
S P R O S T O W A N I E 

W uzupełnieniu informacji przedstawionych na łamach „Goślińskiego Biuletynu 
Mieszkańców”, przedstawiamy jeszcze dwa ważne tematy. Jeden z nich dotyczy 
nieprawdziwych informacji przekazywanych mieszkańcom. W związku z brakiem reakcji 
redakcji „Kuriera Goślińskiego” na wezwanie do umieszczenia sprostowania, 
przekazujemy Państwu fakty tą drogą. 

 

Szanowni Mieszkańcy, 

niedawno w skrzynkach pocztowych 
pojawiła się kolejna gazetka „Kurier 
Gośliński”. W pierwszym jej wydaniu 
autor tekstu „Czy można rozstrzygnąć 
przetarg w 42 minuty?” wykazał się 
brakiem elementarnej wiedzy na temat 
urzędowych procedur. Pomylił pojęcia: 
przetarg i zapytanie ofertowe. Ponieważ 
w artykule ukazały się nieprawdziwe 
informacje, zgodnie z prawem 
prasowym zażądaliśmy zamieszczenia 
sprostowania w kolejnym wydaniu. Oto 
jego treść: 

„SPROSTOWANIE 

„W materiale pt. „Czy można 
rozstrzygnąć przetarg w 42 minuty?” 
zamieszczonym na stronie 6 „Kuriera 
Goślińskiego” nr 01/2018 (1) marzec 
2018 podano nieprawdziwe informacje. 

1. Nieprawdą jest, że opisywana 
sytuacja dotyczy procedury 
przetargowej.  

Prawdą jest, że urząd opublikował 
„zaproszenie do złożenia propozycji 
cenowej”.  
To dwie różne procedury, z których 
każda dostosowana jest do prawa 
obowiązującego w naszym kraju.  

2. Nieprawdą jest, że przedsiębiorcy 
mieli niecałą godzinę na przygotowanie 
oferty.  

Prawdą jest, że zgodnie z par. 3 ust. 
1 pkt. 1 „Regulamin udzielania 
zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej kwoty wskazanej  
w art. 4 pkt. 8 ustawy - prawo zamówień 
publicznych” zapytanie skierowano 
drogą e-mailową do 10 potencjalnych 
wykonawców (zarządzenie mówi  
o skierowaniu do co najmniej trzech) w 
dniu 07.11.2017 roku - a więc  
z dwudniowym wyprzedzeniem  
w stosunku do wskazanego terminu 
składania ofert 09.11.2017,  
godz. 14.00. 

3. Nieprawdą jest, że „w naszej 
gminie, zamówienia do kwoty niemal 
130 tys. zł można udzielać każdemu, bez 
przejrzystych procedur”. 
     Prawdą jest, że „Zamówienie dot. 
wykonania nawierzchni alejek  
w parku miejskim” zostało udzielone 
zgodnie z zarządzeniem dot. udzielania 
zamówień poniżej 30.000 euro – nr 
417/2016 z dnia 27.10.2016. 
Zarządzenie to w roku 2016 zostało 
wręcz uszczegółowione w stosunku do 
poprzedniego (zarządzenie 577/2014  
z 24 kwietnia 2014 r.), aby procedury 
uczynić bardziej przejrzystymi.”. 

Niestety, w kolejnym wydaniu 
kuriera sprostowanie nie zostało 
opublikowane (mimo skutecznego 
doręczenia, a także kontaktu w tej 
sprawie zarówno z redaktorem 
naczelnym Pawłem Woźniakiem, jak 
 i Radosławem Szpotem – promowanym 
w wydawnictwie). Sprawę przekazujemy 
do sądu. 

Co więcej, w drugim wydaniu po raz 
kolejny zamieszczono nieprawdziwe 
informacje. Tym razem insynuacje 
dotyczą rzekomo straconych szans 
gminy i niedostatecznego korzystania  
ze środków unijnych. Takie zarzuty 
zadziwiają, zwłaszcza w kontekście 
niedawnego zakończenia inwestycji 
polegającej na budowie ulicy Szkolnej 
oraz parkingów P&R przy ul. Szkolnej  
i Kolejowej. Nasza gmina, już  
w pierwszym konkursie i jako pierwsza 
skorzystała ze środków w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT) i uzyskaliśmy 85% 
dofinansowania na budowę dwóch 
parkingów buforowych, ul. Szkolnej,  
a także ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 
ul. Gnieźnieńskiej (ok. 4 mln środków  
z Unii Europejskiej). 

Ponadto w ramach ZIT w 2017 r. 
złożyliśmy wniosek o kolejne środki na 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej 

wzdłuż ul. Raduszyńskiej i od 
Przebędowa do granicy gminy  
z Obornikami (wartość projektu ok.  
6 mln zł). Projekt ten realizowany jest  
w ramach partnerstwa  
z Czerwonakiem - gmina ta złożyła 
wniosek do niewłaściwej instytucji 
(informowaliśmy o tym, wraz  
z wyjaśnieniami włodarzy Czerwonaka, 
w jednym z wydań „Goślińskiego 
Biuletynu Mieszkańców”). Wniosek 
został złożony ponownie, jesteśmy 
niemal pewni, że otrzymamy środki 
zewnętrzne. 

Poza ZIT złożyliśmy 2 wnioski  
o dofinansowanie ze środków unijnych 
na przebudowę dworca PKP  
w Murowanej Goślinie (informujemy  
o tym zarówno my, jak i media, np. 
Poznański oddział TVP: 
http://poznan.tvp.pl/37743904/200620
18). Trudno powiedzieć, czy 
publikowanie nieprawdziwych 
informacji we wspomnianej gazetce ma 
na celu wprowadzenie mieszkańców  
w błąd, czy tylko pokazuje, że autorzy 
tekstów mają niewielką wiedzę na 
temat opisywanych tematów - to może 
wynikać z zainteresowania się gminą 
dopiero na kilka miesięcy przed 
wyborami.  

Kolejny artykuł „Trudny temat dróg 
gruntowych”, jako kolejny ujawnia 
brak wiedzy na temat działania gminy 
 i możliwości, jakie posiadamy. Jego 
autor lub autorzy nie mają zielonego 
pojęcia, że Gmina Murowana Goślina 
nie może aplikować o środki unijne na 
budowę dróg osiedlowych i lokalnych. 
Należymy do Powiatu Poznańskiego, 
gdzie bezrobocie jest bardzo niskie,  
a dochód na jednego mieszkańca jest 
wyższy od średniej krajowej. Te dwa 
czynniki mają wpływ na przyznawanie 
środków, bowiem takie wsparcie 
przysługuje gminom będącym  
w trudniejszej sytuacji.  

http://poznan.tvp.pl/37743904/20062018
http://poznan.tvp.pl/37743904/20062018


Aplikowaliśmy o środki zewnętrzne  
z programu krajowego (rozdziela 
wojewoda), na budowę drogi  
w Łoskoniu Starym – niestety, nie 
otrzymaliśmy dofinansowania. Tak bywa 
– nie wszystkie składane wnioski mogą 
doczekać się pozytywnej odpowiedzi. 
Próbować jednak trzeba, co gmina 
aktywnie czyni. 

Co do dróg gruntowych. Po 
zakończeniu budowy sieci 
kanalizacyjnej, drogi gruntowe były 
odtwarzane i teoretycznie przez 3 lata 
powinny być przejezdne. Ponieważ tak 
się nie stało, od ubiegłego roku sołectwa 
dostają do podziału dodatkowy limit 
jesienny na naprawę dróg. 

Od lutego br. zabiegałem 
intensywnie, aby gmina otrzymała także 
rekompensatę od firmy Gaz-System na 
odtworzenie dróg, które ucierpiały po 
ewakuacji, akcji ratowniczo-gaśniczej 
oraz w związku z objazdami po 
rozszczelnieniu gazociągu w styczniu br. 
Otrzymaliśmy od Gaz-Systemu blisko 
500 000 zł, od Urzędu Marszałkowskiego 
200.000 zł. Dalej się toczą rozmowy  
z Gaz-Systemem, zainwestujemy w drogi 
gruntowe ponad 1 mln zł.  

Moją decyzją przy dojazdach z drogi 
gruntowej do drogi utwardzonej, tam 
gdzie Zarząd Dróg Powiatowych daje 
zgodę, będą układane płyty betonowe, 
które na trwałe utwardzą dojazdy. Rok 
rocznie będziemy zwiększać nakłady, 
żeby poprawić jakość życia 
mieszkańców. Niebawem rozpocznie się 
remont chodników w Uchorowie oraz 
wykonany zostanie remont drogi 
powiatowej Przebędowo-Trojanowo. 
Mieszkańcy wiedzą, że poprawę 
infrastruktury drogowej uważam za 
jeden z priorytetów w moich 
działaniach, a zmiany na lepsze  
w ostatnich latach, w tym także na 
wsiach, widać wyraźnie. 

Muszę się także odnieść do artykułu 
„Ekstra dodatki do pensji zastępcy 
burmistrza”. Regionalna Izba 
Obrachunkowa (RIO) raz na 3 lata bada 
każdą jednostkę samorządową. Ostatnie 
wystąpienie RIO wykazało najmniej 
błędów czy uchybień ze strony 
urzędników, które mogą w codziennej 
pracy się zdarzyć. To są tak drobne 
uchybienia, że zostały natychmiast 
naprawione. Przy okazji dziękuję 
pracownikom urzędu i jednostek 
organizacyjnych gminy za rzetelne  

i fachowe wykonywanie swoich 
obowiązków. 

Gdy zostałem burmistrzem, 
zrezygnowałem z utrzymywania przez 
urząd odrębnego stanowiska sekretarza 
gminy, który otrzymywał wynagrodzenie 
ok. 10.000 zł brutto miesięcznie. Dzięki 
temu gmina zaoszczędzi do końca tej 
kadencji ok. 480.000 zł. Ponieważ 
ustawa o samorządzie gminnym narzuca 
stanowisko sekretarza, jako konieczne, 
obowiązki te pełni w ¼ etatu mój 
zastępca, a ¾ jako wiceburmistrz. Czyli 
wykonuje podwójne obowiązki  
w 1 etacie. Dodatek specjalny dla 
zastępcy i pani Skarbnik, dopóki będę 
burmistrzem, będzie wypłacany. To, że 
RIO zwróciło uwagę, żeby inaczej 
księgować dodatek, to czynność 
techniczna. Nie jest to dodatkowa 
pensja. 

Gdy objąłem urząd Burmistrza 
Miasta i Gminy Murowana Goślina, Rada 
Miejska zagłosowała za tym, aby na tym 
stanowisku obniżyć wynagrodzenie  
o ok. 30 proc. Teraz, gdy rząd zmienił 
rozporządzenie o wynagrodzeniu dla 
władz samorządowych, także mój 
zastępca będzie miał zmniejszone 
wynagrodzenie za wykonywaną pracę. 
Mimo, że ja pierwotnie miałem 
obniżoną pensję o ok. 30 proc. 
(ostatecznie po drobnej korekcie 20 
proc.), to 18.06.2018 r. radni  
z połączonych klubów Rozwój Ziemi 
Goślińskiej i Nowoczesna Gmina 
odrzucili projekt uchwały, mający na 
celu utrzymać obecny poziom mojego 
wynagrodzenia i tym samym pensja 
burmistrza znów zmaleje. 

„Kandydata na kandydata na 
burmistrza” (to chyba najlepsze 
określenie, skoro nie ma jeszcze 
rozporządzenia w tej sprawie i oficjalnie 
nikt jeszcze nie może o sobie mówić, że 
jest kandydatem) chciałbym także 
uspokoić. Proszę się nie martwić moją 
nieobecnością na jednym wydarzeniu w 
Murowanej Goślinie. Imprezy w naszej 
gminie odbywają się prawie codziennie 
 i byłoby fizycznie niemożliwe być na 
wszystkich. Dlatego czasami zastępuje 
mnie zastępca lub urząd reprezentują 
szefowie referatów. Ale przez ostatnie 
ponad 3 lata byłem obecny na 95 proc. 
wydarzeń i spotkań.  

 
Dariusz Urbański 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina 

 

Kompromis ze 
Stowarzyszeniem Dzieje 

odrzucony 

W budżecie gminy na 2018 rok 
zabezpieczono środki w kwocie 50.000 
zł na dofinansowanie widowiska 
historycznego. Ponieważ Stowarzyszenie 
Dzieje samo zgłosiło się do UMiG 
Murowana Goślina, żeby włączyć ich 
przedsięwzięcie w obchody 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości i setnej 
rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, to nadarzyła się 
okazja, żeby mieszkańcy gminy obejrzeli 
widowisko bezpłatnie. Wielu rodzin  
i mieszkańców nie stać na tak drogie 
bilety. Tymczasem przez lata z budżetu 
gminy na koncepcję, projekty, wyjazdy 
do Francji i coroczne (!) dotacje na 
organizację kolejnych widowisk 
wydaliśmy w sumie ponad milion 
złotych. Uznałem, że przy takich 
nakładach gminy na prywatną 
inicjatywę, 1200 wejściówek dla 
mieszkańców w tak wyjątkowym roku 
się należy. Tym bardziej, że również  
w tym roku mieliśmy przekazać na 
realizację widowiska 50.000 zł. Przy 
okazji pomoglibyśmy zapełnić trybuny, 
co po ubiegłorocznej nikłej frekwencji 
wydawało się świetnym pomysłem. 
Szanuję pracę wolontariuszy i uważam, 
że należy im się godna widownia, a nie 
1/4 miejsc zajętych, głównie przez 
rodziny i znajomych wolontariuszy. 
Jednak Stowarzyszenie Dzieje nie 
przystało na taką ofertę i pogardziło 
dotacją w wysokości 50.000 zł. Z jednej 
strony szkoda, że po latach dotowania 
widowisk w tak szczególnym roku 
organizatorzy nie chcieli przyjąć 
mieszkańców naszej gminy. Plus 
natomiast inny – odrzucenie takiej 
oferty prawdopodobnie oznacza, że 
organizatorzy świetnie sobie radzą bez 
środków zewnętrznych. 

Dariusz Urbański 
Burmistrz Miasta i Gminy  

Murowana Goślina 


