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PRZYJAZNY URZĄD… z wizytą w Wydziale Spraw Obywatelskich
Rozmowa z Naczelnikiem Joanną Przybyłą
- Jakie zmiany w kwestiach meldunkowych wprowadzono w mijającym roku?
Zmodyfikowano ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. z późniejszymi zmianami. Jedną z najważniejszych zmian jest ta, która mówi, że nie ma konieczności wymeldowania się z miejsca pobytu stałego w jednym urzędzie, aby zameldować się w drugim. Całą procedurę wykonamy w tym urzędzie, w którym ma nastąpić zameldowanie na nowy pobyt stały. Wystarczy
wypełnić druk zgłoszenie zameldowania na pobyt stały. Oprócz tego warto zauważyć, że przy zameldowaniu nie ma już obowiązku podawania informacji o wykształceniu czy obowiązku wojskowym.
Dłuższy jest także termin na zgłoszenie meldunku, z aktualnych 4 dni, termin został wydłużony do 30
dni. Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez
ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnik może m.in. zameldować, jak i wymeldować z miejsca
stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące. Zniesione zostały także sankcje karne, m.in. dla obywateli polskich czy Unii Europejskiej, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Ponadto zniknął obowiązek zameldowania obywateli polskich
oraz UE na pobyt czasowy, nie przekraczający 3 miesięcy. Nie ma już także obowiązku meldunkowego dla wczasowiczów czy turystów.
- Czy dużo mieszkańców gminy Wolsztyn, którzy mieli stały pobyt na naszym terenie, wymeldowało się czasowo za granicę?
W okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2013r. wymeldowało się czasowo 16 osób.
- A w drugą stronę... ilu obcokrajowców czasowo zamieszkuje na terenie gminy Wolsztyn?
Obecnie to trzydziestu obcokrajowców z dwunastu krajów. Najwięcej jest z Ukrainy (11), Niemiec (4), Białorusi (3), Holandii (2) i Włoch (2). Mamy także pojedynczych obywateli z Austrii,
Stanów Zjednoczonych, Rosji, Egiptu, Czech, Holandii i z Francji.
- … a na stałe ?
W ewidencji mamy piętnastu takich obcokrajowców, m.in. z Ukrainy (6), Niemiec (3), Wielkiej
Brytanii, Turcji, Francji, Egiptu, Hiszpanii oraz Białorusi.
- Tyle się ostatnio mówiło o wprowadzeniu nowych dowodów osobistych z chipem. Zapowiadano, że wymieniane będą od 1 lipca br. Sprawa ucichła?
Nowy dowód osobisty - wzbogacony o elektroniczny nośnik danych, tzw. chip – ma umożliwić
składanie podpisu elektronicznego, pozwalającego na dokonywanie czynności prawnych w
urzędach administracji publicznej. Ma być również wykorzystywany przy dostępie do rejestrów
publicznych, np. rejestru usług medycznych, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zmianie ma ulec także zawartość dowodu osobistego - oprócz części graficznej zostanie na nim
umieszczona warstwa elektroniczna, która ma m.in. zwiększyć poziom ochrony tego dokumentu przed fałszerstwami. Nowy dokument nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania oraz rysopisie. Prawdopodobnie wymiana dowodów ma się zacząć od 2015 r.,
ale oficjalnego komunikatu jeszcze nie wydano.
- Wiadomo, że dowód osobisty też może ulec uszkodzeniu. Niektórzy mieszkańcy naszej gminy zabezpieczają go przez uszkodzeniem specjalną folią, czy to dobry sposób?
Dowód osobisty nie może być oklejany, foliowany czy laminowany, ponieważ stanowi to przeszkodę w weryfikacji jego zabezpieczeń, takich jak elementy grawerowane, elementy zabezpieczeń utajnionych, hologram, OVI, co może również w znacznym stopniu utrudniać lub uniemożliwiać ocenę, czy dany dokument został podrobiony czy przerobiony.
- Kiedy w ogóle nasz dowód może być uznany za nieważny?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami unieważniane z urzędu są dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu. W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego następuje po trzech miesiącach od dnia, w którym
powstał obowiązek wymiany. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.
- Dziękujemy za rozmowę.

Straż Miejska informuje - Obowiązki zimowe
Jesteśmy tuz za progiem zimy astronomicznej i kalendarzowej. Okres ten, mimo niekwestionowanego swoistego piękna, niesie poważne zagrożenia w
harmonijnym funkcjonowaniu społeczeństwa i państwa. Przeciwdziałać negatywnym skutkom zimy musimy wszyscy. Od nas mieszkańców oczekuje
się niedużo, a mianowicie nasze obowiązki sprowadzają się do bieżącego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż posiadanych nieruchomości (mogą to też być nieruchomości niezamieszkane, np. dom w remoncie). Zanieczyszczenia z chodników należy
gromadzić w małych pryzmach na tychże chodnikach w pobliżu ich granicy z jezdnią. Odbiór pryzm zgromadzonych przy krawężnikach chodników należy do zadań własnych zarządcy drogi. Obowiązki właścicieli, użytkowników, dzierżawców a nawet lokatorów nieruchomości (decyduje treść umowy
najmu) sprowadzają się nie tylko do usuwania „narzutów” na chodnik ciągnący się wzdłuż posesji, ale także do przeciwdziałania gołoledzi (posypanie
powierzchni chodników piaskiem bądź żwirem – nie popiołem i śmieciami). Uwaga ! Obowiązki sprzątania chodników nie rozciągają się na teren jezdni, tę sprząta właściciel drogi lub wynajęte przez niego inne podmioty świadczące usługi w tym zakresie. Podejmując temat ostrzega się mieszkańców
posesji przed usuwaniem nieczystości, w tym śniegu, ze swojego obejścia czy podwórza na chodnik lub jezdnię – takie działanie jest czynem zabronionym podlegającym sankcjom administracyjnym bądź nawet karnym (np. jeżeli doprowadzi to do wypadku drogowego). Obowiązki mieszkańców w
zakresie przeciwdziałania skutkom zimy rozciągają się ponadto do systematycznego usuwania nawisów śnieżnych gromadzących się na krawędzi dachów, jak też do usuwania
nawisów lodowych (sople lodu) w przypadku, gdy zagrażają one życiu i zdrowiu ludzi. Tragiczne zdarzenia mające miejsce w ostatnich latach, w następstwie przeciążenia dachów śniegiem i lodem, spowodowały zaangażowanie się w sprawę organów administracji rządowej, która egzekwuje opisane nakazy w sposób zasadniczy. Przedstawioną wyżej problematykę reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 września 1996r. (Dz.U. tekst jednolity 2012 r. poz. 391) oraz Uchwała Nr XXVI/208/2013

Apel Straży Miejskiej !!!
Hasło solidarności społecznej zastanawia, wzrusza, aktywizuje, ale również zobowiązuje. Szczególnego znaczenia nabiera ono w problematyce ludzi bezdomnych oraz ludzi
niezaradnych życiowo. Ludzie ci są wśród nas. Nie możemy być wobec nich bierni i obojętni – homo homini amicus esse debet („Człowiek powinien być dla człowieka przyjacielem”). Stąd Straż Miejska zwraca się z gorącym apelem do Szanownych Mieszkańców naszej Gminy o informacje w sprawie ludzi bezdomnych, ludzi żyjących w ubóstwie i
biedzie. Dotrzemy do nich z pomocą. Jednak uwarunkowana jest ona od naszego rozeznania sprawy, co uzasadnia nasz apel i nasze oczekiwania spotęgowane aktualnie
okresem zbliżającej się zimy. Telefony kontaktowe do Straży Miejskiej: 68 347 45 60 i 602 754 271 (7:00—17:00).
Komendant Straży Miejskiej Tomasz Hibner

