
 

str. 4            Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - kwiecień 2013  

 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wolsztynie informuje, 

że od 1 stycznia 2013 r. ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o 

ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) zniesione zostały niektóre zapisy dotyczące obo-

wiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień, między innymi: 

 -   wprowadzono możliwości automatycznego wymeldowania przy zamel-

dowaniu się w nowym miejscu; 

-    wprowadzono możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez 

pełnomocnika; 

 -   odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku mel-

dunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przed-

kładania książeczki wojskowej; 

-    zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, 

obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcar-

skiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy; 

 -   zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów; 

-    zlikwidowano obowiązek właścicieli, dozorców i administratorów nieru-

chomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowe-

go przez mieszkańców lub pracowników; 

 -   wydłużono termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 dni do 30 

dni oraz zniesiono sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunko-

wego; 

-    wydłużono okresy wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu 

 w ewidencji z 3 miesięcy do 6 miesięcy.   

Przedstawiciel Wolsztyna  

w Radzie Organizacji Pozarządowych przy MKiDN 

Z przyjemnością informujemy, że w składzie Rady Organizacji Pozarządowych przy Mini-

strze Kultury i Dziedzictwa Narodowego III kadencji znalazł się przedstawiciel Towarzy-

stwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni oddelegowany przez Zarząd – Pan Witold Po-

rankiewicz. Inauguracyjne posiedzenie Rady, podczas którego nominacje wręczył minister 

Bogdan Zdrojewski, odbyło się w Warszawie w poniedziałek, 25 marca 2013 roku. Warto 

nadmienić, że wśród podmiotów związanych z szeroko pojętą kulturą, których przedstawi-

ciele znaleźli się w Radzie (m.in. Związek Kompozytorów Polskich, Związek Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Związek Artystów Scen 

Polskich, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, czy Stowarzyszenie Pisarzy Polskich), bardzo 

zróżnicowanych pod względem płaszczyzny działalności, TPWP jest jedyną organizacją 

związaną z zabytkami kolejnictwa i szeroko pojętą turystyką kolejową. 

Nie od dziś wiadomo, że proces tworzenia oraz rozwój polskich kolei turystycznych i mu-

zealnych jest ograniczony z uwagi na brak rozwiązań systemowych – począwszy od braku 

jasno określonych zasad przekazywania przez spółki powstałe na bazie dawnych PKP zbęd-

nego mienia (linii kolejowych, gruntów, budynków, mienia ruchomego), poprzez obostrze-

nia, jakim podlegają pojazdy historyczne (obwarowane takimi samymi procedurami jak 

współczesny tabor), skończywszy na braku wyodrębnienia w stawkach dostępu do infra-

struktury przejazdów turystycznych. Większość tych barier odczuwają również funkcjonu-

jące placówki, takie jak Parowozownia Wolsztyn. Mamy nadzieję, że nasza obecność  

w Radzie w jakimś stopniu pomoże rozwiązać te i inne problemy, z którymi borykają się 

podmioty związane z turystyką kolejową oraz stowarzyszenia chcące zachować i promo-

wać dziedzictwo kultury technicznej. 

Więcej o Radzie Organizacji Pozarządowych przy MKiDN można przeczytać na stronie mi-

nisterstwa: www.mkidn.gov.pl/pages/posts/posiedzenie-rady-organizacji-pozarzadowych-

przy-mkidn-3747.php 

      Tekst: Andrzej Tomaszewski, Prezes TPWP. 

Zagłosuj na swoje miasto 

Już 8 kwietnia br. 

rozpoczęła się czwar-

ta edycja konkursu 

"Zagłosuj na swoje 

miasto". Konkurs ma 

na celu wyłonienie 

dwóch miast, które 

zdobędą największą 

liczbę głosów. Tam 

też Fundacja Muszkie-

terów postawi nowo-

czesny plac zabaw dla dzieci.  Zachęcamy do udziału w plebiscycie i zaproszenie do niego 

znajomych. Każdy głos jest na wagę złota i może być decydujący! 

Dyżury Prezydium Rady Miejskiej  (od godz. 10.00 do 11.00): —7 i 16 ma-

ja—Przewodnicząca Bogusława Tuchocka; 9 i 21 maja —Krzysztof Czeszak; 

14 i 23 maja—Maciej Wojciechowski. 

Dyżury radnych (od godz. 15.00 do  16.00): 6 maja— Zbigniew Korylczuk, 

13 maja—Tomasz Tomiak, 20 maja —Marian Zembrowski, 27 maja—Zenon 

Ziomek. 

Urząd Miejski w Wolsztynie w następujących dniach będzie czynny w 

godzinach: 29 kwietnia (pon.) 8.00-16.00; 30 kwietnia (wt.) 7.00-15.00; 2 

maja  (pt.) 7.00-15.00 oraz 31 maja (pt) 7.00-15.00. 

Nowe miejsca pracy w Gminie Wolsztyn 

W dniu 17 kwietnia br. obył się nieograniczony przetarg na zbycie działki  

w Powodowie. Na zakupionej działce firma „NOR-DAN” wybuduje nowy zakład 

pracy, który docelowo zatrudni około 150 osób. Niebawem poinformujemy Pań-

stwa o szczegółach na łamach prasy oraz stronach internetowych. 

Utrudnienia komunikacyjne w centrum miasta 

Informujemy, że utrudnienia w ruchu na ul. 5 Stycznia w Wolsztynie, spowodo-

wane były koniecznością wykonania podłączenia budowanej kanalizacji desz-

czowej w ul. Rzecznej. Wykonywane prace spowodowały czasowe wyłączanie  

z ruchu ul. 5 Stycznia (w obrębie skrzyżowania z ul. Rzeczną) na odcinku - od 

skrzyżowania ul. R. Kocha do skrzyżowania z ul. Słodową. Przepraszamy za 

wszelkie utrudnienia komunikacyjne. 

http://www.placezabaw.muszkieterowie.pl/placezabaw/place-zabaw/zaproponuj-lokalizacje/w,6,p,520

