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Powołanie Spółki „Parowozownia Wolsztyn” z udziałem trzech samorządów
(wojewódzkiego, powiatowego i gminnego) oraz PKP Cargo staje się coraz bardziej
realne. Po wielu miesiącach rozmów, których inicjatorem był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Wojciech Jankowiak, pojawiła się szansa szczęśliwego zakończenia.
W dniu 19 marca br. Burmistrz Wolsztyna i Starosta Wolsztyński uczestniczyli w posiedzeniu Komisji ds. planowania przestrzennego i infrastruktury technicznej Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego. Podczas posiedzenia Komisji, Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego – Pan Henryk Szczefanowicz przedstawił
członkom Komisji i zaproszonym gościom projekt powołania Spółki uwzględniający
wszystkie aspekty prawno—organizacyjno—ekonomiczne o nazwie „Parowozownia
Wolsztyn Sp. z o.o.”
Po wystąpieniu Dyrektora Departamentu Transportu zarówno Burmistrz jak i Starosta zadeklarowali pełne poparcie dla utworzenia spółki, informując o woli zabezpieczenia w budżetach samorządowych kwoty udziału w spółce wynoszącej 170 000 zł.
Deklaracje te zostały przyjęte z dużym zadowoleniem przez członków Komisji z jej
Przewodniczącym – Panem Hieronimem Urbankiem na czele.

szącym 1 mln PLN. Po bardzo konstruktywnej i rzeczowej dyskusji radnych Sejmiku,
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji jednogłośnie poparli wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
w sprawie utworzenia wyżej wspomnianej Spółki. Po głosowani samorządowcy
wolsztyńscy podziękowali za pozytywną opinię , która będzie miała niebagatelny
Swój udział w Spółce zadeklarował również Dyrektor Oddziału Poznańskiego PKP wpływ na dziedzictwo kulturowe, jakim są lokomotywy parowe w Wielkopolsce.
Cargo – Pan Andrzej Jabłoński.
Z ostatniej chwili — Sejmik Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu
Udziały w Spółce rozkładałyby się w sposób następujący: 49% - PKP Cargo (udział w dniu 25 marca jednogłośnie podjął uchwałę o utworzeniu Spółki „Parowozownia
aportowy), po 17% - każdy z trzech samorządów, przy kapitale założycielskim wyno- Wolsztyn”.

Jak przyciągnąć
inwestorów i turystów
W dniu 20 marca br. w Sali Marcinkowskiego WUW
w Poznaniu odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Wielkopolski Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, w którym uczestniczył Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Podczas
spotkania seminaryjnego omówiono tematy związane
z promocją gospodarczą i turystyczną Polskich firm na
terenie Branderburgi. Komisja po analizie wyników
dotyczących promocji zaproponowała zarządowi pod-

jęcie działań związanych ze zwiększeniem
dostępności informacji odnośnie możliwości
inwestowania w Polsce przez inwestorów
z tego terenu. Zaproponowano, aby stworzyć kompleksową ofertę dla zainteresowanych Gmin i Powiatów. Podczas spotkania
ustalony został również plan komisji, w którym pojawiła się tematyka turystyki w Wielkopolsce, a także relacja z samorządami
w zakresie wypracowania lepszych warunków zaplecza dla rozwoju gospodarczego. Na
seminarium nie zabrakło również tematów
związanych z tematyką drogownictwa.

Ruszamy z przebudową
21 marca podpisana
została
umowa dotycząca zadania pn.
Budowa drogi
w Obrze – ul.
Wąska i ul. Św.
Anny. W zakres
przedmiotowego zamówienia
wchodzi przebudowa drogi na odcinku o długości ok. 440 mb. Zadanie
obejmuje m.in. wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie
drogi o nawierzchni z kostki betonowej oraz usunięcie kolizji z siecią
telekomunikacyjną. Wybrany Wykonawca robót budowlanych to SDB
AGRO EKO spółka z o.o. z Karpicka. Wartość robót przewidzianych do
wykonania wynosi 451 tys. zł. Termin wykonania robót planowany jest
na koniec maja.

Narada z Sołtysami
21 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyła się kolejna już narada Sołtysów z Gminy Wolsztyn, podczas której omówione zostały m.in. sprawy związane
z ryczałtami miesięcznymi Sołtysów, funduszem sołeckim oraz trwającymi pracami nad
statutem sołectwa i opłatami za świetlice wiejskie.

