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Egzemplarz bezpłatny (Nakład 700 egz.)

Urząd Gminy Orchowo oraz Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
Zapraszają do wzięcia udziału w uroczystościach
w Kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie Górnym
ROZPOCZĘCIE O GODZ. 8 30
Program obchodów:
Ø Program artystyczny przygotowany przez uczniów.
Ø Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny Koncelebrowana przez
Ks. Prob. Jarosława Kulpińskiego
Ø Oprawę muzyczną Mszy Świętej uświetni ORKIESTRA DĘTA
GMINY ORCHOWO
Ø Przejazd pod pomnik Powstańców Wielkopolskich ul. Szkolna 11
Ø Część oficjalna uroczystości, pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zwołuję XXXIX/09 Sesję Rady Gminy Orchowo w dniu 12 listopada 2009r. (czwartek)
o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy
Porządek obrad:

Szanowni Państwo!
Podczas wzmożonej dyskusji w sprawie budowy farmy wiatrowej na terenie naszej
gminy , niektóre osoby twierdzą , że nic się nie dzieje na terenie gminy w ostatnich
latach , dlatego podjąłem decyzję o przedstawieniu w kilku najbliższych „Wieściach
Orchowskich” oraz na stronie internetowej Gminy Orchowo analizę możliwości naszej
gminy od roku 2003 r.
Analizę rozpoczynam od przedstawienia w układzie tabelarycznym wydatków
inwestycyjnych w latach 2003 – 2009. Wytłuszczonym drukiem /3/ pokazane są własne
środki budżetu które mogły być przeznaczone na inwestycje po zabezpieczeniu zadań
bieżących gminy. Jak z poniższego wynika w latach 2003 – 2007 ta kwota wynosiła od
21.619 zł do 251.350 zł , dopiero w roku 2008 r. dzięki wzrostowi dochodów gminy kwota
ta wzrosła do 883.881 zł. Niestety wzrost dochodów skutkuje zmniejszeniem subwencji
którą otrzymuje gmina. Zmniejszenie na rok 2010 subwencji wyrównawczej dla gminy
Orchowo wynosi 400 tys. zł. Podsumowując gmina nasza ma bardzo ograniczone
możliwości inwestycyjne. Tylko znaczny wzrost dochodów naszej gminy mógłby pozwolić
na wzrost inwestycji jak również na większą możliwość pozyskiwania
środków
zewnętrznych / np. z Unii Europejskiej/.
Z poważaniem Wójt Gminy Orchowo
Teodor Pryka

1

1.
2.
3.

Otwarcie XXXIX/09 Sesji Rady Gminy Orchowo.
Stwierdzenie kworum oraz wnioski dotyczące porządku obrad.
Przyjęcie protokołów:
1) Nr XXXVII/09 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 września 2009r.
2) Nr XXXVIII/09 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 8
października 2009r.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacje Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych w 2009 roku.
7. Przyjęcie opinii w sprawie ujęcia do planu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do
gruntów rolnych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w rok 2010.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie powołania Komisji ds. wniosku o przeprowadzenie referendum – druk
nr 248,
2) w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego – druk nr 244,
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych –
druk nr 245,
4) w sprawie obniżenia średniej ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawę do
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orchowo – druk nr 246,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009 – druk nr 247.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

2

12. Zakończenie XXXIX/09 Sesji Rady Gminy Orchowo.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GMINY ORCHOWO

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w sesji.

MA ZASZCZY T ZAPROSIĆ PAŃSTWA
na

Z poważaniem
Przewodnicz ący Rady
Hieronim Adamczyk

S

zanowni mieszkańcy Gminy Orchowo, w związku z niesłabnącym
zainteresowaniem odnośnie projektu darmowego internetu dla części gospodarstw
domowych w naszej gminie, informuję iż obecnie jesteśmy w okresie oczekiwania na
decyzje Władzy Wdrażającej, odnośnie złożonego wniosku. W związku z powyższym
bardzo proszę o oczekiwanie na informacje o wyniku przyjęcia bądź odrzucenia
złożonego przez nas wniosku W TERMINIE 80 DNI . Informacja ta zostanie
niezwłocznie opublikowana na łamach Wieści Orchowskich jak również na
www.orchowo.pl. Ponadto dla wszystkich tych którzy chcieliby na bieżąco obserwować
wydarzenia na stronie instytucji która zajmuje się rozpatrywaniem niniejszego
wniosku zapraszam do odwiedzenia strony internetowej: www.wwpe.gov.pl zakładka
nabór wniosków działanie 8.3
Informatyk UG Orchowo
Paweł Błaszczyk

Który odbędzie się
w Domu Kultury i Strażaka w Or chowi e
Początek balu: godz. 20.00
BILET W CENIE: 250 zł/ para do nabycia:
Agnieszka Kolberg, nr tel. 663 629 215; Aneta Rybicka, nr tel. 692 973 126
Ø W trakcie balu oferujemy naszym wspaniałym Gościom:
wyśmienite potrawy, przygotowane specjalnie na tę wyjątkową okazję,
szampańską zabawę do białego rana
przy dźwiękach Zespołu Muzycznego LAGUNA z Janikowa,
profesjonalną miłą obsługę,
o północy niezapomniany pokaz fajerwerków z lampką szampana,
konkurs - niespodzianka dla uczestników
CAŁKOWITY DOCHÓD Z IMPREZY ZOSTANIE PRZEZNACZONY
NA ZAKUP INSTRUMENTÓW DLA POWSTAJĄCEJ
ORKIESTRY DĘTEJ GMINY ORCHOWO

KLUB SENIORA „ZŁOTA JESIEŃ”

O

rganizuje 24 listopada 2009r. (wtorek) o godz. 16.00 wyjazd do Teatru Muzycznego
w Poznaniu Koszt:
30 zł dla członka Klubu, 40 zł dla pozostałych uczestników
Zgłoszenia wraz z wpłatą do dnia 15 listopada przyjmują:
Ø Przewodniczący Klubu: Gwidon Kaniasty, Osówiec 6/1, tel. (63) 2684392;
Skarbnik Klubu: Teresa Cieślewicz Orchowo, ul. Łąkowa 3, tel. 2684449;
oraz na spotkaniach wtorkowych zespołu śpiewaczego w Domu Kultury i Strażaka w
Orchowie.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Mlecze i Kossakowo.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy
Orchowo Nr XXXIX/236/06 z dnia 21 lipca 2006r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mlecze

przejmie informujemy, że w dniu 21 listopada 2009 roku dla mieszkanek Gminy
Orchowo zostanie przeprowadzone dodatkowe badanie mammograficzne piersi w
mammobusie. W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku 50-69 lat (50 lat musi być
ukończone przed dniem badania), które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z
profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. Mammobus stanie przy Domu Strażaka
w Orchowie. Badania rozpoczną się o godzinie 900. U kobiet miesiączkujących
mammografię wykonuje się w pierwszych 10-dniach cyklu miesiączkowego, licząc od
pierwszego dnia miesiączki.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument
ubezpieczenia!!
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy. Osoby zapisane
które nie zostały przyjęte na pierwsze badanie nie muszą się ponownie rejestrować.
Zapisy pozostałych chętnych kobiet odbywają się w Urzędzie Gminy Orchowo p. nr 9
tel. (063) 2684090 wew. 36

U
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i Kossakowo. obejmującego obszar w/w miejscowości, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 9 listopada do 8 grudnia 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy
Orchowo w godz. od 7.30 do 15.30
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 07.12.2009 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo o godz. 10.00 na Sali Narad.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Orchowo z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2009r.
Wójt Gminy Orchowo
mgr inż. Teodor Pryka
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