
NASZE STRONY OSTRZESZOWSKIE nr 23POWIATOWY TYGODNIK INFORMACYJNY 09 czerwiec 201 5 r.

www.facebook.com/NaszeStronyOstrzeszowskie | redakcja@naszestrony.info.pl | tel. 533 600 655 | 63-500 Ostrzeszów, ul. gen. Sikorskiego 30

9

W związku z koniecznością przeprowadzenia w bieżącym roku wybo
rów ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019 informujemy, że termin
składania zgłoszeń kandydata na ławnika upływa z dniem 30 czerwca br. For
mularze wniosków można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszo
wie (Biuro Rady Miejskiej, pok. 25, I piętro) w godzinach: 7:00 – 15:00,
zamieszczone są również na stronie internetowej urzędu www.ostrze
szow.pl (aktualności). Złożone wnioski muszą być kompletne, tj. zawierać
wszystkie wymagane prawem załączniki. Jeśli nie spełnią wymogów for
malnych – pozostawia się je bez dalszego biegu. Wzór karty zgłoszenia
zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerw
ca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi ra
dom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty
zgłoszenia (Dz.U.2011.121.693).

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu niezbędny jest
wybór:

 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Kaliszu
 2 ławników do Sadu Rejonowego w Kępnie Wydziały Zamiejscowe

w Ostrzeszowie, a od 1 lipca 2015 r. Sadu Rejonowego w Ostrzeszowie
 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kępnie do orzekania w sprawach

z zakresu prawa pracy

Przepisy, dotyczące ławników sądowych, zawarte są w Rozdziale
7 Ławnicy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów po
wszechnych (Dz.U.2015.133).

Do 30 czerwca
– zgłaszanie kandydatów

na ławników sądowych

ZAPROSZENIE
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej

oraz władze samorządowe Miasta i Gminy Ostrzeszów
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału

w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej
postać wybitnego ostrzeszowianina Antoniego Władysława

Wodniakowskiego, która odbędzie się w Ostrzeszowie
dnia 28 czerwca 2015 r. (niedziela) o godz. 13:00

przy budynku na ul. Gen. W. Sikorskiego 7.

W imieniu organizatorów

Prezes TPZO
Bolesław Grobelny

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ostrzeszów

Edward Skrzypek

Burmistrz
MiG Ostrzeszów
Mariusz Witek

„Tylko ten, kto trwa w miłości Boga,
jest spokojny”

ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że odszedł na wieczny spoczynek

Ś.P. ADAM BOCIĄGA
Radny Rady Miejskiej Ostrzeszów IV i VI kadencji samorządu,

sprawujący mandat w latach 2002 – 2006 i 2010 – 2014,
Człowiek oddany społeczności Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy.
Pamięć o Nim na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Niech spoczywa w pokoju i wiecznej miłości!

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

BURMISTRZ
MiG OSTRZESZÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
informuje, że na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 518 z późn. zm.)

zostały wywieszone wykazy na nieruchomości gruntowe przeznaczone
do dzierżawy:

• część działki ewidencyjnej nr: 1978/6 o pow. ca 320 m2, położonej
w miejscowości Ostrzeszów, którą wydzierżawia się z przeznaczeniem

na prowadzenie działalności sportoworekreacyjnej.
Okres dzierżawy 3 lata.

• działka ewidencyjna nr: 130/4 o pw. 2.5315 ha, położona we wsi
Bledzianów, którą wydzierżawia się z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Okres dzierżawy 3 lata.
Informacja pokój nr 26, tel. (062) 732 06 22.

B U R M I S T R Z
w.z. mgr inż. Paweł Uścinowicz

Zastępca Burmistrza

INFORMACJA
BIURA RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

25 CZERWCA 2015 r., o godz. 10:00
W SALI SESYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO

odbędzie się kolejna,
X sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów.




