
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 10.05.20064

GRANTY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 
„AGRO SMAK 2”

Promowanie dobrych jakościowo regionalnych i  lokalnych produktów żyw-
nościowych jest jednym z ważniejszych instrumentów wspierania rolnictwa w 
ramach Unii Europejskiej.  Zadanie to realizowane jest na terenie naszego kraju 
m. in. poprzez Fundację Fundusz Współpracy, realizującą na zlecenie Urzędu Ko-
mitetu Integracji Europejskiej Program Rozwoju Rynku Produktów Regionalnych 
i Lokalnych „Agro-Smak 2”.

Duże granty Programu „Agro-Smak 2”
Granty przeznaczone są na dofi nansowanie wyróżniających się inicjatyw zwią-

zanym z rozwojem systemu wytwarzania i uznawania regionalnych i tradycyjnych 
produktów żywnościowych oraz tworzeniem rynku tych produktów w Polsce.  Granty 
udzielane są m.in. na tworzenie i rozwój organizacji producenckich, doskonalenie kom-
petencji kadr, a także inicjatywy wspierające rozwój rynku produktów regionalnych i 
lokalnych.

O dofi nansowanie mogą się ubiegać organizacje samorządu gospodarczego, 
jednostki samorządu terytorialnego i im podległe ORAZ organizacje pozarządowe 
działające na rzecz rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych. Maksymalna 
kwota dofi nansowania wynosi 50.000 PLN.

Mikrogranty  Programu „Agro-Smak 2”
Mikrogranty przeznaczone są na wsparcie drobnych inicjatyw związanych z pro-

mocją i rozwojem produktów regionalnych i tradycyjnych. O dofi nansowanie ubiegać 
się mogą instytucje i organizacje działające na rzecz rozwoju produktów regionalnych 
i lokalnych. Maksymalna kwota dofi nansowania wynosi 5.000 PLN 

Warunkiem ubiegania się o zarówno o duże granty jak i mikrogranty 
grant jest wypełnienie wniosku o dofi nansowanie i przesłanie go na adres: 
   Fundacja Fundusz Współpracy
   Biuro Programów Wiejskich
   ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

z dopiskiem: „Mikrogranty Agro-Smak” (lub „Duże Granty Agro-Smak”)
Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków o dofi nansowanie dostępne 

są na stronie internetowej www.agro-smak.org.pl. Granty przyznawane będą aż do 
wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Antyschematy 2006
Środowiskowy Dom Samopomocy

i
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ostrzeszowie

serdecznie zapraszają

Mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów
na

VIII edycję spotkania integracyjnego Antyschematy 2006,
które odbędą się 18 maja pod hasłem:

„Ludzie jak kwiaty- każdy inny, każdy piękny...”
Program spotkania:
Godz. 10.00 - przyjazd Gości do Środowiskowego Domu Samopomocy, 
    ul. T. Kościuszki 2.                     
              - plener malarski
Godz. 11.40 - przemarsz barwnym korowodem do Muzeum Regionalnego
Godz. 11.50 - uroczyste otwarcie spotkania przez Kierownika M-GOPS 
  oraz Władze Miasta i Powiatu
Godz. 12.00 - zwiedzanie wystawy
Godz. 12.30 - kontynuacja spotkania na terenie ŚDS
              - występy artystyczne
              - konkursy
              - zabawa taneczna
Godz. 17.00 - zakończenie spotkania

Organizatorzy                                                           Współorganizatorzy
ŚDS    Ostrzeszów                                                                                                                 PFRON
M-GOPS Ostrzeszów                                                Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie
                                                                                                                Stowarzyszenie „RAZEM”
  

Patronat Honorowy
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Starosta Ostrzeszowski

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 nieruchomości przeznaczo-
nej  do sprzedaży w trybie przetar-
gowym  położonej  we wsi  Rojów
- działka nr: 993 o pow. 8554 m2

przeznaczonej w miejscowym planie 
zagospodarowania  przestrzennego 

pod zabudowę usługową oraz tereny 
obiektów produkcyjnych składów 

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

DR INŻ. STANISŁAW WABNIC

K  O  M  U  N  I  K  A  T
Do 15 maja br. w godzinach 8.00 – 14.00

w pokoju nr 1 Urzędu Miasta i Gminy (przy wejściu głównym)
przyjmowane będą wpłaty za II kwartał br.:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego z terenu miasta

- podatku od posiadania psów.
SKARBNIK

MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
JÓZEF BUKIEWICZ

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 nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży w trybie przetar-
gowym,  położonych  we wsi  Rojów
- działka nr  558/31 o pow. 1016 m2,
- działka nr  588/33 o pow. 1340 m2

przeznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania

przestrzennego terenu położonego 
we wsi Rojów i w Ostrzeszowie

w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Kościusz-
ki, zatwierdzonego 

Uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów 
Nr XXXVII/269/2002 

z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz. Urz. Woj. 
Nr 82, poz. 2214 z dn. 12.06.2002r.),

pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

DR INŻ. STANISŁAW WABNIC

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. DROGOWNICTWA
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie techniczne o profi lu drogowym, bądź wyższe o 

profi lu drogowym lub budowlanym,
b) staż pracy przy realizacji robót drogowych wynoszący minimum: 3 lata – w przy-

padku ukończenia szkoły średniej lub 1 rok – w przypadku ukończenia szkoły wyższej,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a) obsługa komputera,
b) posiadanie prawa jazdy, 
c) znajomość przepisów prawnych w zakresie drogownictwa, prawa budowlanego, 

prawa zamówień publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego – poparta 
złożonym oświadczeniem,

d) komunikatywność i dyspozycyjność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opracowywanie projektów planów fi nansowych i rzeczowych w zakresie budowy, 

modernizacji, utrzymywania dróg i obiektów mostowych,
b) organizowanie wykonawstwa robót,
c) nadzór nad budową, modernizacją, utrzymywaniem i ochroną dróg oraz przestrze-

ganiem na tych drogach przepisów eksploatacyjnych i porządkowych,
d) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
e) koordynacja robót w pasie drogowym,
f) wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w zakresie 

gospodarki drogowej,
g) uzgadnianie dokumentacji technicznych dla dróg i ulic, dla których zarządem jest 

miasto i gmina,
h) przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie akcji zimowej dla miasta i gminy,
i) współpraca i koordynacja robót z zarządami drogowymi, współpraca z innymi orga-

nami i podmiotami w zakresie drogownictwa,
j) prowadzenie sprawozdawczości i korespondencji, przygotowywanie postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV),
b)list motywacyjny,
c)dokument poświadczający wykształcenie, 
d)kwestionariusz osobowy,
e)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifi kacjach i umiejętnościach, w tym 

wymagane oświadczenia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu 

Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31 (pok. 19) lub pocztą na adres Urzędu z 
dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. drogownictwa” w terminie do dnia 
15 maja 2006r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej /www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/ oraz na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (I piętro).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, 
szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny 
być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych za-
wartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) 
oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 
1593 z późniejszymi zmianami)”.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

DR INŻ. STANISŁAW WABNIC
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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 253

„Antyschematy” to spotkanie otwarte dla 
wszystkich i na wszystkich: niepełnosprawnych, 

zdrowych, młodzież, dzieci i dorosłych.

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
27 kwietnia br. odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej IV kadencji samorządu. Ob-

radom przewodniczył Edward Skrzypek, Przewodniczący RM. Po stwierdzeniu prawo-
mocności posiedzenia, ustaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej 
sesji E. Skrzypek poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyj-
nym, a burmistrz Stanisław Wabnic przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w po-
przednim okresie (zwłaszcza z wykonania uchwał RM). Następnie głos oddano radnym, 
którzy złożyli zapytania i interpelacje. 

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Kierownik M-GOPS, Grzegorz Rycer-
ski, przedstawił sprawozdanie z działalności tej instytucji za ubiegły rok.

Po przedstawieniu:
- sprawozdania rocznego z wykonaniu budżetu (burmistrz),
- pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącej wykonania bu-

dżetu za ubiegły rok (skarbnik Józef Bukiewicz),
- uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (Marek Pohl – przewodni-

czący komisji),
oraz dyskusji radnych nad sprawozdaniem burmistrza, Rada Miejska jednogło-

śnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2005 rok.
W dalszej części obrad podjęto uchwały w sprawie:
- regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostrzeszów na rok 2006,
- przystąpienia Gminy Ostrzeszów do Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna 

Grupa Działania”. 
Pod koniec posiedzenia burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone na początku sesji 

interpelacje. Obrady XXXIV sesji RM Ostrzeszów zakończyły sprawy różne i informacje.

Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolu-
torium za wykonanie budżetu w 2005 roku.


