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NIE DLA WSZYSTKICH
POSADKA URZÊDNIKA

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Bycie urzêdnikiem na pewno nie
jest szczytem marzeñ m³odych ludzi
rozpoczynaj¹cych karierê zawodow¹,
ale te¿ jest to praca nie do pogardzenia – stabilna, czysta… A p³ace, choæ
do rekordowych nie nale¿¹, to przynajmniej nikt z urzêdników nie musi siê
obawiaæ, ¿e pierwszego pracodawca
zwinie interes i nie da wyp³aty.
Jest tajemnic¹ poliszynela, ¿e posady urzêdnicze nie s¹ dla wszystkich.
Nie³atwo trafiæ tam bez koneksji rodzinnych, partyjnych czy choæby towarzyskich. Wprawdzie od kilku lat na
wiêkszoœæ stanowisk urzêdniczych organizuje siê konkursy, ale – jak czêsto
s³yszymy – i tak wygrywaj¹ w nich ci,
co trzeba, a bywa te¿, ¿e i konkursy da
siê pomin¹æ.
Wstêp ten jest przyczynkiem do sprawy, o której opowiedzia³a nam pewna,
chc¹ca zachowaæ anonimowoœæ, czytelniczka.
„Od jakiegoœ czasu poszukujê pracy
w administracji. Ukoñczy³am licencjat
na tym kierunku, a w przysz³ym roku
ukoñczê studia wy¿sze. Dowiedzia³am
siê, ¿e w czerwcu w UMiG Grabów
zwolni³o siê jedno stanowisko, a byæ
mo¿e nawet dwa. Postanowi³am
spróbowaæ. Szybko napisa³am podanie
o pracê i zanios³am je panu sekretarzowi. Nie ubiega³am siê o konkretne
stanowisko, tylko o pracê w urzêdzie.
Sekretarz nie wykaza³ zainteresowania,
powiedzia³, ¿e na razie ¿adnego konkursu nie bêdzie, a podañ nie przyjmuj¹.
Kiedy powiedzia³am, ¿e jest stanowisko
w urzêdzie, które nie wymaga konkursu, odpowiedzia³, ¿e to stanowisko jest
zajête. Ale i tak uwa¿am, ¿e skoro jest
w urzêdzie stanowisko niewymagaj¹ce
konkursu to i podanie powinno zostaæ
przyjête, bo w razie nag³ej absencji
mo¿na skorzystaæ z oferty. Jestem
roz¿alona, bo przecie¿ sekretarz
nie musia³ mi niczego obiecywaæ,
wystarczy³o przyj¹æ to padanie – a nie
zrobi³ tego.
Po pewnym czasie dowiedzia³am siê,
¿e do pracy w urzêdzie gminy zosta³a
przyjêta pewna pani. Mam powody
s¹dziæ, ¿e trafi³a ona tam dziêki pewnym znajomoœciom. Takie praktyki ju¿
siê wczeœniej zdarza³y. Kilka lat temu
jeden z radnych „usadowi³” tam ¿onê,
choæ z wykszta³cenia by³a dzieciêc¹
opiekunk¹. To chyba nie jest w³aœciwe.
Ale to tylko taka dygresja. Wiem, ¿e jeœli
chodzi o zwolnione przez urzêdniczkê
stanowisko, nie by³o na to miejsce
¿adnego konkursu. O konkursach te¿
mo¿na mieæ ró¿ne zdanie, ale przynajmniej siê ³udzimy, ¿e zostan¹ one
obiektywnie rozstrzygniête. W sprawie
konkursów jest rozporz¹dzenie burmi-

strza, ale urz¹d go nie stosuje.”
Aby wypowiedŸ naszej czytelniczki nie stanowi³a jedynej opinii w tym
temacie, o odpowiedŸ na postawione
zarzuty zwróci³em siê do sekretarza
UMiG w Grabowie n. Prosn¹ – Hieronima Stêpnia.
„Nie przyjmujemy podañ o pracê w
urzêdzie, bo s¹ one bezprzedmiotowe.
Nabór jest og³aszany w ramach konkursu poprzez informacje na tablicy
og³oszeñ i poprzez Internet w grabowskim Biuletynie Informacji Publicznej czy te¿ w lokalnej prasie. Je¿eli
na wspomniane stanowisko by³by
og³aszany nabór w formie konkursu, to
wówczas zarz¹dzenie burmistrza jasno
okreœla tryb postêpowania. Wtedy dopiero zbieramy oferty. Dot¹d nie by³o
konkursu, gdy¿ na zwolnione stanowisko zosta³y przesuniête inne pracownice. Wi¹¿e siê to z reorganizacj¹ urzêdu
i sieci obs³ugi finansowej szkó³.
Zdarzy³o siê wczeœniej, ¿e osoba o innym kierunku wykszta³cenia
trafi³a do pracy w naszym urzêdzie.
Wówczas przepisy wymaga³y jedynie
wykszta³cenia œredniego (w dowolnej
specjalnoœci), obywatelstwa polskiego i niekaralnoœci. W ostatnim czasie
przyjêliœmy jedynie osoby na sta¿. Przy
sta¿ach, tak jak i inne urzêdy, preferujemy m³odzie¿ ze swojej gminy i koniecznie z wykszta³ceniem wy¿szym lub w
trakcie koñczenia studiów.
W omawianym przypadku konkursu nie by³o i na razie nie bêdzie. Je¿eli
zaistnia³yby zmiany organizacyjne i
konkurs zosta³by og³oszony, to nie
wczeœniej ni¿ w przysz³ym roku.”

*

XIII sesja Rady Gminy w Kobylej Górze

Wiêcej za wodê i œcieki
Niewiele jest tematów, które
interesowa³yby i dotyczy³y praktycznie wszystkich. Do tych nielicznych
nale¿¹ wszelkiego rodzaju op³aty i podatki. Zw³aszcza, kiedy wzrastaj¹, a tak
w³aœnie sta³o siê 29 paŸdziernika podczas XIII sesji Rady Gminy w Kobylej
Górze.
W przypadku gospodarstw domowych
i rolnych o 4,5% (do 2,34z³) podniesiono op³aty za 1m3 dostarczonej wody, a
o 2,2% (do 4,60z³) za 1m3 odebranych
œcieków. Nieco mniejsza, bo wynosz¹ca
3,7%, podwy¿ka ceny wody dotknê³a
tzw. innych odbiorców, pobieraj¹cych
powy¿ej 300m3. Za 1m3 zap³ac¹ oni
2,8z³. Jeszcze lepiej maj¹ siê ci, którzy
zu¿ywaj¹ do 100m3. Dla nich cena w
ogóle siê nie zmieni i bêdzie wynosiæ
3,03z³. Tyle samo zap³ac¹ odbiorcy
100-300m3, aczkolwiek w ich przypadku oznacza to podwy¿kê o 3,8%. Jeœli
chodzi o œcieki, to przeciêtne gospodarstwo domowe zap³aci 4,60z³ za 1m3,
podmioty odprowadzaj¹ce do 300m3
– 5,93z³, a powy¿ej 300m3 – 5,62z³.
Skala podwy¿ek jest wiêc podobna jak w
przypadku wody, poniewa¿ wynosi równie¿ 2,2%. Oprócz tego wprowadzono
dwie 2-z³otowe op³aty: abonamentow¹
na odbiorcê i za odczyt wodomierza
dodatkowego. Z powy¿szymi kwestiami wi¹za³a siê jeszcze jedna uchwa³a.
Radni przyjêli wieloletni plan rozwoju i
modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych. Zapisano w nim kilka
inwestycji do realizacji na przestrzeni
kilku najbli¿szych lat. W przysz³ym roku
przeprowadzone ma zostaæ piaskowanie na terenie oczyszczalni œcieków
(95.000z³), w 2009 budowa zbiornika na
stacji uzdatniania wody w M¹koszycach
(160.000z³), w 2010 budowa kaska-

dowego uzdatniania wody ze studni
na stacji uzdatniania wody w Kobylej
Górze (100.000z³), zaœ w 2011budowa
zbiornika na tej¿e stacji (120.000z³).
Wszystkie wymienione przedsiêwziêcia
sfinansowane bêd¹ œrodkami w³asnymi
Przedsiêbiorstwa Komunalnego. Na rok
2008 przesunê³a siê poza tym budowa
wodoci¹gu w Zmyœlonej Ligockiej. Do-

piero bowiem we wrzeœniu uda³o siê
uzyskaæ odpowiednie pozwolenie.
0 3% wzros³a wiêkszoœæ stawek podatków od nieruchomoœci i œrodków
transportowych. Te pierwsze w skali
roku wynosiæ bêd¹ od 0,59z³ za 1m2
powierzchni budynków mieszkalnych
do 16,94z³ za 1m2 powierzchni budynków zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej. 590z³ bêd¹

Ka¿da z tych wypowiedzi zawiera
swoje racje, bo przecie¿ wiadomo, ¿e
punkt widzenia od miejsca siedzenia
zale¿y. Nawet nie chodzi o wskazanie,
kto w tym sporze ma s³usznoœæ. Istotne
jest to, ¿e tego typu problemy istniej¹
i to nie wy³¹cznie w urzêdzie grabowskim. Podobne opinie o zatrudnianiu po
kumotersku, omijaniu konkursów lub
robieniu z nich fikcji, mo¿na us³yszeæ
nt. niemal wszystkich okolicznych
urzêdów, nie tylko gminnych. Czy jest
szansa na poprawê? Chcia³bym w to
wierzyæ, ale póki przepisy pozostawiaj¹
wy¿szym urzêdnikom dowolnoœæ interpretacji, a w³adza lokalna nie jest
w³aœciwym nadzorc¹ poczynañ kadrowych, a czêsto jeszcze jej przedstawiciele zabiegaj¹ w urzêdach o posadê
dla swych protegowanych, dopóty skazani bêdziemy na ludzk¹ uczciwoœæ, co
niekiedy mo¿e okazaæ siê zwodnicze.
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musieli zap³aciæ w³aœciciele ciê¿arówek
o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5
do 5,5t. 766z³ to stawka podatku od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej 5,5 - 9t, a 950z³ od
pojazdów wa¿¹cych powyzej 9t.
K³opoty z wyborem ³awników do
S¹du Rejonowego nie ominê³y te¿ Kobylej Góry. Swoj¹ kandydaturê zg³osi³a
zaledwie jedna osoba – prezes Kobylogórskiego Towarzystwa Kulturalnego S³awomir Mrugalski. Z pewnoœci¹
buduj¹co zadzia³a³ na niego fakt poparcia przez wszystkich radnych.
Kilka uchwal dotyczy³o nieruchomoœci.

Na mocy jednej z nich gmina przyjê³a od
Skarbu Pañstwa w formie darowizny
nieruchomoœci u¿ytkowane dawniej
przez policjê. Wyra¿ono poza tym zgodê
na zakup przez najemcê jednego z lokali
mieszkalnych w KuŸnicy Myœlniewskiej
oraz przejêcie od Agencji Nieruchomoœci
Rolnych w Poznaniu gruntu o pow. 2,86
ha w Pisarzowicach. Planuje siê utworzenie na nim boiska.
Z 778 do 748.000z³ pomniejszono kwotê d³ugoterminowego kredytu
na przebudowê dróg w Parzynowie,
Myœlniewie i Pisarzowicach. Przyczyn¹
tej decyzji by³o zwiêkszenie przez
Wojewodê o 30.000z³ dofinansowania z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na
drug¹ z wymienionych inwestycji.
Dopiero teraz kobylogórscy radni zapoznani zostali z informacj¹ o wykonaniu bud¿etu gminy za pierwsze pó³rocze.
Przyjêli j¹ bez zastrze¿eñ. Podobnie jak
finansowe i merytoryczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. W tym przypadku, z uwagi na póŸn¹ ju¿ porê, oby³o siê nawet bez
odczytywania. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e na
obrady przyby³ nowy kierownik GOPS
Przemys³aw Janulek, którego poprzedniczka zakoñczy³a pe³nienie funkcji w
doœæ niejasnych okolicznoœciach. To
jednak ju¿ zupe³nie inny temat.

£. Œmiatacz
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XI sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

SPÓR O ROZBUDOWÊ AMI

W zwi¹zku z remontem sali Domu
Kultury w Mikstacie, tak jak przed
miesi¹cem sesja Rady Miejskiej odby³a
siê w Komorowie. I podobnie jak wtedy
tematem najbardziej absorbuj¹cym radnych sta³y siê plany rozbudowy firmy
AMI.
W³aœciciele AMI wnieœli na forum
Rady, aby w miejscowym planie zagospodarowania uwzglêdniono ich
planowane
inwestycje:
magazyn
mro¿niczy, magazyn pierza i budynek biurowy. Dyskusjê rozpocz¹³ radny Stanis³aw Roguszny: „Odnios³em
wra¿enie, ¿e na komisji chciano szybko przeg³osowaæ ten punkt” – mówi³.
Du¿ym niebezpieczeñstwem nazwa³
brak okreœlenia wysokoœci budynków w
projekcie tej uchwa³y. Zaznaczy³, ¿e Mikstat ma zrobiony plan zagospodarowania przestrzennego i tam jest okreœlona
maksymalna wysokoœæ wszystkich budynków. „Jeœli uchwa³ê przyjmiemy w
tej postaci, bêdzie to wyj¹tek” – mówi³
radny. Zaproponowa³ te¿, ¿eby okreœliæ
przeznaczenie projektowanych budynków.
Przewodnicz¹cy W³odzimierz Jarosz
odniós³ siê do uwag nt. zwo³anej przez
niego komisji. „W wyniku demokratycznego g³osowania jest taka opinia komisji, a nie inna. Proszê nie sugerowaæ
rzeczy, które nie mia³y miejsca.”
„Trzeba mieæ na wzglêdzie te¿ dobro

mieszkañców Mikstatu – mówi³ dalej
Roguszny. Reprezentujê interes ludzi,
którzy mnie wybrali.”
Przewodnicz¹cy t³umaczy³, ¿e to
tylko plan, a nie projekt zagospodarowania przestrzennego. „Osobiœcie
zobowi¹zujê siê – mówi³ – ¿e projekt

uchwa³y dotycz¹cy zagospodarowania
przestrzennego przeœlê do samorz¹du
mieszkañców i poproszê, by wyda³
swoj¹ opiniê.” Przeciwna dyskutowanej
na sesji uchwale by³a tak¿e radna Lidia
B¹k, uzasadniaj¹c to zastrze¿eniami pod
adresem firmy.
G³os zabra³ tak¿e burmistrz B.
Ma³ecki. „Musimy dokonaæ rozrachunku,
czy czynimy dla dobra jakiegoœ ogó³u,
czy pakujemy ró¿ne kwestie do jednego
kot³a i dla podparcia w³asnych pogl¹dów,
mo¿e nie zawsze zg³êbionych, mieszamy

wszystko. Zapad³y decyzje. Firma AMI
zosta³a ulokowana na terenie Mikstatu.
W innych miejscowoœciach, chocia¿by
w Ostrzeszowie, te¿ poœrodku miasta
s¹ zak³ady pracy. Mo¿na w tym momencie postawiæ szlaban (…) to na pewno
wszyscy zostalibyœmy pos¹dzeni, ¿e
blokujemy rozwój zak³adu. G³osujcie wg
w³asnego sumienia” – zakoñczy³ burmistrz..
„Zasugerowa³em wyraŸnie, ¿eby
dogadaæ siê, co nie nast¹pi³o, aby w
wyniku tych uzgodnieñ zadowolona by³a
i firma, i spo³eczeñstwo” – ponownie
g³os zabra³ Roguszny.
„Nie g³osujemy dzisiaj nad tym,
jaki obiekt ma tam powstaæ, tylko czy
ma powstaæ. Ju¿ nad sam¹ uchwa³¹
dotycz¹c¹ zagospodarowania przestrzennego planowane s¹ konsultacje
spo³eczne ” – powtarza³ przewodnicz¹cy
Jarosz. Nie przekona³ tym Rogusznego,
który chcia³, aby ju¿ do tego projektu wpisano konkretne wartoœci. Z³oty
œrodek stara³ siê znaleŸæ radny K. Reiner. Jego propozycja zmierza³a do tego,
by ju¿ w tym projekcie wyszczególniæ,
¿e chodzi tu o budowê magazynów
i o budynek biurowy. Po pewnych
uœciœleniach przewodnicz¹cy W. Jarosz
podda³ tê poprawkê pod g³osowanie
i przy 1 g³osie przeciwnym zosta³a
przyjêta. Podobnie g³osowano nad ca³¹
uchwa³¹: zosta³a przyjêta 12 g³osami,

przy 1 g³osie wstrzymuj¹cym siê i 1
przeciwnym (radnej L. B¹k).
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Nad pozosta³ymi uchwa³ami ju¿ takiej
dyskusji nie by³o. Poprawi siê so³tysom.
Uchwalono im podwy¿szenie z 76 z³ do
114 z³ diety za udzia³ w pracach Rady.
Suma ta stanowi 15% najni¿szego wynagrodzenia. Przy takiej stawce nie powinno ju¿ na sesji zabrakn¹æ któregoœ z
so³tysów.
Radni przyjêli równie¿ nowe stawki podatkowe. Podatek za budynek
mieszkalny wzrós³ o grosz i wynosi
0,47z³/1m2 i 3,21z³/1m2 pow. u¿ytkowej
w pozosta³ych lokalach.. Wzros³y te¿
podatki od œrodków transportowych.
Dokonano równie¿ zmian w bud¿ecie
MiG. Po zmianach dochody zaplanowane
s¹ na kwotê 12.207.344 z³, zaœ wydatki
na 12.615.739 z³. Deficyt - 408.405 z³ po-

kryty zostanie przychodami z kredytów
i po¿yczek. W³aœnie na sp³atê deficytu
Rada w kolejnej uchwalê postanowi³a
zaci¹gn¹æ kredyt d³ugoterminowy w
wysokoœci 687.000 z³.
Przewodnicz¹cy Rady przeczyta³
tak¿e uwagi, zg³oszone przez Urz¹d
Skarbowy
odnoœnie
oœwiadczeñ
maj¹tkowych niektórych radnych. Na
szczêœcie by³y to drobne korekty.
Burmistrz z kolei przypomnia³ o nowych dowodach osobistych. Tylko do
koñca roku mo¿na pobieraæ wnioski o
wymianê dowodu. Osób, które jeszcze
tego nie zrobi³y jest w gminie 631.
Obecny na sesji radny powiatu Jacek
Ibron mówi³ o inwestycjach powiatowych, nak³aniaj¹c w³adze gminy do
sk³adania swoich propozycji. Mówi³ te¿
o dzia³aniach podejmowanych przez
ARiMR, której w powiecie szefuje.
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