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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
o działalności w okresie międzysesyjnym od 1 do 30 marca 2007r.

- uczestniczono w konferencji na temat
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz
sprawy komunikacji i dróg” zorganizowanej
przez Zarząd Powiatowy LOK.
- uczestniczyłem w ogólnym zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 3 w Witkowie w sprawie
konsultacji na temat zmiany Statutu Osiedlaoznaczenie obszaru.
- uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu
Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
- byliśmy współorganizatorem szkolenia dla
rolników na temat zasad i możliwości finansowania zadań inwestycyjnych w rolnictwie, w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w
latach 2007-2013 oraz wypełniania wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich gruntów
rolnych lub przyznania płatności z tytułu
wsparcia działalności rolniczej na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania na
2007 rok.

- zapewniono obsługę materialno-techniczną i
informacyjną Komisji Wyborczej w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie , które odbyły się 4 marca br. w okręgu
wyborczym nr 7 obejmującym sołectwo: Mąkownica, Ruchocin i Mielżyn.
- uczestniczyłem w uroczystości przekazania
Sztandaru nowemu Dowódcy 7 eskadry lotnictwa taktycznego w Powidzu.
- wspólnie z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w
Gnieźnie organizujemy dla rolników z naszego
terenu przyjmowanie wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
na rok 2007. Wnioski będą przyjmowane przez
dwóch pracowników Agencji w dniach 18
kwietnia oraz 8 maja br. w godzinach od 1000
do 1400 w sali nr 1 Urzędu.
- uczestniczyłem w spotkaniach z okazji „Dnia
Kobiet” zorganizowanych przez Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Gospodyń
Wiejskich w Małachowie Złych Miejsc i przez
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne
„Promyk” Koło w Witkowie.
- 14 marca br. zorganizowano nieodpłatnie dla
mieszkanek Gminy i Miasta Witkowo 100 badań mammograficznych piersi. Badania przeprowadzono w mammobusie, a objęły one
kobiety powyżej 55 roku życia.
- uczestniczono w zebraniu sprawozdawczym
ogródków działkowych im. Ludowego Lotnictwa Polskiego.
- uczestniczono w szkoleniu zorganizowanym

przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. Między innymi tematem szkolenia było zapoznanie uczestników z
możliwością pozyskania środków finansowych
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
dla jednostek straży pożarnych.
- zorganizowano spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu
omówienia tematów sesyjnych oraz bieżących
spraw Gminy.
- wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą
sesję.
- zapoznano się i przekazano do realizacji
wnioski zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
- podpisano warunkowe akty sprzedaży nieruchomości stanowiące działki gruntowe niezabudowane, położone w Mielżynie, o pow.
0,0723 ha za kwotę 9.564,80 zł. brutto oraz w
Wiekowie , o pow. 0,1491 ha za kwotę
20.825,40 zł. brutto.
- z Agencją Mienia Wojskowego działającą w
imieniu Skarbu Państwa podpisano akt notarialny stanowiący umowę darowizny na nieruchomość położoną przy ul. Jasnej. Na nieruchomości tej znajdują się obiekty dawnego
przedszkola wojskowego.
Z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa:
- w ramach zadrzewień gminy posadzono
młode drzewa - 160 szt. przy ul. Braci Łukowskich, Wierzbowej, Modrzewiowej, Jesionowej, Brzozowej, Harcerskiej, Szkolnej, Zuchów, na placu zabaw przy ul. Mickiewicza,
uzupełniono nasadzenia przy ul. Jana Pawła
II oraz posadzono krzewy (żywopłot) przy ul.
Park Kościuszki i ul. Czerniejewskiej.
- rozesłano kurendy do wszystkich sołectw w
sprawie organizowania szkolenia dla rolników
w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie będzie można przeprowadzić
po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń
minimum 30 - 40 uczestników.
- rozesłano wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników utrzymujących drób, w
związku z istniejącym zagrożeniem wystąpienia ognisk ptasiej grypy oraz wytyczne dotyczące wymagań w utrzymaniu stad bydła
wolnych od chorób zakaźnych (gruźlicy, brucelozy i białaczki).
Z zakresu oświaty:
- zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej dokonano przeglądu szkół w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz
sprawowania nad nimi prawidłowej opieki. W
tej wizytacji udział wzięli przedstawiciel kuratorium oświaty, policji oraz Urzędu Gminy i
Miasta
- podjęto działania w celu przeprowadzenia
konkursów na stanowiska dyrektorów szkół
(Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie , Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie, Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Mielżynie, Przedszkole Miejskie w Witkowie),
- zorganizowałem naradę z dyrektorami i kierownikami gminnych zakładów budżetowych.
Głównym tematem spotkania była między

innymi aktualna sytuacja finansowa zakładów.
W czasie tej narady odbyło się także spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym w sprawie
wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej
zbiorowego ubezpieczenia budynków i znajdującego się w nich mienia.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
- dofinansowano zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów terapeutycznych dla
rodziców pt.: „Szkoła dla rodziców” organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Nr 3
w Witkowie,
- ogłoszono Gminny Konkurs Plastyczny dla
dzieci i młodzieży pod hasłem: „Kiedy dzwonię po straż pożarną” .
- podpisano umowę z Impresariatem Artystycznym „Inspiracja” z Krakowa na przedstawienie spektakli teatralnych o charakterze
profilaktycznym w naszych placówkach oświatowych.
Z imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych:
- w dniu 6 marca 2007 r. dokonano podsumowania „Gminnego Roku Sportowego 2006”,
którego gościem honorowym był czołowy,
młody zawodnik żużlowego Klubu Sportowe-

go „Start” Gniezno - Adrian Gomólski.
- rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sportu i
kultury fizycznej na 2007 r. Komisja konkursowa wybrała jedyną ofertę Gminnego Klubu
Sportowego „Vitcovia” - Witkowo. Wartość
realizacji zadania to kwota 57.000,00 zł., w
tym 9.000,00 zł. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- w dniu 17 marca br. zakończyła się IV edycja Mistrzostw Sołectw Gminy Witkowo w
Halowej Piłce Nożnej. Mistrzem zostało Sołectwo Sokołowo przed Sołectwem Jaworowo

c.d. str. 4

c.d. ze str. 3

i Mielżyn. Na uroczystym podsumowaniu tego
turnieju dla zwycięzców i pozostałych drużyn
wręczono pamiątkowe dyplomy, puchary oraz
sprzęt sportowy w postaci piłek.
- wspólnie z Zarządem M-G Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie zorganizowaliśmy
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej. Turniej
ten zorganizowany został w kategorii szkół
podstawowych, gimnazjów oraz w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych. Najlepsi uczestnicy
tego turnieju w poszczególnych kategoriach
wiekowych będą reprezentować naszą Gminę
w turnieju powiatowym.

wowych z terenu gminy i miasta Witkowo. W
turnieju wzięli udział uczniowie, przedstawiciele rodziców oraz wychowawcy ze Szkoły Podstawowej w Gorzykowie, z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie oraz ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Witkowie. Za
udział w turnieju uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, puchary i dyplomy, szkoły
sprzęt rekreacyjno-sportowy.
W ramach współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy i miasta dofinansowano między innymi:
- Zarząd Rejonowy LOK w Witkowie na organizację zawodów strzeleckich.
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział w Witkowie z okazji „Dnia Kobiet”.
- Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i
Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego na organizację spotkania złotych jubilatów.
Z zakresu infrastruktury:

- w dniu 25 marca br. zorganizowano kolejny

IV Wielkanocny Turniej Klas I-III Szkół Podsta-

W zakresie pozyskiwania zewnętrznych
źródeł finansowych:
- przygotowano wniosek o dofinansowanie
inwestycji „Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej” ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „BLISKO BOISKO”. Projekt
obejmuje budowę boiska z trawy syntetycznej
o wymiarach 30 m x 60 m do gry w piłkę nożną. Całkowity koszt zadania to kwota ok. 535.567,00 zł. Dofinansowanie obiektu może
wynieść maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 320.000,00 zł.
- z Urzędu Marszałkowskiego z Poznania
otrzymaliśmy I transzę dofinansowania projektu „Remont świetlic wiejskich” w wysokości
170.391,00 zł.
Inwestycje zakończone i w trakcie realizacji:
- trwa budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i
przepompowniami dla wsi Małachowo Złych
Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany.
- rozpoczęto wykonanie remontu domków
letniskowych i świetlicy w OW Skorzęcin.
Prace wykonuje firma MOSTOSTALSTOLBUD ze Słupcy.
Inne ważniejsze prace i dostawy:
- wykonano utwardzenie żużlem paleniskowym kilku dróg i ulic,
- wymieniono kilka znaków drogowych
(uszkodzonych i skradzionych),
- dokonano pielęgnacyjnej wycinki drzew i
krzewów na terenie miasta, OW w Skorzęcinie i w Chłądowie,
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zmiany przebiegu kanalizacji przy ul.
Czerniejewskiej, wykonania kanalizacji burzowej w ulicach Radosna, Lotnicza, Piastowska
oraz drugiego etapu budowy sieci wodociągowej Skorzęcin-Piłka,
- wykonywany jest remont cząstkowy dróg i
ulic na terenie miasta i gminy,
- zakupiono nowe ławki parkowe, które zostały ustawione w centrum miasta,
- zlecono wykonanie projektu z przedmiarami i
kosztorysem na wykonanie boiska ze
sztuczną nawierzchnią,
Z zakresu planowania przestrzennego:
- w Wydziale Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu trwa sprawdzanie teczki
pod kątem formalno-prawnym dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych na sesji Rady Miejskiej w Witkowie w dniu 28 lutego 2007r.
Z zakresu opracowywania dokumentów
programowych Gminy Witkowo:
- w dniu 12 marca 2007r. wydałem zarządzenie w sprawie przystąpienia do opracowania
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i miasta
Witkowo na lata 2007-2013.
Krzysztof Szkudlarek

V sesja Rady Miejskiej

W dniu 30 marca odbyła się V
sesja Rady Miejskiej. Po otwarciu
sesji p. Alicja Wentland - Przewodnicząca Miejskiej Komisji
Wyborczej przedstawiła wyniki
wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej i wręczyła nowo
wybranemu Radnemu - p. Pawłowi Lisiakowi zaświadczenie o
wyborze. Pan Lisiak złożył ślubowanie, po czym kontynuowano

obrady. Rada wysłuchała informacji Burmistrza Gminy i Miasta
o działalności międzysesyjnej
oraz informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie
gminy i miasta za 2006r., którą
przedstawił pan Wiesław Lipiński.
Informacje o funkcjonowaniu
szkół podstawowych przedstawili:
p. Jolanta Jakubas - Zawiślak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr

2 w Witkowie; p. Anna
Pawluk - Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 3 oraz
p. Zdzisław Bosacki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzykowie.
Rada Miejska podjęła
następujące uchwały:
- uchwałę Nr V/ 43/07 w
sprawie ustalenia ceny za
przyjęcie odpadów do
składowania na składowisku w Chłądowie (59,31zł za
tonę);
- uchwałę Nr V/44/07 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania terenu w Wiekowie;
- uchwałę Nr V/45/07 w sprawie
zabezpieczenia w formie „weksla
in blanco”;
- uchwałę Nr V/46/07 w sprawie
zmiany Statutów Osiedla Nr 3 i
Osiedla Nr 5;
- uchwałę Nr V/47/07 zmieniającą
budżet gminy i miasta na 2007r.;
- uchwałę Nr V/48/07 w sprawie
ustalenia składów osobowych

Komisji Rady (nowo wybrany
Radny zdeklarował się do pracy
w Komisji Rolnictwa oraz Komisji
Szkolnictwa);
- uchwałę Nr V/49/07 w sprawie
powiadomienia
sekretarza
i
skarbnika Gminy i Miasta Witkowo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Wszystkie uchwały zostały
podjęte jednogłośnie.
Kolejna sesja Rady Miejskiej
planowana jest na dzień
27
kwietnia 2007r.
(B.R.M.)

Turniej Wiedzy Pożarniczej
8 marca 2007r. o godz. 1100 w świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie odbył się Turniej
Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Tradycyjnie na eliminacje miejsko - gminne
zgłoszeni zostali uczestnicy ze wszystkich szkół podstawowych , gimnazjalnych, ponadgimnazjalnej i
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z terenu miasta i gminy Witkowo.

Turniej otworzył Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
Marian Gadziński. Nad poprawnym przebiegiem turnieju czuwała
komisja w składzie: Bartosz Klich
(autor pytań, funkcjonariusz PSP
Gniezno), Jolanta Barańska
(przedstawiciel UGiM Witkowo),
Stanisław Olas (naczelnik OSP
Witkowo). Turniej składał się z 2
części: testu pisemnego i finału
ustnego. Test pisemny zawierał
20 pytań. Do finału wchodziło po
3 zawodników z każdej grupy,
którzy uzyskali najwyższą liczbę
punktów w eliminacjach pisem-

nych, wyjątkowo z grupy gimnazjalnej 4 zawodników. W części
ustnej zawodnicy odpowiadali na
pytania z wylosowanego zestawu.
Za najlepszego zawodnika w
grupie I uznano Mariusza Kobielskiego ucznia Szkoły Podstawowej w Mielżynie. Zaraz za nim
uplasował się Rafał Szczepański
uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2
w Witkowie, a na III miejscu Paulina Kasprzyk uczennica Szkoły
Podstawowej w Gorzykowie. W
grupie tej brali także udział
uczniowie: Szkoły Podstawowej
nr 3 w Witkowie: Natalia Jawor-

ska, Hubert Chmielewski, Patryk
Ziółkowski, Szkoły Podstawowej
nr 2 Mateusz Orłowski, Maurycy
Dajwłowski , Szkoły Podstawowej
w Mielżynie Dawid Szczeciński,
Rafał Starczewski oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej w Gorzykowie: Marek Michałowski, Tomasz
Kubasiak, którzy również prezentowali wyrównany i wysoki poziom.
W II grupie - I miejsce zajął
Marcin Zamiar,- Gimnazjum w
Witkowie, II miejsce Tomasz Makowski - Gimnazjum w Witkowie,
III miejsce Marta Chmielewska -

MDP Witkowo, IV miejsce
Agnieszka Rybacka - MDP Witkowo. W grupie tej brali także
udział uczniowie Gimnazjum w
Mielżynie: Izabela Czaplicka,
Sandra Krause, Anna Guzowska
oraz Gimnazjum z Witkowa: Przemysław Kowalik.
W III grupie - I miejsce zajął
bezkonkurencyjny Tomasz Kuliński, II miejsce - Robert Łukowski oraz III miejsce Marek
Marciniak reprezentanci MDP
Witkowo. W tej grupie udział
wzięli przedstawiciele Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w
Witkowie: Karolina Owczarzak,
Sylwia Michałowska oraz Joanna
Kulińska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
drobne upominki, a zwycięzcy
nagrody rzeczowe ufundowane
przez Urząd Gminy i Miasta w
Witkowie. Turniej zakończył
Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz
Gminy i Miasta w Witkowie życząc zwycięzcom dalszych sukcesów na szczeblu powiatowym.
Podziękował wszystkim za zaangażowanie oraz za pomoc w
organizacji turnieju.
Turniej Wiedzy Pożarniczej na
szczeblu powiatowym odbył się
17 marca 2007 r. w Gnieźnie.
Tomasz Kuliński zajął w swojej
grupie - ponadgimnazjalnej II
miejsce , a Tomasz Makowski w
grupie gimnazjalnej III miejsce.
(J.B)

XIX Turniej Pracowników Oświaty
W dniu 28 marca 2007 roku w hali sportowej Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie odbył się XIX Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty Puchar Prezesa ZNP w Witkowie. Organizatorami turnieju byli - Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Gimnazjum w Witkowie.

Celem tej imprezy było krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w piłkę siatkową,
propagowanie spędzania czasu
wolnego i integracja środowiska
oświatowego w myśl hasła: „Nie
liczy się wynik - liczy się udział”.

Uczestnikami były
szkoły - Szkoła
Podstawowa Nr 2
i Nr 3 w Witkowie,
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w
Mielżynie, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalny c h
w
Witkowie i Gimnazjum w Witkowie. Uroczystego
otwarcia turnieju
dokonała: Pani Prezes ZNP w
Witkowie - Anna Jędrzejczak.
Obowiązywał system rozgrywek „każdy z każdym” do 2-ch wygranych setów, obowiązkowo w każdej drużynie występowały 3 kobiety.

Wyniki turnieju:
1 miejsce - Gimnazjum w Witkowie - 8 pkt. 8 - 0 w setach
2 miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie - 6 pkt.
6 - 2 w setach
3 miejsce - Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Mielżynie - 4 pkt.
4 - 5 w setach
4 miejsce - Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Witkowie - 2 pkt. 2 - 6 w
setach
5 miejsce - Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Witkowie - 0 pkt. 1 - 8 w
setach
Zwycięska drużyna Gimnazjum
im. A. Borysa z Witkowa występowała w składzie: Katarzyna Jędrzejczak,
Irena Borys, Anna
Brząkowska, Marek Gaziński,
Paweł
Piniarski i
Jarosław
Barszcz. Gimnazjum w Witkowie
wygrało po raz trzeci z rzędu, w
związku z tym otrzymało puchar
na własność. W następnym roku
prezes ZNP ufunduje nowy pu-

char.
Nagrodami ufundowanymi przez
organizatorów były: - wszystkie
zespoły uczestniczące w turnieju
otrzymały pamiątkowe dyplomy, a
zwycięska drużyna puchar przechodni Prezesa ZNP w Witkowie.
Zakończenie imprezy - uroczystego podsumowania turnieju dokonała Pani Prezes ZNP w Witkowie, która podziękowała za bardzo ambitną grę wszystkich zawodników a przede wszystkim
zawodniczek. Osobne podziękowania złożyła sędziom turnieju,
którymi byli: Stanisław Antoszczyszyn i Jerzy Zawiślak oraz
gospodarzowi turnieju - dyrektorowi Gimnazjum w Witkowie za
udostępnienie hali sportowej.
Na zakończenie turnieju Pani
Prezes ZNP w Witkowie zaprosiła
wszystkich uczestników turnieju
jak i osoby towarzyszące na
„skromny poczęstunek”.
(A.J.)

Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2007 rok
Uchwała Nr III/25/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta na rok 2007. Na podstawie
art.. 18 ust. 2 pkt4, pkt. 9 lit. D i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz Art.. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, Art.. 195 ust. 2 z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz.2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
Dochody budżetowe

23.126.333,00

Wydatki budżetowe

23.385.933,00
259.600,00

Deficyt budżetowy

Deficyt budżetowy w wysokości 256.600,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Struktura planowanych dochodów
Budżetowych Gminy i Miasta
Witkowo na 2007 r.

Kwota w zł

%

Dochody majątkowe

1.401.240,00

6%

Subwencje

8.012.966,00

34%

Dochody podatkowe

4.759300,00

21%

Dotacje celowe na zadania własne

677.660,00

3%

Pozostałe dochody

127.100,00

1%

Udział w podatku dochodowym

4.146.129,00

18%

Dotacje celowe na zadania zlecone

4.001.938,00

17%

Razem

23.126.333,00

100 %

Planowane dochody podatkowe Gminy i Miasta Witkowo na 2007 rok

Kwota w zł

%

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2.382.000,00

27%

Podatek od nieruchomości

1.870.000,00

21%

Podatek rolny

55.000,00

0,65%

Podatek leśny

30.000,00

0,35%

Podatek od środków transportu

31.000,00

0,35%

360.000,00

4,05%

36.000,00

0,5%

2.068.300,00

23%

Podatek od nieruchomości

790.000,00

8,9%

Podatek rolny

530.000,00

6%

Podatek leśny

2.000,00

0,02%

Podatek od środków transportu

37.000,00

0,4%

Podatek od spadków i darowizn

7.800,00

0,08%

Podatek od posiadania psów

8.500,00

0,1%

Wpływy z opłaty targowej

150.000,00

1,7%

Wpływy z różnych opłat

543.000,00

6,1%

Wpływy z różnych rozliczeń

309.000,00

3%

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4.146.129,00

47%

Podatek dochodowy od osób fizycznych

4.096.129,00

46%

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek osobowy od osób prawnych
Razem

50.000,00

0,57%

8.905.429,00

100%

Struktura planowanych wydatków budżetowych Gminy i Miasta Witkowo na 2007 rok

Kwota w zł

%

Rolnictwo i łowiectwo

12.000,00

0,05%

Handel

50.000,00

0,2

Transport i łączność

950.000,00

4,1%

Turystyka

491.000,00

2,1%

Gospodarka mieszkaniowa

209.060,00

1%

Administracja publiczna

2.035.112,00

8,7%

2.138,00

0,01%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacja opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Razem
Plan wydatków na Pomoc społeczną w budżecie Gminy i Miasta Witkowo na 2007 rok

191.000,00

1%

73.000,00

0,3%

50.000,00

0,2%

100.000,00

0,4%

9.634.850,00

41,2%

160.000,00

0,7%

5.260.511,00

22,5%

50.000,00

0,2%

610.780,00

2,6%

2.160.482,00

9,2%

966.000,00

4,1%

380.000,00

1,6%

23.385.933,00

100%

Kwota w zł

%

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

3.710.000,00

70%

Składaki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

22.800,00

0,5%

Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

740.300,00

14%

Dodatki mieszkaniowe

250.000,00

5%

Ośrodki pomocy społecznej

462.311,00

9%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

22.100,00

0,5%

Pozostała działalność

53.000,00

1%

Razem

5.260.511,00

100 %

Struktura wydatków inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Witkowo na 2007 rok

Kwota w zł

%

Transport i łączność

670.000,00

19%

Turystyka

220.000,00

6%

1.547.482,00

44%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

550.000,00

15%

Oświata i wychowanie

200.000,00

6%

Kultura fizyczna i sport

265.000,00

7%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100.000,00

3%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Razem

Plan wydatków na Oświatę i wychowanie w Budżecie Gminy i Miasta Witkowo na2007 rok

3.552.482,00

Kwota w zł

100%

%

4.960.000,00

52%

132.090,00

1%

Przedszkola

1.161.330,00

12%

Gimnazja

2.720.230,00

28%

675.200,00

7%

Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne

Pozostałe działalności (w tym dowożenie uczniów do szkół - 290.000,00 zł)
Razem

9.648.850,00

100 %

Działalność Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Witkowo
Minął czas podsumowań wszystkich decyzji i działań podjętych w
minionym roku. Pragnę podzielić się ważniejszymi osiągnięciami
Biblioteki Publicznej z mieszkańcami gminy przedstawiając pokrótce wyniki naszej pracy.

Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Witkowo w swojej działalności kultur alno- oświ atowej
uwzględnia głównie pracę z książką. Organizowane są konkursy
dla starszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych między innymi plastyczne, ortograficzne, z wiedzy o naszej gminie.
W ostatnim roku do współzawodnictwa dołączyły dzieci z klas III
szkół podstawowych i grupa sześciolatków z przedszkola. Ważnym elementem naszej pracy są
organizowane spotkania autorskie, których celem jest przybliżanie sylwetek współczesnych pisarzy. Wśród zaproszonych były
panie: Marta Fox, Anna Plenzler
i Stanisława Łowińska. Biblioteka
nasza została wyróżniona przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
w Poznaniu, która w ramach programu „Mówię wam - warto czytać” zaprosiła do nas panią Izabelę Klebańską.
W dniu 18 grudnia 2006 roku
odbyła się prezentacja multimedialna w związku z przypadającą
25 rocznicą ogłoszenia stanu
wojennego w Polsce. Zaproszony
gość, pan Krzysztof Stasiewski
wraz z towarzyszącymi osobami
przybliżył młodzieży dramat tamtych dni. Historię stanu wojennego mogli poznać uczniowie klas
III Gimnazjum w Witkowie, gimnazjaliści z Mielżyna oraz maturzyści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie. W spotkaniach tych wzięło udział łącznie
ok. 600 uczestników.
We współpracy ze szkołami
organizujemy lekcje biblioteczne,
których celem jest zapoznanie
młodego
pokolenia
z podstawowymi źródłami wiedzy
i możliwością korzystania z nich.
O ważniejszych rocznicach literackich użytkownik może dowie-

dzieć się spoglądając na
wystawę w holu budynku
oświatowego, którą comiesięcznie przygotowuje jedna z bibliotekarek.
Podstawą działalności
biblioteki jest książka.
Uaktualniane na bieżąco
zbiory są cennym źródłem informacji, o czym
może przekonać się
każdy, kto zechce z nich korzystać. Kupując nowości mamy na
uwadze zapotrzebowania naszych czytelników. W roku 2006
zakupiłyśmy 1.815 woluminów, w
tym literatura dla dzieci i młodzieży stanowiła ok. 25 %, literatura
piękna dla dorosłych 40 % i literatura popularno-naukowa 35 %.
Tak wysoki udział literatury popularno-naukowej w zakupie uzasadniony jest zwiększającą się
li c zbą osób kształc ąc y c h
i dokształcających się. Jak z tego
wynika każdy może wyszukać coś
interesującego dla siebie. Ze
środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Biblioteka otrzymała dotację w wysokości
8800 zł., za które zakupiono 426
książek.
Z przykrością muszę stwierdzić,
że liczba czytelników spadła w
stosunku do roku 2005 o 32 osoby, jednak pocieszającym jest
fakt, że wzrosła liczba wypożyczeń aż o 19.849 i wyniosła 53.660 woluminów. Większym zainteresowaniem cieszyła się abonowana przez nas prasa, z której
czytelnik może dowiedzieć się o
najnowszych osiągnięciach nauki,
poznać najnowsze techniki budowlane, „ploteczki” na temat
sławnych ludzi, a także dowiedzieć się co na bieżąco zrobić na
działce, balkonie, kiedy przesadzić kwiaty doniczkowe lub co
zrobić na obiad. Zapraszam do
korzystania ze zbiorów naszej
biblioteki
W imieniu wszystkich pracowników biblioteki czytelnikom „Wiadomości Samorządowych” składam życzenia zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt Wielkiej Nocy.
Wiesława Gąsiorowska

Bezpłatne szkolenie
Spawanie podstawowe MAG + język niemiecki
Szkolenie jest przeznaczone dla rolników, domowników oraz osób
pracujących w rolnictwie.
Całość szkolenia (część teoretyczna, praktyczna oraz egzamin) odbędzie sie w
Witkowie w terminie od 11.04.2007 r. do 30.05.2007 r. Szkolenie odbywać
sie będzie w godzinach ustalonych na pierwszym spotkaniu przez grupę osób
zakwalifikowanych do szkolenia (godziny poranne, popołudniowe). Liczba
miejsc ograniczona, szkolenie przewidziane jest dla grupy 20 osobowej. O
zakwalifikowaniu uczestników na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz zgodność danych z wymaganiami projektu.
Cele szkolenia:
• przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu spawacza ( metoda MAG ).
• nabycie przez uczestników kursu książeczki spawalniczej oraz certyfikatu europejskiego spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach W-04/IS-17.
• nabycie umiejętności z języka niemieckiego w stopniu podstawowym, które umożliwią ewentualne podjęcie pracy na terenie UE.
Zakres tematyczny szkolenia:
Urządzenia do spawania w osłonach gazów elektrodą topliwą, materiały spawalnicze. Możliwość nastawienia parametrów spawania, łuk spawalniczy - rodzaje. Zakłócenia w działaniu urządzeń do spawania, unikanie wad w spoinach. Bezpieczeństwo pracy. Materiały podstawowe - stale. Cięcie termiczne. Przygotowanie elementów do spawania, oznakowanie spoin na rysunkach, pozycje spawania. Egzamin
spawacza wg. Wytycznych Instytutu W-04/IS-17 oraz PN-EN 287-1:2004 (U) oraz
PN-EN 287-2, Przegląd metod spajania. Wady i niezgodności spoin, metody badania złączy spawanych. Naprężenia, skurcz i odkształcenia. System szkolenia i
egzaminowania spawaczy w Polsce. Instruktaż wstępny. Szkolenie praktyczne. Język
niemiecki. Aktywne metody poszukiwania pracy doradztwo grupowe. Doradztwo
indywidualne.
Uczestnicy szkolenia powinni spełniać następujące warunki:
• Być rolnikiem, domownikiem lub osobą pracującą w rolnictwie,
• Wypełnić kompletnie oraz czytelnie kartę zgłoszenia na kurs,
• Osoby pracujące w rolnictwie zobowiązane są przesłać dodatkowo zaświadczenie
od pracodawcy oraz ksero za poświadczeniem zgodności z oryginałem. Regonu lub
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, firmy w której są zatrudnieni,
• Być mieszkańcem Wielkopolski (zamieszkującym tereny wiejskie).
Wykładowca:
Ekspert w zakresie teorii spawania MAG oraz innych metod. Wieloletni wykładowca
z dużym doświadczeniem. Ukończenie warsztatów potwierdzone będzie imiennym
zaświadczeniem wydanym przez ATC oraz książeczką spawalniczą wraz z certyfikatem europejskiego spawacza wydawanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach W-04/IS-17
Osobom zakwalifikowanym na kurs zapewniony zostanie: Bezpłatny kurs
szkoleniowy, zwrot kosztów dojazdu, bezpłatny poczęstunek.
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 62-230 Witkowo,
ul. Gnieźnieńska 1, tel. (0 61) 477-81-94, (pokój nr 6) (wew. 31)
lub Gminne Centrum Informacji, 62-230 Witkowo,
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a, tel. (061) 477-73-00
W wymienionych wyżej miejscach można pobrać oraz złożyć wnioski na szkolenie.

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie informuje
swoich odbiorców korzystających z usług zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków, że Uchwałą Rady
Miejskiej w Witkowie Nr IV/32/07 z dnia 28.02.2007r.
została zatwierdzona nowa taryfa.

Cena brutto 1m3 wody
wynosić będzie - 1,94 zł.
Cena brutto 1m3 ścieków
wynosić będzie - 3,54 zł.
Taryfa wchodzi w życie od 1 kwietnia 2007 roku.

II Powiatowy Przegląd Amatorskich Teatrów Dzieci i Młodzieży, Witkowo 2007
W dniu 30 marca 2007 roku odbył się już po raz II-gi Powiatowy Przegląd Amatorskich Teatrów Dzieci i
Młodzieży, który stał się już tradycją w naszej Gminie. Teatry prezentowały się na gościnnych deskach
sceny Klubu Garnizonowego. Głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Urząd Gminy i Miasta Witkowo, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Przegląd rozpoczął się o godzinie
13:00 oficjalnym otwarciem i gorącym powitaniem wszystkich młodych aktorów, którzy przybyli na
wspólne „zmagania sceniczne”,
zdrową rywalizację i wzajemną
naukę czegoś nowego w sferze
teatru i gry aktorskiej. Padły życzenia przyjemnego odbioru i uśmiechu, a także braku tremy, a jeśli
takowa się pojawi, oby była tylko i
wyłącznie „budująca”.
W tym roku w Przeglądzie uczestniczyło 6 zespołów:
1. Teatr „GAWĘDA” ze Szkoły Podstawowej Nr.2 w Witkowie - „O tym
jak Koszałek - Opałek”.
2. Teatr „PRZYJACIEL DIABŁA” z

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
z Mielżyna - „Baśń o współczesnej
śpiącej Królewnie”.
3. Teatr Szkolny „CHOCHLIK” z
Zespołu Szkolno - Przedszkolngo
ze Ślesina - „WALENTYNKOWY
KOGEL - MOGEL”.
4. Teatr „ANTRAKT” z Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie - „WARIAT”.
5. „TEATRZYK DIONIZOSA” ze
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie - „Co dalsze poznajmy, co
bliższe kochajmy”.
6. Teatr „PRZYACIEL DIABŁA” z
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
z Mielżyna. - „Moje - nie moje”.
Jury w składzie: p. Michał Bocheń-

ski - przewodniczący, p. Magdalena
Kazecka, p. Kinga Kończak mieli nie
lada problem w ocenie teatrów.
Poziom wykonawczy i artystyczny
był w tym roku o wiele wyższy niż w
roku ubiegłym. Teatry prezentowały
się w kategorii teatru cieni i teatru
dramatycznego. Ze względu na
dużą rozpiętość wiekową, jury i
organizatorzy postanowili podzielić
ocenę spektakli w kategoriach wiekowych: I - III klasa szkoły podstawowej, jako Teatr Dziecięcy oraz od
klasy IV SP, jako kategoria Teatrów
Młodzieżowych. Tematyka spektakli
wystawianych była bardzo zróżnicowana: poprzez baśń, ukazanie problemów wychowawczych w szkole i

jego rozwiązywanie, aż po rozsławianie piękna naszego kraju, jednocześnie zachęcając do zwiedzania
go i poznania, dostrzeżenia otoczenia wokół nas. Wątkiem, który jest
bardzo wdzięcznie pokazywany w
teatrach jest temat zauroczenia,
miłości i związanych z tym problemów. Tematyka ta również zagościła wśród scenariuszy wystawianych
przedstawień.
Jury, po przesłuchaniu 6 podmiotów
wykonawczych, postanowiło przyzna ć na s tęp ują ce nag r od y:
Dwa I miejsca w Kategorii Teatrów Dziecięcych dla zespołów:
Teatr „GAWĘDA” ze SP Nr 2 w
Witkowie,
- Teatr „Przyjaciel Diabła” z ZSP w
Mielżynie.
Dwa III miejsca dla: „Teatrzyku
Dionizosa” ze SP Nr 3 w Witkowie,
Teatru „CHOCHLIK” z ZSP w Ślesinie.
II miejsce: Teatr „Przyjaciel Diabła”
z ZSP w Mielżynie, (Teatr zdobył
również WYRÓŻNIENIE w Dobrej
2007).
I miejsce: Teatr „ANTRAKT” z
OKSiR w Witkowie (Teatr zdobył
również WYRÓŻNIENIE na V Międzygimnazjalnym Festiwalu Teatralnym „Na szkolnej Scenie” w Zagórowie, marzec 2007)
Wszyscy wykonawcy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
książkowe. Serdeczne podziękowania Organizatorzy składają na ręce
opiekunów artystycznych, za pracę i
wysiłek włożony w realizacje tego
przedsięwzięcia, przygotowanie i
czuwanie nad efektem końcowym
na scenie, który był bardzo wysoko
oceniany przez jury i publiczność.
(OK,SiR)

To warto wiedzieć…

Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Słownik OC cz. 3
odkażalniki
substancje chemiczne, ich roztwory
lub mieszaniny, które w procesie
odkażania zmniejszają gęstość
skażenia i eliminują lub zmniejszają
niebezpieczeństwo porażenia ludzi;
odkażanie
zespół czynności mających na celu
neutralizację i usunięcie BŚT ze
skażonych powierzchni. Odkażanie
można prowadzić metodami chemicznymi, fizykochemicznymi i mechanicznymi;
odzież ochronna filtracyjna
rodzaj odzieży ochronnej wykonanej
z tkanin impregnowanych związkami
chemicznymi, pochłaniającymi środki trujące z powietrza stykającego
się ze skórą człowieka na drodze ich
adsorpcji, absorpcji i chemisorpcji.
Właściwości sanitarnohigieniczne i
eksploatacyjne odzieży filtracyjnej
są korzystniejsze niż odzieży
ochronnej izolacyjnej i zbliżone są

do właściwości zwykłego umundurowania i bielizny;
odzież ochronna izolacyjna
rodzaj odzieży ochronnej wykonanej
z materiałów nieprzepuszczalnych
dla powietrza (tkaniny pogumowane
na bazie różnych kauczuków, wysokocząsteczkowe tworzywa syntetyczne i naturalne). Odzież ochronna izolacyjna wykorzystywana jest
podczas długotrwałych działań w
terenie skażonym środkami trującymi, radioaktywnymi i biologicznymi.
Dzieli się na odzież ochronną ogólnowojskową oraz odzież ochronną
specjalną; .
ogólnowojskowa odzież ochronna
odzież do ochrony człowieka przed
działaniem środków trujących radioaktywnych biologicznych i zapalających oraz przed impulsem świetlnym wybuchu jądrowego. W jej
skład wchodzą: ogólnowojskowy
płaszcz ochronny, pońc zochy
ochronne, rękawice ochronne. Znajduje się w wyposażeniu żołnierzy

wszystkich rodzajów wojsk, w formacjach OC. Wykonana jest z tkaniny dwustronnie pogumowanej;
odzież ochronna specjalna
odzież znajdująca się w wyposażeniu tylko niektórych pododdziałów
wojsk i formacji OC np. rozpoznania
chemicznego i odkażania. Może być
jednoczęściowa (kombinezon) i
dwuczęściowa (bluza i spodnie).
Wykonana jest z tkaniny pogumowanej;
organ OC
wyodrębniona prawnie osoba upoważniona do kierowania obroną
cywilną. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest szef obrony cywilnej
kraju. Terenowymi organami obrony
cywilnej są wojewodowie, starostowie, burmistrzowie, prezydenci
miast, wójtowie;
ostrzeganie
jedna z funkcji systemu wykrywania
i alarmowania mająca na celu przekazywanie (z odpowiednim wyprze-

dzeniem), przez właściwe organa
wykrywające lub ustalające stan
zagrożenia, informacji o zagrożeniu
uderzeniami z powietrza (o skażeniach i zakażeniach);
planowanie cywilne
należy przez to rozumieć całokształt
przedsięwzięć planistycznych polegających w szczególności na opracowaniu planów i programów, mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów w sytuacjach zagrożeń oraz w czasie
stanów nadzwyczajnych i w czasie
wojny, w zakresie zapobiegania
powstawaniu i rozprzestrzenianiu
się zagrożenia oraz w zakresie
przygotowania do zwalczania zagrożenia, a także reagowania w sytuacji
zagrożenia i usuwania jego skutków;
Opracowano na podstawie k wartalnika
„Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego” wg Romana
Wojciechowskiego.

Świąteczna Zbiórka Żywności w Witkowie
W dniach od 23 do 25 marca 2007r. została przeprowadzona w
całym kraju Świąteczna Zbiórka Żywności.
Również w naszej gminie pod patronatem Wielkopolskiego Banku
Żywności , zbiórkę zorganizował Ośrodek Pomocy Społecznej w
Witkowie wraz z Gimnazjum im. Adama Borysa.

Od piątku do niedzieli 50-ro wolontariuszy - uczniów gimnazjum,
zbierało żywność w 4 punktach tj.
EURO-SAM i Sklep Spożywczy
GS Witkowo przy ul. Poznańskiej,
MARKET EKO przy ul. Czerniejewskiej oraz POLO-MARKET
przy ul. Jana Pawła II w Witkowie.
Dzięki hojności mieszkańców
zgromadzono ok. 782 kg podstawowych artykułów żywnościowych.
Ośrodek Pomocy Społecznej z
zebranej żywności jak również
pomocy od sponsorów oraz

znacznej dotacji z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych sporządzi paczki świąteczne dla 90
najbardziej potrzebujących rodzin.
Zawierać one będą podstawowe
artykuły żywnościowe jak mąka ,cukier, ryż kasza olej oraz
owoce i słodycze dla dzieci.
Wszystkim ofiarodawcom w imieniu podopiecznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie
składa serdeczne podziękowanie
za okazane serce i pomoc.
(E.J.)

Apel do Wszystkich Ludzi dobrego serca
Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie
zebrali 189,60 zł dla Mateusza cierpiącego na bardzo
rzadką odmianę raka. Od kilku miesięcy trwają przygotowania do przeprowadzenia operacji rekonstrukcji twarzy
chłopca w Rzymskiej Klinice „Sandro Pertini”. Akcję dla
ucznia gnieźnieńskiej szkoły przeprowadził Samorząd
Uczniowski.

Pomóżmy Mateuszowi
kontakt:

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
ks Jacek Dziel tel. 602 265052
konto Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Bank PKO BP 26 1020 4115 0000 9102 0050 0272
z dopiskiem „dla Mateusza Wesołowskiego”

Bezpłatne szkolenie w Witkowie
"Kadry i płace"
Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę szkoleniową w ramach projektu „Nie
poddawaj się - zmień swoje przeznaczenie” szkolenie odbędzie się w Witkowie w terminie
od 10.07.2007 r. do 24.07.2007 r. Szkolenie odbywać się będzie w godzinach ustalonych
na pierwszym spotkaniu przez grupę osób zakwalifikowanych do szkolenia (godziny popołudniowe). O zakwalifikowaniu uczestników na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz
zgodność danych z wymaganiami projektu. Osoby zainteresowane proszone są o składanie
dokumentów do 30 kwietnia 2007 r.
Oferta skierowana jest do:
- Pracowników przemysłu lub sektora zagrożonego procesami restrukturyzacji ( z wyłączeniem
zakładów znajdujących się w powiatach szamotulskim, nowotomyskim i leszczyńskim oraz na
terenie miasta Poznania ). Sektory zagrożone procesami restrukturyzacyjnymi w woj. wielkopolskim to przemysł budowlany, przemysł maszynowy, przemysł metalowy, przemysł obuwniczo odzieżowy (produkcja), przemysł ciężki, przemysł meblowy, przemysł oświetleniowy (produkcja),
przemysł gastronomiczno - hotelarski, przemysł spożywczy (produkcja), przemysł alkoholowy
(produkcja), administracja publiczna, służba zdrowia, produkcja opakowań, przemysł włókienniczy, przemysł energetyczny, przemysł górniczy.
- Pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (w związku z procesem restrukturyzacji).
- Osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec których ogłoszono upadłość, lub który jest w stanie
likwidacji.
- Osób, które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, z powodu procesów restrukturyzacyjnych w zakładzie, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne przez
okres nie dłuższy niż 3 miesiące lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Cele szkolenia:
Nabycie i pogłębienie wiedzy oraz podniesienie poziomu umiejętności w zakresie:
- podstawowych wiadomości na temat kodeksu pracy,
- wiadomości na temat podatku dochodowego,
- wiadomości na temat ubezpieczeń społecznych,
- zasad prowadzenia akt osobowych, list płac oraz deklaracji podatkowych-ćwiczenia,
Program szkolenia: Kodeks pracy - podstawowe wiadomości, Umowy cywilno prawne,

Podatek dochodowy od osób fizycznych, System ubezpieczeń społecznych, Zasady prowadzenia akt osobowych, Sporządzanie listy płac oraz deklaracji podatkowej metodą tradycyjną, Ewidencja i rozliczanie pracowników, program Kadry i Płace firmy Varico.
Wykładowca:
Ekspert w zakresie znajomości wszystkich pojęć z dziedziny kadr i płac, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.
Osobom zakwalifikowanym na kurs zapewnia się: bezpłatne szkolenie, bezpłatne materiały szkoleniowe.

"Kurs księgowości"

Mamy również przyjemność przedstawić Państwu ofertę szkoleniową w ramach projektu „Nie
poddawaj się - zmień swoje przeznaczenie” szkolenie odbędzie się w Witkowie w terminie od
14.09.2007 r. do 27.09.2007 r. Szkolenie odbywać się będzie w godzinach ustalonych na pierwszym spotkaniu przez grupę osób zakwalifikowanych do szkolenia (godziny popołudniowe). O
zakwalifikowaniu uczestników na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz zgodność danych z
wymaganiami projektu Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów do 30
kwietnia 2007 r.
Oferta skierowana jest do:
- Pracowników przemysłu lub sektora zagrożonego procesami restrukturyzacji ( z wyłączeniem
zakładów znajdujących się w powiatach szamotulskim, nowotomyskim i leszczyńskim oraz na
terenie miasta Poznania ). Sektory zagrożone procesami restrukturyzacyjnymi w woj. wielkopolskim to przemysł budowlany, przemysł maszynowy, przemysł metalowy, przemysł obuwniczo odzieżowy (produkcja), przemysł ciężki, przemysł meblowy, przemysł oświetleniowy (produkcja),
przemysł gastronomiczno - hotelarski, przemysł spożywczy (produkcja), przemysł alkoholowy
(produkcja), administracja publiczna, służba zdrowia, produkcja opakowań, przemysł włókienniczy, przemysł energetyczny, przemysł górniczy.
- Pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (w związku z procesem restrukturyzacji).
- Osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec których ogłoszono upadłość lub który jest w stanie
likwidacji.
- Osób, które utraciły prace z przyczyn nie dotyczących pracownika, z powodu procesów restrukturyzacyjnych w zakładzie, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne przez
okres nie dłuższy niż 3 miesiące lub poszukująca pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Program szkolenia: Znowelizowana ustawa o rachunkowości, Dowody księgowe. Bilans, Konto
księgowe, Obrót pieniężny, Ewidencja przychodów i kosztów ich uzyskania oraz ewidencja kapitałów własnych, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych,
Podatek od towarów i usług VAT, Rozrachunki, Ustalenie, ewidencja i podział wyniku finansowego,
Sprawozdawczość finansowa jednostki, Inwentaryzacja, System ubezpieczeń społecznych.
Wykładowca:

Eksperci w zakresie prowadzenia zajęć z księgowości, wybitni praktycy: biegli rewidenci,
doradcy podatkowi i inwestycyjni oraz prawnicy. Ich wiedza i doświadczenie gwarantują
najwyższą jakość merytoryczną prowadzonych szkoleń.

Osobom zakwalifikowanym na kurs zapewnia się: bezpłatne szkolenie, bezpłatne materiały szkoleniowe.
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 62-230 Witkowo,

ul. Gnieźnieńska 1, tel. (0 61) 477-81-94 (wew. 31), (pokój nr 6)
lub Gminne Centrum Informacji, 62-230 Witkowo,
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a, tel. (061) 477-73-00
W wymienionych wyżej miejscach można pobrać oraz złożyć wnioski na szkolenia.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie - marzec 2007 r.
W dniu 16 marca odbyło się
posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego.
Komisja wysłuchała informacji p.
Krzysztofa Tamioły na temat działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Następnie wysłuchano

W dniu 20 marca Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej rozpoczęła
procedurę związaną z opracowaniem wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu
wykonania budżetu gminy i miasta za 2006r. Wypracowanie
przedmiotowego wniosku nastąpi

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie 12.03.2007r.
W dniu 12 marca odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Witkowie. Z
realizacją wniosków zgłoszonych
przez Komisję na poprzednich
posiedzeniach zapoznał zebra-

darczego Rady Miejskiej w Witkowie. Komisja zapoznała się z
następującymi informacjami Burmistrza: o sytuacji mieszkaniowej
na terenie miasta i gminy, o zorganizowanych przez Gminę przetargach, o ściągalności podatków

Komisja Finansów 23.03.2007r.
informacji Kół Łowieckich z terenu
gminy dotyczącej wypłacania
odszkodowań za wyrządzone
szkody przez zwierzynę leśną w
płodach rolnych. Zapoznano się z
wykazem osób, do których należy
takie wnioski składać oraz z określeniem obszaru działania poszczególnych kół łowieckich. W
spotkaniu uczestniczyli Pan Marian Pinczek Łowczy Koła Łowieckiego Nr 90 „ŁOŚ” , Pan Ryszard
Kuczyński Łowczy Koła Łowiec-

do 10 kwietnia br.
W dniach od 23 do 27 marca
odbyły się przedsysyjne posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.
Głównym tematem posiedzeń
było zaopiniowanie projektów
uchwał, mających być przedmiotem obrad sesji, planowanej na
dzień 30 marca br. Ponadto Komisje rozpatrzyły zagadnienia,
związane z zakresem działania
poszczególnych Komisji. Komisja
Finansów i Rozwoju Społeczno -

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 15.03.2007r.
nych p. Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta.
Komisja dokonała kontroli wydawania zezwoleń na sprzedaż
alkoholu oraz kontroli finansowej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
za 2006r. Nieprawidłowości nie
stwierdzono.
W dniu 15 marca odbyło się
posiedzenie Komisji Finansów i
Rozwoju Społeczno - Gospo-

i wysokości umorzeń podatkowych. Ponadto Komisja dokonała
oceny sytuacji finansowej Przedszkola Miejskiego, przedstawionej
przez p. Ewę Skrzypską - Dyrektora Przedszkola. Pan Marian
Gadziński – Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta przedstawił realizację wniosków, zgłoszonych
przez Komisję na poprzednich
posiedzeniach.
Komisja Rolnictwa 26.03.2007r.

Komisja Rolnictwa 16.03.2007r.

kiego Nr 91 „SZARAK” oraz Pan
Zbigniew Bąkowski z Koła Łowieckiego „Krzyżówka”. Pan Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta przedstawił
realizację wniosków, zgłoszonych
przez Komisję na poprzednich
posiedzeniach. Pan Marian Walczak - przedstawiciel Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Witkowie zapoznał Komisję z sytuacją
w zakresie przyłączy do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i
gminy.

Gospodarczego zapoznała się z
sytuacją finansową Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz sytuac ją f i na ns o wą Mi e js koGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja Szkolnictwa
natomiast dokonała wizji lokalnej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.
W dniu 28 marca Komisja Rewizyjna kontynuowała sprawdzanie
wykonania budżetu gminy i miasta za 2006r.
(B.R.M.)

Katalog firm
Zainteresowanych prosimy
o dostarczenie informacji do
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1,
promocja@witkowo.pl
telefon: (061) 477-81-94

Gminnego Centrum Informacji
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a,
gci@gci.witkowo.pl
telefon: (061) 477-73-00

W styczniu 2006r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
powstał „Katalog Firm”. Katalog powstał
w celu promowania przedsiębiorców
prowadzących działalność w Gminie i
Mieście Witkowo. Reklama internetowa
stanowi najlepsze źródło wiedzy o

przedsiębiorstwach i ich produktach,
dlatego zgromadziliśmy w formie katalogu dane teleadresowe, oferty oraz
opisy profilu działalności firm. Poprzez
katalog, oferta firm dotrze do większej
grupy odbiorców. Chcemy pomóc
Przedsiębiorcom w powiększaniu rynków zbytu oraz w znalezieniu i nawiązaniu wielu nowych, korzystnych kontaktów. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy i Miasta
W i tko w o d o za pr e ze n to w a ni a
(bezpłatnie) swojej firmy na łamach
strony internetowej urzędu.

W każdym numerze „Witkowskich Wiadomości Samorządowych” zaprezentujemy Państwu jedną z firm działających
na terenie gminy Witkowo, o której informacja zamieszczona została w katalogu firm.

Camping „MIESZKO” Skorzęcin
Adres Camping „MIESZKO” Skorzęcin, 62-230 Witkowo
Telefon: tel./fax. 061 4770201, kom.509879558
E-mail: e-mail: mieszko-skorzecin@wp.pl
Strona www: www.skorzecincamping.republika.pl

Organizujemy wczasy rodzinne i
zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży (dowolna ilość dni
pobytu). CAMPING „MIESZKO”
położony jest pomiędzy jeziorami

innych sportów wodnych, a także
wędkowania i grzybobrania.
CAMPING „MIESZKO” proponuje zakwaterowanie w wielopokojowych pawilonach murowanych
120 miejsc), każdy 4 osobowy
pokój posiada osobne wejście i
pełny węzeł sanitarny. Pawilony
położone są wśród pięknego,
mieszanego lasu. CAMPING
„MIESZKO” posiada zgodę Kuratora Oświaty i Powiatowej Stacji

- kręgielnią, stołem tenisowym,
boiskiem do siatkówki,
- strzelnicą sportową,
- placem zabaw dla dzieci,
- miejscem na ognisko i grill.

Odpłatność:
- w sezonie (od 01.07 do 31.08)
25 zł od osoby za dobę,
- poza sezonem 20 zł od osoby
na dobę,
- koszt całodziennego wyżywienia 25 zł/osobę (śniadanie 7 zł,
obiad 12 zł, kolacja 6 zł, obiado-

Niedzięgiel i Białym w centralnej
części Skorzęcińskiego Ośrodka
Wypoczynkowego, jednego z
największych kompleksów turystycznych w Polsce. To wspaniałe
miejsce na spędzenie urlopu.
Szerokie, piaszczyste plaże i
łagodne brzegi jeziora zachęcają
do kąpieli i opalania się. Wypoczywający mają możliwość żeglowania i uprawiania wszelkich

Sanepidu na prowadzenie zorganizowanego wypoczynku dzieci i
młodzieży.

Ponadto dysponujemy:
- 40 miejscami noclegowymi w
pokojach 3,4 osobowych z umywalkami w domu noclegowym,
- stołówką na 130 miejsc,
- klubem z bilardem, grami zręcznościowymi, kawiarnią,

kolacja 17 zł),
- ceny pozostałych usług
(wycieczki „Szlakiem piastowskim”, jazda konna, strzelanie z
broni pneumatycznej i inne) według odrębnej umowy.

Uwaga:
- opłata klimatyczna - wg taryfikatora UGiM,
- pplata za małe zwierzęta(w wyznaczonych pokojach) - 5zł dziennie.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą
Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 3.04.2007r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻONYCH W WITKOWIE,
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Telefon zaufania
Od dnia 03.04.2007r. uruchomiony został dyżur interwencyjno - wspierający dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.

Porady udzielane będą osobiście lub telefonicznie w pierwszy i trzeci wtorek

Dyżury Radnych

Kwiecień 2007r.
2 kwietnia
16 kwietnia
23 kwietnia
30 kwietnia

Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury w każdy poniedziałek.
Dyżury Przewodniczącego Rady i Radnych odbywać się będą
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie - pokój nr 23, w godz.
od 14:00 do godz. 15:00.

Ogłoszenie
Wspólnie z Biurem Powiatowym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Gnieźnie organizujemy dla rolników z terenu Gminy i Miasta Witkowo przyjmowanie
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2007.
Wnioski przyjmowane będą w dniach

18.04.2007r. (środa)
oraz 8.05.2007r. (wtorek)
w godz. od 1000 - 1400

każdego miesiąca od godz. 1800 do godz.
1900 w Punkcie Konsultacyjnym - Witkowo, ul. Sportowa 15

Jerzy Skrzypek
Tomasz Deskowski
Krzysztof Bykowski
Roman Popek

w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.

telefon zaufania nr tel. 061 4778134

Burmistrz Gminy i Miasta
Krzysztof Szkudlarek

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

Firma „Musielak”
Witkowo 6262-230 ul. Dworcowa 22
tel. (061) 477477-8080-66
tel. kom. 606606-814814-848

Firma istnieje od 1938 r. jesteśmy z wami
w najtrudniejszych chwilach od ponad 69 lat
- Czynne całą dobę
- Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości
- Autokarawan -Transport na terenie gminy gratis
- Przewozy zwłok - pozwolenie cały kraj.
- Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali
- Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej
- Nekrologi - Krzyże - Tabliczki na krzyże
- Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych.

Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 62-230 Witkowo ul. Gnieźnieńska1
Redaktor naczelny: Krzysztof Szkudlarek.
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska, Anna Kwapich, Krzysztof Dziel.
Skład Graficzny: Dziel Krzysztof. Druk: Drukarnia Majorczyk.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Niezamówionych materiałów i utworów redakcja nie zwraca.

tel. (061) 477 81 94 (wew. 31)
fax: (061) 477 88 55
e-mail: promocja@witkowo.pl
www.witkowo.pl
www.bip.witkowo.pl
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