wskaźnik opłacalności inwestycji, a tym samym zwiększa
prawdopodobieństwo uzyskania bezzwrotnej dotacji. Budowa sieci kanaliza-

§8
Zwrot kosztów podróży służbowych pojazdem samochodowym nie będącym
własnością gminy następować będzie
według maksymalnych stawek zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie
warunków ustalenia oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używana
dla celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie
będących własnością pracodawcy ( Dz.
U. Nr 27 poz. 217 ze zm.).

Nr IV/16/2006
w sprawie: wystąpienia do pełnomocnika ds. ochrony informacji nijawnych
o przeprowadzenie postępowania
sprawdzającego.
Nr IV/17/2006
w sprawie: rocznego programu
współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi.

Nr IV/18/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie:
zasad, trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
Nr IV/19/2006
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Swarzędzu w rejonie ul.
Grudzińskiego działki nr geod. 9/7, 75,
76/27, 76/28, 76/50 oraz część działek
3, 73, 74 i 76/51.

NR IV/20/2006
w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa na rok
2007, wyznaczenia inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso.

(Od redakcji: Pełne teksty wszystkich
uchwał wraz z załącznikami dostępne są w
Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej nawww.swarzedz.pl)
cyjnych ma sens tylko wtedy, gdy
podłączeni zostają do nich odbiorcy. W
związku z tym przyjęto zasadę, że
wszystkie sieci będą realizowane wraz
z przyłączami zakończonymi studzienką
rewizyjną, ponieważ tylko takie rozwiązanie gwarantuje uzyskanie wymaganych wskaźników efektywności kosztowej inwestycji.
Należy zauważyć, że przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane ze
środków własnych przez osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci, stanowi
własność tej osoby chyba, że umowa zawiera inne postanowienia. Ewentualne
przejęcie przez gminę lub zakład wodociągowo - kanalizacyjny przedmiotowych
urządzeń nie jest obowiązkiem tych podmiotów, a jedynie uprawnieniem, z którego mogą one lecz nie muszą skorzystać.
Jerzy Michalak
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Prosto z ratusza

„Dwory i pałace
powiatu poznańskiego”

Nowy członek Zarządu Powiatu Poznańskiego

Janusz Napierała ma 57 lat. Jest absolwentem
Politechniki Poznańskiej i doktorem nauk technicznych. Ukończył również podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (w
zakresie bankowości) oraz Wyższej Szkole
Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (w zakresie ubezpieczeń gospodarczych). Odbył
liczne staże zawodowe: w Finlandii i Japonii
oraz samorządowe: w USA, Francji i Danii. W
trakcie swojej dotychczasowej pracy zawodowej był adiunktem na Politechnice Poznańskiej, Wiceprezesem Przedsiębiorstwa
Innowacji Naukowo-Technicznych i Wdrożeń
w Poznaniu, Prezesem Zabawkarskiej
Spółdzielni Pracy w Puszczykowie. Przez ponad
16 lat pełnił funkcję Burmistrza Miasta
Puszczykowo. Jest Prezesem Zarządu
Janusz Napierała,
nowy Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego.
Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych od momentu jego powstania. Za działalność na rzecz rozwoju
samorządności został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz otrzymał wyróżnienie Za Zasługi
dla Województwa Wielkopolskiego. Ma sześcioro dorosłych dzieci, latem lubi łowić ryby.

Nakładem poznańskiego wydawnictwa
Kwartet na rynku księgarskim ukazała się nowa
pozycja dotycząca powiatu poznańskiego. Tym
razem poświęcona dworom i pałacom regionu.
Na ponad 180 stronach zaprezentowane zostały
budowle, które swoim pięknem przypominają o
świetności rodów ziemiańskich i szlacheckich.
Układ albumu – według gmin - sprawia, że
całość jest przejrzysta i miła w czytaniu.
Kolorowym zdjęciom obiektów towarzyszą
opisy, które w krótki sposób prezentują dzieje
miejsca od momentu powstania po dzień
dzisiejszy. W obiektywie Marcina Płóciennika
ukazano kilkadziesiąt dworów i pałaców godnych odwiedzenia. Omawiany album to bowiem
nie tylko zdjęcia, to także swoisty przewodnik
po ciekawych i urokliwych miejscach ziemi
poznańskiej.
Mecenasem publikacji jest Jan Grabkowski,
Starosta Poznański, wraz z Zarządem Powiatu.
Album „Dwory i pałace powiatu poznańskiego”
to propozycja dla wszystkich miłośników dobrej
fotografii i historii.
Tomasz Morawski
Gabinet Starosty

Świąteczne nastroje

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu aż
do połowy stycznia wyczuć można było atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Wszystko za
sprawą wystawy prac autorstwa niepełnosprawnych podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z Puszczykowa,
Mosiny, Wir, Dopiewca, Lisówek, Swarzędza,
Owińsk, Poznania, Chrzypska Wielkiego
oraz Kowanówka.
Pierwsze piętro budynku Starostwa wypełniło się anielskimi postaciami, obrazami
wyobrażającymi zimowe krajobrazy oraz
ręcznie wykonanymi kartkami i ozdobami
świątecznymi – pracami uczestników warsztatów terapeutycznych, stworzonymi w
odpowiedzi na konkursy ogłoszone w
październiku przez, działający przy wsparciu
powiatu poznańskiego, puszczykowski Dom
Pomocy Maltańskiej.
„Klimat Świąt” oraz „Anioł” to tematy na
które wpłynęło najwięcej prac.Pomysłowość
oraz technika wykonania niejednokrotnie zaskakiwały jurorów. Zwycięzców nagrodzono
w trakcie „Wieczoru z Aniołami”, który
odbył się siódmego grudnia 2006 roku w
Salce Parafialnej Kościoła pw. św. Józefa w
Puszczykowie.

Wystawa prac konkursowych.
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