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Podziêkowanie za Œwiêto Niepodleg³oœci
W imieniu organizatorów obchodów Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci  11 listopada w Ostrzeszowie, przygotowanych w ramach programu

„Wolne Miasto" sk³adamy serdeczne podziêkowania tym wszystkim, którzy wspó³tworzyli ich przebieg, w szczególnoœci:
- Patronom Honorowym: Marsza³kowi Województwa Wielkopolskiego Markowi WoŸniakowi, Instytutowi Pamiêci Narodowej oraz Oœrodkowi Pamiêæ i Przy-
sz³oœæ za okazan¹ pomoc i uœwietnienie obchodów,
- druhowi Komendantowi Stanis³awowi Stawskiemu, druhowi Micha³owi Szmajowi oraz harcerzom Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej za inicjatywê ob-
chodów Œwiêta w ramach programu „Wolne Miasto" oraz ogromny wk³ad pracy w realizacjê powy¿szego przedsiêwziêcia,
- Ksiêdzu Kanonikowi Paw³owi Maliñskiemu za prowadzenie Mszy œwiêtej w intencji Ojczyzny i wyg³oszone S³owo Bo¿e, oraz ksiê¿om koncelebransom
za udzia³ w odprawieniu Mszy,
- Ostrzeszowskiemu Centrum Kultury za przygotowanie koncertu patriotycznego „Serce Ojczyzny" oraz za pomoc w realizacji organizowanych zamierzeñ,
- orkiestrze miejskiej pod dyrekcj¹ Zenona Stobra³y oraz chórowi miejskiemu „Rex Cantorum" pod dyrekcj¹ Janusza Jurkiewicza za oprawê muzyczn¹ uroczystoœci,
- pocztom sztandarowym, kombatantom i harcerzom za uczestnictwo w obchodach,
- Komendzie Powiatowej Policji, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Miejskiej oraz wszystkim s³u¿bom za zabezpieczenie przemarszu oraz zapewnienie
nale¿ytego ³adu i porz¹dku podczas uroczystoœci,
- tym wszystkim, którzy w³¹czyli siê w organizacjê obchodów za zaanga¿owanie, okazan¹ pomoc i wsparcie.
Dziêkujemy zaproszonym goœciom, na czele z Andrzejem Grzybem - Pos³em do Parlamentu Europejskiego i And¿elik¹ Mo¿d¿anowsk¹ - Senator Rze-
czypospolitej Polskiej, dziêkujemy przedstawicielom organizacji spo³ecznych i politycznych, delegacjom oraz spo³eczeñstwu, a w szczególnoœci m³odzie-
¿y za udzia³ w obchodach tego œwiêta, upamiêtniaj¹cego 94. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci.
Sk³adamy równie¿ serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy odpowiadaj¹c na nasz apel udekorowali flagami pañstwowymi swoje zak³ady pracy, insty-
tucje oraz domy.

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 nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej we wsi
Jesiona, gmina Ostrzeszów, przeznaczonej do sprzeda¿y w trybie
bezprzetargowym, oznaczonej jako dzia³ka ewidencyjna numer 75/1
o pow. 0,0592 ha, bêd¹ca w³asnoœci¹ Miasta i Gminy Ostrzeszów, zap.
w Kw nr KZ1O/00042581/4.

Nieruchomoœæ ta jest zabudowana czêœci¹ budynku magazynowego
wybudowanego ze œrodków w³asnych Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej
„Jutrzenka” w Szklarce Myœlniewskiej, oraz w czêœci zbiornikami
podziemnymi paliw. 
Nieruchomoœæ nie jest objêta planem zagospodarowania przestrzennego.
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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 nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do
dalszej dzier¿awy, po³o¿onej w gminie Ostrzeszów, we wsi Szklarka
Myœlniewska, oznaczonej jako czêœci dzia³ki ewidencyjnej numer 613/8
o pow. 3,0000 ha, któr¹ wydzier¿awia siê z przeznaczeniem na staw rybny
na okres 1 roku.
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Urz¹d Miasta i Gminy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

K  O  M  U  N  I  K  A T
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Starosta Ostrzeszowski 

uprzejmie informuj¹, ¿e dnia

1 grudnia 2012 r. (sobota)
Urz¹d Miasta i Gminy oraz Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

odpracowuj¹ poniedzia³ek 24 grudnia 2012 r.,
który w zwi¹zku z powy¿szym bêdzie dla obu urzêdów dniem wolnym od pracy.   

1. Wymagania niezbêdne:
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych oraz korzystanie 

w pe³ni z praw  publicznych,
c) stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na stanowisku urzêdniczym i brak 

przeciwwskazañ do pracy przy komputerze,
d) wykszta³cenie wy¿sze, w szczególnoœci o kierunku zwi¹zanym z ochron¹ 

œrodowiska i gospodark¹ odpadami, 
e) zatrudnienie na stanowisku pracy o charakterze, podobnym do stanowiska 

objêtego naborem, lub - w przypadku niespe³nienia ww. warunku - co najmniej 
3-letni sta¿ pracy na stanowisku o charakterze administracyjno – finansowym,

f) niekaralnoœæ za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub 
umyœlne przestêpstwo skarbowe,

g) nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomoœæ zagadnieñ z zakresu ustaw: o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku 

w gminach, o odpadach, o finansach publicznych oraz prawa administracyjnego,
samorz¹dowego i prawa zamówieñ publicznych,

b) umiejêtnoœæ obs³ugi programów MS Office i Internetu,
c) sumiennoœæ, komunikatywnoœæ, samodzielnoœæ i umiejêtnoœæ pracy w zespole.   
3. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
a) ca³okszta³t spraw zwi¹zanych z wdro¿eniem i funkcjonowaniem systemu 

odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów,
b) obs³uga systemu informatycznego obs³uguj¹cego system odbioru odpadów 

komunalnych, utworzenie i sta³a aktualizacja bazy danych niezbêdnej
do prawid³owego prowadzenia spraw w ww. zakresie,

c) ustalanie op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu 
o sk³adane deklaracje, bazy danych i dostêpne informacje; przygotowywanie 
i wysy³anie decyzji oraz innych dokumentów w ww. zakresie, 

d) sta³a weryfikacja deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

e) wspó³udzia³ w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwa³
i aktów prawa miejscowego wymaganych ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach oraz ich sta³a weryfikacja,

f) wspó³udzia³ w przygotowaniu i prowadzeniu postêpowañ o udzielenie 
zamówieñ publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

g) przygotowanie oraz przedk³adanie odpowiednim organom przewidzianych 
prawem sprawozdañ i informacji dotycz¹cych gospodarowania odpadami
komunalnymi,

h) kontrolowanie, wspólnie ze Stra¿¹ Miejsk¹ i innymi uprawnionymi organami 
realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa dotycz¹cych
funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu 
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów,

i) wspó³praca z podmiotem prowadz¹cym odbiór odpadów, organami administracji
publicznej, organami ochrony œrodowiska oraz innymi uprawnionymi

podmiotami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
j) planowanie i inicjowanie dzia³añ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska w zakresie gospo-

darki odpadami, w tym prowadzenie kampanii informacyjnej wœród mieszkañców,
k) realizacja innych zadañ niezwi¹zanych z gospodark¹ odpadami komunalnymi, 

obejmuj¹cych w szczególnoœci: weryfikacjê wniosków o zatwierdzenie taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków 
wraz z przygotowaniem projektu uchwa³y w ww. sprawie, prowadzenie spraw 
zwi¹zanych z ochron¹ zwierz¹t oraz zadania wynikaj¹ce z potrzeb wydzia³u.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Stanowisko pracy zwi¹zane z: prac¹ przy komputerze, kontaktem z interesan-
tem, przemieszczaniem siê w budynku i poza nim, rozmowami telefonicznymi,
wyjazdami w teren. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek jest wy-
posa¿ony w windê dostosowan¹ dla osób niepe³nosprawnych. 
5. WskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych:  
W miesi¹cu poprzedzaj¹cym datê upublicznienia og³oszenia wskaŸnik zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, jest ni¿szy ni¿ 6
%.
6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) ¿yciorys (CV),
c) kserokopie dokumentów, potwierdzaj¹cych wymagane wykszta³cenie, 

sta¿ lub zatrudnienie, posiadane kwalifikacje i umiejêtnoœci, wzglêdnie 
niepe³nosprawnoœæ (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystaæ 
z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorz¹dowych)

d) oœwiadczenie kandydata o braku przeciwwskazañ zdrowotnych:
- do zatrudnienia na stanowisku urzêdniczym,
- do pracy przy komputerze.

e) oœwiadczenie kandydata, ¿e nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem s¹du 
za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne 
przestêpstwo skarbowe oraz o posiadaniu pe³nej zdolnoœci do czynnoœci 
prawnych i korzystaniu w pe³ni z praw publicznych,

f) podpisana odrêcznie klauzula: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustaw¹
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z póŸn. zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie w Biu-
rze Obs³ugi Interesanta (parter Urzêdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zam-
kowa 31) lub poczt¹ na adres Urzêdu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds.
gospodarki odpadami” w terminie do dnia 5 grudnia 2012 r. Aplikacje, które
wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczana na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej /www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/ oraz na
tablicy informacyjnej Urzêdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (I piêtro).

OG£ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZÊDNICZE DS. GOSPODARKI ODPADAMI

W zwi¹zku z prowadzanymi pracami nad wprowadzeniem nowego
systemu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy, rozpoczynamy
cykl informacji na ten temat. Kolejne informacje ju¿ za dwa tygodnie.

Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gminy
informuje, ¿e na stronie internetowej www.ostrzeszow.pl

(odnoœnik: Przetargi)
zamieszczono zaproszenie do z³o¿enia oferty

na wykonanie zamówienia dla Miasta i Gminy Ostrzeszów
o nazwie:

Prowadzenie targowisk miejskich 
w Ostrzeszowie w okresie

od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.


