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DY¯URY APTEK W OSTRZESZOWIE

ABSOLUTORIUM 
DLA BURMISTRZÓW

Jednog³oœnie i z aplauzem Radni Rady Miejskiej udzielili Burmi-
strzowi MiG w dniu 30 czerwca br. na XI Sesji absolutorium z wyko-
nania bud¿etu za 2010 rok. Z zwi¹zku z ubieg³orocznymi wyborami
samorz¹dowymi, wykonanie bud¿etu w 2010r. jest dzie³em dwóch
osób: Pana Stanis³awa Wabnica, który sprawowa³ funkcjê burmi-
strza przez wiêksz¹ czêœæ roku oraz Jego ówczesnego zastêpcy
i nastêpcy – Pana Mariusza Witka. St¹d Pan St. Wabnic by³ goœciem
honorowym XI Sesji RM i zaj¹³ miejsce obok obecnego w³odarza na-
szej gminy. Po wyra¿eniu przez radê aprobaty dla podejmowanych
dzia³añ, obydwaj Panowie podziêkowali Radnym za zaufanie,
a wspó³pracownikom za pomoc w realizacji bud¿etu.

Rada Miejska Ostrzeszów
w ubieg³ym roku podjê³a dwie
uchwa³y: uchwa³ê Nr
XXXV/259/2010 w sprawie za-
twierdzenia Planów Odnowy
Miejscowoœci Bledzianów, Kor-
pysy, Szklarka Myœlniewska,
Szklarka Przygodzicka na lata
2010-2017, oraz uchwa³ê Nr
XXXVI/264/2010 w sprawie za-
twierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowoœci Olszyna na lata 2010-
2017. Kolejnym etapem by³o
z³o¿enie wniosku o dofinanso-
wanie ze œrodków unijnych re-
montu sal wiejskich w ww. miej-
scowoœciach, który zosta³ oce-
niony pozytywnie, dziêki czemu
Miasto i Gmina Ostrzeszów uzy-
ska³a wsparcie finansowe z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013.

Celem jaki przyœwieca³ ca³ej
inwestycji by³a integracja spo-
³eczna mieszkañców terenów
wiejskich oraz wzrost jakoœci ich
¿ycia poprzez stworzenie do-
godnych warunków do organi-
zowania wa¿nych wydarzeñ
spo³eczno - kulturalnych: festy-
nów, do¿ynek, szkoleñ czy za-
baw okolicznoœciowych . 

Efekty zakoñczonych prac re-
montowo - wykoñczeniowych
mo¿na podziwiaæ na za³¹czo-
nych zdjêciach. W tym numerze
prezentujemy salê w Bledziano-
wie i Szklarce Przygodzickiej. Ko-
lejne miejscowoœci przedstawimy
w nastêpnych wydaniach Infor-
macji Samorz¹dowych. Mamy
nadziejê, ¿e odnowione i zmo-
dernizowane lokale bêd¹ s³u¿yæ
spo³ecznoœci lokalnej.

Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia³alnoœci Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiêbiorców, bêd¹cych
osobami fizycznymi, dzia³aj¹cych na terenie Polski. 

Spis ten prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra w³aœciwego do spraw gospodarki na
podstawie przepisów ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Obowi¹zuje nowy formularz CEIDG-1 wniosku o wpis do
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednoczeœnie zg³oszenie
do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzêdu skarbowego.Wniosek nale¿y wype³niæ przy u¿yciu kreatora, dostêpnego na podanych
poni¿ej stronach internetowych, który poprowadzi osobê dokonuj¹c¹ wpisu krok po kroku przez procedurê.Osoby sk³adaj¹ce wniosek
on-line musz¹ posiadaæ podpis elektroniczny lub profil zaufany. Je¿eli wniosek w bêdzie sk³adany w wersji papierowej w urzêdzie
gminy, to to¿samoœæ osoby fizycznej bêdzie sprawdzona na podstawie dokumentu to¿samoœci. 

Wiêcej informacji w zakresie procedur zwi¹zanych z zak³adaniem i prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej znajduje siê na stronach
internetowych:

www.firma.gov.pl                       www.ceidg.gov.pl
Od 1 lipca do koñca 2011 roku bêdzie trwa³o przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e wpisy w dotychczasowych ewidencjach gminnych tworzone by³y na przestrzeni lat w oparciu o zmieniaj¹ce

siê przepisy prawne, nale¿y dokonaæ aktualizacji: 
1. Kodów Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (obowi¹zuj¹ PKD2007);
2. Danych adresowych.
Nale¿y tak¿e uzupe³niæ wpis o numer PESEL lub (i) NIP oraz usun¹æ wielokrotne wpisy jednego przedsiêbiorcy – osoby fizycznej.

Zmiany w gminnej ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów nale¿y zg³aszaæ w UMIG
w Ostrzeszowie, II piêtro, pok. 59, tel. 62 732 06 29.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
INFORMUJE, ¯E NA TABLICY OG£OSZEÑ W URZÊDZIE MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW, UL. ZAMKOWA 31,

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

zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do dzier¿awy, po³o¿onej we wsi Potaœnia, obrêb Myje oznaczonej jako:

- czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr: 268/7 o pow. 1134 m2
- czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr: 268/7 o pow. 1065 m2
- czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr: 268/7 o pow. 1045 m2

Przedmiotowy grunt wydzier¿awia siê z przeznaczeniem pod uprawy ogrodowe.
Informacja - pokój 26,  tel. 62 732 06 22.

Dni robocze 20:00-22:00, niedziele i œwiêta 9:00-22:00

APTEKA                     TERMIN

Apteka „Zamkowa” 04.07. - 10.07.2011 r.
ul. Zamkowa 28

Apteka „Drofarm 3” 11.07. - 17.07.2011 r.

Apteka „Przyjazna” 18.07. - 24.07.2011 r.

Zapraszamy do nowych
sal wiejskich

Radni zgodnie wyrazli
swoje poparcie

Odpowiedzialni za gminne
finanse podziêkowali za
udzielone zaufanie

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr in¿. Mariusz Witek

PRZEDSIÊBIORCO! 
NOWE ZASADY EWIDENCJI 

DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ

Nowy
parkiet sali

zachêca
do zabawy

Pomieszczenia
gospodarcze

przy sali

Ca³kowicie zmodernizowana
sala w Bledzianowie

Pierwsza po remoncie biesiada
w Szklarce Przygodzickiej


