
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 21.06.20064

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU
NAPĘDOWEGO W 2006 ROKU

 (Dz. U. Nr 52, poz.379)

Zasady i termin złożenia 
wniosku w 2006 roku

Wymagane dokumenty:
- wniosek na urzędowym for-

mularzu (formularze dostępne będą 
w Biurze Obsługi Interesanta UMiG na 
parterze oraz u sołtysów) - termin skła-
dania wniosków: od 1 września do 30 
września 2006 roku,

- załączniki do wniosku (art. 6 ust. 
3 ustawy o zwrocie),

- oryginał faktury VAT (wystawio-
nej w okresie od 1 stycznia 2006r. do 
końca sierpnia 2006r.)

W przypadku gruntów pozostają-
cych we współwłasności lub współpo-
siadaniu zwrot podatku przysługuje 
temu współposiadaczowi, w stosunku 
do którego pozostali współposiadacze 
wyrazili pisemna zgodę. Pisemna zgo-
da nie dotyczy współmałżonków.

Zwrot podatku ustala się wg po-
wierzchni użytków rolnych będących 
w posiadaniu lub współposiadaniu 
producenta rolnego określonej w ewi-
dencji gruntów i budynków wg stanu 
na dzień 1 kwietnia danego roku.

W przypadku dzierżawy gruntów 
zwrot podatku przysługuje dzierżawcy 
(do podania załączyć umowę dzier-
żawy).

Dodatkowe informacje: UMiG, pok. 
74 (III piętro) – tel. 732 06 16

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
O G Ł A S Z A

III przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż drewna tartacznego 

w ilości 260 m3.
Oferty należy składać

w zamkniętych kopertach
w terminie do dnia 10 lipca 2006r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów,
ul. Zamkowa 31, w Biurze Obsługi 

Interesanta (parter).

Dodatkowe informacje: tel. 732 06 21.

Organizator przetargu może odwołać 
przetarg bez podania przyczyny.

BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

DR INŻ. STANISŁAW WABNIC

ŚWIADCZENIA 
RODZINNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrzeszowie informuje osoby 
zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Ostrze-
szów ubiegające się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 
01.09.2006r., że właściwym do realizacji i wypła-
ty świadczeń rodzinnych jest: Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Wydawanie i przyjmowanie do-
kumentów na nowy okres zasiłkowy - zgod-
nie z zapisem ustawowym - rozpoczynamy od 
miesiąca lipca br. Jednocześnie informujemy, 
że z dniem 31.08.2006 roku pracodawcy za-
przestają wypłat świadczeń rodzinnych.

Podstawą do przyznania świadczeń 
rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej będą 
dochody uzyskane przez członków rodziny w 
2005 roku. W przypadku jeżeli członek rodziny 
uzyskał dochód po roku, z którego dochody 
stanowią podstawę do ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny 
dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyska-
nego przez członka rodziny.

Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z późn. zm) 
świadczenia rodzinne wypłaca się nie póź-
niej niż do ostatniego dnia miesiąca, za któ-
ry przyznane zostało świadczenie rodzinne. 

Osobom, które złożą wniosek wraz z wymaga-
nymi dokumentami do 31 lipca br. świadczenia 
rodzinne przysługujące za wrzesień zostaną 
wypłacone do 30 września. W przypadku, gdy 
osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia 
do dnia 30 września, świadczenia rodzinne 
przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się 
do dnia 31 października 2006r.

W przypadku utraty ważności orzeczenia 
o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-
sprawności, jeżeli osoba niepełnosprawna 
uzyska ponowne orzeczenie  o niepełno-
sprawności lub odpowiednim stopniu niepeł-
nosprawności stanowiące kontynuację po-
przedniego orzeczenia, prawo do świadczeń 
rodzinnych uzależnionych od niepełnospraw-
ności ustala się od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym upłynął 
termin ważności poprzedniego orzeczenia 
(art. 24 ust. 3a ustawy). Warunkiem jest jednak-
że złożenie niekompletnego wniosku o świad-
czenia rodzinne przy jednocześnie złożonym 
wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia.

Bliższych informacji o świadczeniach 
rodzinnych oraz zaliczce alimentacyjnej moż-
na uzyskać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych 
– biuro nr 11-12 (parter UMiG) ul. Zamkowa 31 
w Ostrzeszowie (tel. 732 06 73).

KIEROWNIK MGOPS
// GRZEGORZ RYCERSKI

W sobotę, 10 czerwca 2006r. w Urzę-
dzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie 
delegacji z Gminy Stuhr z władzami nasze-
go miasta oraz zarządu ostrzeszowskiego 
stowarzyszenia współpracy partnerskiej. 
Jego gospodarzem był Pan Stanisław Wab-
nic - Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Na początku spotkania Burmistrz 
nawiązał do realizacji ustaleń dotyczących 
wzajemnej współpracy, podjętych podczas 
poprzedniej wizyty. Dotyczyły one m.in. 
współpracy przy aktualizacji strony inter-
netowej obu partnerskich stowarzyszeń, 
zamieszczania informacji o współpracy 
partnerskiej na stronach internetowych 
gmin, wymianie informacji o terminach ferii 
i dniach wolnych od pracy, zachęcenie do 
współpracy partnerskiej gmin sąsiadujących 
z gminą Ostrzeszów i Stuhr, czy też zaintere-
sowania współpracą organizacji harcerskich. 

Burmistrz zgłosił również gotowość do 
nawiązania kontaktów przez ostrzeszowskie 
kluby brydżowe oraz nawiązał do planowa-
nego w przyszłym roku ogólnopolskiego 
konkursu pianistycznego „Chopin dla naj-
młodszych”. 

Realizację dalszej części ustaleń - na 
płaszczyźnie działalności partnerskich sto-
warzyszeń - omówiła Prezes Stowarzyszenia 
Współpracy Partnerskiej Gmin Ostrzeszów 
i Stuhr – Mirosława Rzepecka. Dotyczyły 
one m.in. regularnych spotkań członków 
Zarządu i rozszerzenia współpracy na płasz-
czyznę kontaktów pomiędzy pojedynczymi 
rodzinami.  Ponadto Pani M. Rzepecka po-
informowała zebranych o najważniejszych 
dotychczasowych działaniach, podjętych 
w zakresie współpracy partnerskiej, przed-
stawiając zamierzenia, które mają być zreali-
zowane przez stowarzyszenie w najbliższej 
przyszłości. Na okoliczność partnerskiego 
spotkania wydane zostały komplety pocz-
tówek, przedstawiające dawny Ostrzeszów. 
Głos zabrał również Pan Edward Skrzypek 
- Przewodniczący Rady Miejskiej, który 
scharakteryzował współpracę zaprzyjaźnio-
nych gmin w zakresie realizacji programów, 
przeznaczonych dla szkół podstawowych, 
nawiązując m.in. do spotkania młodzieży 
polskiej i niemieckiej w ramach programu 
SOCRATES - COMENIUS, które odbyło się w 
UMiG 26 maja br. Z kolei Pan Józef Czwor-
don przybliżył zebranym kwestie dotyczące 

m.in. realizacji filmu o Antonim Serbeńskim, 
współpracy szkół muzycznych w zakresie 
organizowania warsztatów i koncertów 
muzyki poważnej, jak również planów opra-
cowania publikacji, poświęconej pobytowi 
ostrzeszowian w mieście Delmenhorst, po-
szukujących tam pracy na początku XXw.

Przedstawiciele Gminy Stuhr – Pano-
wie: Niels Thomsen (Wiceburmistrz), Lutz 
Hollmann (Prezes Stowarzyszenia Przyjaźni 
i Wsparcia Stuhr - Ostrzeszów) oraz Edgar 
Wöltje (Kierownik Wydziału Kultury) przed-
stawili propozycje partnerskiego współ-
działania, dotyczące m.in. współpracy szkół 
muzycznych, zwiększenia przepływu infor-
macji o organizowanych zamierzeniach, 
podejmowania wspólnych przedsięwzięć 
z innymi partnerami samorządów. Wyra-
zili przekonanie, że prezentacja miast oraz 
krajów partnerskich w ramach imprezy Eu-
ropa – Woche powinna być organizowana 
z większym rozmachem. Zwrócili uwagę 
na ogromną rolę w zakresie wykorzystania 
w podejmowanych działaniach nowocze-
snego narzędzia - techniki informatycznej 
oraz innych środków przekazu, np. broszur 
informacyjnych, czego przykładem jest 
broszura „Gmina Stuhr – daty, fakty, liczby.” 
która została przekazana zebranym. Pod-
kreślali stałą gotowość niemieckich szkół do 
uruchomienia kontaktów z ostrzeszowskimi 
szkołami. Przekazali do muzeum książkę, 
nawiązującą do dziejów Stuhr w latach 
1933 – 1945 oraz kserokopie artykułów 
prasowych dotyczących wizyty gości z 
Niemiec w Ostrzeszowie w ramach pro-
gramu SOCRATES - COMENIUS. Nawiązali 
także do wędrówek historycznych prof. dr 
hab. Romana Dziergwy śladami Polaków w 
Delmenhorst. 

Miłym akcentem spotkania była rów-
nież wymiana upominków, ukazujących cie-
kawe miejsca położone na terenie zaprzy-
jaźnionych gmin. Jednak najważniejszym 
efektem prowadzonych rozmów była wola 
rozszerzania dalszej współpracy, obejmo-
wania jej zasięgiem coraz większych kręgów 
społecznych, tworzenia zrębów przyszłości 
poprzez nawiązywanie przyjaźni między 
mieszkańcami obu lokalnych społeczności, 
będących podstawą budowania trwałych 
narodowych więzi  w ramach zjednoczonej i 
bezpiecznej Europy.

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

podano do publicznej wiadomości
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 przeznaczonej  do sprzedaży w trybie przetargowym,

położonej w Ostrzeszowie w rejonie ul. Pocztowej: działka nr: 189/7 o pow. 0,16.31 ha,
przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrze-

szów pod zabudowę jednorodzinną.
Informacja - pok. 26, tel. (062) 732 06 22

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

DR INŻ. STANISŁAW WABNIC

Stowarzyszenie „Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości”,
Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów

oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów „SIMPTEST” z Poznania

informują, że w dniu  27. 06. 2006 r. o godz. 11.00
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie przy ul. 21 Stycznia

odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne
nt. Nowe aspekty formalno prawne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

w Polsce wg wymagań Unii Europejskiej
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich przedsiębiorców!

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E  
Działając na podstawie:
- art. 27, art. 28 ust. 1-3, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, 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 i 4, § 4 ust. 1-9, § 6 ust. 1 i 2, § 13 ust. 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr  207, 
poz. 2108  z dn. 22.09.2004r.),

- uchwały Nr X/100/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30.10.2003r. w sprawie zbycia nieruchomości 
gruntowych położonych we wsi  Rojów,

- Zarządzenia Nr 17/2006 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 26.04.2006r. 
Podaje się do publicznej wiadomości

ogłoszenie o I - przetargu ustnym nieograniczonym
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych:

Nieruchomości  stanowią własność Miasta i Gminy Ostrzeszów.                
Przedmiotowe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego terenu położonego we wsi Rojów i w Ostrzeszowie w rejonie ulic Grunwaldzkiej i 
Kościuszki, zatwierdzonym  uchwałą Nr XXXVII/269/2002 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 
25.04.2002r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 82, poz. 2114 z 12.06.2002r.) przeznaczone są na cele 
nierolne, oznaczone symbolami:

- działki nr: 588/31, 588/33 - symbolem 3 MJ  (tereny zabudowy mieszkaniowej, jedno-
rodzinnej, 

- działka nr 588/33 – symbolem 4 MJ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995r. (j.t. 

Dz. U. Nr 16, poz. 78 z 1995r.), nabywca nieruchomości musi uzyskać wyłącznie z produkcji 
użytków rolnych, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Burmistrz  Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje,
że I-przetarg ustny na wyżej wymienione nieruchomości

odbędzie się w dniu: 21 lipca 2006r. (piątek) od godziny: 10.00,
w Sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31)

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości: 3.000,-zł  na 
konto depozytowe UMiG w Ostrzeszowie w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 Oddział w Ostrze-
szowie - nr konta:  93 1090 1173 0000 0000 1700 6081 najpóźniej do dnia 16 lipca 2006r., z 
dopiskiem: „PRZETARG” (dowód wpłaty należy okazać na przetargu).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1.000,-zł. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę 
nabycia nieruchomości. Cena sprzedaży płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej na 
konto Urzędu MiG w Ostrzeszowie - WBK S.A.O/Ostrzeszów, numer konta: 25  1090 1173 
0000 0000 1700 5753. 

Do ceny wywoławczej przedmiotowych działek doliczony został podatek VAT w 
wysokości  22%.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 
nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się, nie później niż przed upływem 
3 dni od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy. 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 odwołać przetarg.

Ostrzeszów, dnia 14 czerwca 2006r.
Informacja – UMiG, pokój nr 26, tel. (062) 732 06 22

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
DR INŻ. STANISŁAW WABNIC
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Redagowane na zlecenie
Burmistrza Miasta i Gminy

Ostrzeszów
przez Wydział Organizacyjny

UMiG Ostrzeszów
Włodzimierz Piekarczyk

Wojciech Bąk

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

Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 256

DELEGACJA ZE STUHR W URZĘDZIE MIASTA I GMINY

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E  
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 dnia14.09.2004r. 
w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz.U. 
Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004r.),

-  uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XXIX/248/2005 z dnia 27.10.2005r. w sprawie zbycia 
nieruchomości gruntowej położonej we wsi Rojów - gm. Ostrzeszów,

-  Zarządzenia Nr 18/2006 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 04.05.2006r. 

Podaje się do publicznej wiadomości
ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Położenie Nr 
działki

Powierzchnia
-  m2 - Nr Kw Dostęp do urządzeń 

komunalnych

Przeznaczenie
w planie

zagospodarowania
przestrzennego

Cena 
wywoławcza

nieruchomości
- zł -

Rojów 993 8554 37037
sieć wodociągowa,

kanalizacyjna, 
energia elektryczna 

napowietrzna

zabudowa usługowa
oraz tereny obiektów

produkcyjnych,
składów i 

magazynów

269.976,24 zł
(w tym 22% VAT)

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie ze zmianą w części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów i w Ostrzeszowie w rejonie 
ulic Grunwaldzkiej i Kościuszki zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XXVIII/
232/2005 z dnia 29.06.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego we wsi Rojów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 129, poz. 3612 z dnia 24.08.2005r.), 
stanowi teren oznaczony symbolem 1U/P - tereny o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa 
usługowa oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

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 I przetarg ustny na wyżej wymienioną nieruchomość,
odbędzie się w dniu 25 lipca 2006r. (wtorek) o godz. 1000

w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31)

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości: 30.000,- zł na 
konto depozytowe UMiG w Ostrzeszowie w Banku Zachodnim S.A. I Oddział w Ostrzeszowie 
nr konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081 najpóźniej do dnia 19 lipca 2006r., z dopiskiem 
„Przetarg  - Rojów” (dowód wpłaty należy okazać na przetargu). Postąpienie wynosi nie mniej niż: 
3.000,- 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 Urzędu MiG w 

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

wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od daty 
przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy. W ciągi 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 NIP. Organizator przetargu może przetarg odwołać.

Informacja – pokój nr 26, telefon: (062) 732 06 22
Ostrzeszów, dnia 14 czerwca 2006r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
dr inż. Stanisław Wabnic


