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Wspomó¿ ostrzeszowski rynek!

Aby oddaæ swój g³os na ostrzeszowski rynek  nale¿y odwiedziæ portal 
Naszemiasto.pl wpisuj¹c w wyszukiwarce: poznan.naszemiasto.pl, 

wybraæ z menu górnego kategoriê Wydarzenia 
i odszukaæ artyku³ z dn. 8.10.2011 r.

„Plebiscyt - Wybieramy najpiêkniejszy rynek w Wielkopolsce”, 
a nastêpnie klikn¹æ na przycisk pod zdjêciem wybranego rynku.   

Ostrzeszowski rynek liczy na Twoje wsparcie!
Konkurs potrwa do 31 paŸdziernika 2011 r.

Wtedy przekonamy siê, które miasto ma naj³adniejszy rynek w regionie!

O G £ O S Z E N I E
Dzia³aj¹c na podstawie:
- art. 27, art. 28  ust. 1 – 3, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40, art. 41, ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2 , art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomoœciami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.),

- § 2 ust. 1,2, § 4 ust. 1-7, §6 ust. 1 i 2 ,§ 13 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004 r.),

- Uchwa³y Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr VIII/52/2007   Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 maja 2007  r.
w sprawie: zbycia nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Rogaszycach, gmina Ostrzeszów.

- Zarz¹dzenia Nr 62/2011  Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów, z dnia  25 sierpnia 2011 r.

Podaje siê do publicznej wiadomoœci og³oszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowych

Nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Opisana nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KZ1O/00035893/2, dzia³ III i IV powy¿szej ksiêgi wieczystej nie zawieraj¹ ¿adnych wpisów.
Nieruchomoœæ  ta nie jest obci¹¿ona ani w inny sposób ograniczona, nie jest przedmiotem postêpowania egzekucyjnego  ani zabezpieczaj¹cego.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug  (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póŸn. zm.) sprzeda¿ tej nieruchomoœci
jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
Przedmiotowa dzia³ka nie jest objêta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze zmian¹ Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ostrzeszów, uchwalonym Uchwa³¹ Nr X/57/2011.
Z dnia 27 czerwca 2011 r. dzia³ka nr  434/6 oznaczona jest symbolem M2 – tereny wielofunkcyjne o dominuj¹cym udziale zabudowy mieszkaniowej z udzia³em
zabudowy zagrodowej.
Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych z dnia 03 lutego 1995 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 121, poz. 1286 z 2004 r. z pó¿n. zm.), nabywca
nieruchomoœci musi uzyskaæ wy³¹czenie z produkcji u¿ytków rolnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowê.
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, ¿e I przetarg ustny nieograniczony na wy¿ej wymienion¹ nieruchomoœæ, odbêdzie siê w dniu 24 listopada
2011 r.  (czwartek ), o godz. 10.00
w lokalu Urzêdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, przy ul. Zamkowej nr 31, - pokój nr 17.
Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winny wp³aciæ wadium w wysokoœci: 12 400- z³, na konto depozytowe Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów w Banku
Zachodnim S.A. I/Oddzia³  Ostrzeszów nr konta:  93 1090  1173  0000 0000 1700 6081, najpóŸniej do dnia: 18 listopada 2011 r., z dopiskiem – I przetarg
Rogaszyce,  (dowód wp³aty nale¿y okazaæ na przetargu).
Post¹pienie wynosi nie mniej ni¿: 1.300,00 z³. Cena osi¹gniêta w przetargu stanowi cenê nabycia nieruchomoœci.
Cena sprzeda¿y p³atna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzêdu M i G w Ostrzeszowie, w WBK S.A. I/Oddzia³ Ostrzeszów nr konta: 25 1090
1173  0000  0000  1700  5753.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet nabycia, a wadia wp³acone przez pozosta³e osoby zwraca siê, nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty zamkniêcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³, od zawarcia umowy.
W ci¹gu 21 dni, od daty zamkniêcia  przetargu, zostanie ustalony termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej. Na przetarg
nale¿y przybyæ z dokumentem to¿samoœci oraz nale¿y przed³o¿yæ nr NIP.
Og³oszenie o przetargu zamieszone jest w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznych Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów, adres strony
www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl – menu: Obwieszczenia, komunikaty.
Organizator przetargu mo¿e przetarg odwo³aæ.
Informacja – pokój nr 26, telefon 62/ 732-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ 

w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów ul. Zamkowa 31

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomoœciami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.),

zosta³ wywieszony wykaz na nieruchomoœæ przeznaczon¹ do dzier¿awy,
oznaczon¹ jako:

czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 3710 o pow. 140 m2,

po³o¿on¹ w Ostrzeszowie, zapisan¹ w ksiêdze wieczystej KW nr 40162
z przeznaczeniem pod uprawy ogrodowe. Okres dzier¿awy 3 lata.

Informacja  pokój nr 26, tel. 62/ 732 06 22 BURMISTRZ
Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr in¿. Mariusz Witek

Miejsko - Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Ostrzeszowie realizuje projekt systemowy „Inwestujê w siebie” w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia³anie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
oœrodki pomocy spo³ecznej. Beneficjentami projektu od m-c maja br. by³a grupa 20 osób z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów. Jednak¿e z powodu podjêcia
zatrudnienia przez jednego z beneficjentów w m-c sierpniu br. grupa docelowa uleg³a pomniejszeniu. Zgodnie z przyjêtym harmonogramem w m-c
sierpniu br. odby³ siê piknik integracyjny dla beneficjentów oraz cz³onków ich rodzin. Miejscem pikniku by³o Gospodarstwo Agroturystyczne „Celinka”
w Parzynowie. W ramach spotkania zorganizowane zosta³y zabawy z nagrodami a najm³odsze dzieci mia³y mo¿liwoœci skorzystania z zamku dmuchanego.
Ponadto atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni wokó³ obiektu, pozwoli³o na spacery i zabawy na ³onie natury. Wszyscy uczestnicy pikniku mieli
zagwarantowany ciep³y posi³ek w tym potrawy z grilla, lody, ciasto i zimne napoje.
W ramach aktywnej integracji od m-c wrzeœnia br., 16 kobiet uczestniczy w kursie opiekunki dla dziecka z elementami ratownictwa medycznego, natomiast
3 mê¿czyzn bierze aktywny udzia³ w kursie magazyniera z obs³ug¹ programu komputerowego oraz wózka wid³owego. Projekt wspó³finansowany jest ze
œrodków europejskich w ramach EFS.

„INWESTUJÊ W SIEBIE” Z MGOPS-em

Pomó¿my poszkodowanym 
w wyniku nawa³nicy

W wyniku silnej burzy z nawa³nic¹, jaka nawiedzi³a 5 wrzeœnia br. obszar
po³udniowo - wschodniej Wielkopolski, liczne domy i gospodarstwa rolne
zosta³y zniszczone lub uszkodzone. 
Wielkopolska Izba Rolnicza rozpoczê³a zbiórkê publiczn¹, która potrwa do
koñca paŸdziernika br., a zebrane w ten sposób œrodki zostan¹ przekazane
na pomoc poszkodowanym. Wszystkie dobrowolne datki prosimy kierowaæ
na specjalnie utworzone konto bankowe (szczegó³y poni¿ej).
Ka¿da kwota jest wa¿na i mo¿e pomóc! Dziêkujemy za przy³¹czenie siê do akcji.

Wielkopolska Izba Rolnicza 61-626 Poznañ, ul. Golêciñska 9
Konto nr: 71 8430 0009 0018 9662 0000 0101

Tytu³ wp³aty: Pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawa³nicy

Które miasto w Wielkopolsce ma
najpiêkniejszy rynek?

Ju¿ dziœ zag³osuj w plebiscycie
portalu Naszemiasto.plfo
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Konkurs ofert dla organizacji pozarz¹dowych
Przypominamy, ¿e na podstawie Zarz¹dzenia nr 74/2011 Burmistrza MiG 

z dnia 23 wrzeœnia 2011r.
zosta³y og³oszone otwarte konkursy ofert na realizacjê zadañ publicznych 

w 2012 roku, zlecanych na podstawie ustawy o po¿ytku publicznym
i o wolontariacie, oraz okreœlone wymagania, jakie musz¹ spe³niaæ 

ww. oferty konkursowe.
Termin sk³adania ofert mija 28 paŸdziernika 2011 r.!

Pe³na treœæ Zarz¹dzenia nr 74/2011 wraz z za³¹cznikami znajduje siê
w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG 
www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl,

na tablicy og³oszeñ w UMiG w Ostrzeszowie, I piêtro oraz  w poprzednim
wydaniu Informacji Samorz¹dowych z dn. 4 paŸdziernika br. 

Mieszkanka naszej gminy, Pani Franciszka Nowak
6 paŸdziernika br. obchodzi³a 100. urodziny. 

Z tej okazji  gratulacje oraz najlepsze ¿yczenia
urodzinowe  z³o¿yli: Burmistrz MiG Ostrzeszów

Pan Mariusz Witek oraz Kierownik USC 
w Ostrzeszowie Pani Anna Wolna.

Dostojnej Jubilatce, raz jeszcze przesy³amy ¿yczenia
kolejnych stu lat w zdrowiu, spokoju 

i szczêœciu rodzinnym.

Piêkny jubileusz Pani Franciszki Nowak


