
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 19.07.2006

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie 
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko ds. księgowości  M-G OPS 

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw 

publicznych,
c) niekaralność,
d) ukończone jednolite studia ekonomiczne magisterskie lub ekonomiczne, 

wyższe studia zawodowe i uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne 
studia podyplomowe,

e) staż pracy: 2 lata w komórkach księgowości,
f) opanowana umiejętność obsługi komputera.
2. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy
b) list motywacyjny 
c) życiorys (CV) 
d) dokumenty potwierdzające wykształcenie i inne dokumenty o posiadanych 

kwalifi kacjach i umiejętnościach w tym wymagane oświadczenie
e) kserokopie świadectw pracy.
3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość podstawowych zagadnień i przepisów z zakresu:

- rachunkowości,
- ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- czynności kasjerskich,
- środków trwałych.

b) odpowiedzialność, systematyczność,
c) samodzielność i kreatywność w realizacji zadań,
d) bezkonfl iktowość, 
e) staż pracy w komórkach księgowości jednostek samorządowych będzie 

mile widziana.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) obsługa kasy Ośrodka (kasjer),
b) ewidencja druków ścisłego zarachowania,
c) obsługa systemu przelewów elektronicznych,
d) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
e) ewidencja i dystrybucja dochodów budżetowych,
f) obsługa systemu obliczania wynagrodzeń,
g) dekretacja i księgowanie dochodów księgowych,
h) znajomość i bieżące uzupełnianie wiedzy na temat obowiązujących przepi-

sów dotyczących wykonywanych zadań,
i) inne czynności na polecenie przełożonych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie 

osobiście w biurze nr 5-6 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Ostrzeszowie (parter budynku Urzędu Miasta i Gminy), ul. Zamkowa 31, 63-500 
Ostrzeszów lub pocztą na w/w adres korespondencyjny z dopiskiem „Nabór na 
stanowisko ds. Księgowości” w terminie do  dnia  08.08.2006r. w terminie do  dnia  08.08.2006r. w terminie do  dnia  08.08.2006r

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu 
nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej (www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl), na 
tablicy informacyjnej M-GOPS oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Ostrzeszowie (na I piętrze). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyj-
ny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) 
powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych 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 samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 
142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

KIEROWNIK MG OPS
GRZEGORZ RYCERSKI

Apel Głównego Inspektora Pracy
ROLNIKU!

Dołóżmy wszelkich starań, by podczas tegorocznej kampanii żniwnej nie 
dopuścić do tragicznych wypadków! Trzysta osób co roku traci życie przy pracach 
rolnych! To tak jakby z mapy Polski znikała jedna wieś!

Apeluję o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w polu i w obejściu!
Pamiętajmy zwłaszcza o dzieciach! Lato jest dla nich okresem wakacji, ale też 

pomocy rodzicom przy żniwach. Z powodu nieuwagi, pośpiechu i lekkomyślności 
dorosłych dochodzi do tragedii, których następstw nie można odwrócić.

• Nie angażujmy dzieci do prac, które przerastają ich siły i możliwości! 
• Nie dopuszczajmy do sytuacji, w których mogłaby stać się im krzywda!
• Nie narażajmy naszych dzieci na niebezpieczeństwo!
• Nie pozostawiajmy najmłodszych bez opieki!
Pamiętajmy! To na nas dorosłych spoczywa odpowiedzialność za zdrowie i 

życie dzieci!
BOŻENA BORYS  SZOPA

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY

Oblicza ziemi ostrzeszowskiej 
to najnowszy folder wydany przez 
Ofi cynę Wydawniczą Kulawiak przy 
współpracy Starostwa Powiatowego 
w Ostrzeszowie.  Zamieszczono w nim 
tekst „Ta nasza ziemia”, którego auto-
rem jest Wiesław Przybyła oraz liczne 
kolorowe fotografi e pokazujące Ostrze-
szów i powiat ostrzeszowski. Wstęp i 
podpisy pod zdjęciami przetłumaczo-
no na język niemiecki i angielski.

Piękno przyrody, zabytki, nowocze-
sna architektura, imprezy, wydarzenia i 
mieszkańcy ziemi ostrzeszowskiej to 
podstawowe motywy zamieszczonych 
zdjęć.

Ten 82 stronicowy folder może 
być doskonałym prezentem i dlatego 
informujemy, że jego sprzedaż  pro-
wadzi Ofi cyna Wydawnicza Kulawiak w 
siedzibie fi rmy przy ul. Armii Krajowej 1 
(tel. 062 730 14 20).

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie informuje osoby za-

mieszkałe na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów ubiegające się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 01.09.2006r., że właściwym do realizacji i 
wypłaty świadczeń rodzinnych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydawanie i przyjmo-
wanie dokumentów na nowy okres zasiłkowy - zgodnie z zapisem ustawowym - rozpo-
czynamy od miesiąca lipca br. Jednocześnie informujemy, że z dniem 31.08.2006 roku 
pracodawcy zaprzestają 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 uzyskanego 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 później niż do ostatniego dnia miesiąca, 
za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. Osobom, które złożą wniosek wraz z 
wymaganymi 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 wy-
płaca się do dnia 31 października 2006r.

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

Bliższych informacji o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczce alimentacyjnej można 
uzyskać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych – biuro nr 11-12 (parter UMiG) ul. Zamkowa 31 w 
Ostrzeszowie (tel. 732 06 73). Dla celów prawidłowej realizacji, przygotowania i wydawa-
nia decyzji od dnia 17.07.2006r. składanie wniosków i obsługa interesantów od godziny 
1000 do godziny 1400 w dniach pracy Ośrodka.  Jednocześnie informujemy, że są do odbioru 
wnioski na zaliczkę alimentacyjną.

KIEROWNIK MGOPS
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TEREN DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRZESZOWIE
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UTRUDNIENIA NA 
ULICY SPORTOWEJ

Z uwagi na rozpoczęcie prac 
remontowych przy ulicy Sportowej w 
Ostrzeszowie i konieczność wyłączenia 
z ruchu tej ulicy, informujemy że w 
dniu 27 lipca br. dojazd do targowi-
ska miejskiego będzie możliwy tylko 
od ul. Łąkowej. Planowany termin za-
kończenia prac remontowych – koniec 
lipca br. 

Za wszelkie utrudnienia kierowców 
i pieszych serdecznie przepraszamy.

ZUŻYTY SPRZĘT 
ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Rejestr wprowadzających sprzęt, zbierających zużyty sprzęt, prowadzących 

zakłady przetwarzania oraz działalność w zakresie recyclingu i innych procesów 
odzysku, a także organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Rejestr dostępny jest również na stronie http://rzseie.gios.gov.pl

In
fo

rm
ac

je
Sa

m
or

zą
do

w
e

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
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