
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 11.01.20064
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ZMIANA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA AKT PO 
ZLIKWIDOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

W związku ze zmianą przepisów dotyczących przechowywania akt od 1 stycz-
nia br. dokumentację płacową i pracowniczą ze zlikwidowanych przedsiębiorstw 
mogą przechowywać tylko fi rmy mające odpowiednie warunki oraz posiadające 
zezwolenie wojewody. Dostosowując się do nowych wymogów Urząd Miasta i 
Gminy w Ostrzeszowie przekazał uprawnionemu podmiotowi przechowywaną do 
tej pory dokumentację po następujących zlikwidowanych fi rmach: 

- B.S.B. Sp. z o. o. w Ostrzeszowie, 
- Spółdzielnia Pracy Budownictwa Mieszkaniowego i Gospodarczego 

          „OSTEX” w Ostrzeszowie,
- „MEDIX” Sp. z o. o. w Ostrzeszowie.
Od nowego roku dokumentacja po tych przedsiębiorstwach przechowy-

wana jest w Spółce Doradztwa Podatkowego „ULMEX” Sp. z o. o. (ul. Zielona 
14, 63-400 Ostrów Wlkp.) – tel. 736 00 36, 736 11 20. Oprócz wymienionej wyżej 
dokumentacji przechowywane tam są też akta po innych zlikwidowanych przed-
siębiorstwach z terenu Ostrzeszowa:

- P.R.B.P.M. Budomasz Ostrzeszów, przekształcone w Techma – Ostrzeszów S.A.
- Centrum Obsługi Samochodów,
- „Hóldmayr Logistics Poland” Sp. z o. o.,
-  PPHU „TESTA”,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Techma-Sprzęt Sp. z o. o.
W Archiwum Zakładowym UMiG w Ostrzeszowie pozostały z kolei akta 

osobowo – płacowe po następujących instytucjach:
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
  w Ostrzeszowie,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie,
- Terenowy Zespół Usług Projektowych w Ostrzeszowie.

W. BĄK

XXXI SESJA RADY 
MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

W dniu 29 grudnia – po raz ostatni 
w 2005 roku – odbyła się sesja Rady 
Miejskiej Ostrzeszów. Obradom prze-
wodniczył Edward Skrzypek, Przewod-
niczący RM, który po  stwierdzeniu 
prawomocności posiedzenie oraz 
przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, 
poinformował radnych o działaniach 
podejmowanych w okresie międzyse-
syjnym. Po nim głos zabrał Burmistrz 
MiG Stanisław Wabnic i przedstawił 
sprawozdanie z realizacji zadań w 
poprzednim okresie, zwłaszcza z wyko-
nania uchwał RM. Zgodnie z kolejnym 
punktem porządku obrad radni złożyli 
zapytania i interpelacje.

Następnie podjęto uchwały w 
sprawach:

a) ustalenia stawek jednostkowych 
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka 
Sportu i Rekreacji na 2006 rok,

b) programu profi laktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych dla 
Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2006 rok,

c)  zmiany w budżecie Miasta i Gmi-
ny Ostrzeszów na 2005 rok,

d) zatwierdzenia planu pracy Komi-
sji Rewizyjnej na 2006 rok,

e) udzielenia z budżetu Miasta i 
Gminy Ostrzeszów pomocy fi nanso-
wej Powiatowi Ostrzeszowskiemu na 
zadanie z zakresu drogownictwa oraz 
zawarcia porozumienia,

f) budowy chodnika w m. Rogaszyce.
Najważniejszym wydarzeniem 

XXXI sesji było przyjęcie budżetu na 
2006, co – po raz pierwszy w tej ka-
dencji – udało się dokonać w starym 
roku budżetowym, dzięki czemu już 
od stycznia będzie można przystąpić 
do realizacji zadań inwestycyjnych. O 
założeniach budżetu poinformujemy 
szczegółowo Czytelników w jednym z 
najbliższych wydań „Informacji Samo-
rządowych”.

Rada Miejska wydała również 
oświadczenie w sprawie kontraktów 
na usługi medyczne na 2006 rok, wy-
rażając sprzeciw i zaniepokojenie wo-
bec proponowanych wówczas przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia umów 
kontraktów na usługi zdrowotne.  

Po zamknięciu obrad radni i pozo-
stali uczestnicy posiedzenia podzielili 
się opłatkiem. 

W. BĄK

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 
RODZINNYCH Z KASY MGOPS NA 2006 ROK

Wypłata świadczeń odbywać się będzie w 2006 roku w następujących 
dniach:
  styczeń   –   24, 25, 26, 27  luty –    21, 22, 23, 24
  marzec –   28, 29, 30, 31   kwiecień  –   25, 26, 27, 28
  maj –   23, 24, 25, 26  czerwiec   –   27, 28, 29, 30
  lipiec –   25, 26, 27, 28  sierpień –   28, 29, 30, 31

I dzień wypłaty- nazwiska rozpoczynające się od litery A do D
II dzień wypłaty- nazwiska rozpoczynające się od litery E do K
III dzień wypłaty- nazwiska rozpoczynające się od litery L do P
IV dzień wypłaty- nazwiska rozpoczynające się od litery R do Z

W dniach wypłat KASA Ośrodka będzie czynna od godz. 11.00 do 14.00.
Danego dnia wypłaty będą realizowane tylko dla osób wg przedstawione-

go harmonogramu.
W terminach przypadających 25 danego miesiąca (I, IV, V, VII) uprzywilejowa-

ne przy wypłatach będą osoby pobierające zasiłek stały z tutejszego ośrodka.  
Informujemy świadczeniobiorców, którzy nie mogą się stawić w wyznaczo-

nych powyżej terminach, że kasa będzie czynna w pierwszy poniedziałek po 
wyznaczonych terminach wypłat od godz. 11.00 do 16.00.

Jednocześnie pierwszego dnia wypłaty świadczeń rodzinnych z kasy zostanie 
wydana dyspozycja przelewu środków na konta świadczeniobiorców (z konta 
MGOPS – BZ WBK o/Ostrzeszów).

Zastrzega się możliwość zmian w harmonogramie wypłat spowodowa-
nych opóźnieniem przekazywanych środków przez Urząd Wojewódzki.

Wypłata zaliczek alimentacyjnych będzie realizowana wg harmonogramu 
wypłat świadczeń rodzinnych.

KIEROWNIK MGOPS
// GRZEGORZ RYCERSKI

ŚWIADCZENIA RODZINNE 
- ZMIANY OD STYCZNIA 2006 ROKU

(opublikowane w Dz. U.  NR 267, poz. 2260)

Poniżej w punktach podajemy niektóre z wprowadzonych zmian do usta-
wy o świadczeniach rodzinnych: 

1) zmiana obliczania kryterium dochodowego z gospodarstwa rolnego- za 
2004 kwota z 1 ha przeliczeniowego uległa obniżeniu z kwoty 194 zł na kwotę 
135,50 zł

2) zasiłek rodzinny przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko, 
jeżeli sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia ali-
mentacyjnego na rzecz tego dziecka, wcześniej tym osobom zasiłek rodzinny 
nie przysługiwał w związku z brakiem zasądzonych alimentów 

3) zmianie ulega kwota jednorazowego dodatku do zasiłku rodzinnego z 
tytułu urodzenia dziecka z kwoty 500 zł na kwotę 1000 zł 

4) uchylony został przepis dotyczący obowiązku składania w terminie do 
dnia 15 marca oświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych przez człon-
ków rodziny   w poprzednim roku kalendarzowym

INWESTYCJE 2005  - Część 1
Tradycyjnie już w styczniowych numerach „Informacji Samorządowych” 

dokonujemy podsumowania najważniejszych inwestycji zrealizowanych 
w roku poprzednim. Ubiegły rok był pod tym względem dobry, udało się 
wykonać wiele niezwykle ważnych dla lokalnych społeczności zadań inwe-
stycyjnych. W bieżącym numerze „IS” prezentujemy I część fotografi cznej 
dokumentacji zrealizowanych w 2005 roku inwestycji. 

Oddanie do użytku stacji uzdatniania wody w Szklarce Myślniewskiej zapewni gminie 
wodę spełniającą wszelkie wymagania i normy. Koszt wybudowania i wyposażenia stacji 
wyniósł 3,4 mln zł. Bezpośrednim inwestorem były „Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.” przy 
znacznym wsparciu fi nansowym MiG Ostrzeszów, a także zaciągniętej pożyczce z NFOŚiGW.

Zakończona w czerwcu budowa drogi Pustkowie 
– Królewskie – Rogaszyce (2,08 km) stanowi przykład 
dobrego wykorzystania środków unijnych. Inwestycja 
została współfi nansowana przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu pań-
stwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. 

12 października ofi cjalnie oddano do użytku nowo wybudowaną salę 
gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu. Całkowity koszt in-
westycji wyniósł 1.088.585 zł (wszystkie pieniądze pochodzą z budżetu MiG 
Ostrzeszów). Na mocy uchwały Rady Miejskiej z 29.03.2004r. podobne obiek-
ty budowane będą również przy szkołach w Siedlikowie i Rogaszycach.

Nowe wiaty przystankowe pojawiły się w Rogaszycach, Kochłowach, 
Bledzianowie (Folwark), Siedlikowie oraz Pustkowiu Płn. (na zdjęciu)

W połowie roku do użytku oddano 1,5 km drogę gminną o na-
wierzchni bitumicznej w Rogaszycach (od Królewskiego do drogi na Ma-
linów). Inwestycji ułatwi dojazd do wielu zlokalizowanych tam posesji.


