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Podgórnym, na stanowisku inspektora ds. inwestycji, koor-
dynując procesy realizacji przedsięwzięć komunalnych oraz 
aktywnie uczestnicząc w pozyskiwaniu środków z fundu-
szy zewnętrznych. Liczymy, że wiedza z zakresu prawa 
budowlanego i zamówień oraz doświadczenie w pracy 
w administracji samorządowej pomoże w sprawnym prze-
prowadzaniu zaplanowanych inwestycji miejskich.

Nową obsadę, od czerwca będzie miało Biuro Rady 
Miasta. Z prawie 30 ofert, które napłynęły na konkurs, 
najwyżej oceniono dwie kandydatury: Katarzyny Szóstak 
oraz Agnieszki Głowackiej-Bartkowiak. Do głównych 
obowiązków obu pań będzie należało zapewnienie ob-
sługi administracyjnej Rady Miasta (przygotowywanie 
sesji, posiedzeń poszczególnych komisji, przygotowanie 
projektów uchwał) oraz informowanie mieszkańców 
o bieżących działaniach podejmowanych przez Radę 
Miasta.  (o.-md)
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W wyniku przeprowadzonych konkursów, od 
czerwca w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie roz-
poczną pracę nowi pracownicy.

Nowi pracownicy Urzędu Miejskiego

W dniach 10-11 maja 2007 Związek Miast Polskich 
zorganizował w Lublinie konferencję, której tematem 
był System Analiz Samorządowych wspomagający mo-
nitorowanie usług publicznych w miastach. Puszczyko-
wo reprezentował Maciej Dettlaff, sekretarz miasta.

System ma na celu dokładne zdiagnozowanie sytu-
acji rozwojowej miasta wraz z umożliwieniem porów-
nania z innymi jednostkami o podobnym charakterze. 
Dotychczas, od 1997 roku badanie z wykorzystaniem 
technik internetowych, zostało przeprowadzone sied-
miokrotnie.

System zbiera wiedzę z czterech obszarów życia 
publicznego: kultury, oświaty, pomocy społecznej 
oraz transportu. Podczas pierwszej części konferencji 
podsumowano dotychczasowe rezultaty wdrażania 
systemu, próbując wyodrębnić generalne tenden-
cje zmian zachodzących w środowiskach miejskich 
w okresie przeprowadzania analizy. System jest cen-
nym narzędziem, które może wspomagać codzienne 
zarządzanie miastem, będąc bieżąco aktualizowanym 
raportem o jakości świadczonych usług publicznych.

Aktualnie Związek Miast Polskich przystępuje do 
realizacji projektu rozbudowującego System Ana-
liz Samorządowych o kolejne elementy: gospodarkę 
mieszkaniową oraz infrastrukturę techniczną. Przed-
sięwzięcie jest współfinansowane ze środków Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego,

Celem podejmowanych działań jest usystematyzowa-
nie współpracy i szeroka wymiana doświadczeń między 
samorządami, promująca dobre praktyki oraz nowocze-
sne rozwiązania, sprawdzające się w zarządzaniu zarów-
no w Polsce, jak i w Norwegii (partnerem w projekcie jest 
Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych).

Do największych korzyści, jakie przyniesie Miastu 
Puszczykowo uczestnictwo w opisywanym projekcie, 
należy zaliczyć stworzenie standardu zbierania danych 
na temat funkcjonowania poszczególnych sfer życia 
publicznego wraz z możliwością porównania z inny-
mi małymi miastami o podobnym charakterze. Jest 
to bardzo potrzebne zarówno przy bieżącym zarzą-
dzaniu miastem, opracowywaniu kolejnych budżetów 
oraz planów strategicznych, jak również przy wnio-
skowaniu o fundusze zewnętrzne.  (o.-m.d.)

System Analiz Samorządowych

W związku z rosnącymi zaległościami podatkowymi: po-
datku od nieruchomości oraz podatku od środków transpor-
towych, Burmistrz Miasta Puszczykowa przypomina o obo-
wiązku terminowego wpłacania należności z tych tytułów.

Dług mieszkańców wobec miasta za rok 2006 wy-
nosi 462815,26 zł.

Po przeprowadzonej w zeszłym roku kontroli, Najwyż-
sza Izba Kontroli skierowała do urzędu zalecenia, nakazu-
jące zwiększenie zakresu egzekucji administracyjnej.

Dłużnicy trafią do Krajowego Rejestru Długów
W związku z tym, Urząd Miejski zamierza w lipcu 

br. podpisać umowę z Krajowym Rejestrem Długów, 
dotyczącą umieszczania w rejestrze zalegających z za-
płatą podatków.

Z uwagi na fakt, iż takie rozwiązanie nie jest przy-
jemne dla podatników, Burmistrz Miasta Puszczyko-
wa prosi dłużników o możliwie szybkie uregulowanie 
wszelkich zobowiązań.  (o.-p.s.)

Kierownikiem nowopowstałego Referatu Inwestycji 
i Zamówień Publicznych została pani Grażyna Nowicka. 
Dotychczas pracowała w Urzędzie Gminy w Tarnowie 
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