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W dniu Narodowego Święta Trzeciego Maja
przy figurze NMP (ul. Kościuszki)

o godz. 12.00 odprawiona zostanie

Msza Św. Koncelebrowana 
w intencji Ojczyzny.

Serdecznie zapraszamy również  
Mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów

do udziału w FESTYNIE MAJOWYM na dziedzińcu zameczku,
prosząc jednocześnie o wywieszenie flag państwowych.

Stowarzyszenie Ostrzeszowska 
Lokalna Grupa Działania posiada 
nowego, drugiego już partnera 
spoza granic naszego kraju, z któ-
rym podpisano umowę o współ-
pracy. Tym razem jest to niemiecka 
Lokalna Grupa Działania „Auerber-
gland”, działająca na obszarze trzy-
nastu gmin południowej Bawarii. 

Podstawowym celem wyjazdu 
sześcioosobowej grupy, która w 
dniach 27 – 30 marca 2008r. uda-
ła się do Bawarii, było nawiązanie 
współpracy oraz wymiana doświad-
czeń w realizacji programu Leader+. 
W dniu 28 marca 2008 roku, na 
wzgórzu Auerberg, prezes Stowa-
rzyszenia OLGD p. Iwona Wiorek, 
członek Zarządu Stowarzyszenia p. 
Ryszard Biel oraz Prezes bawarskiej 
Lokalnej Grupy Działania p. Heimo 
Schmid podpisali porozumienie o 
współpracy i wzajemnej pomocy w 
realizacji projektów w ramach unij-
nego programu Leader+. 

W trakcie wizyty przedstawicie-
le gmin tworzących stowarzyszenie 

„Auerbergland” zaprezentowali kil-
ka projektów, które zrealizowane 
zostały z udziałem unijnych środ-
ków w ramach programu Leader+. 
Wśród nich znalazły się m.in. hala 
wspinaczkowa oraz muzeum po-
święcone antycznemu, rzymskiemu 
szlakowi Via Claudia Augusta. 

Wizyta była również okazją do 
podzielenia się własnymi doświad-
czeniami z realizacji programu 

Leader+, który w Niemczech ma 
znacznie dłuższą historię niż  Pilo-
tażowy Program „Leader+” w Pol-
sce. Mając na uwadze nowy nabór 
wniosków na realizację projektów 
w ramach programu „Leader”, obie 
strony wyraziły przekonanie o przy-
szłej wzajemnej pomocy oraz pod-
trzymywaniu i rozszerzaniu nawią-
zanych kontaktów.      

IwOnA wIOreK
PrezeS OLGD

Kontrole Straży Miejskiej
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, że w maju br. 

Straż Miejska przeprowadzi kontrole w miejscowościach rogaszy-
ce, Kochłowy, Turze oraz w Ostrzeszowie (dzielnica nr 1) w zakresie 
przestrzegania uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/302/2006 w spra-
wie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i 
Gminy Ostrzeszów.

OGŁOSZENIE  
O LIKWIDACJI

Podaje się do publicznej wia-
domości, że na podstawie uchwa-
ły nr XVI/109/2008 Rady Miejskiej 
Ostrzeszów z dnia 27 marca 2008r.  
likwiduje się zakład budżetowy 
pod nazwą: Ośrodek Sportu i Re-
kreacji z siedzibą w Ostrzeszowie,  
ul. Kąpielowa 5.  

Wzywa się wierzycieli do zgła-
szania się w celu uzgodnienia wy-
sokości wierzytelności w terminie 
do dnia 31 maja 2008r.  

Osobą upoważnioną do wyko-
nywania czynności związanych z li-
kwidacją zakładu budżetowego na 
podstawie Zarządzenia Burmistrza 
Miasta i Gminy Ostrzeszów  nr 
21/2008  jest   p. Tomasz Pułkow-
nik (tel./fax 062 730 27 65).

z  uP.  BurMISTrzA
MGr TOMASz PułKOwnIK
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nr 9/2008
najważniejszym wydarze-

niem XVII sesji rady Miejskiej 
Ostrzeszów, która odbyła się w 
miniony czwartek, było udziele-
nie Burmistrzowi Miasta i Gminy 
absolutorium za 2007 rok. 

Realizacja ubiegłorocznego 
budżetu została pozytywnie za-
opiniowana przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Poznaniu oraz 
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. 
Ocenę tę podzielili wszyscy radni 
jednogłośnie głosując za udziele-
niem burmistrzowi Stanisławowi 
Wabnicowi absolutorium. – Dobre 
rządzenie Miastem i Gminą jest 
naszym wspólnym celem – każdy z 
nas dokłada jakąś cząstkę, aby żyło 
się tu lepiej – podsumował to waż-
ne głosowanie burmistrz, dzięku-
jąc jednocześnie Radzie za owocną 
współpracę, a pracownikom Urzę-
du Miasta i Gminy za wsparcie w 
zrealizowaniu budżetu. 

w dalszej części obrad pod-
jęto także uchwały w następują-
cych sprawach:

- zatwierdzenia „Miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego 
we wsi Rojów w rejonie ul. Het-

mańskiej i w Ostrzeszowie w rejo-
nie ul. Kościuszki”,

- zmiany „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego we wsi 
Rojów,

- zaciągnięcia długotermino-
wego kredytu bankowego oraz 
zobowiązania wekslowego,

- nabycia nieruchomości grun-
towej położonej w Ostrzeszowie 
przy ul. Jana Pawła II,

- wniesienia nieruchomości 
gruntowej położonej w Ostrze-
szowie aportem do Zakładu Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o. o.  z siedzi-
bą w Ostrzeszowie,

- realizacji inwestycji pod na-

zwą Centrum Turystyczno–Reha-
bilitacyjne.

XVII sesja rozpoczęła się jed-
nak chwilą zadumy. Minutą ciszy 
uczczono bowiem pamięć tragicz-
nie zmarłego długoletniego sołty-
sa Niedźwiedzia Pana Franciszka 
Guzendy. Podczas posiedzenia 
radni złożyli liczne zapytania i 
interpelacje, dotyczące głównie 
spraw z zakresu drogownictwa, 
na które pod koniec posiedzenia 
odpowiedział burmistrz.  Wy-
słuchano także sprawozdania z 
działalności Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej za 
2007 rok, które przedstawił jego 
kierownik Grzegorz Rycerski.

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Pogrążeni w głębokim żalu i smutku 
uczestniczyliśmy w ostatniej drodze 

tragicznie zmarłego w dniu 19.04.2008r.

śp. Franciszka Guzendy
Sołtysa Wsi Niedźwiedź.

Rodzinie i przyjaciołom Zmarłego składamy 
najserdeczniejsze wyrazy współczucia

Władze samorządowe Miasta i Gminy Ostrzeszów,
Rada Sołecka oraz społeczność Niedźwiedzia.

Porozumienie z bawarską Lokalną Grupą Działania

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy lokalnymi grupami 
działania z Ostrzeszowa i południowej Bawarii.

Podczas XVII sesji radni jednogłośnie udzielili 
burmistrzowi absolutorium za wykonanie 

budżetu Miasta i Gminy w 2007 roku.

OGłOSzenIe
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce  nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 
z późn. zm) i Uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XIII/87/2007 z 
dnia 20.12.2007r. w sprawie zasad wydzierżawienia gruntów (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 10 poz. 240 z dnia 15.02.2008r.)

PODAJe SIĘ DO PuBLICzneJ wIADOMOŚCI:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym 
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy 
Ostrzeszów, przeznaczona jest pod uprawy rolne o powierzchni 
1.0200 ha, w skład której wchodzą grunty orne kl. RIV b 0.3000 ha, 
grunty orne kl. RV 0.1400, łąki trwałe ŁIV 0.5800 ha, położone we 
wsi Siedlików. Okres dzierżawy do 3 lat z możliwością przedłużenia. 
Wydzierżawiający nie będzie zwracał dzierżawcy poniesionych nakła-
dów finansowych na przedmiot dzierżawy.

Burmistrz Miasta i Gminy informuje,
że I przetarg ustny, nieograniczony 

na wyżej wymienioną nieruchomość
odbędzie się dnia 2 czerwca 2008r. (poniedziałek) o godz. 10.00,

w sali nr 17 urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysoko-
ści 40 zł w kasie tut. Urzędu Miasta i Gminy (pok. 73) najpóźniej do 
dnia 29 maja 2008r. z dopiskiem „PRZETARG - Siedlików”. Postąpie-
nie wynosi nie mniej niż 10 zł.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym 
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy 
Ostrzeszów, przeznaczona jest pod uprawy rolne o powierzchni 
0.9500 ha, w skład której wchodzą grunty orne kl. RV 0.0200 ha, 
grunty orne kl. RVI 0.7000, łąki trwałe ŁV 0.2300 ha, położone we 
wsi Zajączki. Okres dzierżawy do 3 lat z możliwością przedłużenia. 
Wydzierżawiający nie będzie zwracał dzierżawcy poniesionych nakła-
dów finansowych na przedmiot dzierżawy.

Burmistrz Miasta i Gminy informuje,
że I przetarg ustny nieograniczony 

na wyżej wymienioną nieruchomość
odbędzie się dnia 2 czerwca 2008r.  (poniedziałek) o godz. 11.00

w sali nr 17 urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysoko-
ści 36 zł  w kasie tut. Urzędu Miasta i Gminy (pok. 73), najpóźniej do 
dnia 29 maja 2008r. z dopiskiem „PRZETARG - Zajączki”. Postąpienie 
wynosi nie mniej niż 10 zł.

Organizator przetargów może odwołać przetargi. 
Dodatkowe informacje – UMiG, pok. 26 (I piętro), tel. (062) 732 06 22

BurMISTrz
MIASTA I GMIny OSTrzeSzów

Dr Inż. STAnISłAw wABnIC
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