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W 2012 roku już po raz szósty odbył się ogólnokrajowy konkurs „Samorządowy Lider
Zarządzania”. W obecnej edycji samorządy miały możliwość zgłaszania rozwiązań
zarządczych w czterech obszarach związanych z usługami technicznymi: gospodarką
komunalną, komunalną gospodarką mieszkaniową, lokalną gospodarką energetyczną
(zarządzanie energią, efektywność energetyczna) i transportem.
Szósta edycja konkursu realizowana była przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)” dofinansowanego z programu 2/POKL/5.2.1/2009 Wzmocnienie zarządzania
w administracji samorządowej.
Celem konkursu jest poprawa jakości usług technicznych, świadczonych przez administrację samorządową w takich dziedzinach jak: komunalna gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna (sektor wodno-kanalizacyjny, odbiór i zagospodarowanie
odpadów stałych), transport (publiczny transport zbiorowy i zarządzanie drogami)
oraz lokalna gospodarka energetyczna.
Konkurs był przeznaczony dla wszystkich samorządów lokalnych (gminnych i powiatowych) niezależnie od ich wielkości i położenia geograficznego. Oceny zgłoszonych
projektów dokonywane były w grupach jednostek o zbliżonej wielkości i charakterze,
co zapewniło lepsze porównywanie wzorcowych rozwiązań zarządczych odpowiednio dla określonego typu i wielkości jednostek, czyli:
- powiatów,
- miast na prawach powiatu i miast powyżej 50 000 mieszkańców,
- miast małych i średnich (do 50 000 mieszkańców),
- gmin wiejskich.
Urząd Miejski w Wolsztynie został finalistą konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2012 – Usługi Techniczne” w zakresie Gospodarki komunalnej - gospodarka odpadami. W dniu wczorajszym w Budynku Senatu RP odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu z udziałem wszystkich finalistów. Podczas zorganizowanej konferencji
każdy z zaproszonych samorządów miał możliwość zaprezentowania rozwiązań, które
zgłoszone zostały do konkursu. Także nasz samorząd uczestniczył w prezentacji własnych rozwiązań związanych z gospodarką odpadami. W dalszej części konferencji
zostały ogłoszone wyniki konkursu, w którym rozwiązania wdrożone w naszej gminie
zostały bardzo wysoko ocenione i Urząd Miejski w Wolsztynie zdobył I miejsce
i tytuł „Samorządowego Lidera Zarządzania” w kategorii miast małych i średnich
w kategorii „Gospodarka komunalna”.
Jest to bardzo duże wyróżnienie dla naszego Urzędu, tym bardziej iż jest to nagroda
przyznawana przez trzy największe zrzeszenia samorządów w Polsce. Oficjalnego
wręczenia nagród dokonał Senator Janusz Sepioł - Przewodniczący Senackiej Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W najbliższym czasie rozwiązania z zakresu gospodarki odpadami, które funkcjonują w gminie Wolsztyn zostaną
rozpowszechnione w całym kraju poprzez materiały informacyjne organizatorów konkursu oraz publikację w Bazie Dobrych Praktyk.

Wyjątkowo świątecznie na Wolsztyńskim Rynku
6 grudnia 2012 r. na Wolsztyńskim Rynku rozbłysły iluminacje świąteczne i rozpoczął
się Jarmark Bożonarodzeniowy, który trwać będzie aż do 16 grudnia. Mikołaje wraz z
elfami zbierały listy a na wszystkie dzieci czekała słodka niespodziana. Czas umiliły
zespoły z Wolsztyńskiego Domu Kultury. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski
wraz z wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem
życzyli mieszkańcom Wolsztyna spokojnych i radosnych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.

