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W sierpniu w Chorzeminie odbyły się Dożynki
Gminno—Parafialne. Starostami tegorocznego
Święta Plonów byli Państwo Alicja i Roman Żok
z Chorzemina.
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Urząd Miejski w Wolsztynie uzyskał 1 miejsce w plebiscycie
„Przyjazny Urząd” organizowanym przez portal naszemiasto.pl. Legitymując się bardzo wysokim wynikiem w porównaniu z pozostałymi
Urzędami w Wielkopolsce.

Skwerowi przy ul. Poznańskiej w Wolsztynie nadano imię ks. Teodora Lercha. Uroczystą Mszę Św. koncelebrował ks. Abp
Stanisław Gądecki. Do Wolsztyna przybyli
wychowankowie Niższego Seminarium i
przyjaciele tej ważnej dla naszego miasta
osoby. Na sali widowiskowej WDK można
było wysłuchać wykładu ks. prof. Anzelma
Weissa oraz prof. Sylwestra Dworackiego,
natomiast w Muzeum Regionalnym zaproszeni goście obejrzeli okolicznościową wystawę poświęconą nowemu patronowi skweru.
We wrześniu w Maasbree Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski i Burmistrz Peel en
Maas Wilma Delissen-van Tongerlo podpisali
aneks do umowy o Partnerstwie Miast stanowiący o dalszej przyjaźni i współpracy między
Gminą Wolsztyn a Gminą Peel en Maas. Uroczystością towarzyszącą podpisaniu Aneksu o
Partnerstwie Miast było otwarcie w bibliotece
w Maasbree wystawy poświęconej „polskim
wybawicielom wojennym”. Eksponaty pochodziły z Muzeum gen. Maczka w Bredzie, uzupełnione materiałami z Wolsztyna przywiezionymi przez grupę rekonstrukcyjna.
W październiku na wolsztyńskim Cmentarzu Parafialnym z inicjatywy Burmistrza
Wolsztyna oraz Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 –
Koło Nr 2 w Wolsztynie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Kilkadziesiąt mogił oznaczonych zostało specjalnymi medalami.
W ten sposób w sposób trwały uczczona
została pamięć Powstańców Wielkopolskich.

W październiku na zaproszenie Mera Litynia, Anatola Byczoka, przebywała na Ukrainie delegacja samorządów gminnych Wolsztyna i Siedlca, na czele z Burmistrzem Andrzejem Rogozinskim
i Wójtem Adamem Cukierem wraz z radnymi i prywatnymi przedsiębiorcami. Lityn, który od 4 lat
jest miastem partnerskim dla Wolsztyna, stanowi nowy element realizowanej przez samorząd
współpracy międzynarodowej. Członkowie delegacji odpowiadali na liczne pytania strony ukraińskiej dotyczące modelu polskiej demokracji samorządowej, funkcjonowania oświaty, funduszy unijnych, możliwości działalności gospodarczej, itp. Kolejnym istotnym
punktem rozmów w trakcie
pobytu delegacji wolsztyńsko - siedleckiej była kwestia
współpracy kulturalnej.

5 listopada br. odbyła się VII Gala
Sportowej Polski Polski Klub Infrastruktury Sportowej wyróżnił Gminę Wolsztyn tytułem SPORTOWA
GMINA 2012 za inwestowanie
w nowoczesną bazę sportową
i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu
i rekreacji w gminie.
Gmina Wolsztyn została finalistą konkursu „Samorządowy Lider
Zarządzania 2012 – Usługi Techniczne” w zakresie Gospodarki
komunalnej - gospodarka odpadami. Do ścisłego finału zakwalifikowanych zostało osiem samorządów, w tym w kategorii gospodarka
odpadami zakwalifikowały się tylko cztery samorządy. Wręczenie
nagród i wyróżnień odbędzie się 4 grudnia br. w Budynku Senatu RP.
Podczas konferencji podsumowującej konkurs będzie okazja do
zaprezentowania osiągnięć Gminy Wolsztyn. Organizatorem konkursu są Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Związek Miast Polskich,
Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.
W dniach 6 i 7 września br. przeprowadzony został w Urzędzie Miejskim
w Wolsztynie audit recertyfikujący
systemu zarządzania jakością z zakresu realizacji zadań w administracji
publicznej wg normy ISO 9001:2008.
Audit uzyskał pozytywną opinię przeprowadzających go auditorów oraz
zgodę jednostki certyfikującej na
przyznanie certyfikatu, którego wręczenie nastąpiło 28 listopada br. podczas Sesji Rady Miejskiej.
W dniu 28 listopada br. Urząd Miejski w
Wolsztynie otrzymał Certyfikat „Jestem
Bezpieczny”. Certyfikat ten potwierdza, iż
Urząd Miejski w Wolsztynie stosuje się do
wymogów prawa w obszarach ochrony
danych osobowych. To m.in. dowód, iż
Urząd dba o bezpieczeństwo Informacji, a
przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym stanem
prawnym.

Pismo Samorządu Terytorialnego
Wspólnota
w wydaniu nr 29-30/2012
opublikowało ranking dotyczący bieżących wydatków na administrację w 2011 roku. Gmina Wolsztyn zajęła w tym rankingu bardzo wysokie 3 miejsce (lata ubiegłe 2010 i 2009 – 6 miejsce, 2008 – 11 miejsce, 2007 – 22 miejsce, 2006 – 27 miejsce) przy wydatkach 181,09 zł
w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

