
Puchar Lidera Lokalnej 
Ekologii 2012/2013 zdobyty!

Jednomyœlne „TAK” dla wykona-
nia bud¿etu miasta i gminy za
2012 rok wyrazili radni Rady Miej-
skiej Ostrzeszów, udzielaj¹c abso-
lutorium Panu Burmistrzowi Mariu-
szowi Witkowi. Jedno z najwa¿-
niejszych g³osowañ w ci¹gu roku
odby³o siê podczas XXXIII Sesji RM
w dn. 27 czerwca br. 

Po jednomyœlnym poparciu uchwa³y
absolutoryjnej, Pan Burmistrz Mariusz
Witek serdecznie podziêkowa³ radnym
za zaufanie i udzielone poparcie, a

swojemu zastêpcy i wspó³pracowni-
kom – za pomoc i wsparcie przy reali-
zacji tego nie³atwego, 22. w historii
samorz¹du gminnego, bud¿etu.

Dnia 21 czerwca 2013 r., w Szkole Podstawowej
w Potaœni w uroczystej atmosferze z piêkn¹ insceni-
zacjê m³odzie¿y szkolnej w tle, odby³o siê podsumo-
wanie X edycji Konkursu o zdobycie Pucharu Lidera
Lokalnej Ekologii. Uczestnictwo w konkursie by³o dla
uczniów i przedszkolaków okazj¹ do zdobycia no-
wych doœwiadczeñ, pog³êbienia wiedzy na temat re-
lacji cz³owiek – przyroda, poszanowania przyrody, od-
powiedzialnoœci i szacunku dla pracy swojej i innych. 

W tegorocznych zmaganiach konkursowych wziê³o udzia³ 10
placówek: 3 przedszkola, 6 Szkó³ Podstawowych i 1 gimnazjum

Oceniaj¹c poszczególne konkurencje wy³oniono Laure-
atów X edycji Konkursu Ekologicznego o zdobycie Lidera
Lokalnej Ekologii 2012/2013

I m. ZDOBY£A SZKO£A PODSTAWOWA W OLSZYNIE
II m. ZDOBY£O PRZEDSZKOLE NR 6  im. MISIA USZATKA
III m. ZOBY£A SZKO£A PODSTAWOWA W ROJOWIE

Laureatom gratulujemy, wszystkim placówkom dziêku-
jemy za udzia³ w konkursie i zapraszamy do kolejnej ju¿
XI edycji konkursu o zdobycie Lidera Lokalnej Ekologii. 

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 na nieruchomoœæ gruntow¹ przeznaczon¹ do dzier¿awy:
- czêœæ dzia³ki nr 134 o pow. 0,3200 ha, po³o¿onej w gminie Ostrzeszów we wsi Rogaszyce, któr¹ wydzier¿awia siê z
przeznaczeniem pod uprawy rolne. Okres dzier¿awy – 3 lata.

Informacja  pokój nr 26, tel. 62/ 732 06 22.
B U R M  I S T R Z

w.z. mgr in¿. Pawe³ Uœcinowicz
Zastêpca Burmistrza

O B W I E S Z C Z E N I E
O WY£O¯ENIU DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU 

„MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU

DZIA£KI NR EWID. 2331/6  PO£O¯ONEJ W OSTRZESZOWIE”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 w zwi¹zku z  art. 54 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wy³o¿eniu
do publicznego wgl¹du projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr ewid.
2331/6 po³o¿onej w Ostrzeszowie” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko w dniach od 10 lipca 2013r.
do 31 lipca 2013r. w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów w godz.
od  9:00 do 14:00 pok.nr 88 (III p.).  
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 31 lipca 2013r. o godz. 12:00 w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów  ul.
Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, sala nr 17.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego, mo¿e
wnieœæ uwagi.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów,  z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia  16 sierpnia 2013r. 

Jednoczeœnie na podstawie art.54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) informujê o: 

przeprowadzaniu  strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, 

której przedmiotem jest prognoza do ww. projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, w tym prognozy
oddzia³ywania na œrodowisko. 
Z niezbêdn¹ dokumentacj¹ sprawy mo¿na zapoznaæ siê w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów ul. Zamkowa
31, 63-500 Ostrzeszów.  
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko zainteresowani, w wy¿ej okreœlonym terminie,
mog¹ sk³adaæ uwagi i wnioski z zakresu ochrony œrodowiska w formie pisemnej, ustnie do protoko³u, albo za
pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej na adres gpo-architekt@ostrzeszow.pl bez koniecznoœci opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrzeœnia 2001r. o bezpiecznym
podpisie elektronicznym) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2013 r.  
W temacie wniosku lub uwagi do prognozy nale¿y wpisaæ „Prognoza–plan–dzia³ka nr ewid. 2331/6”.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów.
W przedmiotowej sprawie postêpowanie o transgranicznym oddzia³ywaniu na œrodowisko nie jest prowadzone. 

Burmistrz Miasta i Gminy
Ostrzeszów

mgr in¿. Mariusz Witek

Twój Puls Tygodnia
wtorek - 2 lipca 2013 r.PROMOCJA6

Najlepsi ostrzeszowscy ekolodzy RADNI ZGODNI 
W SPRAWIE 
ABSOLUTORIUM

Krótko o wykonaniu bud¿etu za 2012 rok
- po wprowadzeniu wszystkich 17 zmian bud¿et miasta i gminy na koniec 
2012 roku wynosi³ po stronie dochodów 58.861.855 z³., natomiast 
po stronie wydatków 59.542.680 z³;

- planowane dochody w kwocie jak wy¿ej wykonane zosta³y w 101,4%, 
tj. 59.713.855 z³ i s¹ wy¿sze od wykonania dochodów 2011 roku o 5,1%;

- wed³ug wstêpnych danych Ministerstwa Finansów dochody wszystkich 
samorz¹dów w kraju za 2012 rok wynios³y 177,2 mld z³ i by³y wy¿sze 
od wykonania dochodów 2011 roku o 3,6%;

- planowane wydatki w kwocie jak wy¿ej wykonane zosta³y w 95,0%, 
tj. 56.582.980 z³ i s¹ wy¿sze w stosunku do wykonania wydatków 2011 
roku o 3,5%;

- wed³ug wstêpnych danych Ministerstwa Finansów wydatki wszystkich 
samorz¹dów w kraju za 2012 rok wynios³y 179,9 mld z³ i by³y ni¿sze 
od wykonania wydatków 2011 roku o 0,7%;

- sp³acono w 2012 roku 3.000.000 z³ zaci¹gniêtych w latach poprzednich 
rat kredytów, nie zaci¹gaj¹c planowanego w uchwale bud¿etowej kredytu;

- ³¹czne zad³u¿enie gminy z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów na koniec 2012
roku wynios³o 22.270.000 z³ i uleg³o obni¿eniu w stosunku do koñca
2011 roku o 11,9 % /25.270.000 z³/.

- w 2012 roku jednostki samorz¹du terytorialnego planowa³y deficyt
w wysokoœci 13,5 mln z³, natomiast wed³ug wstêpnych danych, bu-
d¿ety JST zamknê³y siê zbiorczo deficytem w kwocie 2,7 mld z³;

- w 2012 roku nasza gmina nie udziela³a ¿adnych porêczeñ i gwarancji.

Burmistrz
podziêkowa³ 
za udzielone
poparcie


