
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 12.07.20064
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Miasta i Gminy
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nr 257

W sprawie drogi S-11
W  „Czasie Ostrzeszowskim” pojawiają się ostatnio liczne wypowiedzi na temat 

drogi Kołobrzeg – Bytom. W listach trafi ających do Redakcji droga krajowa nr 11 
mylona jest często z nową drogą ekspresową S-11 (droga czteropasmowa). Wła-
dze samorządowe Miasta i Gminy Ostrzeszów zakładają budowę drogi S-11  jako  
obwodnicy Ostrzeszowa  poza miastem. Nowa droga ma „zejść” z obecnie istnieją-
cej trasy w Kuźnikach i dalej prowadzić przez teren w rejonie oczyszczalni ścieków, 
Rojowa. Z powrotem łączyć się będzie z istniejącą drogą w miejscowości Turze.

Podejmowane obecnie przez samorządowców inicjatywy mają na celu wy-
warcie nacisku na decydentów, aby przyspieszyć realizację tego zadania na lata 
2007 – 2013 i nie odkładać w czasie jego wykonania po roku 2014. 

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 dnia 14.09.2004r. 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 XXXIII/276/2006 z dnia 30.03.2006r. w sprawie „zbycia 
nieruchomości gruntowej położonej w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Cichej”,

- Zarządzenia Nr 20/2006 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 12.05.2006r.

Podaje się do publicznej wiadomości
ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

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

strzennego miasta Ostrzeszowa, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XXV/
220/2005 z dnia 28.04.2005r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 97, poz. 2803 z dnia 30.06.2005r.) przezna-
czona jest na cele nierolne, oznaczona symbolem: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej o 
przeznaczeniu podstawowym pod budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne.

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 16 sierpnia 2006r.  (środa) o godz. 10.00w dniu 16 sierpnia 2006r.  (środa) o godz. 10.00
w Urzędzie MiG w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31) – sala nr 17 (I piętro)

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 1.000 zł, na 
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 12 sierpnia 2006r., 
z dopiskiem – I przetarg Ostrzeszów – ul. Cicha (dowód wpłaty należy okazać na przetargu).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 200,- 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 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 przetarg odwołać.
Informacja – UMIG (pokój 26) - tel. (062) 732 06 22
Ostrzeszów, 27.06.2006r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
DR INŻ. STANISŁAW WABNIC
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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 dnia 14.09.2004r. 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  XXXIII/277/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30.03.2006r. 
w sprawie „zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Grzybowej”,

-  Zarządzenia Nr 19/2006 Burmistrza Mig Ostrzeszów z dnia 10.05.2006r. 

Podaje się do publicznej wiadomości
ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

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

przestrzennego miasta Ostrzeszowa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów 
Nr XXV/220/2005 z dnia 28.04.2005r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 97, poz. 2803 z dnia 30.06.2005r.) 
przeznaczona jest na cele nierolne, oznaczona symbolem ZP - tereny zieleni (przezna-
czenie podstawowe: parki, ogrody, uprawy rolne, murawy, zadrzewienia, ciągi spacerowe, 
aleje, place zabaw, boiska i ścieżki rowerowe).

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 17 sierpnia 2006 r.  (czwartek) o godz. 10.00w dniu 17 sierpnia 2006 r.  (czwartek) o godz. 10.00
w Urzędzie MiG w Ostrzeszowie  (ul. Zamkowa 31) – sala nr 17 (I piętro)

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w  wysokości: 500 zł na kon-500 zł na kon-500 zł
to 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 12 sierpnia 2006r., z dopi-
skiem „I Przetarg  - Ostrzeszów - ul. Grzybowa” (dowód wpłaty należy okazać na przetargu).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 100 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 O/ 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 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 NIP.
Organizator przetargu może przetarg odwołać.
Informacja – UMiG (pokój 26) – tel. (062) 732 06 22
Ostrzeszów, dnia  27.06.2006r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
DR INŻ. STANISŁAW WABNIC
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Kandydat na dyrektora
Przedszkola Nr 6

W dniu 27 czerwca br. odbyło się 
posiedzenie Komisji Konkursowej w 
celu wyłonienia kandydata na stanowi-
sko dyrektora Przedszkola Publicznego 
Nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie. 
Komisja wyłoniła kandydaturę Pani 
mgr Ireny Jurkiewicz.

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

OGŁASZA NABÓR 
na stanowisko  ds. funduszy pomocowych

1. Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie  wyższe ekonomiczne (magisterskie)
b)  ukończone kursy w zakresie pozyskiwania środków fi nansowych z UE
c)  znajomość języka angielskiego-biegła w mowie i w piśmie,
d)  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a)  obsługa komputera,
b)  staż lub praktyka w administracji rządowej lub samorządowej, 
c)  komunikatywność i dyspozycyjność.
3.Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV),
b)  list motywacyjny,
c)  dokument poświadczający wykształcenie, 
d)  kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifi kacjach i umiejętno-

ściach, w tym wymagane oświadczenia.
4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zbieranie informacji o środkach i programach pomocowych.
2. Przekazywanie informacji o dostępnych środkach i programach pomoco-

wych, przeznaczonych na dofi nansowanie inwestycji infrastrukturalnych, szkolnic-
twa, pomocy społecznej i współpracy partnerskiej.

3. Wypełnianie wniosków o dotacje, współpraca w tym zakresie z innymi wy-
działami i instytucjami.              

4. Udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach związanych z programami 
pomocowymi.

5. Współpraca z instytucjami rozpowszechniającymi informacje o Unii Euro-
pejskiej i programach pomocowych.

6. Tłumaczenie materiałów związanych z Unią Europejską oraz promocyjnych 
(j. angielski).

7. Opracowywanie załączników do wniosków np. studium wykonalności projektu.
8. Opracowywanie dokumentów planistycznych np. strategia, plan rozwoju, 

wieloletni plan inwestycyjny.
9. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących np. uruchomienia Inku-

batora Technologicznego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie oso-

biście 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. funduszy pomocowych” w terminie do dnia 25 lipca 2006r. Aplikacje, które 
wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

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

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywa-
cyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawo-
dowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 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 samorzą-
dowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”dowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.dowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
DR INŻ. STANISŁAW WABNIC

Rada Nadzorcza ZGM
wybrała prezesa zarządu

28 czerwca odbyło się posiedzenie 
Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej Sp. z o. o.  w Ostrze-
szowie, w trakcie którego dokonano 
wyboru prezesa zarządu Spółki na 
nową 3-letnią kadencję. Obowiązki 
prezesa ponownie powierzono Panu 
Tadeuszowi Pelcowi (była to jedyna 
kandydatura).

Rozstrzygnięcie III edycji 
konkursu ekologicznego

Zakończyła się III edycja konkursu 
ekologicznego o puchar Lidera Lokalnej 
Ekologii. W konkursie w roku szkolnym 
2005/2006 rywalizowało 10 szkół z te-
renu miasta i gminy Ostrzeszów (7 szkół 
podstawowych i 3 gimnazja). Łącznie w 
konkursie uczestniczyło 1951 uczniów. 
Na III edycję konkursu składały się nastę-
pujące etapy: konkurs wiedzy, konkurs 
plastyczny, zbiórka surowców wtórnych, 
sprzątanie świata. 

Po zsumowaniu punktów najlepszy-
mi szkołami okazały się: Szkoła Podsta-
wowa im. Stanisława Mikołajczyka w 
Siedlikowie (I miejsce), Szkoła Podsta-
wowa w Rojowie (II miejsce) i Szkoła 
Podstawowa w Potaśni (III miejsce). 
Dziękujemy uczniom, nauczycielom za 
udział w konkursie i życzymy powodze-
nia w kolejnych zmaganiach o puchar.

WOJEWODA USTALIŁ 
LICZBĘ RADNYCH

Wojewoda Wielkopolski, Zarządze-
niem Nr 51/06 z dnia 19 kwietnia 2006r. 
ustalił liczbę radnych wybieranych 
do rad gmin i rad powiatów w woje-
wództwie wielkopolskim oraz Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego. W 
wyborach 2006r. liczba radnych wy-
bieranych do Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego wynosi 39, 39, 39 do Rady 
Powiatu Ostrzeszowskiego – 17, a Powiatu Ostrzeszowskiego – 17, a Powiatu Ostrzeszowskiego – 17 do 
Rady Miejskiej Ostrzeszów – 21.

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
29 czerwca br. odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej IV kadencji samorządu. 

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

W trakcie XXXVII sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:
a)  uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i 

Gminy Ostrzeszów,
b) zatwierdzenia programu współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z organi-

zacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2007 rok,

c) zmiany Statutu Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie,
d) powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
e) określenia zasad wnoszenia wkładów przez Burmistrza Miasta i Gminy na 

podwyższony kapitał zakładowy Spółki ,,Oświetlenie Uliczne i Drogowe’’ sp. z o. o. 
z siedzibą w Kaliszu,

f) nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Rogaszyce,
g) uchwalenia Statutu Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie,
h) ustalenia nowych nazw ulic w mieście Ostrzeszów,
i) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za 

I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu fi nanso-
wego samorządowych  instytucji kultury,

j) zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2006 roku.
Pod koniec posiedzenia burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone na początku sesji 

interpelacje. Obrady XXXVII sesji RM Ostrzeszów zakończyły sprawy różne i informacje.
W. BĄK


