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KARTA DU¯EJ RODZINY
W OSTRZESZOWIE
Przypominamy, ¿e Miejsko – Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Ostrzeszowie  realizuje
ogólnopolski program KARTA DU¯EJ RODZINY.

CO TO JEST?
Projekt skierowany jest do rodzin zamieszka³ych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów,
maj¹cych na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukoñczenia 18 roku ¿ycia
lub w przypadku dziecka kontynuuj¹cego naukê do ukoñczenia 25 roku ¿ycia lub bez
ograniczeñ wiekowych w przypadku dziecka niepe³nosprawnego legitymuj¹cego siê
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, niezale¿nie od sytuacji materialnej. 
JE¯ELI CHCESZ:
• otrzymaæ informacje na temat Karty Du¿ej Rodziny;
• otrzymaæ wniosek o przyznanie Karty Du¿ej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Du¿ej Rodziny;
• z³o¿yæ wniosek o przyznanie Karty Du¿ej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Du¿ej Rodziny;
ZG£OŒ SIÊ DO:
Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Ostrzeszowie mieszcz¹cego siê przy ul. Zamkowej 31, parter
UMiG Ostrzeszów, biuro nr 3.
Informacje udzielane s¹ tak¿e drog¹ telefoniczn¹ pod numerem telefonu 62/ 732 06 67.
Druki wniosków mo¿na pobraæ www.mpips.gov.pl

INNE PRZYDATNE LINKI:
www.mpips.gov.pl -> zak³adka Wsparcie dla rodzin z dzieæmi
www.rodzina.gov.pl -> zak³adka Du¿a rodzina
www.kartaduzejrodziny.pl

ŒWIADCZENIA RODZINNE I Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Ostrzeszowie jako organ prowadz¹cy postêpowanie w sprawach œwiad-
czeñ rodzinnych i œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego informuje o nowym okresie zasi³kowym 2014/2015 w œwiad-
czeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, w którym to podstaw¹ do przyznania œwiadczeñ bêd¹ dochody rodzi-
ny za 2013 rok (jest to rok bazowy) z uwzglêdnieniem zmian (utraty i uzyskania dochodu) maj¹cych miejsce w roku
bazowym lub po roku bazowym. 

1. ŒWIADCZENIA RODZINNE
Nowy okres zasi³kowy w œwiadczeniach rodzinnych rozpoczyna siê 01 listopada  i trwa do 31 paŸdziernika roku nastêp-
nego. Przyjmowanie wniosków rozpoczyna siê  od 01 wrzeœnia. Warunkiem wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych w li-
stopadzie jest z³o¿enie wniosku  wraz z dokumentami do 30 wrzeœnia. 
Od 1 listopada  br. kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do zasi³ku rodzinnego bêdzie wynosi³o 574 z³ na osobê w rodzi-
nie lub 664 z³, gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem
umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci  

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Nowy okres zasi³kowy w funduszu alimentacyjnym rozpoczyna siê 01 paŸdziernika i trwa do 30 wrzeœnia roku nastêp-
nego. Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasi³kowy rozpoczyna siê od 01 sierpnia. Warunkiem wyp³aty œwiad-
czeñ z funduszu alimentacyjnego w miesi¹cu paŸdzierniku jest z³o¿enie wniosku wraz  z dokumentami
do 31 sierpnia.
Od 1 listopada kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego nie ulega zmianie i  na-
dal bêdzie wynosi³o 725 z³ na osobê w rodzinie.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e od dnia 15 wrzeœnia 2014 obs³uga interesantów w sprawie œwiadczeñ rodzin-
nych i funduszu alimentacyjnego odbywaæ siê bêdzie wed³ug ni¿ej podanego harmonogramu:

PONIEDZIA£EK, WTOREK, ŒRODA:  1100-1500, 
CZWARTEK, PI¥TEK: 700-1100

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, œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego (np.
uzyskanie dochodu, zmiana sk³adu rodziny, nie kontynuowanie nauki przez dziecko, które ukoñczy³o 18-ty rok ¿ycia,
podjêcia pracy poza granicami kraju i inne) œwiadczeniobiorca jest zobowi¹zany poinformowaæ organ wyp³acaj¹cy wnio-
skowane œwiadczenia. Nienale¿nie pobrane œwiadczenia podlegaj¹ zwrotowi (art. 30 ustawy o œwiadczeniach rodzin-
nych, art.23. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

B U R M  I S T R Z
w.z. mgr in¿. Pawe³ Uœcinowicz

Zastêpca Burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31,
podano do publicznej wiadomoœci zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce

nieruchomoœciami (jedn. tekst Dz. U. z 2014r., 518 z póŸn. zm.),

wykaz nieruchomoœci gruntowych  po³o¿onych  w Ostrzeszowie, oznaczonych jako dzia³ki ewidencyjne nr:
• 1596 o pow. 0,0090 ha, zap. w Kw nr KZ1O/00043045/2,
• 1600 o pow. 0,0068 ha, zap. w Kw nr KZ1O/00043046/9,

przeznaczonych do sprzeda¿y, w trybie bezprzetargowym. Nieruchomoœci stanowi¹ w³asnoœæ Miasta i Gminy
Ostrzeszów. Grunty te zbywane s¹ z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomoœci
przyleg³ych, nie mog¹ byæ zagospodarowane jako odrêbne nieruchomoœci. 

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31,
zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.),

zosta³ wywieszony:
- wykaz nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do dzier¿awy, po³o¿onej we wsi Zaj¹czki, oznaczonej jako czêœæ dzia³ki
ew. nr 153 o pow. 0,4800 ha, któr¹ wydzier¿awia siê z przeznaczeniem pod uprawy rolne; okres dzier¿awy  -  3 lata;
- wykaz nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do dalszej dzier¿awy na rzecz dotychczasowego dzier¿awcy, po³o-
¿onej we wsi Potaœnia, obrêb Myje, oznaczonej jako czêœæ dzia³ki ew. nr 268/7 pow. 867 m2, któr¹ wydzier¿awia siê
z przeznaczeniem pod uprawy ogrodowe; okres dzier¿awy  -  3 lata.;
- wykaz nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do dalszej dzier¿awy na rzecz dotychczasowego dzier¿awcy, po³o-
¿onej w Ostrzeszowie, oznaczonej jako czêœæ dzia³ki ew. nr 2286/2 o pow. 4 m2, któr¹ wydzier¿awia siê z przezna-
czeniem pod gara¿ tymczasowy, nie zwi¹zany trwale z gruntem; okres dzier¿awy  -  3 lata;
- wykaz nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do dalszej dzier¿awy na rzecz dotychczasowego dzier¿awcy, po³o-
¿onej w Ostrzeszowie, przy ul. Cichej, oznaczonej jako czêœæ dzia³ki ew. nr 3710 o pow. 140 m2, któr¹ wydzier¿awia
siê z przeznaczeniem pod uprawy rolne: warzywniczo-ogrodnicze; okres dzier¿awy  -  3 lata;
- wykaz na nieruchomoœæ gruntow¹ przeznaczon¹ do dzier¿awy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, ozna-
czon¹ jako czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 719 o pow. 0,7700 ha, po³o¿on¹ w Siedlikowie, któr¹ wydzier¿awia siê
z przeznaczeniem pod uprawy rolne; okres dzier¿awy  -  3 lata,
- wykaz na czêœæ nieruchomoœci zabudowanej – wie¿y ciœnieñ, po³o¿onej w Ostrzeszowie, przy ul. Gen. W³adys³awa
Sikorskiego 54 o pow. 2 m2 (ostatnia kondygnacja), któr¹ wydzier¿awia siê na lokalizacjê urz¹dzeñ odbiorczo  – nadaw-
czych, s³u¿¹cych do retransmisji sygna³u Radia SUD; okres dzier¿awy 3 lata.

Informacja pokój nr 26, tel. 62 732 06 22

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31,

podano do publicznej wiadomoœci zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomoœciami (jedn. tekst Dz. U. z 2014r., 518 z póŸn. zm.),

wykaz nieruchomoœci gruntowej  po³o¿onej  w Ostrzeszowie, oznaczonej  jako dzia³ka ewidencyjna nr:
• 1593 o pow. 0,0137 ha, zap. w Kw nr KZ1O/000430044/5,

przeznaczonej do sprzeda¿y, w trybie bezprzetargowym. Nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Grunt ten zbywany jest z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ych,
nie mo¿e byæ zagospodarowany jako odrêbna nieruchomoœæ. 

B U R M  I S T R Z
w.z. mgr in¿. Pawe³ Uœcinowicz

Zastêpca Burmistrza
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Zastêpca Burmistrza


