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Bur mistrz Miê dzy cho du dzia ³a j¹c zgo d nie z art. 35 ust. z 21.08.1997 r. 
o gospo dar ce nie ru cho mo �ciami (tekst jedno li ty Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 
2005 r.) infor mu je, ¿e aktu al ny wykaz nie ru cho mo �ci do zby cia w for mie sprze-
da ¿y zosta³ wywie szo ny w Urzê dzie Mia sta i Gmi ny w Miê dzy cho dzie, ul. Mar-
sza³ ka Józe fa Pi³ sud skie go 2 (tab li ca og³o szeñ I piê tro � g³ó wne wej �cie).

WIE CI Z RATUSZA
PODPISANIE UMOWY NA REWITALIZACJ  PORTU W MI DZYCHODZIE 
26 pa dziernika br. w gabinecie Burmistrza dosz o do podpisania umo-

wy u yczenia nieruchomo ci przy porcie rzecznym na rzecz Mi dzychodz-
kiego Towarzystwa Turystyki i Sportów Wodnych. W imieniu Towarzy-
stwa podpis na dokumencie z o y  Prezes Piotr Minge. Z ramienia Gmi-
ny umow  parafowa  burmistrz. Umowa daje organizacji spo ecznej, jak  
jest Towarzystwo, mo liwo  dysponowania u yczon  nieruchomo ci , co 
powinno wyzwoli  zapa  spo eczny do rewitalizacji tej cz ci miasta. Li-
czymy na owocn  i zgodn  wspó prac  oraz konkretne efekty wspó dzia a-
nia, przekszta caj ce stref  portow  w atrakcyjn  turystycznie, cz  Mi -
dzychodu. 

W  w y p o w i e -
dziach, po podpisaniu 
umowy, mo na by o 
odczyta  zbie ne pla-
ny, co do przedsi -
wzi , niezb dnych 
dla rewitalizacji por-
tu. Niesie to nadziej , 
e za s owami pójd  

konkretne czyny. Ze 
strony Gminy kro-
kiem w kierunku re-
alizacji nowych wizji 
jest zlecenie opraco-

wania koncepcji zagospodarowania strefy portowej, w powi zaniu z cz ci  
terenów Starego Miasta, przyleg ych do obszaru portowego. 

SPOTKANIE W SPRAWIE EURO 2012
4 listopada Starosta Mi dzychodzki zorganizowa  spotkanie z burmi-

strzami i wójtami naszego powiatu na temat Mistrzostw Europy w 2012 r. 
Celem spotkania by o poinformowanie gospodarzy terenu o planach stwo-
rzenia w naszym powiecie o rodków pobytowych dla dru yn uczestnicz -
cych w Euro 2012. Obecny na spotkaniu Dyrektor Wydzia u Organizacyj-
nego Urz du Miasta Poznania J drzej Solarski podkre li  du e zaintereso-
wanie przedstawicieli spó ki EURO 2012 z Warszawy obiektami przy ul. 
Langowicza w Mi dzychodzie oraz Pa acem w Wiejcach. Warto podkre-
li , e po wiosennej wizytacji w Mi dzychodzie i Wiejcach okaza o si , 
e ze wzgl du na standard Pa acu w Wiejcach oraz dobr  jako  boiska w 

Mi dzychodzie wytypowano te dwa o rodki do 70 obiektów, które przesz y 
pierwsz  weryfikacj . Mi dzychód i Wiejce b d  niemal na pewno brane 
pod uwag  w kolejnym etapie, w którym pozostanie ju  tylko 30 obiektów. 
Dyrektor przedstawi  tak e pogl d, e budowane Centrum Olenderskie w 
Prusimiu oraz stadion w Sierakowie tak e mog  by  brane pod uwag . Za-
apelowano do w adz lokalnych o monitorowanie tych lokalizacji.

Kolejne posiedzenie Rady Przedsi biorców
W gabinecie Burmistrza odby o si  kolejne spotkanie z Rad  Przedsi -

biorców, którego g ównym tematem by o omówienie stawek podatkowych 
Gminy Mi dzychód na rok 2010.

Skarbnik Gminy Anna Andra oj  przedstawi a proponowane stawki po-
datku w relacji do innych gmin. Okaza o si , e spo ród kilkunastu gmin 
stawki podatków zwi zanych z dzia alno ci  gospodarcz  w naszej gmi-
nie s  w grupie najni szych. Cz onkowie Rady przyj li plany na rok 2010 
bez uwag.

Ponadto Kierownik Wydzia u Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomo-
ciami S awomir Nawrot omówi  wizje zagospodarowania portu oraz zwi -

zane z tym dzia ania Mi dzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Spor-
tów Wodnych.

NOWY CYKL SZKOLENIOWY W KLUBIE INTEGRACJI SPO ECZNEJ
4 listopada br. w budynku Harcówki mia o miejsce rozpocz cie nowe-

go cyklu szkoleniowego w Klubie Integracji Spo ecznej. Burmistrz Roman 
Musia  przedstawi  uczestnikom KIS osi gni cia CERiP w Mniszkach ( I 
miejsce w konkursie �Przyjazna wie �), akcentuj c udzia  w tym sukcesie 
równie  pracowników KIS, wspomagaj cych dzia anie Centrum i uczestni-
cz cych w kszta towaniu przestrzeni na terenie Mniszek. Podsumowa  pra-
ce prowadzone przez pracowników robót publicznych i spo ecznie u ytecz-
nych, dzi kuj c im za wk ad w kszta towanie estetyki naszego miasta i nie-
których wsi. Zach ci  tak e do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach dla 
wzbogacenia wiedzy i umiej tno ci cz onków Klubu. 

Posiedzenie Zarz du Stowarzyszenia �Puszcze Notecka� 
6 listopada 2009 r. w sali sesyjnej Urz du Miasta i Gminy w Mi dzy-

chodzie odby o si  posiedzenie Zarz du Stowarzyszenia �Puszcza Notec-
ka�, na którym dyskutowano o procedurach zwi zanych z por czeniem kre-
dytu na funkcjonowanie w aspekcie przygotowa  biura Stowarzyszenia do 
og oszenia naboru na �Odnow  wsi� i �Ma e projekty� w IV kwartale bie-

cego roku. 

W drugiej cz ci zebrania udzia  wzi li bur-
mistrzowie i wójtowie z gmin nale cych do 
obszaru LGD �Puszcza Notecka�. Zaproszo-
no eksperta ds. programu Leader Pana Adama 
Futymskiego, który odpowiada  zebranym na 
liczne pytania dotycz ce wniosków na �Odnow  i rozwój wsi� oraz �Ma-
e projekty�. 

Prezes Stowarzyszenia Jacek Kaczmarek poinformowa  o planowanych 
terminach naborów przewidzianych na okres 15-20 grudnia br. oraz otwo-
rzy  debat  nad wypracowaniem koncepcji i wspólnego dla ca ego obszaru 
projektowania rozwi za , aby z o one wnioski pomog y w zrównowa o-
nym rozwoju obszaru LGD �Puszcza Notecka�. Przedstawiciele gmin zo-
stali poproszeni o zadeklarowanie, jakie projekty i o jakiej warto ci dofi-
nansowania zamierzaj  sk ada  do dzia ania �Odnowa wsi�. Z wst pnych 
deklaracji wynika, e przewidziana pula rodków w wys. 1.500 tys. z  pra-
wie w ca o ci pokrywa zapotrzebowanie. W imieniu naszej gminy Bur-
mistrz Roman Musia  zadeklarowa  projekt �Budowy Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego w owyniu� na warto  dofinansowania ok. 470 tys. z .

Ponadto obecni na posiedzeniu zostali zapoznani z now  stron  interne-
tow  Stowarzyszenia http://puszczanotecka.org, z której mo na pobra  for-
mularze wniosków. 

W odarze Gmin jednomy lnie przyj li propozycj , aby na Targach 
�Gmina�, w których b dzie uczestniczy  Stowarzyszenie, zaprezentowa  
lokalne zespo y oraz produkty regionalne, a do biura Stowarzyszenia do-
starczy  wszelkie materia y promocyjne z gmin w celu propagowania wa-
lorów obszaru LGD.

Na koniec pad a propozycja odbycia Walnego Zebrania ok. 15 grud-
nia br. 

OBWODNICA � II ETAP 
Gmina Mi dzychód z o y a wniosek na zadanie pod nazw  �Budowa 

drogi gminnej Mi dzychodzie cz cej drogi wojewódzkie Nr 160 i Nr 182, 
pe ni cej funkcj  obwodnicy wraz z infrastruktur  towarzysz c  II etap� 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013, dzia anie 2.2. Poprawa dost pno ci do regionalnego i ponadre-
gionalnego uk adu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na pra-
wach powiatu, powiatowe i gminne). Ca kowita warto  zadania wynosi 
7.508.758,80 z , dotacja na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych czy-
li 2.973.764,40 z . Zgodnie z regulaminem konkursowym inwestycja musi 
by  zrealizowana w ca o ci do ko ca 2010 r.

WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI
W zwi zku z og oszonym przez Dyrektora Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarz du Województwa Wielko-
polskiego konkursem ,,Wielkopolska Odnowa Wsi� Gmina Mi dzychód 
zg osi a do konkursu So ectwo Gorzy . Projekt przewiduje powstanie w 
2010 r. na terenie so ectwa kompleksu sportowo-rekreacyjnego za ponad 
100 tys. z otych. Do konkursu przyst pi a równie  Fundacja Obchodów 
750-lecia Kamionny z wnioskiem na dofinansowanie remontu Domu Kul-
tury w Kamionnie na ponad 76 tys. z otych.

PROGRAM OPERACYJNY �KAPITA  LUDZKI�
Gmina Mi dzychód przyst puje do realizacji Programu Operacyjnego Ka-

pita  Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spo ecznej, Dzia anie 7.3 Ini-
cjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Przygotowujemy projekt pod 
nazw  �Nie licz  lat, z komputerem jestem za pan brat! - Gmina Mi dzy-
chód�, w ramach którego przeprowadzone zostan  dzia ania szkoleniowe 
maj ce na celu zdobycie, podniesienie lub poszerzenie kwalifikacji zawodo-
wych w zakresie obs ugi komputera. Oprócz gminy Mi dzychód w tym pro-
jekcie bior  udzia : Wronki. Obrzycko, Sieraków, Lubasz, Tarnowo Podgórne.

MI DZYCHODZKIE INWESTYCJE:
BUDOWA DRUGIEGO BOISKA �ORLIK 2012� 
Ko czy si  budowa kompleksu boisk w ramach programu �Moje Bo-

isko-Orlik 2012� w Mi dzychodzie przy ul. Langowicza. W ramach kom-
pleksu do 25 listopada br. powstan  dwa nowe boiska, wi ksze do pi ki 
no nej oraz mniejsze do siatkówki, koszykówki, czy tenisa. Koszt ca ego 
zadania to kwota 1,2 mln z , z czego 666 tys. z  gmina pozyska a z Samo-
rz du Województwa Wielkopolskiego i bud etu Pa stwa.

PRZEBUDOWA DROGI W KOLNIE
Zako czona zosta a przebudowa nawierzchni na drodze gminnej w 

Kolnie. 28 pa dziernika br. dokonano odbioru wykonanych robót budow-
lanych.

BUDOWA OBWODNICY
Prowadzone s  prace zwi zane z budow  parkingów, drogi dojazdowej 

oraz ci gu pieszo-jezdnego od ulicy Mostowej do ulicy Garbarskiej, w ra-
mach zadania Budowa drogi gminnej cz cej drogi wojewódzkie nr 160 i 
nr 182 pe ni cej funkcj  obwodnicy wraz z infrastruktur  towarzysz c  w 
Mi dzychodzie � I etap (podetap II). Parkingi, droga dojazdowa oraz ci g 
pieszo-jezdny maj  powsta  do 15 czerwca przysz ego roku. W tej chwili 
jest 80% zaawansowania robót.

NOWE CHODNIKI
Firma USBUD Marian Szudra z siedzib  w Kwilczu prowadzi roboty 

budowlane zwi zane z przebudow  nawierzchni chodników w Mi dzycho-
dzie ul. Marsza ka Pi sudskiego przy bud. Urz du oraz w m. Gorzy . Ter-
min wykonania tego zadania mija 30 listopada br.


