
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 30.08.2006
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INFORMACJA DOTYCZĄCA AKT
Do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęła informacja Likwidatora Związku Spó-

łek Wodnych w Ostrzeszowie o przekazaniu dokumentacji dotyczącej Związ-
ku, a także akt osobowych i płacowych do archiwum fi rmy: Spółka Doradztwa 
Podatkowego „ULMEX” Sp. z o. o. (ul. Zielona 14, 63-400 Ostrów, tel. 736 11 20 
lub 736 00 36).

Przypominamy także, że wskazane wyżej archiwum przechowuje również do-
kumentację po następujących podmiotach:

- P.R.B.P.M. Budomasz Ostrzeszów, przekształcone w Techma – Ostrzeszów S.A.,
- Centrum Obsługi Samochodów,
- „Hódlymayr Logistics Poland” Sp. z o. o.,
- PPHU „TESTA”,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Techma-Sprzęt Sp. z o. o.,
- B.S.B. Sp. z o. o. w Ostrzeszowie, 
- Spółdzielnia Pracy Budownictwa Mieszkaniowego i Gospodarczego „OSTEX” 

w Ostrzeszowie,
- „MEDIX” Sp. z o. o. w Ostrzeszowie.

W.BĄK

WYKAZ DRÓG W OSTRZESZOWIE
Na terenie naszego miasta biegną drogi różnej kategorii, za których stan 

odpowiedzialni są różni zarządcy. Poniżej przedstawiamy dane adresowe pod-
miotów – zarządców poszczególnych dróg lub odcinków dróg w Ostrzeszowie.

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 na Osiedlu Zamkowym 3C/4.

Przedmiotowy lokal jest zamieszkały przez najemcę.
Dodatkowe informacje – UMiG (pok.26),  tel. (062) 732 06 22
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HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Z KASY M-GOPS NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2006

I dzień wypłaty- nazwiska rozpoczynające się od litery A do D
II dzień wypłaty- nazwiska rozpoczynające się od litery E do K
III dzień wypłaty- nazwiska rozpoczynające się od litery L do P
IV dzień wypłaty- nazwiska rozpoczynające się od litery R do Z

Wypłaty odbywać się będą w dniach 26, 27, 28, 29 września.

PRZED WYPŁATĄ ŚWIADCZEŃ PROSIMY O ODBIÓR DECYZJI 
W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  (pok. 11-12)

W dniach wypłat KASA Ośrodka będzie czynna od godz. 11.00 do 14.00. 
Danego dnia wypłaty będą realizowane tylko dla osób wg przedstawionego tylko dla osób wg przedstawionego 

harmonogramuharmonogramu.
Informujemy świadczeniobiorców, którzy nie mogą się stawić w wyznaczonych 

powyżej terminach, że kasa będzie czynna w pierwszy poniedziałek po wyznaczo-
nych terminach wypłat od godz. 11.00 do 16.00.

Jednocześnie pierwszego dnia wypłaty świadczeń rodzinnych z kasy zostanie 
wydana dyspozycja przelewu środków na konta świadczeniobiorców (z konta 
MGOPS – BZ WBK o/Ostrzeszów).

Zastrzega się możliwość zmian w harmonogramie wypłat spowodowa-
nych opóźnieniem przekazywanych środków przez Urząd Wojewódzki.

O DALSZYCH TERMINACH WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 
POINFORMUJEMY WE WRZEŚNIU

KIEROWNIK MGOPS
// GRZEGORZ RYCERSKI

Ostrzeszów na dawnej pocztówce
Ofi cyna Wydawnicza KULAWIAK - na zlecenie Stowarzyszenia Współpracy 

Partnerskiej Gmin Ostrzeszów i Stuhr - wydała zestaw pocztówek prezentujących 
dawny Ostrzeszów. Pocztówki nabyć można w siedzibie Ofi cyny Wydawniczej KU-
LAWIAK (ul. Armii Krajowej 1) oraz w Księgarni PEGAZ.

RÓWNAĆ SZANSE 2006
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpo-

częcie programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności „Równać Szanse 2006 – Regionalny 
Konkurs Grantowy”. Zachęcamy do podejmowania 
starań o uzyskanie dofi nansowania w ramach tego 
programu, którego celem jest wsparcie inicjatyw 
społecznych służących wyrównywaniu szans eduka-
cyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z 
terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 miesz-
kańców).

O dofi nansowanie projektów, adresowanych do 
młodzieży w wieku 13 – 19 lat, mogą się ubiegać przede 
wszystkim organizacje pozarządowe, a także gimnazja, 

szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) 
oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież)(również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 
tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. 
poprzez: 

• wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i 
pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk 
ścisłych; 

• pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży oraz kształtowanie w niej po-
staw aktywnych wobec rzeczywistości;

• tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność 
społeczną i publiczną oraz innych form pożytecznego zagospodarowania czasu 
wolnego; 

• podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi;
• wspólne działania młodzieży z różnych środowisk; 
• poprawę jakości nauczania – kreowanie ponadstandardowej oferty edukacyj-

nej i praktyczne wdrażanie nowoczesnych metod działania. 
Projekty muszą spełniać następujące wymogi: 
• są innowacyjne na danym terenie lub w danym środowisku; 
• włączają do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym uczestnikiem 

lub bezpośrednim realizatorem projektu; 
• tworzą spójną ofertę cyklicznych działań; 
• sprzyjają powstaniu lokalnych koalicji na rzecz wyrównywania szans edu-

kacyjnych dzieci i młodzieży (współpraca przy realizacji projektu między różnymi 
NGO’s, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami).

Maksymalna kwota, o jaką można występować to 7 000 zł. Termin składania 
wniosków: do 10 października 2006r. na działania rozpoczynające się nie wcze-
śniej niż 1 stycznia 2007r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2007r.

Zasady konkursu i formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej: 
www.rownacszanse.pl

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:Wymagane dokumenty:
• wniosek na urzędowym formularzu (formularze dostępne będą w Biurze 

Obsługi Interesanta UMiG na parterze oraz u sołtysów) - termin składania wnio-
sków: od 1 września do 30 września 2006 roku,

• załączniki do wniosku (art. 6 ust. 3 ustawy o zwrocie),
• oryginał faktury VAT (wystawionej w okresie od 1 stycznia 2006r. do końca 

sierpnia 2006r.)
W przypadku gruntów pozostających we współwłasności lub współposiada-

niu zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego 
pozostali współposiadacze wyrazili pisemna zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy 
współmałżonków.

Zwrot podatku ustala się wg powierzchni użytków rolnych będących w posia-
daniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i 
budynków wg stanu na dzień 1 kwietnia danego roku.

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

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

WNIOSKI DO BUDŻETU 
NA 2007 ROK

Urząd Miasta i Gminy informuje, 
że zgodnie z obowiązującą procedurą 
uchwalania budżetu Miasta i Gminy, do 
15 września br. można będzie składać 
pisemne wnioski dotyczące realizacji 
zadań w 2007 roku.

Powyższe wnioski należy składać 
w Biurze Obsługi Interesanta UMiG (na 
parterze).

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

IV przetarg nieograniczony 
ofertowy

na sprzedaż drewna 
tartacznego w ilości 260 m3.

Oferty należy składać 
w zamkniętych kopertach

w terminie do dnia 13 września 2006r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów,

ul. Zamkowa 31, w Biurze Obsługi 
Interesanta (parter).

Dodatkowe informacje: tel. 732 06 21Dodatkowe informacje: tel. 732 06 21

Organizator przetargu może odwołać 
przetarg bez podania przyczyny.

BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

DR INŻ. STANISŁAW WABNIC

ZUŻYTY SPRZĘT 
ELEKTRYCZNY 

I ELEKTRONICZNY
Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt. 6a 
ustawy  z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U.Nr 132, poz. 622 

z 1996r. z póź. zmianami) 
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów 

informuje, że  fi rma BHU Spółka 
Akcyjna z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 

60-479 Poznań 

prowadzi punkt zbierania 
zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektro-
nicznego pod adresem: 

63-500 Ostrzeszów 
ul. Sportowa 6.ul. Sportowa 6.
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Włodzimierz Piekarczyk
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org@ostrzeszow.info.pl
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