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30
grudnia br. w Urz´dzie Miejskim
Gminy St´szew odby∏a si´ XXI Se-
sja Rady Miejskiej. By∏a to ostat-

nia sesja w 2004 roku. 
Po przedstawieniu i przyj´ciu porzàdku

obrad oraz po przyj´ciu protoko∏u z ostatniej
sesji, g∏os zabra∏ burmistrz. Przedstawi∏ on
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci mi´dzysesyj-
nej, za okres od 24 listopada do 30 grudnia.
Burmistrz mówi∏ o trwajàcych ustaleniach
dotyczàcych przebiegu drogi ekspresowej S-
-5 przez teren gminy. Wi´kszoÊç postulatów
zosta∏a zaakceptowana. Problem dotyczy∏
jedynie zjazdu do miejscowoÊci D´bno. Z∏o-
˝ono w tej kwestii odwo∏anie.

W okresie mi´dzysesyjnym trwa∏y prace
nad przygotowaniem kolejnych wniosków
o dofinansowanie ze Êrodków Unii Europej-
skiej. Opracowywane by∏y te˝ wnioski o do-
finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska w Poznaniu, a tak˝e
wnioski do Urz´du Marsza∏kowskiego
w sprawie modernizacji dróg gminnych.
W tym czasie przeprowadzono rozmowy
z zarzàdem Centrum Zagospodarowania
Odpadów w Czempiniu odby∏o si´ te˝ spo-
tkanie inaugurujàce funkcjonowanie ko∏a
PCK na terenie gminy St´szew.

Burmistrz mówi∏ te˝, ˝e prowadzone by-
∏y prace zwiàzane z budowà kanalizacji sa-
nitarnej w D´bienku, przy ulicy Chrobrego
w St´szewie, a tak˝e w Modrzu. Wybudowa-
no te˝ parking przy urz´dzie. Odby∏y si´
przetargi na: wykonanie dokumentacji tech-
nicznej dla oczyszczalni Êcieków w Witoblu,
wymian´ rur azbestowych w wodociàgach
na terenie gminy, sprzeda˝ mieszkaƒ w Stry-
kowie i dzia∏ek w St´szewie. Zawarto tak˝e
akty notarialne dotyczàce mienia gminnego.

Dzieci z terenu gminy otrzyma∏y 6 grud-
nia paczki Êwiàteczne. W tym czasie odby∏y
si´ te˝ spotkania op∏atkowe z mieszkaƒcami
gminy oraz uroczystoÊç z okazji Dnia Seniora. 

Od poczàtku grudnia burmistrz zdecydo-
wa∏ si´ na zatrudnienie goƒca na terenie
gminy. Dostarcza on poczt´ dotyczàcà kwe-
stii budownictwa i podatków. Decyzja ta zo-
sta∏a podj´ta ze wzgl´du na koniecznoÊç
zmniejszenia kosztów przesy∏ek. Jak podkre-
Êla burmistrz, listy dostarczane sà znacznie
sprawniej, a zatrudniony student otrzymu-
je za swojà prac´ 50% kosztów jakie pobiera
poczta. 

Miniony okres to tak˝e czas spotkaƒ
z przedstawicielami zarzàdów gminnych
klubów sportowych. Nowe przepisy powo-
dujà, ˝e b´dzie im trudniej ubiegaç si´
o Êrodki finansowe. Dlatego te˝ zatrudniona
zosta∏a osoba, która pomo˝e im przygoto-
waç wnioski o dofinansowanie.

Nurtujàcà nadal kwestià pozostawa∏o
pobieranie op∏at za wpis do ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej. NieÊcis∏oÊci w przepi-
sach spowodowa∏y, ˝e cz´Êç gmin op∏aty te
pobiera∏o, a cz´Êç nie. Sprawa ta by∏a przed-
miotem obrad Komisji Rady Gminy. Sytu-
acja ta zmieni∏a si´ po nowym roku, kiedy to
na∏o˝ono na wszystkie gminy obowiàzek
pobierania wspomnianych op∏at. 

Po sprawozdaniu burmistrza przyj´tych
zosta∏o 10 uchwa∏. Dotyczy∏y one:

– udzielenia pomocy finansowej w 2005
roku dla Powiatu Poznaƒskiego na funkcjo-
nowanie Filii Wydzia∏u Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu na terenie
gminy St´szew. Postanowiono udzieliç po-

Sesja Rady Miejskiej

dokoƒczenie na str. 2
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mocy finansowej z bud˝etu gminy z prze-
znaczeniem na funkcjonowanie filii na jej
terenie. Gmina przeka˝e na ten cel 21 457 z∏.
W 2004 r. udzieli∏a ona powiatowi pomocy
finansowej na uruchomienie i funkcjono-
wanie wydzia∏u komunikacji. Poniesione
nak∏ady pozwoli∏y uruchomiç fili´ Wydzia-
∏u Komunikacji, a tym samym umo˝liwiç
mieszkaƒcom gminy rejestracj´ pojazdów
w St´szewie. Udzielenie pomocy finansowej
w 2005 r. pozwoli kontynuowaç dzia∏alnoÊç
filii przez kolejny rok. Pomimo trudnoÊci
w obs∏udze klientów, gmina postanowi∏a
dofinansowaç dzia∏alnoÊç filii. Szczegó∏owe
zasady wspó∏pracy i finansowania okreÊliç
ma porozumienie zawarte pomi´dzy gminà
i powiatem. W jego treÊci zastrze˝one zosta-
nie prawo mieszkaƒców gminy do obs∏ugi-
wania ich w pierwszej kolejnoÊci. Znajdà si´
w nim równie˝ zapisy zastrzegajàce dla
w∏adz gminy St´szew prawo wp∏ywu na
sposób organizacji pracy w filii. Jej siedziba
mieÊci si´ w budynku Urz´du Miejskiego
Gminy St´szew, stàd koniecznoÊç przyzna-
nia przez Powiat Poznaƒski w∏adzom gminy
prawa wp∏ywu na prac´ filii tak by nie koli-
dowa∏a ona z normalnym funkcjonowa-
niem Urz´du i zapewni∏a prawid∏owe obs∏u-
giwanie klientów, 
– uchwalenia bud˝etu gminy St´szew na

2005 rok,
– zmiany uchwa∏y bud˝etowej na 2004 rok.

Dokonano zwi´kszenia dochodów o kwot´
232 463,00 z∏. Plan dochodów po zmianach
wyniós∏ 20 372 759,00 z∏. Dokonano tak˝e
zwi´kszenia wydatków o kwot´
232 463,00 z∏. Ich plan po zmianach wy-
niós∏ 22 159 847,00 z∏, 

– uchwalenia gminnego programu profilak-
tyki i rozwiàzywania problemów alkoho-
lowych na 2005 rok. Ustawa o wychowa-
niu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alko-

holizmowi zobowiàza∏a gminy do realiza-
cji gminnego programu profilaktyki i roz-
wiàzywania problemów alkoholowych.
Nak∏ada ona na gmin´ konkretne zadania
zwiàzane z tà kwestià oraz zapewnia bez-
p∏atne formy pomocy terapeutycznej i re-
habilitacyjnej osobom uzale˝nionym.
Wskazuje gminie êród∏a pozyskiwania
Êrodków finansowych na realizacj´ zadaƒ
wynikajàcych z gminnego programu pro-
filaktyki i rozwiàzywania problemów al-
koholowych. Ârodki te wnoszone co roku
do kasy gminy przez wszystkie handlujà-
ce napojami alkoholowymi podmioty go-
spodarcze, mogà byç wykorzystane wy-
∏àcznie na realizacj´ wspomnianego pro-
gramu. Przyj´cie gminnego programu
profilaktyki i rozwiàzywania problemów
alkoholowych dla gminy powinno w istot-
ny sposób przyczyniç si´ do wdra˝ania
dzia∏aƒ profilaktycznych i leczniczych,
a co za tym idzie, do z∏agodzenia proble-
mów spowodowanych nadu˝ywaniem al-
koholu. W uchwalonym programie okre-
Êlone zosta∏y jego cele, strategiczne kie-
runki dzia∏ania, sposoby: pomocy rodzi-
nom, w których wyst´pujà problemy uza-
le˝nieƒ, informowania i edukowania dzie-
ci i m∏odzie˝y, zasady finansowania pro-
gramu itp.,

– prawa pierwokupu nieruchomoÊci. Gmi-
na zrezygnowa∏a z prawa pierwokupu
nieruchomoÊci po∏o˝onej w Strykowie
przy ulicy Polnej oraz nieruchomoÊci po∏o-
˝onej w Skrzynkach, 

– ustalenia regulaminu okreÊlajàcego wyso-
koÊç oraz szczegó∏owe warunki przyzna-
wania nauczycielom przedszkoli, szkó∏
podstawowych i gimnazjów prowadzo-
nych przez gmin´, niektórych sk∏adników
wynagrodzenia oraz wysokoÊç i szczegó-
∏owe zasady przyznawania i wyp∏acania
dodatku mieszkaniowego. W regulaminie
okreÊlono wysokoÊç i kryteria przyznawa-

nia dodatku motywacyjnego, funkcyjnego
i mieszkaniowego, zasady obliczania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we oraz za godziny doraênych zast´pstw.
Utworzony zosta∏ tak˝e specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli za ich osiàgni´cia
dydaktyczno-wychowawcze. Burmistrz
doda∏, ˝e projekt regulaminu konsultowa-
ny by∏ na posiedzeniu ze Zwiàzkiem Na-
uczycielstwa Polskiego, 

– miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy St´szew we wsi
Skrzynki dla dzia∏ek nr 89/1 i 89/2. Tereny
te przeznaczono na: – teren bazy sprz´tu
transportowego, na którym dopuszcza si´
zabudow´ przemys∏owo-us∏ugowà wraz
z niezb´dnymi urzàdzeniami terenowymi
oraz zabudow´ administracyjno-socjalnà,
– teren komunikacji przeznaczony wy-
∏àcznie na poszerzenie pasa drogowego
drogi powiatowej, 

– miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy St´szew – frag-
ment wsi Strykowo i Sapowice. Jako pod-
stawowe przeznaczenie tego terenu usta-
la si´: – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej letniskowej na wydzielo-
nych dzia∏kach, – tereny zabudowy miesz-
kaniowej letniskowej z dopuszczeniem
us∏ug z zakresu sportu i rekreacji, 

– przystàpienia do zmiany uchwa∏y doty-
czàcej zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta St´-
szew dla terenu po∏o˝onego w rejonie uli-
cy Mosiƒskiej, 

– przystàpienia do sporzàdzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej
i Mosiƒskiej w St´szewie.

Na zakoƒczenie sesji burmistrz i prze-
wodniczàcy Rady Gminy z∏o˝yli wszystkim
przyby∏ym ˝yczenia noworoczne. 

(J.Z.)

dokoƒczenie ze str. 1

P
od koniec roku 2004, burmistrz podjà∏
decyzj´ o zatrudnieniu goƒca, który
dostarcza poczt´ Urz´du Gminy. Decy-

zja taka zapad∏a, z uwagi na du˝e koszty, ja-
kie ponosi∏a gmina wysy∏ajàc przesy∏ki
(szczególnie te dotyczàce spraw budownic-
twa i podatków). Na sesji, która odby∏a si´
30 grudnia, burmistrz poinformowa∏, ˝e

osoba zajmujàca si´ dostarczaniem poczty
radzi sobie bardzo dobrze, przesy∏ki dociera-
jà do adresatów sprawnie, bez komplikacji.
Co wa˝niejsze ich koszty zosta∏y obni˝one,
gdy˝ goniec, za swà prac´ pobiera wynagro-
dzenie o po∏ow´ ni˝sze ni˝ koszty, jakie po-
noszono za przesy∏ki pocztowe. B´dzie wi´c
on pracowa∏ w gminie tak˝e w kolejnych

miesiàcach. Jest to bardzo korzystne rozwià-
zanie zarówno dla Urz´du jak i dla osoby
roznoszàcej poczt´. Sprawami tymi zajmuje
si´ bowiem student, dla którego zarobione
w Urz´dzie pieniàdze sà z pewnoÊcià po-
trzebnym „zastrzykiem gotówki”.

(J.Z.)

Goniec w Urz´dzie Gminy
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Na sesji Rady Miejskiej, która odby∏a si´ 30 grudnia przyj´ta zosta∏a uchwa∏a bud˝etowa Gminy St´szew na 2005 rok: 

Uchwa∏a Nr XXI/219/2004
Rady Miejskiej Gminy St´szew

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia bud˝etu Gminy St´szew na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. zmiana Dz. U. Nr 23 poz.220 z 2002 r., Dz. U. Nr 62 poz. 558 z 2002 r., Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Dz.

U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r., Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r., Dz. U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 r., Dz. U. Nr 102 poz.
1055 z 2004 r., Dz. U. 116 poz. 1203 z 2004 r., Dz. U. 214 poz. 1806 z 2002 r.,) oraz art. 109, 116, 118, 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. zmiana Dz.U. Nr 45 poz.391 z 2003 r., Dz. U. Nr 65 poz.594 z 2003 r.,
Dz. U. Nr 166 poz.1611 z 2003 r., Dz. U. Nr 189 poz. 1851 z 2003 r., Dz. U. Nr 88 poz. 961 z 2001 r., Dz. U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 r., Dz. U. Nr 96
poz. 874 z 2003 r., Dz. U Nr 19 poz. 177 z 2004 r., Dz. U. Nr 93 poz. 890 z 2004 r., Dz. U. Nr 122 poz. 1315 z 2000 r., Dz. U. Nr 156 poz. 1300 z 2002
r., Dz. U. Nr 166 poz.1611 z 2003 r., Dz. U. Nr 93 poz. 890 z 2004 r., Dz. U. Nr 123 poz. 1291 z 2004 r., Dz. U. Nr 121 poz. 1264 z 2004 r., Dz. U. Nr
210 poz. 2135 z 2004 r. )

Rada Miejska Gminy St´szew uchwala co nast´puje:

§ 1. Uchwala si´ bud˝et gminy St´szew na 2005 rok w wysokoÊci:

1) Dochody – 22 499 934,00
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych 

z zakresu administracji rzàdowej oraz  innych zadaƒ zleconych gminie ustawami – 2 272 100,00
(wg za∏àcznika Nr 1 do uchwa∏y)

2) Wydatki – 22 876 684,00
w tym:
– wydatki na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu administracji rzàdowej 

oraz innych zadaƒ zleconych gminie ustawami – 2 272 100,00
– w wydatkach wyodr´bnia si´:

a) wydatki bie˝àce – 18 042 684,00
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeƒ – 8 095 409,00
– dotacje – 1 410 250,00
– wydatki na obs∏ug´ d∏ugu – 150 000,00

b) wydatki inwestycyjne – 4 754 000,00
(wg za∏àcznika Nr 2 do uchwa∏y)

3) Deficyt bud˝etu postanawia si´ sfinansowaç z zaciàgni´tych po˝yczek
(wg za∏àcznik Nr 3 do uchwa∏y)

§ 2. Ustala si´ rezerw´ ogólnà do 1% wydatków bud˝etu Gminy w kwocie – 65 000,00

§ 3. OkreÊla si´ plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z bud˝etu gminy w 2005 roku oraz wydatki na wieloletnie programy in-
westycyjne
(wg za∏àcznika Nr 4 do uchwa∏y)

§ 4. OkreÊla si´ plany przychodów i wydatków zak∏adów bud˝etowych na 2005 roku oraz ustala si´ dotacje dla jednostek organizacyj-
nych rozliczajàcych si´ z bud˝etem gminy

(za∏àcznik Nr 5 do uchwa∏y)

Bud˝et na 2005 rok
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§ 5. OkreÊla si´ plany przychodów i wydatków Êrodków specjalnych na 2005 r. 
(wg za∏àcznika NR 6 do uchwa∏y)

§ 6. OkreÊla si´ przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.
(wg za∏àcznika Nr 7 do uchwa∏y)

§ 7. Ustala si´ wielkoÊç dotacji dla instytucji kultury na 2005 r.
(wg za∏àcznika Nr 8 do uchwa∏y)

§ 8. OkreÊla si´ dochody z tytu∏u wydania zezwoleƒ na sprzeda˝ napojów alkoholowych i wydatki na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych w kwocie – 184 000,00

§ 9. Ustala si´ wielkoÊç dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadaƒ 
zleconych stowarzyszeniom w kwocie – 167 250,00

§ 10. Upowa˝nia si´ Burmistrza Gminy St´szew do zaciàgania d∏ugu i sp∏at zobowiàzaƒ oraz do dokonywania zmian w bud˝ecie pole-
gajàcych na przenoszeniu w planie wydatków mi´dzy rozdzia∏ami i paragrafami w obr´bie jednego dzia∏u za wyjàtkiem zmian
w planie wydatków na inwestycje i w planie dotacji. 

§ 11. Uchwa∏a podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do bud˝etu na 2005 rok.

Plan dochodów dla gminy wyglàda na-
st´pujàco: 

Dzia∏: Gospodarka mieszkaniowa –
627 000,00 z∏. Na kwot´ tà sk∏adajà si´ do-
chody ze sprzeda˝y mieszkaƒ, terenów pod
aktywacj´, dzia∏ek budowlanych, z tytu∏u
op∏at za zarzàd i u˝ytkowanie wieczyste
nieruchomoÊci, najmu i dzier˝awy sk∏adni-
ków majàtkowych, przekszta∏cenia prawa
u˝ytkowania wieczystego przys∏ugujàcego
osobom fizycznym w prawo w∏asnoÊci. Do
kwoty tej zaliczajà si´ tak˝e odsetki od roz-
∏o˝onych za raty wykupów mieszkaƒ. 

Dzia∏: Administracja publiczna –
89 350,00 z∏. To dochody uzyskane w zwiàz-
ku z realizacjà zadaƒ z zakresu administra-
cji rzàdowej. 

Dzia∏: Urz´dy naczelnych organów w∏a-
dzy paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sàdownictwa – 2100,00 z∏. 

Dzia∏: Bezpieczeƒstwo publiczne i ochro-
na przeciwpo˝arowa – 2900,00 z∏. W obu
tych dzia∏ach sà to dotacje celowe otrzyma-
ne z bud˝etu paƒstwa na realizacj´ zadaƒ
bie˝àcych z zakresu administracji rzàdowej
oraz innych zadaƒ zleconych gminie (zwiàz-
kom gmin) ustawami. 

Dzia∏: Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie po-
siadajàcych osobowoÊci prawnej oraz wy-
datki zwiàzane z ich poborem –
10 832 281,00 z∏. W ich sk∏ad wchodzà:
wp∏ywy z podatku od dzia∏alnoÊci gospo-
darczej osób fizycznych, podatku od nieru-
chomoÊci, podatku rolnego, leÊnego, podat-
ku od Êrodków transportowych, podatku od
spadków i darowizn, podatku od posiadania
psów, z op∏aty targowej, administracyjnej

za czynnoÊci rzàdowe, wp∏ywy z podatku
od czynnoÊci cywilnoprawnych, z ró˝nych
op∏at, z tytu∏u odsetek od nieterminowych
wp∏at z tytu∏u podatków i op∏at, z op∏aty
skarbowej, eksploatacyjnej, z op∏at za ze-
zwolenia na sprzeda˝ alkoholu, wp∏ywy
z innych op∏at lokalnych pobieranych na
podstawie odr´bnych ustaw oraz z podatku
dochodowego od osób prawnych. 

Dzia∏: Ró˝ne rozliczenia – 8 365 303,00 z∏.
W dziale tym zaplanowano dochody m.in.:
z tytu∏u odsetek od Êrodków na rachunkach
bankowych.

Dzia∏: OÊwiata i wychowanie –
115 000,00 z∏. W sk∏ad tej sumy wchodzà do-
chody z tytu∏u najmu i dzier˝awy oÊwiato-
wych sk∏adników majàtkowych.

Dzia∏: Ochrona zdrowia – 40 700,00 z∏.
Kwota ta pochodzi z tytu∏u najmu i dzier˝a-
wy sk∏adników majàtkowych zaj´tych na
potrzeby s∏u˝by zdrowia.

Dzia∏: Pomoc spo∏eczna – 2 405 300,00 z∏.
Sà to m.in.: dochody z tytu∏u zwrotu niena-
le˝nie pobranych Êwiadczeƒ rodzinnych
oraz dotacje celowe otrzymane z bud˝etu
paƒstwa. 

Dzia∏: Gospodarka komunalna i ochrona
Êrodowiska – 20 000,00 z∏. Sà to wp∏ywy
z op∏aty produktowej.

W planie wydatków gminy na 2005 rok
zawarto:

Dzia∏: Rolnictwo i ∏owiectwo –
1 363 280,00 z∏. Zaplanowano te wydatki
m.in. na: remont uj´ç wody, wymian´ rur
azbestowych na rury PE, badanie próbek
gleby, zarybianie jezior, zakup w´zy pszcze-
lej oraz na wp∏at´ na rzecz izby rolniczej.

Dzia∏: LeÊnictwo – 5000,00 z∏. Kwota ta
przeznaczona zosta∏a na zakup drzewek.

Dzia∏: Transport i ∏àcznoÊç – 825 783,00
z∏. Wydatki te dotyczà: remontów dróg
gminnych, pomoc dla powiatu poznaƒskie-
go, remont elewacji oÊrodka zdrowia. 

Dzia∏: Gospodarka mieszkaniowa –
77 000,00 z∏. Kwota ta zosta∏a przeznaczona
na remonty budynków i na wykup gruntów. 

Dzia∏: Dzia∏alnoÊç us∏ugowa – 150 000,00
z∏. Wydatki te zaplanowano na sporzàdze-
nie planu zagospodarowania przestrzenne-
go oraz opracowania geodezyjne i kartogra-
ficzne.

Dzia∏: Administracja publiczna –
2 554 009,00 z∏. Sà to Êrodki przeznaczone na
finansowanie wydatków Urz´du Miejskiego,
obs∏ug´ Rady Gminy, diety przewodniczà-
cych jednostek pomocniczych, promocj´
gminy i utrzymanie kontaktów zagranicz-
nych.

Dzia∏: Urz´dy naczelnych organów w∏a-
dzy paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sàdownictwa – 2100,00 z∏. Kwot´ tà
przeznaczono na aktualizacj´ rejestrów wy-
borców.

Dzia∏: Bezpieczeƒstwo publiczne i ochro-
na przeciwpo˝arowa – 141 000,00 z∏. Kwota
ta zosta∏a przeznaczona na: zakup paliwa
dla potrzeb samochodów policyjnych, utrzy-
manie ochotniczych stra˝y po˝arnych, na
zadania w zakresie obrony cywilnej, takie
jak: dalsza budowa systemu uruchamiania
syren, szkolenia formacji OC, akcja kurier-
ska oraz zakup niezb´dnego sprz´tu.

Dzia∏: Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie po-
siadajàcych osobowoÊci prawnej oraz wy-
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datki zwiàzane z ich poborem – 35 000,00 z∏.
Kwota ta jest w ca∏oÊci przeznaczona na
wydatki zwiàzane z poborem podatków. 

Dzia∏: Obs∏uga d∏ugu publicznego –
150 000,00 z∏. Kwot´ tà przeznaczono na re-
gulowanie odsetek od po˝yczek. 

Dzia∏: Ró˝ne rozliczenia – 65 000,00 z∏.
Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Dzia∏: OÊwiata i wychowanie –
8 878 081,00 z∏. Wydatki te obejmujà: utrzy-
manie szkó∏ dotacj´ dla przedszkoli, dowo˝e-
nie uczniów do szkó∏, utrzymanie ZEAS, do-
kszta∏canie i doskonalenie nauczycieli, re-
monty budynków oÊwiatowych itp.

Dzia∏: Ochrona zdrowia – 214 000,00 z∏.
Ârodki te w ca∏oÊci sà przeznaczone na reali-
zacj´ gminnego programu profilaktyki
i przeciwdzia∏ania alkoholizmowi. 

Dzia∏: Pomoc spo∏eczna – 3 209 002,00 z∏.
Kwot´ tà przeznaczono na: Êwiadczenia ro-
dzinne oraz sk∏adki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe z ubezpieczenia spo∏eczne-
go, sk∏adki na ubezpieczenia zdrowotne
op∏acane za osoby pobierajàce niektóre
Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej oraz nie-
które Êwiadczenia rodzinne, na zasi∏ki i po-
moc w naturze oraz sk∏adki na ubezpiecze-
nia spo∏eczne, na dodatki mieszkaniowe,
utrzymanie oÊrodka pomocy spo∏ecznej, na
us∏ugi opiekuƒcze Êwiadczone przez siostry
PCK, na do˝ywianie dzieci, organizowanie
spotkaƒ o charakterze integracyjnym.

Dzia∏: Edukacyjna opieka wychowawcza
– 204 179,00 z∏. Kwot´ tà przeznaczono na:
utrzymanie Êwietlic szkolnych, dofinanso-

wanie dzia∏alnoÊci poradni psychologiczno-
-pedagogicznej, zorganizowanie wypoczyn-
ku dzieci i m∏odzie˝y szkolnej, stypendia dla
uczniów, utrzymanie sto∏ówek szkolnych,
dokszta∏canie nauczycieli. 

Dzia∏: Gospodarka komunalna i ochrona
Êrodowiska – 4 403 000,00 z∏. Wydatki w tej
kwocie zaplanowano na: dokoƒczenie budo-
wy kanalizacji sanitarnej w Modrzu, dalszà
budow´ kanalizacji sanitarnej w St´szewie,
wykonanie dokumentacji kanalizacji sani-
tarnej w Sapowicach, budow´ oczyszczalni
Êcieków w Witoblu, na oczyszczanie miasta
i wsi, na utrzymanie zieleni na terenie gmi-
ny, na oÊwietlenie ulic, placów i dróg oraz na
konserwacj´ sieci. 

Dzia∏: Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego – 403 000,00 z∏. Wydatki te przeznaczo-
ne zosta∏y w ca∏oÊci jako dotacje dla instytucji
kultury (Biblioteki, Dom Kultury, Muzeum). 

Dzia∏: Kultura fizyczna i sport –
197 250,00 z∏. Kwota przeznaczona zosta∏a
na zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu oraz na rozwój sportu szkolnego.

Ponadto, przychody z zaciàgni´tych po-
˝yczek i kredytów na rynku krajowym wy-
niosà 1 186 750,00 z∏. 

Na sp∏aty otrzymanych krajowych po˝y-
czek i kredytów przeznaczono 810 000,00 z∏.

Plan wydatków inwestycyjnych realizo-
wanych z bud˝etu gminy w 2005 roku
przedstawia si´ nast´pujàco: 
– remont sieci wodociàgowej na terenie

gminy St´szew – 1 243 000,00 z∏,

– wykup gruntów – 50 000,00 z∏,
– budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-

woÊci Modrze – 1 265 000,00 z∏,
– budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-

woÊci St´szew – 1 635 000,00 z∏,
– dokumentacja kanalizacji sanitarnej Sa-

powice – 61 000,00 z∏,
– oczyszczalnia Êcieków Witobel –

500 000,00 z∏.
Kwota wydatków inwestycyjnych ∏àcz-

nie to: 4 754 000,00 z∏.

WÊród wieloletnich programów inwesty-
cyjnych wyszczególniono:
– Program: Kanalizacja sanitarna wsi D´b-

no, D´bienko oraz cz´Êç miasta St´szew,
– Program: Rozbudowa kanalizacji sanitar-

nej w miejscowoÊci St´szew,
– Program: Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowoÊci Modrze,
– Program: Budowa oczyszczalni Êcieków

w miejscowoÊci Witobel.

Plan przychodów i wydatków zak∏adów
bud˝etowych (czyli przedszkoli i ZGKiM) wy-
nosi:

przychody – 4 011 000,00 z∏,
wydatki – 3 910 000,00 z∏.
Plan przychodów i wydatków Êrodków

specjalnych wynosi:
przychody – 180 000,00 z∏,
wydatki – 174 000,00 z∏. 
Dotacje dla instytucji kultury wynoszà

ogó∏em: 403 000,00 z∏. (w tym na Dom Kultu-
ry, Biblioteki, Muzeum).

W zeznaniu podatkowym PIT-36 albo 
PIT-37 za 2004 r., z mo˝liwoÊcià ∏àcznego
opodatkowania dochodów ma∏˝onków, mo-
gà równie˝ skorzystaç podatnicy, którzy: 
1) zawarli zwiàzek ma∏˝eƒski przed 2004 r. ,

a ich ma∏˝onek zmar∏ w trakcie 2004 r.,
2) pozostawali w zwiàzku ma∏˝eƒskim przez

ca∏y 2004 r., a ich ma∏˝onek zmar∏ przed z∏o-
˝eniem zeznania podatkowego za 2004 r.

o ile:
1) do ˝adnego z ma∏˝onków w 2004 r. nie

mia∏y zastosowania przepisy:
a) ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych dotyczàce pozarolniczej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej opodatkowanej
jednolitym, 19% podatkiem,

b) ustawy o zrycza∏towanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów
osiàganych przez osoby fizyczne doty-
czàce opodatkowania w formie:
• karty podatkowej,
• rycza∏tu od przychodów ewidencjono-

wanych, z wyjàtkiem przychodów z naj-

mu, podnajmu, dzier˝awy, poddzier˝a-
wy, itp., je˝eli przychody te nie by∏y
uzyskane w ramach pozarolniczej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej (np. przychody
z najmu mieszkania),

• zrycza∏towanego podatku dochodowe-
go od przychodów osób duchownych,

2) zeznanie podatkowe za 2004 r. zostanie
z∏o˝one do 30 kwietnia 2005 r. (za dat´
z∏o˝enia zeznania nades∏anego pocztà,
uwa˝a si´ dat´ stempla pocztowego).

W przypadku spe∏nienia wszystkich poda-
nych warunków, podatek dochodowy oblicza
si´ w podwójnej wysokoÊci podatku obliczo-
nego od po∏owy ∏àcznych dochodów ma∏˝on-
ków, po uprzednim odliczeniu od dochodu
ka˝dego z ma∏˝onków kwot okreÊlonych
w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, tj. sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne, zwrotów nienale˝nie pobranych
Êwiadczeƒ, wydatków rehabilitacyjnych oraz
przekazanych darowizn.

Je˝eli podatnikowi, który w zeznaniu podat-
kowym za 2004 r. zamierza z∏o˝yç wniosek
o ∏àczne opodatkowanie dochodów ma∏˝on-
ków, zosta∏a dor´czona decyzja ostateczna
w sprawie ustalenia za 2004 r. zobowiàzania
podatkowego lub stwierdzenia nadp∏aty
w podatku dochodowym od osób fizycznych,
wydana na podstawie art. 14 ustawy Ordyna-
cja podatkowa, to jest on zobowiàzany wraz
z zeznaniem podatkowym (PIT-36, PIT-37) z∏o-
˝yç wniosek o wznowienie post´powania za-
koƒczonego ww. decyzjà.

Podstawa prawna:
• Art. 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-

datku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pó˝n.
zm.), w brzmieniu obowiàzujàcym od 1
stycznia 2005 r.,

• Art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 9 ustawy
z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 263, poz. 2619).

Informacja w sprawie ∏àcznego opodatkowania ma∏˝onków



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

6 1/2005

W
ostatnich tygodniach toczy∏a si´
dyskusja, czy gminy s∏usznie pobie-
rajà op∏at´ za dokonanie zmiany

wpisu w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej. Poruszana sprawa dotyczy realizacji
przepisów ustawy: „Prawo dzia∏alnoÊci go-
spodarczej”. 

Przywo∏ana ustawa zosta∏a znowelizo-
wana z dniem 1 stycznia 2004 roku ustawà
z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie
ustawy – Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217,
poz. 2125). To przepisy tej ustawy nak∏adajà
na przedsi´biorców obowiàzek uzupe∏nie-
nia wpisów w ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej o numer PKD. Tak wi´c to ustawo-
dawca na∏o˝y∏ na przedsi´biorców ten obo-
wiàzek. 

Nie wdajàc si´ w szczegó∏owe rozwa˝a-
nia prawne, chcemy zwróciç uwag´ na na-
st´pujàce fakty: 

1. Ministerstwo Gospodarki w pierw-
szych miesiàcach 2004 roku twierdzi∏o, ˝e
gminy powinny pobieraç op∏aty. Pod koniec

roku pod presjà opinii publicznej zacz´∏o si´
wycofywaç z pierwotnego poglàdu,

2. sprawa ewentualnego nie pobierania
op∏at by∏a konsultowana z Regionalnà Izbà
Obrachunkowà, która sprawuje nadzór nad
finansami gmin. RIO uwa˝a, ˝e gminy po-
winny pobieraç op∏at´,

3. wszelkie zwolnienia zmocy prawa muszà
byç wprost zapisane w ustawie. Ustawodawca
niekiedy tak czyni. Wystarczy przywo∏aç art. 68
ustawy wprowadzajàcej przepisy ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej. Przepis
art. 68 zobowiàzuje ma∏˝onków, którzy sà wpi-
sani do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej pod
wspólnym numerem ewidencyjnym, do z∏o˝e-
nia wniosku ozmian´ wspólnego wpisu. Wtym
samym przepisie ustawodawca wprost mówi,
˝e wniosek ten jest wolny od op∏at.

W przypadku uzupe∏nienia wpisu o nu-
mer PKD ustawodawca takiego zwolnienia
nie uczyni∏. W finansach publicznych nie
mo˝na domniemywaç zwolnieƒ z op∏at. Sà
to Êrodki publiczne i gminy sà zobowiàzane
do realizacji swoich dochodów,

4. burmistrz gminy nie jest uprawniony
do samodzielnego wprowadzenia zwolnie-
nia z pobierania op∏at. Mo˝e to uczyniç usta-
wodawca lub rada gminy.

Pod koniec 2004 roku burmistrz przedsta-
wi∏ propozycj´ podj´cia uchwa∏y w tej spra-
wie. Radni po dyskusjach uznali, ˝e takiej
uchwa∏y pod koniec roku nie nale˝y podej-
mowaç,

5. opinie mieszkaƒców w tej kwestii po-
kazujà, ˝e budzi ona emocje, ale bronià oni
poglàdu, ˝e skoro nawet biedny emeryt mu-
si zap∏aciç za zmian´ dowodu osobistego,
poniewa˝ tego wymaga prawo, to tego sa-
mego oczekujà od przedsi´biorców,

6. gmina St´szew wspiera przedsi´bior-
ców w prowadzonej przez nich dzia∏alnoÊci
gospodarczej. Najlepszym przyk∏adem sà
podatki, które co roku sà zmniejszane w sto-
sunku do stawek proponowanych przez mi-
nistra finansów. Wspieramy przedsi´bior-
ców tak˝e w inny sposób, dopuszczalny
przepisami. 

red.

Op∏ata za zmian´ wpisu

P
rze∏om roku sprzyja podsumowa-
niom i planom na kolejny rok. Okres
przedÊwiàteczny by∏ czasem zadumy,

a niektórzy mieszkaƒcy postanowili podzie-
liç si´ z burmistrzem swoimi spostrze˝enia-
mi. W ten sposób na r´ce burmistrza trafi∏o
kilka anonimów, które zawiera∏y doniesie-
nia o nieprawid∏owoÊciach na gminnym
targowisku i w st´szewskich szko∏ach. Brak
podpisu autorów utrudnia weryfikowanie
informacji, ale mimo to burmistrz postano-
wi∏ sprawdziç prawdziwoÊç stawianych

w skargach zarzutów. Zarzàdzi∏, w ramach
sprawowanego nadzoru, kontrole w jed-
nostkach opisanych w donosach. Ich wyniki
potwierdzi∏y cz´Êç stawianych zarzutów.
Ujmujàc rzecz ogólnie, pojawi∏y si´ w kon-
trolowanych jednostkach problemy z nadzo-
rem powierzonego mienia gminnego. Komi-
sja przeprowadzajàca kontrol´ ujawni∏a
nieprawid∏owoÊci, skutkiem czego by∏a
zmiana sposobu nadzoru nad wspomniany-
mi jednostkami, a osoby odpowiedzialne zo-
sta∏y ukarane.

Byç mo˝e uda∏oby si´ wykryç wi´cej nie-
prawid∏owoÊci gdyby osoby piszàce do bur-
mistrza podpisywa∏yby si´ pod swoimi spo-
strze˝eniami. Mimo to nawet anonimowe
skargi sà weryfikowane w zakresie w jakim
jest to mo˝liwe. W ramach sprawowanego
nadzoru s∏u˝bowego burmistrz ˝àda wyja-
Ênieƒ i zarzàdza kontrole. Niewàtpliwie
przykre jest ujawnienie przypadków nie-
w∏aÊciwego korzystania z mienia gminne-
go. Osoby które nadzorujà powierzony ma-
jàtek niekiedy zapominajà, ˝e majà nim za-
rzàdzaç z najwy˝szà starannoÊcià, a nie ko-
rzystaç jak w∏aÊciciel. Trzeba mieç nadziej´,
˝e w przysz∏oÊci takie przypadki si´ nie po-
wtórzà. 

(m)

Uprzejmie donosz´

31
stycznia rozpoczynajà si´ w Wiel-
kopolsce zimowe ferie dla dzieci.
Uczniowie z terenu gminy, którzy

sp´dzà je w domach, mogà skorzystaç
z atrakcji, jakie przygotowa∏y gminne Êwie-

tlice opiekuƒczo-wychowawcze. Dzia∏ajà
one w szko∏ach w St´szewie, Strykowie,
Trzebawiu, Modrzu, Jeziorkach oraz w daw-
nym budynku szko∏y w Sapowicach. Pro-
gram dla dzieci, przygotowany przez Êwie-

tlice przewiduje wiele atrakcji. Uczniowie
b´dà mogli uczestniczyç w grach, zabawach
i quizach. Zaplanowano dla nich tak˝e wy-
cieczki. 

(J.Z.)

Ferie zimowe w gminie 
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9
stycznia br. odby∏ si´ w ca∏ej Polsce XIII
Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy. Temat tegorocznego Fina∏u

brzmia∏: Nowoczesne metody diagnostyki
i leczenia w neonatologii i pediatrii.

Po raz ósmy WOÂP gra∏a tak˝e w gminie
St´szew. Sztab Orkiestry znajdowa∏ si´

w st´szewskim Domu Kultury. Jego szefem
by∏a Barbara Bawer – dyrektor Domu Kultu-
ry. Wraz z nià pracowa∏o 20 wolontariuszy,
w tym 3 opiekunów. Zbierali oni pieniàdze
na ulicach St´szewa, Modrza i Strykowa. Ju˝
od 8.00 przy Domu Kultury i na Rynku sprze-
dawane by∏y losy loterii fantowej, której na-

grodami by∏y, prze-
s∏ane z Warszawy,
pamiàtkowe medale,
koszulki, kalendarze
oraz drobne upomin-
ki przekazana przez
st´szewskich dar-
czyƒców.

Do zbiórki pieni´-
dzy przy∏àczy∏a si´
tak˝e jedna z po-
znaƒskich firm, któ-
rej pracownicy (za
symbolicznà op∏atà
na WOÂP) wykony-

wali pomiary ciÊnienia, zabiegi ze Êwiat∏o-
terapii oraz masa˝e. Równie˝ i w tym roku
w Domu Kultury dzia∏a∏ punkt kasowy Go-
spodarczego Banku Spó∏dzielczego w Mosi-
nie. Tam tak˝e mo˝na by∏o wp∏acaç pienià-
dze na pomoc najm∏odszym. Mieszkaƒcy
wykazali si´ du˝à hojnoÊcià i przekazali
w tym roku na pomoc dzieciom 1010,13 z∏.
Jest to jeden z najlepszych „wyników”, jaki
uda∏o si´ do tej pory uzyskaç w gminie. 

W ubieg∏ych latach, w gminie St´szew
uda∏o si´ zebraç nast´pujàce kwoty:

1998 r. – 7 770,00 z∏,
1999 r. – 7 335,00 z∏,
2000 r. – 10 750,00 z∏,
2001 r. – 13 084,00 z∏,
2002 r. – 9 489,00 z∏,
2003 r. – 9 485,00 z∏,
2004 r. – 9 915,00 z∏.

(J.Z.)

Wielka Orkiestra 
Âwiàtecznej Pomocy

23
grudnia, dotar∏o po raz pierwszy
do Urz´du Miejskiego Gminy St´-
szew Betlejemskie Âwiate∏ko Po-

koju. Dzia∏acze ZHP z terenu gminy przeka-
zali otrzymane od harcerzy z Poznania
Âwiate∏ko na r´ce burmistrza gminy W∏o-
dzimierza Pinczaka. 

Sta∏o si´ ju˝ tradycjà, ̋ e Ogieƒ z Groty Be-
tlejemskiej trafia do Polski. Zwiàzek Harcer-
stwa Polskiego otrzymuje go od skautów au-
striackich od 1991 roku. Nast´pnie przekazy-
wany jest on wielu ludziom. Trafia do firm,
urz´dów i instytucji. Idea i przes∏anie Betle-
jemskiego Âwiate∏ka sà proste: pokój, radoÊç
i braterstwo. Za poÊrednictwem polskich
harcerzy, niesione jest ono równie˝ na Litw´,
Bia∏oruÊ, Ukrain´ i do Rosji. W tym roku Be-
tlejemski Ogieƒ trafi∏ wreszcie tak˝e do gmi-
ny St´szew.

(J.Z.)

Betlejemskie Âwiate∏ko Pokoju

Wolontariusze WOÂP sprzedajà losy loterii fantowej

Przekazanie Âwiate∏ka burmistrzowi gminy
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P
odsumowanie sezonu pszczelarskiego
Ko∏a Pszczelarzy w St´szewie mia∏o
miejsce w dniu 18 grudnia 2004, pod-

czas zebrania op∏atkowego z udzia∏em
przedstawiciela W∏adz Urz´du Miejskiego
Gminy – Sekretarza Bernarda LeÊnego. W ze-
braniu wzià∏ udzia∏ przedstawiciel Pow.
Lek. Wet. dr Andrzej J´druszuk.

Zebranych powita∏ prowadzàcy zebranie
prezes Tadeusz KwaÊniewski. Witajàc goÊci
podkreÊli∏ ˝yczliwoÊç W∏adz Urz´du Miej-
skiego Gminy St´szew w docenianiu roli ko-
∏a pszczelarzy w tutejszym Êrodowisku,
oraz Êwiadczeniu pomocy w zwalczaniu
chorób pszczelich.

Sprawozdanie z przebiegu wa˝niejszych
prac zarzàdu ko∏a w bie˝àcym roku przed-
stawi∏ sekretarz ko∏a Leon Prokop, wykazu-
jàc bardzo skromne wyniki tegorocznych
zbiorów, na skutek niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych w okresie kwitnienia
i nektarowania roÊlin. 

Ârednià wydajnoÊç oszacowano na ok. 40 %
normalnych zbiorów
Êredniorocznych, co
jest poni˝ej granicy
op∏acalnoÊci. W br.
mia∏y miejsce podtru-
cia i zatrucia pszczó∏
w miejscowoÊciach tu-
tejszej i sàsiedniej gmi-
ny Komorniki, spowo-
dowane nieprzestrze-
ganiem pór i termi-
nów oprysków, powo-
dujàc du˝e straty. 

Poczyniono te˝
starania o dalszà po-
praw´ stanu zdro-
wotnego pszczó∏, po-

przez przydzia∏ w´zy oraz cz´ste wyk∏ady
o zwalczaniu chorób. Mimo trudnoÊci cz∏on-
kowie ko∏a z pszczelarskà pracowitoÊcià
kontynuujà nadal swojà powinnoÊç.

Dn. 4 kwietnia 2004 wybrano Zarzàd Ko-
∏a Pszczelarzy w St´szewie na nast´pnà ka-
dencj´ w sk∏adzie: Prezes Tadeusz KwaÊniew-

ski, Wiceprezes Kazimierz ̧ adniak, Sekretarz
Leon Prokop, Skarbnik Ewa KwaÊniewska,
Cz∏onek Zarzàdu Tadeusz Poprawka.

Ko∏o powsta∏e w roku 1958 obecnie liczy
34 cz∏onków, ∏àczna iloÊç rojów 960, wiel-
koÊç pasiek od 5 do 80 rojów. 

Koƒczàc sprawozdanie sekretarz ko∏a po-
da∏ do wiadomoÊci informacj´ o wygospo-
darowaniu przez zarzàd pierwszych fundu-
szy na zakup sztandaru. 

Dalsza cz´Êç zebrania to sk∏adanie wza-
jemnych ˝yczeƒ, ∏amanie si´ op∏atkiem
i wspólne zdj´cie fotograficzne.

Krótkie przemówienie wyg∏osi∏ Sekre-
tarz Urz´du Miejskiego Gminy St´szew –
Bernard LeÊny zapewniajàc o Êwiadczeniu
dalszej pomocy i o owocnej wspó∏pracy. 

Przedstawiciel Pow. Lek. Wet. dr Andrzej
J´druszuk zapozna∏ zebranych z nowà struk-
turà sprzeda˝y i stosowania lekarstw w Êwie-
tle nowych przepisów. Demonstrowa∏ te˝ no-
we preparaty przeciw chorobom pszczó∏. 

Prezes ko∏a wraz z ˝yczeniami wr´czy∏
goÊciom skromne okolicznoÊciowe upomin-
ki, dzi´kujàc za udzia∏ w zebraniu.

Wszystko to dzia∏o si´ w bardzo serdecz-
nej atmosferze przy kawie, ciastku i kielisz-
ku tradycyjnego staropolskiego miodu pit-
nego.

Sekretarz Ko∏a 
Pszczelarzy w St´szewie

Leon Prokop

Zebranie op∏atkowe Ko∏a
Pszczelarzy w St´szewie

KOREPETYCJE 
z j´zyka polskiego i historii
Tanio, szybko, skutecznie

PRZEPISYWANIE 
prac magisterskich, 

kontrolnych i dyplomowych

tel. 819 61 55

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w St´szewie 

INFORMUJE, ˝e posiada aktualne wnioski dla osób niepe∏nospraw-
nych, zainteresowanych dofinansowaniem ze Êrodków PFRON.

Wnioski dotyczà:
1. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze,
2. zakupu sprz´tu rehabilitacyjnego,
3. likwidacji barier architektonicznych,
4. turnusów rehabilitacyjnych.

Wnioski te otrzymaç mo˝na w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej, 
ul. Poznaƒska 11, tel. 813 40 62

Zebranie op∏atkowe na zakoƒczenie sezonu pszczelarskiego
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20
stycznia 2005 r. Burmistrz Gminy
St´szew og∏osi∏ otwarty konkurs
na realizacj´ zadaƒ publicznych.

Og∏oszenie nast´pujàcej treÊci ukaza∏o si´
w internecie i „G∏osie Wielkopolskim” 

Burmistrz St´szewa, na postawie 
art. 11 ust. 2 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24
kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 96/2003 poz. 873
ze zmianami) oraz uchwa∏y Rady Miejskiej
Gminy St´szew nr XX/211/2004 z dnia 23 li-
stopada 2004 roku w sprawie programu
wspó∏pracy Gminy St´szew z organizacjami
pozarzàdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicz-
nego, og∏asza otwarty konkurs na realizacj´
zadaƒ publicznych w roku 2005 z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacja szkolenia i zawodów w pi∏ce

no˝nej na terenie miejscowoÊci St´szew
2. Organizacja szkolenia i zawodów w sza-

chach i warcabach
3. Organizacja szkolenia i zawodów w pi∏ce

no˝nej w miejscowoÊci Trzebaw
4. Organizacja szkolenia i zawodów w pi∏ce

no˝nej w miejscowoÊciach Wronczyn i Za-
parcin

5. Organizacja szkolenia i zawodów w pi∏ce
no˝nej w miejscowoÊci Modrze

6. Organizacja szkolenia i zawodów w pi∏ce
no˝nej w miejscowoÊci Strykowo

7. Organizacja szkolenia i zawodów w pi∏ce
no˝nej w miejscowoÊci Jeziorki

8. Organizacja szkolenia i zawodów w pi∏ce
no˝nej w miejscowoÊci Skrzynki

9. Organizacja szkolenia i zawodów w pi∏ce
no˝nej w miejscowoÊci Sapowice

10. Organizacja szkolenia i zawodów w ho-
keju na trawie
Na realizacj´ zadaƒ przeznacza si´ Êrod-

ki w wysokoÊci 167 250,00 z∏ (w 2004 roku
gmina przeznaczy∏a na ten cel kwot´
164 750 z∏). 

O przyznanie dotacji mogà si´ ubiegaç
organizacje pozarzàdowe oraz podmioty
wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o dzia∏al-
noÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie,
posiadajàce odpowiednie doÊwiadczenie
w tym zakresie lub przygotowanie, dajàce
gwarancj´ realizacji zadania oraz dzia∏ajà-
cych na terenie Gminy St´szew lub na rzecz
jej mieszkaƒców. Oferty na jednolitym wzo-
rze stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia Ministra Gospodarki Pracy i Poli-
tyki Spo∏ecznej z dnia 29 paêdziernika 2003
(Dz. U. nr 193/2003 poz. 1891), w zamkni´-
tych kopertach z zaznaczonym na nich nu-
merem zadania, nale˝y sk∏adaç w sekreta-
riacie Urz´du Miejskiego Gminy St´szew
przy ul. Poznaƒskiej 11 w terminie 
do 25 lutego 2005 roku. Wzór oferty mo˝na
pobraç ze strony internetowej Gminy 
www.steszew.pl lub w sekretariacie Urz´du
Miejskiego Gminy St´szew.

Komisyjne rozpatrywanie ofert odb´dzie
si´ w dniu 28 lutego 2005 roku w oparciu
o nast´pujàce kryteria:
1) zgodnoÊç celów projektu z priorytetami

ustalonymi przez Rad´ Gminy

2) realnoÊç kosztów realizacji projektu
i kosztów realizacji zadania publicznego

3) wielkoÊç zaanga˝owanych w realizacje
projektu zasobów w∏asnych organizacji

4) efekty projektu, jakoÊç wskaêników i ich
mierzenia

5) zasi´g terytorialny dzia∏aƒ obj´tych pro-
jektem

6) liczba uczestników zaanga˝owanych
w realizacj´ projektu

7) perspektywy kontynuacji projektu i cy-
klicznoÊç dzia∏aƒ

8) charakter i praktyka dzia∏ania organizacji 
9) dokonania i doÊwiadczenie organizacji

w realizacji projektów
10) dotychczasowa wspó∏praca z Gminà St´-

szew
11) Struktura wydatków rodzajowych, jakie

zamierza si´ finansowaç z dotacji, wÊród
których priorytety powinny mieç wy-
datki na: organizacj´ zawodów, dojazd
na zawody, zakup pucharów, dyplomów
i medali, ubezpieczenie uczestników,
ekwiwalent s´dziowski, zakup sprz´tu
sportowego, Êrodki czystoÊci. 
Oferta musi tak˝e spe∏niaç wymogi okre-

Êlone w zarzàdzeniu nr 5 z dnia 14 stycznia
2005 roku Burmistrza Gminy St´szew
w sprawie wytycznych do post´powania
przy przyznawaniu dotacji organizacjom
pozarzàdowym i podmiotom, o których mo-
wa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po-
˝ytku publicznego i o wolontariacie.

Sprzedam dom
wraz z dzia∏kà
w Strykowie, 

ul. KoÊciuszki 4.

Dzia∏ka: 1000 m2. 

Cena: 50 tys. z∏.

Szczegó∏owe infor-
macje: Strykowo
ul. KoÊciuszki 40 

tel. 819 68 74

SPRZEDAM 

dwie bliêniacze 
dzia∏ki budowlane, 
po 653 m2 ka˝da, 
w Dymaczewie 

Nowym.

tel. 
0600 221 810

Rehabilitacja, masa˝, terapia manualna 
metoda McKENZI

„FIZJO+”
St´szew, ul. P. Skargi 22, (Przychodnia MEDICUS)

Gabinet czynny w poniedzia∏ki, Êrody i piàtki 
w godzinach od 16.00 do 18.00.

bóle g∏owy, stawów, kr´gos∏upa, urazy sportowe, 
„rehabilitacja poszpitalna, wady postawy;”

Zabiegi wykonuje mgr fizjoterapii – Maciej Rychlik

kontakt tel. 0503 932 147 lub 813 47 52.
Do zabiegu masa˝u zabieg fizykalny gratis!!!

O G ¸ O S Z E N I E
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OG¸ASZA
II

przetarg pisemny nieograniczony

na wydzier˝awienie budynku poszkolnego po∏o˝onego w Sapowicach przy ul.Bukowskiej 79 przeznaczone-
go na dzia∏alnoÊç gospodarczà.

Dane dotyczàce nieruchomoÊci oraz warunki przetargu:
1) nieruchomoÊç po∏o˝ona jest w Sapowicach przy ul.Bukowskiej 79 na dzia∏ce nr 46/17 zapisanej w KW

38358, stanowiàcej w∏asnoÊç Gminy St´szew,
2) w budynku znajduje si´ 8 pomieszczeƒ o ogólnej pow. ca 148 m2,
3) ogrzewanie gazowe
Okres dzier˝awy trzy lata. 
Minimalny miesi´czny czynsz dzier˝awny wynosi 800,– z∏ + podatek VAT 22%.
Czynsz zwi´kszany jest corocznie o wskaênik inflacji za rok poprzedni.
Dzier˝awca dodatkowo ponosi koszty eksploatacji budynku m.in. ogrzewania pomieszczeƒ, poboru wody, wy-
wozu nieczystoÊci, energii elektrycznej a tak˝e obcià˝enia publiczno prawne zwiàzane z u˝ytkowaniem obiektu.
Wadium wynosi 80,– z∏
postàpienie wynosi 10,– z∏ 
Dzier˝awca tytu∏em zabezpieczenia wnosi najpóêniej w dniu podpisania umowy dzier˝awy jednorazowà
op∏at´ w wysokoÊci trzymiesi´cznego czynszu rozliczonà w ostatnim roku dzier˝awy.
Adaptacj´ pomieszczeƒ dla celu prowadzonej dzia∏alnoÊci dzier˝awca dokona na w∏asny koszt po uzgod-
nieniu z wydzier˝awiajàcym

Oferty zawierajàce:
1) imi´ i nazwisko oraz adres oferenta
2) oÊwiadczenie, ˝e oferent zapozana∏ si´ z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrze˝eƒ
3) oferowany czynsz dzier˝awny
4) rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci
5) iloÊç oferowanych miejsc pracy
nale˝y przesy∏aç na adres Urz´du Miejskiego Gminy St´szew ul.Poznaƒska 11 lub sk∏adaç w sekretariacie
urz´du do dnia 18 lutego 2005r..
Na kopercie umieÊciç napis „przetarg – Sapowice”.

Przetarg odb´dzie si´ w poniedzia∏ek dnia 21 lutego 2005 r. o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urz´du Miejskie-
go Gminy St´szew ul.Poznaƒska 11.
Wadium nale˝y wp∏aciç do dnia 18 lutego 2005 r. na konto Urz´du w PKO BP O/St´szew nr 84 1020 4027
0000 1802 0049 9434.
Wadium zwraca si´ uczestnikowi przetargu na jego konto w ciàgu 3 dni od dnia zamkni´cia lub odwo∏ania
przetargu.
Wadium wp∏acone przez osob´, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet przysz∏ego czynszu dzier-
˝awnego, a w przypadku uchylenia si´ przez tà osob´ od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wy-
dzier˝awiajàcego.
Przetarg z wa˝nej przyczyny mo˝e zostaç odwo∏any o czym niezw∏ocznie poinformuje si´ w formie w∏aÊciwej
do og∏oszenia.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew ul. Poznaƒska 11 pokój nr 1 tel.
(061) 819 71 49.
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OG¸ASZA
przetarg pisemny nieograniczony

na wydzier˝awienie budynku poszkolnego po∏o˝onego w Tomicach przy ul.Szkolnej przeznaczonego na
dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Dane dotyczàce nieruchomoÊci oraz warunki przetargu:
1) nieruchomoÊç po∏o˝ona jest w Tomicach przy ul.Szkolna na dzia∏ce nr 8 obr´b Rybojedzko zapisanej w KW

45271, stanowiàcej w∏asnoÊç Gminy St´szew,
2) w budynku znajduje si´ 10 pomieszczeƒ o pow. ca 18 m2 ka˝de, zlokalizowanych na trzech kondygna-

cjach
3) budynek wyposa˝ony jest w instalacj´ wodno-kanalizacyjnà i elektrycznà, 
4) ogrzewania brak
Okres dzier˝awy trzy lata. 
Minimalny miesi´czny czynsz dzier˝awny wynosi 1000,– z∏ + podatek VAT 22%.
Czynsz zwi´kszany jest corocznie o wskaênik inflacji za rok poprzedni.
Dzier˝awca dodatkowo ponosi koszty eksploatacji budynku m.in. poboru wody, wywozu nieczystoÊci, ener-
gii elektrycznej a tak˝e obcià˝enia publiczno prawne zwiàzane z u˝ytkowaniem obiektu.
Wadium wynosi 100,– z∏
postàpienie wynosi 10,– z∏ 
Dzier˝awca tytu∏em zabezpieczenia wnosi najpóêniej w dniu podpisania umowy dzier˝awy jednorazowà
op∏at´ w wysokoÊci trzymiesi´cznego czynszu rozliczonà w ostatnim roku dzier˝awy.
Adaptacj´ pomieszczeƒ dla celu prowadzonej dzia∏alnoÊci dzier˝awca dokona na w∏asny koszt po uzgod-
nieniu z wydzier˝awiajàcym

Oferty zawierajàce:
1) imi´ i nazwisko oraz adres oferenta
2) oÊwiadczenie, ˝e oferent zapozana∏ si´ z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrze˝eƒ
3) oferowany czynsz dzier˝awny
4) rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci
5) iloÊç oferowanych miejsc pracy
nale˝y przesy∏aç na adres Urz´du Miejskiego Gminy St´szew ul.Poznaƒska 11 lub sk∏adaç w sekretariacie
urz´du do dnia 18 lutego 2005r..
Na kopercie umieÊciç napis „przetarg – Tomice szko∏a”.

Przetarg odb´dzie si´ w poniedzia∏ek dnia 21 lutego 2005 r. o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urz´du Miejskie-
go Gminy St´szew ul.Poznaƒska 11.
Wadium nale˝y wp∏aciç do dnia 18 lutego 2005 r. na konto Urz´du w PKO BP O/St´szew nr 84 1020 4027
0000 1802 0049 9434.
Wadium zwraca si´ uczestnikowi przetargu na jego konto w ciàgu 3 dni od dnia zamkni´cia lub odwo∏ania
przetargu.
Wadium wp∏acone przez osob´, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet przysz∏ego czynszu dzier-
˝awnego, a w przypadku uchylenia si´ przez tà osob´ od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wy-
dzier˝awiajàcego.
Przetarg z wa˝nej przyczyny mo˝e zostaç odwo∏any o czym niezw∏ocznie poinformuje si´ w formie w∏aÊciwej
do og∏oszenia.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew ul.Poznaƒska 11 pokój nr 1 tel.
(061) 819 71 49.
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OG¸ASZA
przetarg pisemny nieograniczony

na wydzier˝awienie budynku by∏ej Êwietlicy po∏o˝onego w Tomicach przy ul.Szkolnej przeznaczonego na
dzia∏alnoÊç gospodarczà.

Dane dotyczàce nieruchomoÊci oraz warunki przetargu:
1) nieruchomoÊç po∏o˝ona jest w Tomicach przy ul.Szkolnej na dzia∏ce nr 104/2 o pow. 632 m2 zapisanej

w KW 42539, stanowiàcej w∏asnoÊç Gminy St´szew,
2) w budynku znajduje si´ lokal u˝ytkowy o pow. 89,30 m2, sk∏adajàcy si´ z dwóch pomieszczeƒ o pow.

67,05 m2 i 22,25 m2

Okres dzier˝awy trzy lata. 
Minimalny miesi´czny czynsz dzier˝awny wynosi 400,– z∏ + podatek VAT 22%.
Czynsz zwi´kszany jest corocznie o wskaênik inflacji za rok poprzedni.
Dzier˝awca dodatkowo ponosi koszty eksploatacji budynku m.in. ogrzewania pomieszczeƒ, poboru wody,
wywozu nieczystoÊci, energii elektrycznej a tak˝e obcià˝enia publiczno prawne zwiàzane z u˝ytkowaniem
obiektu.
Wadium wynosi 40,– z∏
postàpienie wynosi 10,– z∏ 
Dzier˝awca tytu∏em zabezpieczenia wnosi najpóêniej w dniu podpisania umowy dzier˝awy jednorazowà
op∏at´ w wysokoÊci trzymiesi´cznego czynszu rozliczonà w ostatnim roku dzier˝awy.
Adaptacj´ pomieszczeƒ dla celu prowadzonej dzia∏alnoÊci dzier˝awca dokona na w∏asny koszt po uzgod-
nieniu z wydzier˝awiajàcym

Oferty zawierajàce:
1) imi´ i nazwisko oraz adres oferenta
2) oÊwiadczenie, ˝e oferent zapozana∏ si´ z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrze˝eƒ
3) oferowany czynsz dzier˝awny
4) rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci
5) iloÊç oferowanych miejsc pracy
nale˝y przesy∏aç na adres Urz´du Miejskiego Gminy St´szew ul.Poznaƒska 11 lub sk∏adaç w sekretariacie
urz´du do dnia 18 lutego 2005r..
Na kopercie umieÊciç napis „przetarg – Tomice Êwietlica”.

Przetarg odb´dzie si´ w poniedzia∏ek dnia 21 lutego 2005 r. o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urz´du Miejskie-
go Gminy St´szew ul.Poznaƒska 11.
Wadium nale˝y wp∏aciç do dnia 18 lutego 2005 r. na konto Urz´du w PKO BP O/St´szew nr 84 1020 4027
0000 1802 0049 9434.
Wadium zwraca si´ uczestnikowi przetargu na jego konto w ciàgu 3 dni od dnia zamkni´cia lub odwo∏ania
przetargu.
Wadium wp∏acone przez osob´, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet przysz∏ego czynszu dzier-
˝awnego, a w przypadku uchylenia si´ przez tà osob´ od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wy-
dzier˝awiajàcego.
Przetarg z wa˝nej przyczyny mo˝e zostaç odwo∏any o czym niezw∏ocznie poinformuje si´ w formie w∏aÊciwej
do og∏oszenia.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew ul.Poznaƒska 11 pokój nr 1 tel.
(061) 819 71 49.
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B U R M I S T R Z  G M I N Y  S T ¢ S Z E W

OG¸ASZA
nieograniczony przetarg ustny

na sprzeda˝ lokalu mieszkalnego nr 5 po∏o˝onego w Strykowie przy ul.Parkowej 7 na dzia∏ce 47/27 o pow.
2309 m2. NieruchomoÊç gruntowa obj´ta ksi´gà wieczystà KW 43794 prowadzonà przez Sàd Rejonowy
w Grodzisku Wlkp. jest wolna od obcià˝eƒ.

Dane dotyczàce lokalu oraz warunki przetargu:
lokal mieszkalny nr 5 sk∏ada si´ z jednego pomieszczenia z doprowadzonà instalacjà sanitarnà, wymaga ada-
ptacji dla celów mieszkalnych

powierzchnia lokalu – 41,8 m2

udzia∏ we wspó∏w∏asnoÊci gruntu i budynku – 418/17072
cena wywo∏awcza – 21 000,– z∏
wadium – 2100,– z∏
postàpienie – 250,– z∏

Przetarg odb´dzie si´ w poniedzia∏ek 21 lutego 2005 r. o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urz´du Miejskiego Gmi-
ny St´szew ul.Poznaƒska 11.

Wadium nale˝y wp∏aciç do dnia 18 lutego 2005 r. na konto Urz´du w PKO BP O/St´szew nr 84 1020 4027
0000 1802 0049 9434.

Wadium zwraca si´ uczestnikowi przetargu na jego konto w ciàgu 3 dni od dnia zamkni´cia lub odwo∏ania
przetargu.

Wadium wp∏acone przez osob´, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przy-
padku uchylenia si´ przez tà osob´ od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedajàcego.

Wylicytowana cena nieruchomoÊci winna byç wp∏acona najpóêniej 7 dni przed wyznaczona datà zawarcia
aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sàdowe ponosi nabywca.

Przetarg z wa˝nej przyczyny mo˝e zostaç odwo∏any o czym niezw∏ocznie poinformuje si´ w formie w∏aÊciwej
do og∏oszenia.

Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew ul.Poznaƒska 11 pokój nr 1 tel.
(061) 819 71 49.
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B U R M I S T R Z  G M I N Y  S T ¢ S Z E W

OG¸ASZA
II

nieograniczony przetarg ustny

na sprzeda˝ nieruchomoÊci nie zabudowanych po∏o˝onych w St´szewie przeznaczonych w planie zagospo-
darowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dane dotyczàce poszczególnych nieruchomoÊci:

Lp. Nr dzia∏ki Pow. w m2 Nr K.W. Rodzaj zabudowy Po∏o˝enie ul. Cena Wadium

1 1998 763 43254 zabudowa wolnostojàca WioÊlarska 28 539,– 2860,–
2 2003 700 43259 – „ – – „ – 26 899,– 2690,–
3 2004 700 43260 – „ – – „ – 26 899,– 2690,–
4 2007 700 43263 – „ – – „ – 26 899,– 2690,–
5 2008 979 43264 – „ – – „ – 33 959,– 3400,–
6 2012 2086 43268 – „ – Trzebawska 61 009,– 6100,–
7 2014 847 43269 – „ – – „ – 35 509,– 3550,–
8 2015 984 43270 – „ – – „ – 35 139,– 3510,–

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokoÊci 22%.

NieruchomoÊci sà wolne od obcià˝eƒ.

NieruchomoÊci sprzedawane sà na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odby-
wa si´ na koszt i staraniem nabywcy.

Warunki przetargu:

Przetarg odb´dzie si´ w poniedzia∏ek 21 lutego 2005 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urz´du Miejskiego Gmi-
ny St´szew ul.Poznaƒska 11.
Wadium ze wskazaniem okreÊlonej dzia∏ki nale˝y wp∏aciç do dnia 18 lutego 2005 r. na konto Urz´du w PKO
BP O/St´szew nr 84 1020 4027 0000 1802 0049 9434.
Wadium zwraca si´ uczestnikowi przetargu na jego konto w ciàgu 3 dni od dnia zamkni´cia lub odwo∏ania
przetargu.
Wadium wp∏acone przez osob´, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przy-
padku uchylenia si´ przez tà osob´ od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedajàcego.
Wylicytowana cena nieruchomoÊci winna byç wp∏acona najpóêniej 7 dni przed wyznaczonà datà zawarcia
aktu notarialnego.
Koszty notarialne i sàdowe ponosi nabywca.

Przetarg z wa˝nej przyczyny mo˝e zostaç odwo∏any o czym niezw∏ocznie poinformuje si´ w formie w∏aÊciwej
do og∏oszenia.

Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew ul.Poznaƒska 11 pokój nr 1 tel.
(061) 819 71 49.
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O
ddzia∏ Regionalny KRUS w Poznaniu in-
formuje, ˝e Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Spo∏ecznego, przy wspó∏udziale Mini-

sterstwa Rolnictwa iRozwoju Wsi iPaƒstwowej
Inspekcji Pracy organizuje III edycj´ Ogólnokra-
jowego Konkursu „Bezpieczne gospodarstwo
rolne”. Patronat honorowy nad konkursem
sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem konkursu jest promocja zasad
ochrony zdrowia i ˝ycia w procesie pracy
w gospodarstwach rolnych oraz wy∏onienie
gospodarstw majàcych osiàgni´cia we
wdra˝aniu tych zasad. 

Udzia∏ w konkursie mogà braç osoby pro-
wadzàce produkcyjnà dzia∏alnoÊç rolniczà,
które wype∏nià zamieszczony formularz
zg∏oszeniowy i przeka˝à go do koƒca lu-
tego 2005 do Oddzia∏u Regionalnego KRUS
w Poznaniu lub Placówek Terenowych
(o wa˝noÊci kuponu zg∏oszeniowego decy-
duje data wp∏ywu).

W zg∏oszonych do Konkursu gospodar-
stwach oceniane b´dà elementy wp∏ywajà-
ce na bezpieczeƒstwo pracy. DLA
LAUREATÓW KONKURSU PRZEWIDZIANO
CENNE NAGRODY I WYRÓ˚NIENIA. 

Szczegó∏owe informacje o warunkach
udzia∏u w Konkursie oraz formularze zg∏o-
szeniowe dost´pne sà w Oddziale Regional-
nym KRUS w Poznaniu, ul. Âw. Marcin 46/50,
pok. 511, nr tel. 8 525 013 i Placówkach Tere-
nowych KRUS. 

W∏aÊciciele trzech najbezpieczniej-
szych gospodarstw etapu regionalnego
i wojewódzkiego nie mogà braç udzia∏u
w konkursie przez okres trzech kolej-
nych lat.

Serdecznie zapraszamy do wzi´cia
udzia∏u w konkursie!

…………………………………………………………
imi´ i nazwisko

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
dok∏adny adres i numer telefonu

ZG¸OSZENIE UDZIA¸U W KONKURSIE*
„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE” 

Ja ni˝ej podpisany, posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni ……………………………… ha, po∏o˝onego

w …………………………………………………………………………………………………, zg∏aszam swoje gospodarstwo do Konkursu

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

JednoczeÊnie wyra˝am zgod´ na:

1. Wizytacj´ i ocen´ mojego gospodarstwa przez Komisje Konkursowe,

2. Podawanie informacji do publicznej wiadomoÊci (wy∏àcznie do celów zwiàzanych z przebiegiem Konkursu) o mo-

im gospodarstwie i zaj´tym miejscu.

Gospodarstwo prowadz´ wspólnie z …………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku uzyskania w Konkursie nagrody rzeczowej zobowiàzuj´ si´ do uiszczenia podatku dochodowego od

osób fizycznych zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami podatkowymi (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zmianami)

Data wp∏ywu do PT lub OR KRUS

………………………………………………………… …………………………………………………………

czytelny podpis uczestnika

*) Zg∏oszenie nale˝y przekazaç do Placówki Terenowej lub OR KRUS osobiÊcie, za poÊrednictwem poczty lub innych osób.

Ogólnopolski Konkurs 
„Bezpieczne gospodarstwo rolne”

✃
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Urzàd Miejski Gminy St´szew
pon. 8.00 – 16.00 
wt. – pt. 7.00 – 15.00 
tel. 813 40 11, tel. sekretariat 813 41 68 
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej 
pon. 8.00 – 16.00 
wt. – pt. 7.00 – 15.00 
tel. 813 40 62 
Zak∏ad Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
Czynny jest codziennie z wyjàtkiem 
wolnych sobót i niedziel w godz. 7.00 – 15.00
tel. 813 41 82
Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej mo˝na 
zg∏aszaç przez ca∏y tydzieƒ, 24 godziny na dob´,
pod numerem telefonu – 813 42 21, 813 41 82,
kom. 0604 806 068
Muzeum Regionalne w St´szewie 
Czynne codziennie w godzinach 
10.00 – 14.00 z wyjàtkiem poniedzia∏ku
tel. 813 40 12
Gazownia 
Awarie sieci gazowej mo˝na zg∏aszaç 
codziennie pod numerem telefonu 813 41 69
Energetyka 
St´szew – tel. 813 43 95 
Opalenica – tel. 447 73 65 (24 h) 
Stra˝ Po˝arna 
St´szew – tel. 813 43 98 
Strykowo – tel. 813 45 31 
Policja 
St´szew – tel. 813 43 97 lub 813 59 97
Przez ca∏à dob´ mo˝na dzwoniç do Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu pod bezp∏atny nu-
mer tel. 997
Telefony policjantów
Urbanek Roman – 0605 192 906 – kierownik
Rewirów Dzielnicowych
Rejon nr 1, sier˝. sztab. Jacek Konieczny
– 0605 192 908 – St´szew wraz z Kràplewem
(POM)
Rejon nr 2, sier˝. sztab. Bogdan CieÊlarek
– 0605 192 907 – D´bno, Kràplewo WieÊ, 
Strykówko, Strykowo, Sapowice, Antonin, 
Rybojedzko, Wielka WieÊ, Miros∏awki, Tomice,
Tomiczki, Piekary, S∏upia, Jeziorki, Skrzynki, 
Zamys∏owo
Rejon nr 3, sier˝. sztab. Piotr Lasecki
– 0605 192 909 – D´bienko, Witobel, 
Trzebaw, ¸ódê, B´dlewo, Wronczyn, Zaparcin,
Modrze, Dro˝d˝yce, Sm´tówko, Górka, 
Twardowo, Srocko Ma∏e, Srocko Ma∏e PGR.
Dni i godziny wypo˝yczeƒ w bibliotekach
publicznych
Biblioteka Publiczna w St´szewie
poniedzia∏ek 12.00 – 19.00
wtorek 8.00 – 15.00 
Êroda 12.00 – 19.00 
czwartek 8.00 – 19.00 
piàtek 12.00 – 19.00 
pierwsza sobota miesiàca 8.00 – 13.00 
tel. 813 40 92 

Filia w B´dlewie 
poniedzia∏ek 12.30 – 16.30
wtorek 12.30 – 16.30
czwartek 12.30 – 16.30
tel. 813 50 17 
Filia w Strykowie 
wtorek 9.00 – 17.00
Êroda 13.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 15.00 
tel. do szko∏y 813 40 52
Filia w Jeziorkach 
poniedzia∏ek 16.00 – 18.30
wtorek 16.00 – 18.30
czwartek 16.00 – 18.30
piàtek 16.00 – 18.30
tel. do szko∏y 819 60 87
Filia w Trzebawiu 
Êroda 13.00 – 19.00 
piàtek 12.00 – 19.00 
Filia w Sapowicach 
poniedzia∏ek 14.00 – 18.00 
Êroda 10.00 – 14.00 
czwartek 14.00 – 18.00 
Dom Kultury
poniedzia∏ek 9.00 – 20.00
wtorek 9.00 – 20.00
Êroda 9.00 – 15.00
czwartek 9.00 – 20.00
piàtek 9.00 – 20.00
sobota 9.00 – 15.00
tel. 813 40 71
Zespó∏ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó∏
pon. 8.00 – 16.00
wt. – Pt. 7.00 – 15.00
tel. 819 71 37, 819 71 38
OÊrodek Zdrowia 
Czynny w godz. 7.00 – 18.00, tel. 813 42 61
W godzinach od 18.00 do 8.00 nale˝y 
dzwoniç pod numer pogotowia 
ratunkowego, telefon 866 00 66
Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej
„Promed”
St´szew, ul. Reya 6
tel. 813 56 03, tel. kom. 0606 892 161
Gabinet czynny: 
pon. – pt. 8.00 – 18.00
Lekarz przyjmuje: 
pon – Êr.
gabinet: 8.00 – 12.00
wizyty domowe: 14.00 – 15.30
gabinet: 16.00 – 18.00
czwartek
gabinet: 8.00 – 12.00
wizyty domowe: 14.00 – 15.30
dzieci zdrowe (szczepienia): 16.00 – 18.00
piàtek
gabinet: 8.00 – 14.00
wizyty domowe: 14.00 – 15.30
Nag∏e zachorowania: Dzia∏ Pomocy Doraênej, 
Poznaƒ, ul. Kasprzaka 16, tel. 866 25 35
Gabinet lekarski 
Strykowo, ul. Bukowska 56
tel. 813 42 91, tel. kom. 0606 288 458

pon., Êr., pt. 8.00 – 16.00
16.00 – 18.00 – porady telefoniczne 
pod nr telefonu komórkowego.
wt., czw. 10.00 – 18.00
8.00 – 10.00 – porady telefoniczne 
pod nr telefonu komórkowego.
Szczepienia: wt. 16.30–18.00
pt. 8.00 – 9.30
Wizyty domowe: codziennie 13.00 – 14.30 
Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej 
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
„Diagmed”
ul. Reya 2/4, tel./fax 819 51 06
pon.–pt. 7.00–15.00, sob. 9.00–11.00 
Gabinet Rehabilitacyjny „Revita”
ul. Mosiƒska 8, tel. 660 316 910
pon.–pt. 9.30–17.00
Apteki
St´szew, ul. Poznaƒska – tel. 813 42 54
pn. – pt. 8.00 – 18.00
sobota 8.00 – 13.00
St´szew, ul. Chybickiego, „Pod S∏oƒcem” 
– tel. 813 48 61
pn. – pt. 8.00 – 12.30 i 15.00 – 20.00
sobota 8.00 – 13.00 i 18.00 – 19.00
St´szew, ul. Poznaƒska 18, „U z∏otego êród∏a”
tel. 898 53 32
pn. – pt. 8.00 – 20.00
sobota 9.00 – 14.00
Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56
pon., Êr., pt. 8.00 – 16.00
wt., czw. 10.00 – 18.00
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