
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 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.),

zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci gruntowej, przeznaczonej do dalszej dzier¿awy na rzecz
dotychczasowego dzier¿awcy, po³o¿onej w gminie Ostrzeszowie, we wsi Rojów, oznaczonej jako
dzia³ki ewidencyjne nr: 996/15 o pow. 2,2336 ha oraz 996/16 o pow. 11,1861 ha, grunt
wydzier¿awia siê z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 
Okres dzier¿awy do dnia 15 marca 2015r.

Informacja  pokój nr 26, tel. 62/ 732 06 22.
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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 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.),

zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci gruntowej, po³o¿onej w Ostrzeszowie w rej. ul. Zamkowej:
dzia³ka ew. nr 2285/4 o pow. 0,0109 ha, zap. w Kw KZ1O/000035942/1, przeznaczonej do
sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym. 
Przedmiotowa nieruchomoœæ jest zabudowana stacj¹ transformatorow¹ nr 22314. Zbycie
nieruchomoœci nastêpuje na cel publiczny, tj. realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, który
jest celem statutowym dla ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzia³ w Kaliszu. 

Informacja  pokój nr 26, tel. 62/ 732 06 22.
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Twój Puls Tygodnia
wtorek - 27 sierpnia 2013 r.PROMOCJA6

W imieniu samorz¹du 
Miasta i Gminy Ostrzeszów

Program uroczystoœci: 
odœpiewanie hymnu pañstwowego,
uczczenie pamiêci ofiar II wojny œwiatowej przy dŸwiêkach
syreny,
s³owo okolicznoœciowe,
z³o¿enie wieñców i  kwiatów przez delegacje,
modlitwa w intencji ofiar II wojny œwiatowej.

Wyp³ata 
œwiadczeñ 
w MGOPS

Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Ostrzeszowie jako organ prowadz¹-
cy postêpowanie w sprawach œwiadczeñ
rodzinnych i œwiadczeñ z funduszu alimen-
tacyjnego informuje o nowym okresie
zasi³kowym 2013/2014 w œwiadczeniach
rodzinnych i funduszu alimentacyjnym,
w którym to podstaw¹ do przyznania
œwiadczeñ bêd¹ dochody rodziny za 2012
rok (jest to rok bazowy) z uwzglêdnieniem
zmian (utraty i uzyskania dochodu) maj¹-
cych miejsce w roku bazowym lub po roku
bazowym. 

1. ŒWIADCZENIA RODZINNE
Nowy okres zasi³kowy w œwiadczeniach ro-
dzinnych rozpoczyna siê 01 listopada
i trwa do 31 paŸdziernika roku nastêpnego.
Przyjmowanie wniosków rozpoczyna siê od
01 wrzeœnia. Warunkiem wyp³aty œwiad-
czeñ rodzinnych w listopadzie jest z³o¿enie
wniosku wraz z dokumentami do 30 wrze-
œnia. 

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Nowy okres zasi³kowy w funduszu alimen-
tacyjnym rozpoczyna siê 1 paŸdziernika
i trwa do 30 wrzeœnia roku nastêpnego.
Przyjmowanie wniosków na nowy okres
zasi³kowy rozpoczyna siê od 01 sierpnia.
Warunkiem wyp³aty œwiadczeñ z funduszu
alimentacyjnego w miesi¹cu paŸdzierniku
jest z³o¿enie wniosku wraz z dokumentami
do 31 sierpnia.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e od dnia
16 wrzeœnia 2013 r. obs³uga interesantów
w sprawie œwiadczeñ rodzinnych i fundu-
szu alimentacyjnego odbywaæ siê bêdzie
wed³ug ni¿ej podanego harmonogramu:

poniedzia³ek, wtorek, œroda 11:00 - 15:00
czwartek, pi¹tek 7:00 - 11:00

Czas, w którym nie bêd¹ przyjmowane
wnioski jest niezbêdny do rozpatrzenia
wniosków i terminowego przygotowania
decyzji.

O ka¿dych zmianach, które maj¹ wp³yw na
prawo do œwiadczeñ rodzinnych, œwiad-
czeñ z funduszu alimentacyjnego (np. uzy-
skanie dochodu, zmiana sk³adu rodziny,
niekontynuowanie nauki przez dziecko,
które ukoñczy³o 18-ty rok ¿ycia) œwiadcze-
niobiorca jest zobowi¹zany poinformowaæ
organ wyp³acaj¹cy wnioskowane œwiadcze-
nia. Nienale¿nie pobrane œwiadczenia pod-
legaj¹ zwrotowi (art. 30 ustawy o œwiadcze-
niach rodzinnych, art. 23. ustawy o pomo-
cy osobom uprawnionym do alimentów).

SKORZYSTAJ Z BEZP£ATNEGO BADANIA 
MAMMOGRAFICZNEGO

W najbli¿szym czasie kilkukrotnie do Ostrzeszowa zawitaj¹
mammobusy, w których bêdzie mo¿na przeprowadziæ
nieodp³atne badania mammograficzne w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi finansowanego przez NFZ. 

Z bezp³atnych badañ korzystaæ mog¹ Panie w wieku 50 – 69 lat (roczniki 1944
– 1963), które nie mia³y wykonywanej mammografii w ostatnich 2 latach (chy-
ba, ¿e otrzyma³y w ramach Programu wskazania do wykonania badañ powtór-
nych po up³ywie 12 miesiêcy). Panie nie spe³niaj¹ce tych kryteriów wiekowych
bêd¹ mog³y wykonaæ badanie za okazaniem skierowania oraz dokonaniem
op³aty. 

Z badañ mammograficznych w Ostrzeszowie bêdzie mo¿na skorzystaæ w na-
stêpuj¹cych terminach:

• 11 wrzeœnia (œroda)
Miejsce: przy jednostce OSP Ostrzeszów (ul. Sportowa)
Organizator: MAMMO-MED Centrum Diagnostyki i Us³ug Medycznych (Gdañsk)
Rejestracja: tel. (58) 325 76 02, (58) 325 76 05
Godziny badañ: 9.00 – 13.00 oraz 14.00 – 17.00

• 12 wrzeœnia (czwartek)
Miejsce: parking ko³o OCK (ul. Gorgolewskiego)
Organizator: FADO Centrum Us³ug Medycznych (Gdynia)
Rejestracja: tel. (58) 666 2 444, 801 080 007
Godziny badañ: 9.00 – 17.00

• 17 wrzeœnia (wtorek)
Miejsce: przy jednostce OSP Ostrzeszów (ul. Sportowa)
Organizator: DIAGNOSTYKA-LARGO (Poznañ)
Rejestracja: tel. (61) 44 81 384, 510 137 571, (61) 222 37 00
Godziny badañ: 9.00 – 17.00

• 9 paŸdziernika (œroda)
Miejsce: przy jednostce OSP Ostrzeszów (ul. Sportowa)
Organizator: DIAGNOSTYKA-LARGO (Poznañ)
Rejestracja: tel. (61) 44 81 384, 510 137 571, (61) 222 37 00
Godziny badañ: 9.00 – 17.00

WNIOSKI DO BUD¯ETU
NA 2014 ROK

Urz¹d Miasta i Gminy informuje, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
procedur¹ uchwalania bud¿etu miasta i gminy, do dnia 15
wrzeœnia 2013 roku mo¿na sk³adaæ pisemne wnioski doty-
cz¹ce realizacji zadañ w 2014 roku. Powy¿sze wnioski mo¿-
na sk³adaæ w Biurze Obs³ugi Interesanta (pok. nr 13, parter)
Urzêdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.

serdecznie zapraszamy na uroczystoœæ upamiêtniaj¹c¹
74. rocznicê agresji hitlerowskiej na Polskê, 

która odbêdzie siê
w niedzielê 1 wrzeœnia 2013 r. o godz. 1200 

na cmentarzu katolickim 
przy kwaterach ofiar II wojny œwiatowej.
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