
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 22.02.20064

Lp.Lp.Lp.Lp. TematTemat Kwota  w złKwota  w zł
1. WIEŚ:WIEŚ:WIEŚ:

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych
Remonty cząstkowe
Remont przepustów
Profi lowanie dróg równiarką
Utwardzanie dróg gruntowych tłuczniem, żużlem
Utrzymanie rowów i poboczy
Prześwietlanie i wycinka drzew
RAZEM REMONTY WIEŚ:
Inicjatywy lokalne (budowa chodnika w Rogaszycach i Niedźwiedziu)
Budowa drogi w Siedlikowie (dokończenie)
Budowa drogi w Olszynie 
RAZEM INWESTYCJE WIEŚ:

570.000

752.000

MIASTO:

Nakładki  bitumiczne ul. Mostowa
Remonty cząstkowe
Remont urządzeń odwadniających
Remont dróg gruntowych- utwardzenie
Profi lowanie dróg 
Remonty chodników (ul. H. Sawickiej)
RAZEM REMONTY MIASTO:
Budowa ulicy Tęczowej
Budowa ulicy Kamiennej
Budowa ulicy Rapackiego (dokończenie)
Budowa ulicy Wierzbowej
Modernizacja ulicy Sportowej
RAZEM INWESTYCJE MIASTO:
Dofi nansowania do inwestycji innych zarządców:
Dofi nansowanie do ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej 
Nr 11 do Rogaszyc
Rezerwa na dofi nansowania do dróg powiatowych i wojewódzkich

400.000

1.320.000

350.000

200.000

2.
3.

4.
5.

Wykupy gruntów.
Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy  (m.in. dach i elewacja)

Zakup sprzętu i budowa sieci komputerowej
Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Siedlikowie

  30.000
500.000

230.000
600.000

6.

7.
8.

9.
10.
11.

Budowa oświetlenia ścieżki wzdłuż drogi Nr 11 
w kierunku Rogaszyc, budowa dodatkowych punktów świetlnych
Udział w budowie sieci kanalizacyjnej Olszyna – Rojów
Udział w kosztach projektu budowy wysypiska utylizacji odpadów 
komunalnych w ramach Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
Budowa targowiska miejskiego
Modernizacja Kinoteatru
Zakup projektu krytej pływalni

400.000

350.000
   50.000

150.000
350.000
150.000

Ł Ą C Z N I E

6.402.000
tj. 16,8 % 

wydatków 
budżetowych

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI, REMONTÓW 
I INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW NA 2006 ROK

* Plan stanowi Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/263/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów 
z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2006 rok          

Uwaga! Realizacja zaplanowanych inwestycji uzależniona jest od wysokości 
wpływów budżetowych.
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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 248

Uchwała  Nr XXX / 253 / 2005  Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 24.11.2005 roku 

w sprawie: podatku od posiadania psów w 2006 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-

nym (t.j.Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 pkt 1, 2, 3 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002 r. poz.84 
ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się wysokość podatku od posiadania psów w 2006r. w wysokości 47 zł od 

każdego psa.
§ 2

1. Podatek płatny jest bez wezwania do 15 marca każdego roku lub w ciągu dwóch 
tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

2. Podatek pobiera się w połowie jego wysokości, ustalonej w § 1 jeżeli osoba 
fi zyczna weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3
1. Inkasa podatku dokonuje:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Ostrzeszowie od posia-

daczy psów zamieszkałych w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z  o. o ul. Sportowa 2a w Ostrzeszowie 

w budynkach administrowanych przez Spółkę,
- Sołtysi poszczególnych wsi na terenie gminy.
2. Inkasenci wymienieni w ust. 1 otrzymują  od wszystkich czynności  związanych z 

inkasem wynagrodzenie w wysokości 7% od zainkasowanych kwot.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

MGR EDWARD SKRZYPEK

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie:
- art. 27, art. 28 ust. 1-3, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 

2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz.U. 
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

- § 2 ust. 1,2, § 4 ust. 1-7, § 6 ust. 1 i 2, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14.09.2004r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004r.),

- Uchwały Nr II/16/2002 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 06.12.2002r. w sprawie zbycia 
nieruchomości gruntowych położonych we wsi Rojów,  

- Zarządzenia Nr 2/2006 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 10.02.2006r.

Podaje się do publicznej wiadomości
ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego terenu położonego we wsi Rojów i w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Grunwaldzkiej 
i Kościuszki, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XXVII/269/2002 z dnia 
25.04.2002r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 82, poz. 2114 z dnia 12.06.2002r.), stanowi teren ozna-
czony symbolem 5 AG – o znaczeniu podstawowym - zabudowa o charakterze handlowym, 
usługowym, rzemieślniczym, produkcyjnym, a także innym, zawierającym nieuciążliwą dla 
otoczenia formę aktywności gospodarczej.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995r. (j.t. Dz.U. 
Nr 121, poz. 1286 z 2004r.) nabywca nieruchomości musi uzyskać wyłączenie z produkcji użytków 
rolnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, że 
II przetarg ustny nieograniczony

na wymienioną wyżej nieruchomość odbędzie się w dniu 24 marca 2006r. 
(piątek) o godz. 10.00 w lokalu UMiG 

w Ostrzeszowie, ul Zamkowa 31 – pokój nr 17 (I piętro)

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 10.000,00 zł na 10.000,00 zł na 10.000,00 zł
konto depozytowe UMiG w Ostrzeszowie w Banku Zachodnim S.A. I/Oddział Ostrzeszów, nr 
konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, najpóźniej do dnia 21 marca 2006r., z dopiskiem 
,,II przetarg – Rojów’’ (dowód wpłaty należy okazać na przetargu).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 2.000,- zł. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę 
nabycia nieruchomości.

Do ceny wywoławczej nieruchomości doliczony został podatek VAT w wysokości 22%
Cena sprzedaży płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto UMiG w 

Ostrzeszowie - WBK S.A. I/Oddział Ostrzeszów nr konta: 25 1090 1173 0000 0000 1700 5753.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet naby-

cia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się, nie później niż przed upływem 3 
dni od daty zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, 
który przetarg wygrał. W ciągu 21 dni od daty przetargu zostanie ustalony termin zawarcia 
umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej. Na przetarg należy przybyć z 
dokumentem tożsamości oraz należy przedłożyć nr NIP.

Organizator przetargu może przetarg odwołać.
Informacja – UMiG (pok. 26), tel. (062) 732 0622
Ostrzeszów, dnia 10.02.2006r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
DR INŻ. STANISŁAW WABNIC

STAWKI PODATKU 
OD NIERUCHOMOŚCI 

W 2006 ROKU
W 2006 roku na terenie Miasta 

i Gminy Ostrzeszów obowiązują na-
stępujące roczne stawki podatku od 
nieruchomości, określone uchwałą Nr 
XXX/251/2005 Rady Miejskiej Ostrze-
szów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
Nr 174 poz. 4687 z dnia 14.XII.2005r.):

1.Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifi kowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,63 zł od 1m2 0,63 zł od 1m2 0,63 zł
powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorni-
ki wodne retencyjne elektrowni wodnych 
- 3,61 zł od 1 ha powierzchni,3,61 zł od 1 ha powierzchni,3,61 zł

c)pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,27 
zł od 1 m2 powierzchni,zł od 1 m2 powierzchni,zł

2. Od  budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,54 zł od 1m2 0,54 zł od 1m2 0,54 zł

powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 
17,74 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,17,74 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,17,74 zł

c) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifi kowanym materiałem siewnym 
- 8,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,8,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,8,58 zł

d) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych - 3,71 zł od 1m2 - 3,71 zł od 1m2 - 3,71 zł
powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 5,95 
zł od 1 m2  powierzchni użytkowej.

3. Od budowli – 2 % ich wartości okre-
ślonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3 
- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Pełna treść uchwały Nr XXX/251/2005 
w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2006 rok, ustanowienia 
inkasentów i ich wynagrodzenia oraz 
określenia wzorów Deklaracji i Informacji 
dostępna jest w internetowym Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie: http:
//www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/
?a=2020.  Ze strony tej można również po-
brać stanowiące załącznik do uchwały druki 
Deklaracji i Informacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31)

wywieszony został,

zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr  261, poz. 2603 z późn.zm.),

wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
położonego  w Ostrzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 3 D/9.

Przedmiotowy lokal jest zamieszkały przez najemcę.

Informacja - pok. 26,  tel. (062) 732 06 22

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
DR INŻ. STANISŁAW WABNIC
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Mamy nadzieję, że dzięki  opracowa-

nemu projektowi uda się uzyskać dofi nan-
sowanie z funduszy europejskich na termo-
modernizację kilku obiektów użyteczności 
publicznej, w tym Szkoły Podstawowej Nr 1.

PIERWSZY ETAP  POZYTYWNA OCENA FORMALNA
Miło nam poinformować, że Departamentu Projektów Strukturalnych 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie - na etapie oceny formalnej - dokonał pozytywnej oceny projektu 
„Termomodernizacja budynków instytucji użyteczności publicznej w 
Ostrzeszowie: Kinoteatru „Piast”, Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawo-
wej nr 1 i Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2”.

Projekt opracowany przez pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy 
- Dariusza Kwiatka i Krzysztofa Kempę - został przekazany teraz do oceny meryto-
ryczno-technicznej.

W n i o s e k 
przygotowano 
na podstawie 
audytów ener-
g e t y c z n y c h 
wymienionych 
wyżej obiektów. 
Otrzymanie do-
f inans owania 
w wysokości 
85% wydatków 
k w a l i f i k o w a -
nych w ramach 
M e c h a n i z m u 
F i n a ns ow e g o 
Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego pozwoli na szybkie przeprowadzenie zaplanowanych 
prac termodernizacyjnych oraz poprawi estetykę budynków. Ponadto ocieplenie 
ścian i wymiana okien znacząco wpłyną na obniżenie kosztów ogrzewania tych 
obiektów użyteczności publicznej.

Spodziewamy się wszystkie złożone wnioski zostaną ocenione w maju 2006 
roku. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków fi nansowych na realizację pro-
jektu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG podejmie Komitet Mechanizmu 
Finansowego w Brukseli. 

JÓZEF CZWORDON


