
 W piątek 3 lutego w Zespole Szkół 
w Otyniu odbyło się pierwsze w tym 
roku zebranie wiejskie. Przyszło kil-
kudziesięciu mieszkańców. Joanna 
Wawrzyńska z  Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej przedsta-
wiła szczegóły dotyczące kanalizacji 
Otynia: – Prace zgodnie z podpisaną 
umową zakończą się 30 czerwca 2012 
roku. Mieszkańcy są zobowiązani do 
wystąpienia z wnioskiem o wydanie 
warunków technicznych przyłącze-
nia do kanalizacji sanitarnej. Wkrótce 
zorganizujemy spotkanie w sprawie 

szczegółów podłączania się do sieci. 
 Ważnym tematem była również 
sprzedaż ośrodka zdrowia w Otyniu. 
Wójt Gminy Otyń Teresa Kaczmarek 
poinformowała mieszkańców, że 
w tej sprawie zostaną zorganizowane 
konsultacje. Mieszkańcy będą mo-
gli wyrazić swoje opinie na kartach 
konsultacyjnych, które będą rozpro-
wadzane przez sołtysów na terenie 
gminy od 9 marca do 6 kwietnia 2012 

r. Przypomnijmy, że gmina jest właści-
cielem części budynku ośrodka zdro-
wia w  Otyniu, drugim właścicielem 
jest lekarz Elżbieta Tomiak. Obiekt 
wymaga remontu. Ze względu na 
ograniczone środki budżetowe gmina 
nie jest w stanie pokryć kosztów prac 
budowlanych. 
 Od kilku lat E.Tomiak, lekarz pro-
wadzący tam praktykę lekarza rodzin-
nego chce kupić od gminy pozostałą 
część obiektu. Tłumaczy, że dzięki 
temu będzie mogła wykonać niezbęd-
ne remonty, unowocześnić obiekt, 

a także rozszerzyć zakres usług. Oty-
nianie mieli jednak wątpliwości. – 
Czy jak kupi Pani ośrodek działal-
ność lekarska zostanie rozszerzona? 
Czy zostanie uruchomiony gabinet 
stomatologiczny? Czy usługi będą 
świadczone nieodpłatnie w ramach 
kontraktów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia?
- Prowadzę praktykę lekarza i jestem 
przedsiębiorcą. Będę mogła zainwe-

stować w remont i uporządkowanie 
terenu przy ośrodku tylko wtedy, gdy 
będę właścicielem budynku. Otyń to 
mała miejscowość z  niedużą liczbą 
mieszkańców, dlatego zawsze świad-
czone usługi będą pokrywane z Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Nikt nie 
otworzy tutaj gabinetu świadczącego 
usługi odpłatnie, dlatego, że to się nie 
będzie po prostu opłacać. Dopiero gdy 
zostanę właścicielką całego obiektu 
będę mogła mówić o  rozszerzeniu 
działalności – wyjaśniała E. Tomiak.
 Wójt T. Kaczmarek mówiła rów-
nież o  planowanych konsultacjach 
w sprawie przywrócenia praw miej-
skich. - Otyń od XIV wieku do 1945 
roku posiadał prawa miejskie. Od-
zyskanie praw umożliwi nam stara-
nie się o  dodatkowe środki unijne 
z programów, które do tej pory były 
dla nas niedostępne. Dziś w ramach 
unijnego Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich otrzymaliśmy prawie 
500 tysięcy złotych na renowację 
rynku w  Otyniu, blisko milion zło-
tych musieliśmy dołożyć z  budżetu 
gminy. Jest to maksymalna kwota 
z której może skorzystać miejscowość 
w latach 2007-2013. Dzięki statusowi 
miasta będziemy w stanie pozyskać 
o  wiele większe kwoty, tym samym 
będziemy mieli więcej środków na 
inne miejscowości – mówiła T. Kacz-
marek - Przywrócenie praw miejskich 
nie spowoduje zmian wysokości po-
datków. To rada gminy Otyń decyduje 
o wysokości podatków, status miasta 
nie ma tutaj znaczenia.
 Podczas zebrania mieszkańcy wy-
brali również członka rady sołeckiej. 
Było dwóch kandydatów: Jadwiga 
Miążek i Mieczysław Ciosmak. Miesz-
kańcy postawili na kobietę. J.Miążek 
otrzymała 38 głosów a  M. Ciosmak 
18.

Opr. red. 

Otynianie debatowali

Sprawa sprzedaży ośrodka zdrowia, zakończenie kanalizacji i innych 
inwestycji oraz wybory członka rady sołeckiej były głównymi temata-
mi zebrania wiejskiego w Otyniu

BUDŻET NA INWESTYCJE
Poznaj nowy budżet gminy. str. 5
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OPRACOWUJEMY NOWĄ STRATEGIĘ
Kiedy powstanie nowa strategia gminy? str. 4.

Ignacy Radczyc pytał, czy po sprzedaży części budynku ośrodka zdrowia będzie istniała możliwość zagwarantowania działania 
praktyki lekarskiej



2



Do groźnego pożaru doszło około 1.00 
w nocy w Niedoradzu. Spalił się dom 
dwurodzinny przy ul. Struga. Z  pło-
nącego budynku ewakuowano osiem 
osób. Na miejscu zjawiły się jednost-
ki Państwowej Straży Pożarnej z  No-
wej Soli, a  także strażacy ochotnicy 
z Otynia, Nowego Miasteczka, Bytomia 
Odrzańskiego i Przyborowa. Akcja za-
kończyła się po godz. 7.00. Straty są 
bardzo duże.  Spalony dach wymaga 
natychmiastowego remontu.
- Mieszkańcy spalonego budynku zo-
stali zakwaterowani w ośrodku zdrowia 
w  Niedoradzu.  W  tej chwili staramy 
się im pomóc we wszelki możliwy spo-
sób. Osoby, którym leży na sercu los 
pogorzelców proszone są o  kontakt 
z Urzędem Gminy Otyń pod numerem 
telefonu – mówi Teresa Kaczmarek, 
Wójt Gminy Otyń.

W nocy z 8 na 9 lutego spalił się dom w Niedoradzu. Straty są ogromne

Pożar w Niedoradzu

 Konsultacje rozpoczną się 10 lutego 
a zakończą 5 marca 2012 roku. Mogą 
wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy 
Gminy Otyń. Konsultacje będą odby-
wały się w formie karty konsultacyjnej. 
Co to oznacza? Sołtysi poszczególnych 
miejscowości będą rozprowadzać karty 
przygotowane przez Komisję konsulta-
cyjną. Na karcie będziemy mogli po-
stawić jeden znak „X” w odpowiedniej 
rubryce przy jednym ze zdań: „Jestem 
za nadaniem miejscowości Otyń sta-
tusu miasta”, „Jestem przeciw nadaniu 
miejscowości Otyń statusu miasta”, 
„Wstrzymuję się od głosu”
 Przywrócenie praw miejskich Oty-
niowi umożliwi gminie staranie się 
o dodatkowe środki unijne adresowane 
wyłącznie do miast. Ponadto wzrośnie 
prestiż miejscowości, a docelowo także 
wartość gruntów. 

 Po odzyskaniu praw miejskich obwo-
dy wyborcze i liczba radnych pozostają 
bez zmian. Jedyna zmiana ma charakter 
kosmetyczny. Nie będzie już Rady Gminy 
Otyń tylko Rada Miejska. Nie będzie 
wójta gminy, tylko burmistrz.
 Jedyny koszt zmiany statusu miasta 
to zmiana szyldów w Urzędzie Gminy 
Otyń i  pieczątek. Mieszkańcy nie po-
noszą absolutnie żadnych wydatków. 
Nadanie statusu miasta danej miejsco-
wości nie pociąga za sobą obowiązku 
wymiany dowodu osobistego i innych 
dokumentów przez mieszkańców.
 Otrzymanie praw miejskich nie 
powoduje konieczności podwyższa-
nia podatków. Podatki pozostaną bez 
zmian. To Rada Gminy w drodze uchwały 
każdorazowo podejmuję decyzję o wy-
sokości podatków.

 Obecnie Otyń jest naturalnym cen-
trum gminy, dookoła którego znajduje 
się pozostałe siedem wsi, w miejscowo-
ści znajduje się Zespół Szkół, Gminny 
Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej, Gminna Biblioteka 
Publiczna, remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej, ośrodek zdrowia, oddział Pocz-
ty Polskiej. Większość mieszkańców 
utrzymuje się z  działalności pozarol-
niczej.
Dodajmy, że Otyń był miastem w latach 
1329-1945. Po zakończeniu wojny wsku-
tek polityki ówczesnych władz Otyń 
stracił prawa miejskie. 
 Po zakończeniu konsultacji Rada 
Gminy podejmie decyzję, czy wystąpić 
do ministra administracji z wnioskiem 
o zmianę statusu miejscowości. 

Opr. red.

Uwaga! Tylko do 5 marca potrwają konsultacje w sprawie nadania miej-
scowości Otyń statusu miasta

Twój głos jest ważny!

 W ramach projektu przewidziano 
szkolenia i kursy zawodowe głównie 
dla bezrobotnych z   terenu gminy. 
W ubiegłym roku GOPS zorganizował 
szkolenie „Gospodarka magazynowa 
z obsługą komputera i kas fiskalnych” 
dla 17 osób oraz kurs na operatora 

wózka widłowego dla 3 osób. Łącznie 
z   projektu,  któr y tr wa aż trz y lata 
skorzysta 53 podopiecznych ośrodka 
pomocy społecznej. Całkowita war-
tość przedsięwzięcia  to 251,4 tys. 
złotych, z czego wkład własny stanowi 
10,5%. 

Pro j e k t  „ R oz wó j  i   u p ows ze c h n i e -
nie aktywnej integracji przez GOPS 
w Otyniu” jest współfinansowany ze 
środków Europejsk iego Funduszu 
Społecznego w  ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 
2007-2013.

Opr.red.

Pięćdziesięciu trzech podopiecznych GOPS skorzysta ze wsparcia w ramach 
unijnego projektu 

Reintegracja podopiecznych
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 Strategia gminy to podstawowy do-
kument, w którym analizowane są moc-
ne i słabe strony samorządu, potencjał, 
a także wyznaczane kierunki rozwoju. 
Poprzednia strategia została przyjęta 
w 2000 r., a do jej opracowania posłużyły 
dane z  końca lat 90 – tych. Strategia 
obowiązywała do  2010 r. Obecnie po-
jawiły się nowe uwarunkowania i tren-
dy, które wówczas praktycznie w ogóle 
nie występowały lub dotyczyły bardzo 
wąskiej grupy ludności. Zasadniczo 
zmieniły się uwarunkowania społeczne 
i gospodarcze, zmodernizowano szereg 
dróg gminnych,  zmienił się stan infra-
struktury technicznej, w tym zwłaszcza 
wodno – kanalizacyjnej, której długość 
w ostatnich latach zwiększyła się. 
 Jednak najważniejszym argumentem 
przemawiającym za aktualizacją strate-
gii jest okres programowania Budżetu 
Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, 
który zobowiązuje gminę do opracowa-
nia wizji rozwoju uwzględniającej nowe 
wyzwania i polityki horyzontalne UE.
 Wkrótce rozpoczną się konsultacje 
dotyczące strategii (szczegółowe termi-

ny zostaną podane na stronie interne-
towej i tablicach ogłoszeń). Mieszkańcy, 
samorządowcy, a także przedstawiciele 
przedsiębiorców, organizacji społecz-
nych i innych podmiotów działających 
na terenie gminy będą mogli wyrazić 
swoje sugestie i opinie. Ponadto wśród 
mieszkańców zostanie przeprowadzo-

na ankieta. Można ją pobrać ze strony 
internetowej www.otyn.pl, wypełnić, 
a następnie odesłać na e-mail: fundu-
sze@otyn.pl. Wersję papierową ankiety 
można pobrać i złożyć w sekretariacie 
Urzędu Gminy Otyń (I piętro).

Rafał Stasiński)

Urząd przystąpił do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy na lata 2012-
2020. Dokument ma określić m.in. priorytety inwestycyjne oraz nową wizję 
rozwoju. Poprzednia strategia stała się nieaktualna

Opracowujemy nową strategię

 W  niedzielę 5 lutego odbyły się 
wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Otyń. Przypomnijmy, że po wygasze-
niu mandatu Sławomirowi Filipiakowi 
w radzie pozostało wolne stanowisko. 
W szranki wyborcze o wakujący mandat 
w okręgu otyńskim stanęły trzy kobiety: 
Beata Kaczmarek (38 lat) z komitetu „Ra-
zem dla gminy”, Jadwiga Rusin (56 lat) 
z Ludowców oraz Jadwiga Miążek (50 
lat) z komitetu wyborczego „Emeryci”. 
Wygrała J.Miążek zdobywając 128 gło-
sów. B. Kaczmarek otrzymała 42 głosy, 
a J.Rusin 22. Przy urnach wyborczych 
stawiło 16,8 proc. uprawnionych do 
głosowania.
- Dziękuję serdecznie wszystkich wy-
borcom. Jestem przekonana, że nie 
zawiodę zaufania mieszkańców – mówi 
Pani Jadwiga. W  Otyniu mieszka od 
urodzenia. Na co dzień pracuje w skle-
pie spożywczym w Otyniu. W wolnych 
chwilach jeździ na rowerze, uprawia 
także nordic walking.

Raf.

Strategia ma określić konkretne przedsięwzięcia, które przyczynią się wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności gminy

Jadwiga Miążek będzie nową radną gminy Otyń. Podczas niedzielnych 
wyborów zdobyła 128 głosów

Mieszkańcy Otynia wybrali
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 30 grudnia ubiegłego roku rad-
ni przyjęli plan finansowy na 2012 
rok. Planowane na 2012 rok docho-
dy gminy wyniosą 21 218 682 zł, 
wydatki 21 622 295 zł. Deficyt to 
kwota 403.613 zł. Budżet pozytyw-
nie zaopiniowany przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową radni uchwalili 
jednogłośnie. 
 Na inwestycje zaplanowano łącz-
nie 4,7 mln złotych, czyli przeszło 
22% wartości budżetu. - W  tym 
roku przewidujemy rozpoczęcie 
i  kontynuację ważnych inwestycji 

z  punktu widzenia rozwoju gmi-
ny. Planujemy ostatecznie zakoń-
czyć kanalizację Modrzycy i  Oty-
nia w ramach wspólnego projektu 
unijnego realizowanego z miastem 
i gminą Nowa Sól. Ponadto zamie-
rzamy rozpocząć budowę Stacji 

Uzdatniania Wody w Otyniu. Na to 
przedsięwzięcie zamierzamy po-
zyskać środki z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 – mówi Teresa Kaczmarek, Wójt 
Gminy Otyń. Podkreśla, że to nie 
wszystkie inwestycje. – Będziemy 

ubiegać się o dofinansowanie ter-
momodernizacji szkoły w Otyniu ze 
środków Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. W trakcie 
oceny merytorycznej jest także nasz 
wniosek o dofinansowanie zakupu 
średniego wozu strażackiego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Oty-
niu – dodaje T. Kaczmarek. W 2012 
roku zostanie zakończona również 
kanalizacja Konradowa i  Zakęcia 
oraz remont świetlic w  Czasławiu 
i Konradowie.
 Fundusz sołecki dla wszystkich 
miejscowości wyniesie 150.200 zł. 
Z  tej puli zaplanowano ogrodze-
nie cmentarza w  Niedoradzu (22 
tys. zł), zagospodarowanie terenu 
przy cmentarzu w  Otyniu (18 tys. 
zł), założenie klimatyzacji na sali 
w Bobrownikach (19 tys. zł), remont 
i działalność świetlic w Konradowie 
(11,2 tys. zł) i  Ługach (12 tys. zł), 
zakup wyposażenia i funkcjonowa-
nie świetlicy w Czasławiu (6 tys. zł), 
zagospodarowanie placu rekrea-
cyjno-sportowego w  Konradowie 
(10,5 tys. zł), zakup wyposażenia do 
świetlicy w Modrzycy i sprzętu do 
utrzymania obiektów sportowych, 
remont kapliczki oraz zagospodaro-
wanie boiska sportowego w Zakęciu 
– 12 tys. zł.

Opr. red.

Mamy nowy budżet. Po stronie wydatków zamknie się w kwocie 21,6 mln, na-
tomiast po stronie dochodów w kwocie 21,2 mln. Deficyt wyniesie 403 tysiące 
złotych

Budżet na inwestycje

 Stawka za kubik wody zwiększy się, 
jednak nieznacznie. Za metr sześcienny 
wody zapłacimy 2,14 zł brutto. Czyli 
o 20 groszy więcej niż przed rokiem. 
Dodatkową opłatą, której wcześniej nie 
było będzie abonament w wysokości 
2,16 zł za miesiąc. Uchwalone przez 
radę taryfy będą obowiązywały od 1 
kwietnia 2012 roku.
 Podwyżka spowodowana jest ros-
nącymi kosztami energii oraz zwięk-
szeniem ilości inwestycji wodno-ka-
nalizacyjnych w Gminie Otyń.

Opr. red. 

Radni podczas sesji 30 grudnia 2011 roku

Rolnictwo i łowiectwo: 1.559.035 zł
Transport i łączność: 789.300 zł
Gospodarka mieszkaniowa: 207.590 zł
Działalność usługowa: 191.983 zł
Administracja publiczna: 2.272.691 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: 1075 zł
Obrona narodowa: 550 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 879.771 zł
Obsługa długi publicznego: 476.712 zł
Różne rozliczenia: 131.000 zł
Oświata i wychowanie 7.793.207 zł
Ochrona zdrowia: 99.000 zł
Pomoc społeczna: 3.864.622 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza: 386.374,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.937.939 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 846.858 zł
Kultura fizyczna: 184.588 zł

Wydatki budżetu Radni ustalili wyso-
kość opłaty za wodę.

Woda w górę
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 Nie sztuką jest pokochać, ale wytrwać 
w miłości. To słowa, które były motywem 
przewodnim uroczystości w  środę 21 
grudnia 2011 r. W stronę dostojnych Jubi-
latów wiele ciepłych słów, gratulacji oraz 
wielkiego uznania i szacunku skierowali 
Przewodniczący Rady Gminy i Sekretarz 
Gminy. Za długoletnie pożycie małżeńskie 
Państwo Aniela i  Bolesław Banachowie 
odznaczeni zostali medalami Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz otrzymali 
listy gratulacyjne i bukiet pięknych kwia-
tów.
 Na pytanie co jest sekretem długolet-
niego małżeństwa Pani Aniela odpowiada 
krótko. – Na to nie ma uniwersalnej re-
cepty. Do dziś zdarza się, że się kłócimy, 
ale zawsze jesteśmy razem.
 Pan Bolesław pochodzi z  terenów 
dawnego województwa rzeszowskiego, 
natomiast jego żona z Lubelszczyzny. Po 
raz pierwszy spotkali się podczas pracy 
w jednym z Państwowych Gospodarstw 
Rolnych w Gminie Otyń. - To było zrzą-
dzenie losu – wspomina Pani Aniela. Dziś 

są już na zasłużonej emeryturze. Na co 
dzień prowadzą małe gospodarstwo. 
Hodują m.in. króliki, kury. Sporo czasu 
wiosną i latem zajmuje im uprawianie 

przydomowego ogródka i  pielęgnacja 
kwiatów. Mają jednego prawnuka i sied-
mioro wnuków.

Rafał Stasiński

 51 rodzinnych drużyn z różnych miej-
scowości województwa lubuskiego wzięło 
udział 12 listopada 2011 r. w kolejnej edy-
cji turnieju zorganizowanym w Zespole 
Szkół w Otyniu. Byli  goście z Kostrzyna, 
Krosna Odrzańskiego, Nowogrodu Bo-
brzańskiego, Białkowa (gm. Cybinka), 
Zielonej Góry i jej okolic oraz Nowej Soli.
 Dodajmy, że turniej zorganizowano 
w ramach obchodów 93 rocznicy odzy-
skania niepodległości.  Pomysłodawcą 
imprezy był Uczniowski Klub Sportowy 
„Spartakus Otyń”. W organizację turnieju 
zaangażowali się również rodzice, nauczy-
ciele i dyrekcja.
 Ciekawostką była prezentacja Drużyny 
ZKS „Drzonków” grającej w  superlidze 

w składzie: Lucjan Błaszczyk, Daniel Bąk 
i Paweł Sroczyński. Młodzi zawodnicy 
UKS Spartakus Otyń: Jakub Derewońko, 
Kamil Hawryliszyn, Greta Maśląg, Daria 
Wyrzykowska, Sara Tomków, mieli moż-
liwość zaprezentowania umiejętności 
w grze z Lucjanem Błaszczykiem. 
 Rodzinne tenisowe zmagania uroz-
maicono konkursami. Były piosenki 
i wiersze patriotyczne oraz quiz histo-
ryczny. Przed uczestnikami turnieju 
wystąpiła również grupa najmłodszych 
uczniów pod opieką Renaty Szymań-
skiej. Zaprezentowali się w kilku ukła-
dach tanecznych. Talenty ujawniły także 
siostry: Michaela, Sara i Wiktoria Tom-
ków w pokazie tańca młodzieżowego.

Turniej swoją obecnością uświetnili ho-
norowi goście: Stanisław Tomczyszyn, 
członek Zarządu Województwa, Teresa 
Kaczmarek, Wójt Gminy Otyń, Halina Mal-
czewska, Sekretarz Gminy Otyń, Barbara 
Wróblewska, Wicestarosta Powiatu Nowo-
solskiego, Remigiusz Majewski, Dyrektor 
Delegatury Lubuskiego Kuratora Oświaty, 
Wiesław Ratajczak, Prezes Stowarzyszenia 
„Pomoc szkole w Otyniu”, Tomasz Małek, 
Dyrektor Oddziału Banku Credit Agricole. 
Wspólnie z dyrekcją goście wręczyli ro-
dzinom nagrody.

 Na podstawie informacji Marzeny 
Mituty, Prezes „UKS Spartakus Otyń”

Życzenia udanego pożycia małżeńskiego Anieli i Bolesławowi Banachom złożyli Halina Malczewska, Sekretarz 
Gminy Otyń oraz Wiesław Januszewicz, Przewodniczący Rady Gminy Otyń

Utalentowanych pingpongistów w naszej gminie nie brakuje.  Podczas III 
Rodzinnego Turnieju Tenisa Stołowego „nasi” zajęli miejsca na podium

Rywalizacja w rodzinnej atmosferze

Aniela i Bolesław Banachowie obchodzili złote gody. Sekretarz Gminy Halina 
Malczewska i Przewodniczący Rady Gminy Otyń Wiesław Januszewicz złożyli 
jubilatom gratulacje i wręczyli Medal Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

50 lat są razem

WYNIKI ROZGRYWEK W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

SKRZATY
1. Dawid – Otyń
2. Cieśla – Modrzyca
3. Nebelscy – Otyń
4. Borowieccy – Modrzyca

MŁODZICZKI
1. Kaszuba – Kostrzyn
2. Maśląg – Modrzyca
3. Wyrzykowscy – Modrzyca
4. Gładka – Racula

MŁODZICY 
1. Bujanowscy – Cybinka
2. Pyrtko – Kanty
3. Sabadach – Ługi
4. Pawlak – Nowogród Bobrz.

KADETKI  
1. Górna – Modrzyca
2. Mituta – Otyń
3. Kostrzon – Otyń
4. Filipiak – Otyń

KADECI 
1. Zaraza – Krosno Odrz.
2. Stasik – Nowa Sól
3. Cyrulik – Otyń
4. Bartoszewsccy – Krosno Odrz.
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 O  ile w końcu 2002 roku mieszka-
ło u nas 5916 mieszkańców, o tyle na 
koniec grudnia ubiegłego roku w ewi-
dencji ludności widniało 6521 osób. Są 
to mieszkańcy zameldowani na pobyt 
stały. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba 
mieszkańców wzrastała w tempie blisko 
osiemdziesięciu osób na rok. Największy 
wzrost liczby mieszkańców odnotowano 
podczas boomu inwestycyjnego w 2008 
roku.
 Mieszkańcy miasta coraz chętniej 
wybierają naszą gminę do zamieszka-
nia ze względu na atrakcyjne warunki 
inwestycyjne. Przy wyborze decyduje 
także bliskość miasta Nowa Sól, Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej oraz do-
brze rozwinięta sieć dróg. Na przykład 
z Modrzycy, Zakęcia, Konradowa, czy 
z Otynia można dotrzeć autem do cen-
trum miasta w  zaledwie kilka minut. 
Poza tym w  mieście jest coraz mniej 
nieruchomości pod zabudowę jednoro-
dzinną, a te które jeszcze można kupić 
na rynku nieruchomości, są o  wiele 
droższe niż na wsi.
 Miejscowości Gminy Otyń mają 
w porównaniu do miasta jeszcze jeden 
ważny atut: położenie w pobliżu lasów 
z  dala od miejskiego zgiełku i  hała-
su. Coraz częściej o  wyborze miejsca 
zamieszkania decyduje także swoista 
„moda” na domki jednorodzinne.
 W ostatnim dziesięcioleciu spośród 
8 miejscowości naszej gminy „demo-
graficzny regres” zanotowała jedynie 

wieś Czasław. Tam zmniejszyła się liczba 
mieszkańców. Natomiast największy 
wzrost nastąpił  w  Modrzycy, gdzie 
prężnie rozwijają się osiedla domków 
wielorodzinnych, a także w Otyniu i Nie-
doradzu. 
 Obecnie największą miejscowością 
gminy pod względem liczby mieszkań-
ców jest Modrzyca. Według danych 
ewidencji ludności w  ubiegłym roku 
poszczególne wsie zamieszkiwało: Bo-
browniki - 713 osób, Borki – 6, Czasław 
– 146, Konradowo -285, Modrzyca – 
1745, Otyń – 1472, Niedoradz – 1476, 
Zakęcie – 362, Ługi -316.
 Zyski dla Gminy wynikające ze wzro-
stu liczby mieszkańców są oczywiste. Do 

gminnego budżetu pośrednio wpływa 
coraz więcej podatków. Gmina chcąc 
utrzymać atrakcyjność dla inwestorów 
mieszkaniowych intensywnie inwestu-
je w  infrastrukturę. Przypomnijmy, że 
niedawno wspólnie z  miastem Urząd 
Gminy Otyń przystąpił do realizacji du-
żego projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej polegającego 
na budowie sieci kanalizacyjnej w miej-
scowościach Modrzyca i Otyń. Kanali-
zacja ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
powstaje także w Zakęciu i Konradowie. 

Rafał Stasiński

Jak się okazuje kryzys gospodarczy nie zraził mieszkańców miasta Nowa Sól i innych 
miejscowości, którzy nadal wprowadzają się do naszej gminy. Tylko w ubiegłym roku 
liczba mieszkańców wzrosła o blisko czterdzieści osób

Coraz więcej mieszkańców

 Ustalono dzienne stawki opłaty 
targowej na terenie gminy Otyń. Przy 
sprzedaży z  samochodu osobowego, 
dostawczego do 2,5 tony zapłacimy 
– 20 złotych, przy sprzedaży z ciągni-
ków, samochodów dostawczych – 45 
zł. Wprowadzono także nowe stawki  
opłaty za plac pod stoisko lub towar 
przeznaczony do sprzedaży, włącznie 
z towarem na wózkach, samochodach 
i przyczepach przy cmentarzach za każ-
dy rozpoczęty 1 m kw. 4,00 zł. Inkasen-
tami opłaty targowej są sołtysi. Opłatę 
można wnosić także w  kasie Urzędu 
Gminy Otyń lub na rachunek bankowy 
ratusza, w  dniu sprzedaży towarów. 
Nowe stawki opłaty przyjęte przez Radę 
Gminy Otyń 29 listopada ubiegłego 
roku obowiązują od 1 stycznia 2012 r.

Opr. red.

 Za posiadanie jednego psa musi-
my zapłacić 15 złotych. Za każdego 
następnego 6 złotych. Stawkę roczną 
zmniejsza się proporcjonalnie do licz-
by miesięcy, w  którym mieszkaniec 
nie miał psa. Poborem opłat zajmą się 
sołtysi. Będą je zbierać do 31 marca. 
Ale uwaga, sołtys może zgłosić się po 
opłatę także w  ciągu dwóch tygodni 
od nabycia psa. Dodajmy, że ostatnia 
zmiana wysokości stawek opłaty była 
dokonana w 2008 roku.
 Opłaty od posiadania psów nie 
pobiera się od osób zaliczonych do 
znacznego stopnia niepełnosprawności 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-

W Modrzycy rozwija się intensywnie budownictwo jednorodzinne.

Od 1 stycznia obowiązują nowe stawki opłaty 
od posiadania psów na obszarze gminy Otyń

Opłata za psa
niu osób niepełnosprawnych — z tytułu 
posiadania jednego psa; osób niepeł-
nosprawnych w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. 
zm. 52) ) — z  tytułu posiadania psa 
asystującego; osób w wieku powyżej 65 
lat prowadzących samodzielnie gospo-
darstwo domowe — z tytułu posiadania 
jednego psa; podatników podatku rol-
nego od gospodarstw rolnych — z ty-
tułu posiadania nie więcej niż dwóch 
psów

Opr. red.

Opłaty targowe
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 Jest znany harmonogram odbioru 
worków do selektywnej zbiórki odpa-
dów. W Otyniu i Modrzycy worki będą 
zbierane w następujących terminach 14 
marca, 11 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca, 
4 lipca, 1 i 29 sierpnia, 26 września, 24 
października, 21 listopada, 19 grudnia. 
Natomiast w Konradowie, Zakęciu, Łu-
gach, Czasławiu, Niedoradzu, Bobrowni-
ki odpady będą zbierane: 15 marca, 12 
kwietnia, 10 maja, 7 czerwca, 5 lipca, 2 
i 30 sierpnia, 27 września, 25 paździer-
nika, 22 listopada i 20 grudnia. Pełne 

worki należy wystawić do godz. 6:30 
rano przy pojemniku do gromadzenia 
odpadów w miejscu widocznym, przed 
posesją, kamienicą w miejscu widocz-
nym. Worki wystawione po tej godzinie 
nie będą odbierane. Zbiórką zajmuje 
się firma EKO – BUD.
 Worki można pobrać od sołtysa. Są 
w trzech kolorach. Niebieski służy do 
gromadzenia makulatury zielony - do 
gromadzenia szkła, a żółty - plastikowe 
butelki PET. Opakowania plastikowe 
należy zgniatać. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nr telefonu 68 387 
22 80.

Opr. red.

 Może i  nie było gwiazd i  celebry-
tów, ale emocji i  tak nie brakowało. 
W niedzielę 8 stycznia w Zespole Szkół 
w  Otyniu odbył się XX finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza 
zgromadziła kilkaset osób. Otynianie 
raczyli się ciastem, z którego udało się 
zebrać ok. 390 zł. Z kolei 550 zł zgroma-
dzono w trakcie licytacji. Najwięcej, bo 
aż 100 zł, zapłacił jeden z uczestników 
za plakat XX finału z autografem Jurka 
Owsiaka. W  sumie podczas imprezy 
w Otyniu zebrano 1 866 zł.
 W  organizację imprezy zaangażo-
wali się nie tylko wolontariusze Jurka 
Owsiaka. Przez parę godzin dzieci z Ze-
społu Szkół w  Otyniu prezentowały 
swoje umiejętności wokalne, taneczne, 
recytatorskie oraz gry na różnych instru-
mentach. Każdy występ nagradzany był 
burzą oklasków. Można było również 
kupić kawę, herbatę i różnego rodzaju 
ciasta.

 Równocześnie z  programem arty-
stycznym trwała sesja gier RPG połą-
czona ze zbiórką pieniędzy na WOŚP, 
zorganizowana przez członków Klubu 
Gier Fabularnych „Młot Sigmara” pod 
wodzą Janusza Kosałki.

 Podczas tegorocznej edycji WOŚP 
w całym powiecie nowosolskim udało 
się pobić rekord. Łącznie w  gminach 
Nowa Sól, Kolsko, Otyń, Bytom Od-
rzański, Siedlisko zebrano blisko 100 
tysięcy złotych.

Raf

Dwudziesty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Otyniu zgromadził 
kilkaset osób. Zebrane pieniądze  pomogą w ratowaniu życia noworodków oraz 
w leczeniu kobiet ciężarnych z cukrzycą

Orkiestra zagrała w Otyniu

Terminy zbiórki

 Nowoczesny kompleks powstał przy 
ulicy Cyprysowej w  Modrzycy. Inwe-
stycja była współfinansowana z rządo-
wego programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”. Roboty budowlane rozpoczęły 
się w sierpniu, a zakończyły w grudniu 
2011 r.
 W ramach inwestycji wybudowano 
boisko do piłki nożnej o  nawierzchni 
syntetycznej. Tuż obok znajduje  się 
wielofunkcyjne boisko do gry w koszy-
kówkę, siatkówkę. Ponadto powstało 
zaplecze boisk – budynek sanitarno-
-szatniowy. Cały obiekt sportowy został 
ogrodzony i oświetlony. 
 Kompleks będzie otwarty dla wszyst-
kich mieszkańców. Od marca zajęcia na 
boisku będzie prowadził animator.
Ł ą c z n a  w a r t o ś ć  i n w e s t y c j i  t o 
1.322.250,00 zł. Dofinansowanie wynio-
sło łącznie 800.000 zł, z czego 300.000 
zł to dotacja z Budżetu Województwa 
Lubuskiego, a 500.000 to wsparcie z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki.
              Opr. red.

W grudniu ubiegłego roku 
zakończyła się budowa kom-
pleksu sportowego „Moje 
Boisko – Orlik 2012”

Orlik gotowy
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 Na adopcję czeka w naszej gminie 
kilka bezpańskich psów. Domu po-

trzebują zarówno szczeniaki jak i do-
rosłe zwierzęta. Psy są zdrowe, można 

je wziąć nic za to nie 
płacąc.  Osoby zain-
teresowane przygar-
nięciem psa prosimy 
o  kontakt pod nr tel.  
68 35 59 416, e-mail: 
pies@otyn.pl. Dodat-
kowe informacje moż-
na uzyskać w Urzędzie 
Gminy w  Otyniu pok. 
nr 10. 

Opr. red.

 Wysokość stawek podatku od nieru-
chomości ustaliła Rada Gminy Otyń na 
sesji 29 listopada 2011 roku. Podatek od 
budynków lub ich części wyniesie: a) od 
1 m kw. powierzchni użytkowej budyn-
ków mieszkalnych lub ich części – 0,65 
zł, b) od 1 m kw. powierzchni użytkowej 
budynków lub ich części związanych 
z  prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 15,65 zł, 
c) od 1 m kw. powierzchni użytkowej 
budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym – 8,15 zł, d) od 1 m 
kw. powierzchni użytkowej budynków 
lub ich części związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o  działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń – 4,15 zł, e) od 1 m kw. 
powierzchni użytkowej pozostałych 
budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie odpłatnej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 4,15 zł. 
 Natomiast podatek od gruntów wy-
niesie: a) od 1 m kw. powierzchni zwią-

Borki to jedna z najmniejszych miejscowości w powiecie nowosolskim. 
Historia tej osady sięga osiemnastego wieku

Borki
 To nietypowa miejscowość. Nie ma 
tu przystanku autobusowego, kościoła, 
a do wioski prowadzi tylko jedna droga.
Co ciekawe mieszka tu tylko sześć osób, 
co plasuje tę miejscowość w czołówce 
najmniejszych wsi w powiecie nowo-
solskim.
 Położony w  pobliżu Odry na sze-
rokiej trasie zalewowej folwark Borke 
wzmiankowany był już w  1774 r. Na 
przełomie XIX i XX wieku wzniesiono 
nowe zabudowania mieszkalne i gospo-
darcze, a prawdopodobnie po powodzi 
w 1903 r. wraz z budową wałów prze-
ciwpowodziowych nad Odrą, także go-
spodarstwo otoczono systemem wałów. 
Niewykluczone, że prace te wykonano 
znacznie wcześniej. W 1915 r. w zabu-
dowania folwarcznych mieszkały 23 
osoby. W latach 1928-1939 właścicielem 
majątku był Johann Haas. Po 1945 r. 
folwark włączono w skład Państwowe-
go Gospodarstwa Rolnego w  Otyniu. 
Gospodarstwo zajmowało się głównie 

uprawą buraka cukrowego i  hodow-
lą. W skład zabudowy wchodziły dwa 
domy mieszkalny, stajnia i  obszerna 
stodoła. W latach 60. XX w. część zabu-
dowań rozebrano, postawiono 2 domy 
mieszkalne dla 4 rodzin oraz budynek 

gospodarczy. Dziś stanowią one włas-
ność prywatną.

Na podstawie książki „Otyń. Zarys 
dziejów” pod redakcją Tomasza An-

drzejewskiego, Otyń 2010.

Zabudowania folwarku na początku XX wieku. Fotografia z archiwum Pana Jana Jaworski, mieszkańca Otynia

zanych z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,75 zł, b) od 1 hektara 
powierzchni nad jeziorami, zajętych na 
zbiorniki wodne, retencyjne lub elektro-
wni wodnych – 4,05 zł, c) od 1 m kw. po-
wierzchni pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego – 0,22 
zł.

 Wzrost podatków jest spowodowany 
wzrostem górnych granic stawek kwoto-
wych w podatkach i opłatach lokalnych 
dokonanych przez Ministra Finansów.
 Od 1 stycznia tego roku obowiązują 
także nowe wzory formularzy informacji 
i deklaracji na podatek od nieruchomo-
ści, podatek rolny i podatek leśny. Można 
je pobrać w Urzędzie Gminy Otyń przy 
ul. Rynek 1.

Opr. red.

Od 1 stycznia wzrósł podatek od nieruchomości. To pierwsza od czterech 
lat podwyżka

Nowe stawki podatku od nieruchomości

Przygarnij psa
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 Co roku Rada Gminy podejmuje 
uchwałę o współpracy gminy z organiza-
cjami pozarządowymi. To podstawowy 
dokument, który reguluje relacje między 
ratuszem a stowarzyszeniami. Określa 
się w nim ogólne zasady przyznawania 
środków i  współpracy niefinansowej. 
Gmina może pomagać organizacjom 
na dwa sposoby. Poprzez powierzanie 
wykonania zadań publicznych (wów-
czas dofinansowanie wynosi 100%) 
lub wspieranie wykonywania zadań 
publicznych (wówczas organizacja musi 
wykazać wkład własny).
 W 2012 roku za priorytetowe zadania 
publiczne uznano: 1) wspieranie roz-
woju kultury fizycznej i sportu poprzez 
prowadzenie i  organizację zawodów 

i  turniejów sportowych oraz innych 
imprez sportowo-rekreacyjnych, pro-
wadzenie uczniowskich klubów sporto-
wych, organizacja przedsięwzięć spor-
towych dla wszystkich mieszkańców 
gminy 2) prowadzenie i  utrzymanie 
świetlic opiekuńczo-wychowawczych, 
organizowanie letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży z rodzin dotknię-
tych chorobą alkoholową i rodzin na-
juboższych, działań na rzecz promocji 
zdrowego stylu życia poprzez działania 
z zakresu profilaktyki uzależnień, reali-
zacji programów profilaktyki dla dzieci 
i młodzieży.
 Wspierane będą także działania 
związane z upowszechnieniem wiedzy 
na temat historii Gminy Otyń i okolic, 

wspieranie wydarzeń kulturalnych ta-
kich jak przeglądy, koncerty, występy, 
spektakle, konkursy lub cykliczne wy-
darzenia kulturalne. Ponadto gmina 
planuje wspieranie rozwoju edukacji 
ekologicznej.
 Na realizację zadań publicznych 
w  2012 roku przeznaczono 80.000 
złotych. Nowością w programie przy-
jętym na sesji 29 listopada 2011 r. jest 
wsparcie doradcze w  przygotowaniu 
wniosków o dofinansowanie ze środ-
ków unijnych. Każda zainteresowania 
organizacja z terenu gminy może sko-
rzystać z bezpłatnych porad. Informacje 
o doradztwie uzyskamy pod nr tel. 68 
355 94 17, e-mail: fundusze@otyn.pl.

Rafał Stasiński

Radni przyjęli program współpracy z organizacjami pozarządowymi. No-
wością w dokumencie jest bezpłatne doradztwo dla stowarzyszeń zain-
teresowanych tworzeniem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej

Gmina wspiera pozarządowych

 Poprzedni projekt budził zastrze-
żenia Komisji Heraldycznej. Zarzucano 

mu m.in., że „flaga powtarza nazbyt 
często wykorzystywane rozwiązania 
takie jak flaga Austrii”. Dlatego po do-
konaniu zmian przez prof. Wojciecha 
Strzyżewskiego radni Gminy Otyń na 
sesji 29 listopada 2011 r. podjęli kolejną 
uchwałę w sprawie skierowania projektu 
do zaopiniowania.
 Nowy herb gminy nieznacznie różni 
się od starego. Dokonano jedynie kos-
metycznej zmiany polegającej na zasto-
sowaniu tzw. tarczy hiszpańskiej. Przy-
pomnijmy, że herb Otynia jest w użyciu 
od kilkuset lat. Został nadany na mocy 
tzw. „dokumentu herbowego” w 1528 
roku przez króla czeskiego Ferdynan-
da I Habsburga, na prośbę właścicieli 
miasta braci von Rechenberg. Oryginał 
dokumentu zachował się do dziś w za-
sobach wrocławskiego Archiwum Pań-
stwowego. Na dokumencie umieszczony 
został barwny rysunek wzoru nowego 
herbu, który w swojej symbolice nawią-
zywał do dawnej nazwy miasta Deutsch 
Wartenberg (z niem. Niemieckie Wzgó-
rze Strażnicze). Zgodnie z nazwą godło 
herbowe przedstawiało na zielonym 
wzgórzu wieżę ze strażnikiem.
 Natomiast flagę gminy Otyń stanowi 
prostokątny płat tkaniny o proporcjach 
wysokości do długości 5:8. Płat tkaniny 
podzielony został na trzy pionowe pasy 

w układzie czerwony-biały-czerwony. 
Długość pasa środkowego, białego sta-
nowi dwukrotność długości zewnętrz-
nych pasów czerwonych. Układ barw 

flagi odpowiada kompozycji herbu. 
Flaga funkcjonuje w dwóch wersjach. 
Jako zwykła składająca się z barwnych 
pasów. W wersji urzędowej w centralnej 
części białego pasa umieszczony jest 
herb gminy. 
 Po pozytywnej opinii komisji heral-
dycznej Rada Gminy Otyń będzie mogła 
ostatecznie przyjąć w drodze uchwały 
ostateczny wzór flagi i herbu.

Rafał Stasiński

Jest nowy projekt flagi i herbu naszej gminy. Teraz oceni go Komisja He-
raldyczna Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Herb i flaga czekają na zielone światło komisji
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 „Lubuski e-Urząd”. Tak nazywa się 
projekt finansowany ze środków unij-
nego Lubuskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest 
Województwo Lubuskie. Do projektu 
przystąpiły wszystkie gminy i powiaty 
z województwa lubuskiego. 
– Dążymy do tego by mieszkańcy naszej 
gminy mogli większość spraw załatwić 
przez Internet. Po wdrożeniu projektu 
mieszkaniec będzie mógł złożyć np. 
wniosek przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą pod warunkiem, że uzyska 
profil zaufany na platformie lub podpis 

elektroniczny. Ze strony internetowej 
pobierze właściwy formularz, wypełni 
go, a  następnie prześle pocztą elek-
troniczną do urzędu. Dzięki temu za-
oszczędzi czas potrzebny na złożenie 
wniosku oraz papier – wyjaśnia Teresa 
Kaczmarek, Wójt Gminy Otyń.
 Projekt ma poprawić i  zwiększyć 
możliwość elektronicznej obsługi miesz-
kańców. Elementem przedsięwzięcia 
będzie także wdrożenie elektronicznej 
skrzynki podawczej, nowego Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz elektronicz-
nego obiegu dokumentów w urzędach. 
Ten ostatni umożliwi ciągłe monitoro-

wanie biegu sprawy, a także przyśpie-
szy obieg dokumentów w komórkach 
organizacyjnych urzędu.  Do Urzędu 
Gminy trafił już sprzęt komputerowy. 
Ratusz otrzymał 10 nowych kompu-
terów z oprogramowaniem, 1 serwer, 
sprzęt sieciowy, zasilanie awaryjne do 
serwera i nowoczesny skaner.
 Całkowita wartość projektu realizo-
wanego w  lubuskich samorządach to 
25 mln zł, a dofinansowanie w ramach 
Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego to ponad 21 mln zł.

Opr. red.

 Urząd Gminy Otyń zakończył właśnie 
realizację unijnego projektu „Przygoto-
wanie jednostek samorządu terytorial-
nego do stosowania Wspólnej Metody 
Oceny (CAF) w procesie mierzenia po-
tencjału i dokonań poprzez szkolenia 
pracowników i pomoc doradczą”. 
Na czym polegało to przedsięwzięcie?
 CAF, czyli Wspólna Metoda Oceny 
to jeden z  systemów zarządzania ja-
kością przeznaczony głównie dla urzę-
dów administracji publicznej. System 
ten pozwala doskonalić naszą pracę. 
W wyniku samooceny dokładnie okre-
śliliśmy, jakie są silne i  słabe strony 
urzędu, czym jest jakość w  urzędzie. 
Na tej podstawie sporządziliśmy plan 
poprawy organizacji pracy urzędu, tak 
by maksymalnie zwiększyć zadowolenie 
klientów. Chodzi o to, by mieszkańcy 
byli profesjonalnie obsługiwani, a czas 
oczekiwania na realizacji usługi skró-
cony do niezbędnego minimum. CAF 
wprowadza również całkiem inną fi-
lozofię funkcjonowania urzędu. Klient 

czyli mieszkaniec płaci podatki, a my 
jako urząd staramy się zapewnić mu 
specyficzną usługę administracyjną 
na jak najwyższym poziomie.
Co zatem w urzędzie zostanie udosko-
nalone?
 Mamy przygotowany plan dosko-
nalenia pracy urzędu. W  pierwszej 
kolejności chcemy wprowadzić kartę 
usług publicznych. Dzięki temu miesz-
kańcy otrzymają dokładną informację 
o możliwości załatwienia interesującej 
ich sprawy. Karty usług określą, w jaki 
sposób należy złożyć wniosek, jaki jest 
termin jego rozpatrywania, jakie są 
koszty. Kolejną rzeczą jest badanie sa-
tysfakcji klienta. Poprzez ankiety chce-
my zapytać mieszkańców co należy 
poprawić w  obsłudze mieszkańców. 
Ponadto chcemy wdrożyć system prze-
ciwdziałania konfliktowi interesów oraz 
kodeks etyczny urzędnika. Urzędnicy 
przejdą także specjalistyczne szkolenia 
m.in. z kodeksu postępowania admini-
stracyjnego, obsługi klienta.

Kiedy te zmiany będą wdrożone?
 Aktualnie wspólnie z Agencją Roz-
woju Aglomeracji Wrocławskiej i innymi 
gminami przygotowujemy wniosek 
o dofinansowanie ze środków Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach 
działania 5.2.1 „Modernizacja zarzą-
dzania w administracji samorządowej”. 
Gdyby nasz wspólny wniosek otrzymał 
dofinansowanie będziemy wdrażać 
zmiany o których wcześniej mówiłam. 
Jeśli nie, postaramy się zrealizować plan 
doskonalenia samodzielnie. Wyniki kon-
kursu na dofinansowanie ze środków 
unijnych będą znane jeszcze w  tym 
roku. Mam nadzieję, że ten projekt 
wspólnie z projektem „Lubuski e-Urząd”, 
który ma ułatwić dostęp mieszkańców 
do usług świadczonych drogą elektro-
niczną polepszy wizerunek gminy, a co 
najważniejsze sprawi, że klient urzędu 
będzie profesjonalnie obsłużony.

Dziękuję za rozmowę.
Rafał Stasiński

E-urząd gminy Otyń

Naszym podstawowym celem jest poprawa obsługi klienta – mówi Halina Mal-
czewska, Sekretarz Gminy Otyń i koordynator systemu samooceny CAF
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