
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 25.01.20064

Nazwa Wydziały
Dotychczasowa 

siedziba
Nowa siedziba

Sala posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
pok. 2

(parter)(parter)
pok. 14

(I piętro)(I piętro)
Wydział Promocji i Rozwoju Gminy
(promocja, działalność gospodarcza, 

zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

pok. 54
(II piętro)

pok. 59-60
(II piętro)

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy
(programy pomocowe Unii Europejskiej)

pok. 14
(I piętro)

pok. 54
(II piętro)

Wydział Inwestycji i Gospodarki 
KomunalnejKomunalnej

pok. 59-60
(II piętro)(II piętro)

pok. 64-67
(II piętro)(II piętro)

Wydział Gospodarki Przestrzennej 
i Ochrony Środowiska (ochrona środowiska)

pok. 90-91
(III piętro)

pok. 87
(III piętro)

Telefony pozostały niezmienione.

Zmianie uległy również siedziby niektórych organizacji korzystających z 
pomieszczeń Urzędu. 

Nazwa Organizacji
Dotychczasowa 

siedziba
Nowa 

siedziba

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH Koło w Ostrzeszowie
 Drugi i ostatni poniedziałek miesiąca od 9.00 do 12.00

pok. 1
(parter)

pok. 2
(parter)

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW I BYŁYCH WIĘŹNIÓW 
POLITYCZNYCH  RP  Koło w Ostrzeszowie 

 Czwartki od 9.00 do 12.00

pok. 1
(parter)

pok. 2
(parter)

ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH
Zarząd Oddziału w Ostrzeszowie

 Drugi wtorek miesiąca od 10.00 do 12.00

pok. 1
(parter)

pok. 2
(parter)

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW 
I INWALIDÓW W OSTRZESZOWIE

Środy od 9.00 do 13.00, czwartki od 12.00 do 16.00

pok. 27
(I piętro)

pok. 2
(parter)

POLSKI CZERWONY KRZYŻ 
Zarząd Rejonowy w Ostrzeszowie, (tel. 730-28-47) 

Poniedziałki od 12.00 do 15.00, wtorki i piątki od 9.00 do 12.00

pok. 27
(I piętro)

pok. 86
(III piętro)

Numery telefonów do powyższych organizacji podamy w późniejszym terminie.

Ponadto w pokoju nr 2 na parterze swą siedzibę ma STOWARZYSZENIE 
„UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU” (pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 
od 9.00 do 16.00 - pozostałe poniedziałki od 13.00 do 16.00, wtorki i czwartki 
od 16.00 do 19.00), a w pokoju nr 86 (III piętro) ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH (godziny otwarcia nie są jeszcze 
ustalone). 

REORGANIZACJA POMIESZCZEŃ 
W BUDYNKU UMIG

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie informuje, że od grudnia ubiegłego 
roku niektóre z Wydziałów Urzędu zostały przeniesione do innych pomieszczeń. 
Wszystkie zmiany ilustruje poniższe zestawienie.

§ 1
1.Uchwala się dochody i wydatki budżetu 
miasta i gminy Ostrzeszów na 2006 rok w 
następujących wielkościach:
- dochody  35.202.407  zł
w tym:
dotacje na zadania zlecone       5.261.505 zł
dotacje celowe otrzymane przez gminę       
                      60.000 zł
na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej i samorządowej  
- wydatki   38.224.141  zł
w tym:
wydatki na zadania zlecone      5.261.505 zł
wydatki na realizację zadań             60.000 zł
realizowanych przez gminę na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej i samorządowej 
zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej 
Uchwały.

2.Uchwala się spłatę kredytów w:
a) BZ WBK S.A. I O/Ostrzeszów na dofi nanso-
wanie inwestycji i remontów 380.000 zł
b) BZ WBK S.A. I O/Ostrzeszów na dofi nanso-
wanie inwestycji i remontów 600.000 zł.
c) BGK O/Wrocław, Filia Kalisz na dofi nan-
sowanie inwestycji i remontów 725.000 zł. 
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
Uchwały.
3. Uchwala się pokrycie niedoboru budże-
towego na 2006r z kredytów bankowych, 
zgodnie  z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
Uchwały.
4. Uchwala się plan realizacji inwestycji, 
remontów i innych wydatków majątkowych 
miasta i gminy Ostrzeszów  w 2006 roku,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej 
Uchwały.
5. Uchwala się „Wydatki na Wieloletni 
Program Inwestycyjny Miasta i Gminy 
Ostrzeszów„ zgodnie z Załącznikiem Nr 4A 
do niniejszej Uchwały.

§ 2
Określa się plan przychodów i rozchodów 
na 2006 rok Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Ostrzeszowie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 
do niniejszej Uchwały.

§ 3
Określa się plan przychodów i wydatków 
rachunku dochodów własnych jednostek 
budżetowych działających w oświacie  na 
2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do 
niniejszej Uchwały.

§ 4
Określa się plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej w 2006 roku, zgodnie z 
załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 5
Ustala się dotację dla przedszkola publicz-
nego prowadzonego przez Zgromadzenie 
Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie w kwo-
cie  309.700 zł.

§ 6
Ustala się dochody z tytułu wydawania ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
i wydatki na realizację gminnego programu 
profi laktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w wysokości 300.000  zł.

§ 7
Ustala się wielkość dotacji dla podmio-
tów nie zaliczanych do sektora fi nansów 
publicznych   i nie działających w celu 
osiągnięcia zysku, na cele publiczne zwią-
zane z realizacją zadań gminy, w wysokości  
224.200  zł.

§ 8
Ustala się kwotę dotacji dla Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Ostrzeszowie (zakład budżeto-
wy) w wysokości  170.000 zł z przeznacze-170.000 zł z przeznacze-170.000 zł
niem na utrzymanie boisk, basenu, terenów 
rekreacyjnych i kempingu.

§ 9
Ustala się kwotę dotacji dla instytucji 
kultury:
1. Ostrzeszowskie Centrum Kultury w 
Ostrzeszowie 512.000  zł. 
2. Ostrzeszowskie Centrum Kultury w 
Ostrzeszowie 350.000 zł z przeznaczeniem 350.000 zł z przeznaczeniem 350.000 zł
na modernizację Kinoteatru „Piast”.
3. Biblioteka  w Ostrzeszowie  350.850 zł.

§ 10
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania 
długu oraz spłat zobowiązań budżetu mia-
sta i gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do 
niniejszej Uchwały.

§ 11
Wykonanie Uchwały powierza się Burmi-
strzowi.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

MGR EDWARD SKRZYPEK

W przyszłym numerze ,,IS’’ opublikujemy załącznik nr 4 do uchwały bu-
dżetowej dotyczący planowanych w 2006 roku inwestycji i remontów.

Uchwała Nr XXXI/263/2005  Rady Miejskiej Ostrzeszów 
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dn 08.03.1990r. o samorządzie gmin-

nym (j. t. Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),  art. 109 ust. 1, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 
1,2,3 ustawy z dnia 26.11.1998r. o fi nansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze 
zmianami),Rada Miejska uchwala co następuje:
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Re da go wa ne na zle ce nie
Burmistrza Mia sta i Gminy

Ostrze szów
przez Wydział Organizacyjny

UMiG Ostrzeszów
Włodzimierz Piekarczyk

Wojciech Bąk

tel. 732-06-08
org@ostrzeszow.info.pl

Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 246

Pomnik Powstańców Wielkopolskich 
doczekał się kompleksowej renowacji 
polegającej m. In. na naprawie rdzenia 
obelisku i cokołu, impregnacji cegły, mon-
tażu gzymsów granitowych, odnowieniu 
tablicy inskrypcyjnej i obłożeniu obelisku 
płytami granitowymi.

Dobudowa szybu windy przy budynku UMiG 
ułatwi załatwianie spraw niepełnosprawnym 
mieszkańcom. Obecnie trwają procedury związane 
z dopuszczeniem jej do eksploatacji.

W minionym roku zainstalowano na 
terenie gminy 64 nowe punkty świetlne 
(m.in. Rojów – Meszyny, Olszyna – Taborek, 
Potaśnia – Myje, Siedlików, Niedźwiedź, Ko-
zły, Szklarka Przyg. – Pustkowie)

Nową nawierzchnię zyskała droga gminna w Pustkowiu. 
Rozpoczęła się tez budowa 2-kilometrowego odcinka drogi 
gminnej w Siedlikowie (inwestycja 2-letnia). W Ostrzeszowie z 
kolei wybudowano ulicę Wrzosową i Słoneczną.

14 lipca do użytku oddano nowy budynek komunalny w Olszynie. Zna-
lazło się w nim 14 mieszkań. Inwestycja została wsparta przez Radę Miejską 
Ostrzeszów, która wyasygnowała na ten cel 600 tys zł.

Zmodernizowany basen 
przy ul. Kąpielowej stał się 
bardzo popularnym miej-
scem relaksu w czasie letnich 
upałów. Ważną inwestycją 
było też odnowienie sali ki-
noteatru ,,Piast’’ (wymienio-
no ekran, sprzęt projekcyjny 
i nagłośnienie, zmodernizo-
wano fotele, położono nowe 
wykładziny).
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