
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 13.12.2006
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Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 268

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów 
informuje, że na tablicy ogłoszeń 

w UMiG Ostrzeszów (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 przeznaczonej 
do sprzedaży  w trybie 

 bezprzetargowym – położonej w 
Rogaszycach: działka nr: 443/1 

 o pow.  0,0074 ha

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Ostrzeszów

/-/ Stanisław Wabnic

(opublikowane w Dz. U. Nr 222, 
poz. 1630 z dnia 05.12.2006)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrzeszowie informuje, że 
dnia 5 grudnia br. w Dzienniku Ustaw zo-
stały opublikowane zmiany do ustawy o 
świadczeniach rodzinnych, które wchodzą 
w życie z dniem 19 grudnia 2006. Wprowa-
dzone zmiany dotyczą przyznania do-
datku z tytułu rozpoczęcia roku szkol-
nego dla dzieci, które z dniem 1 wrze-
śnia 2006 rozpoczęły obowiązkowe 
roczne przygotowanie przedszkolne.

Mając na uwadze powyższe, chcąc 
ubiegać się o w/w dodatek należy złożyć 
wniosek o przyznanie świadczenia. Druki 
wniosków są dostępne w biurze świadczeń 
rodzinnych (budynek UMiG – pok. nr 11-12 
na parterze).

PEŁNYCH CIEPŁA,
SPOKOJU I RADOŚCI 

ŚWIĄT BOżEgO NARODzENIA,  
A W NOWYm ROKU 2007 
PRzYCHYlNOŚCI lOSU

W REAlIzACJI WSzElKICH mARzEń
I WIElU SUKCESóW

żYCzY mIESzKAńCOm mIASTA 
I gmINY OSTRzESzóW

zESPóŁ REDAKCYJNY
,,INFORmACJI

SAmORzĄDOWYCH’’

ŚWIADCZENIA RODZINNE 
- ZMIANY 

4 grudnia odbyła się II sesja Rady 
Miejskiej Ostrzeszów. Głównym wyda-
rzeniem posiedzenia było złożenie ślu-
bowania przez nowo wybranego burmi-
strza dr inż. Stanisława Wabnica. Zanim 
to jednak nastąpiło Stanisław Wabnic 
– jeszcze jako burmistrz IV kadencji sa-
morządu (2002-2006) – przedstawił rad-
nym sprawozdanie o stanie gminy (ten 
obszerny dokument dostępny jest na 
stronie internetowej www.ostrzeszow.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Radni podjęli uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatów w okręgu wy-
borczym nr 1 i 3. Pierwsza z tych uchwał 
dotyczy wygaśnięcia mandatu Stanisła-
wa Wabnica, który zrzekł się mandatu 
w związku z wyborem na stanowisko 

KOMIsjA REWIZYjNA

skład Komisji: Henryk Kajser (przewodniczący Komisji - na 
zdjęciu obok), Henryk Mackanić (zastępca przewodniczącego), 
Marek Czwordon, Andrzej Manikowski, Krystyna Sikora 

Przedmiotem działania Komisji jest kontrola działalności 
Burmistrza Miasta i Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych 

oraz wykonywanie innych działań określonych w oddzielnych przepisach.

KOMIsjA OŚWIAtY, KUltURY, sPORtU I ZDROWIA 

skład Komisji: Krystyna Sikora (przewodnicząca Komisji - na 
zdjęciu obok), Paweł Klóska (zastępca przewodniczącej), Andrzej 
Cudniewicz, Henryk Mackanić, Sławomir Odrobiński, Arkadiusz 
Suchanecki, Jerzy Marek Szułczyński, Ryszard Szymański, Grze-
gorz Więcek 

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy:
- ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,     
- edukacji publicznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 
- polityki prorodzinnej, w tym zapewniania kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej.

KOMIsjA GOsPODARKI KOMUNAlNEj I ROlNICtWA 

skład Komisji: Adam Zawada (przewodniczący Komisji - na 
zdjęciu obok), Andrzej Manikowski  (zastępca przewodniczącego), 
Henryk Kajser, Paweł Klóska, Antoni Obsadny, Andrzej Ogórkie-
wicz, Arkadiusz Suchanecki, Grzegorz Więcek

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy:
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,     
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości oraz urządzeń sani-

tarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną,                                               

- lokalnego transportu zbiorowego,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  oraz obiek-

tów administracyjnych,        
- rolnictwa.

KOMIsjA BUDżEtU I PRZEstRZEGANIA PRAWA 

skład Komisji: Aleksander Józefiak (przewodniczący Komisji 
- na zdjęciu obok), Marek Czwordon (zastępca przewodniczące-
go), Andrzej Cudniewicz, Jan Góra, Mariola Kozłowska, Krystyna 
Sikora, Adam Zawada 

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy:
budżetu gminy, porządku publicznego i bezpieczeństwa oby-

wateli oraz ochrony przeciwpożarowe i przeciwpowodziowej.     

KOMIsjA PlANOWANIA, ROZWOjU I PROMOCjI GMINY 

skład Komisji: Sławomir Odrobiński (przewodniczący Komi-
sji - na zdjęciu obok), Mariola Kozłowska (z-ca przewodniczącego 
Komisji), Jan Góra, Jerzy Marek Szułczyński

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy:
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochro-

ny środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- współpracy z przedsiębiorstwami lokalnymi,
- wywoływania inicjatyw gospodarczych,
- wspierania i upowszechniania idei samorządów,
- promocji i rozwoju gminy,
- współdziałania z Powiatowym Urzędem Pracy,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,                                                            
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

UWAGA! składy komisji zostaną uzupełnione o radnych, którzy otrzymają mandat 
w miejsce burmistrza stanisława Wabnica i jego zastępcy Mariusza Witka.

HARMONOGRAM WYPŁAt ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
 Z KAsY M-GOPs NA 2007 ROK

Na  podstawie  art.  41  ust. 2 ustawy  z  
dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), w związku z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 
21.06.2002r. o materiałach wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 
z 2002r. Nr 117 poz. 1007 z późn. zm.) i art. 2 
ustawy z dnia 10 września 2004r. o zmianie 
ustawy o materiałach wybuchowych prze-
znaczonych do użytku cywilnego oraz usta-
wy o wykonywaniu działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania i obrotu materiała-
mi wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią  o przeznaczeniu 
wojskowym i policyjnym (Dz. U.  z 2004r., Nr 
222, poz. 2249) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005r. w 
sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, 
na których nabywanie, przechowywanie 
lub używanie nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia (Dz. U. z 2005r. Nr 158 poz. 1329) 
zarządzam, co następuje:

§ 1
Podmioty gospodarcze (osoby prawne, 

podmioty nie posiadające osobowości praw-
nej, osoby fizyczne) prowadzące obrót mate-
riałami i artykułami pirotechnicznymi na tere-
nie Miasta i Gminy Ostrzeszów zobowiązuje 
się do ich właściwego magazynowania oraz 
sprzedaży z uwzględnieniem postanowień 
niniejszego zarządzenia.

§ 2
Obrót  materiałami  i  artykułami   piro-

technicznymi   winien   odbywać   się  wyłącz-
nie z zachowaniem wymogów bezpieczeń-
stwa i obowiązujących przepisów przeciw-
pożarowych.

§ 3
Obrót    artykułami   pirotechnicznymi 

celem spełnienia warunków  określonych w  
§ 2 winien odbywać się w stałych punktach 
sprzedaży z wyłączeniem placów i targo-
wisk.

§ 4
Zakazuje  się  sprzedaży  materiałów  i  

artykułów  pirotechnicznych  osobom  poni-

Na podstawie art.18 ust.1 i art. 40 ust.1 
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 poz.1591 
z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. XII § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy 
wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 
poz.142 z późn. zm.) Rada Miejska Ostrzeszów 
uchwała, co następuje:

§ 1
Placówki handlu detalicznego, zakłady 

gastronomiczne i usługowe dla ludności, zwa-
ne dalej placówkami, mogą być otwierane i 
zamykane w dniach i godzinach ustalonych 
przez przedsiębiorcę w przedziale czasowym 
określonym w §2, §3 i §4.

§ 2
1.Placówki handlu detalicznego w bran-

ży spożywczej mogą być otwierane  i zamy-
kane w każdym dniu tygodnia w przedziale 
czasowym pomiędzy godziną 5.00 a 24.00.

2.Placówki handlu detalicznego w bran-
ży przemysłowej mogą być otwierane i zamy-
kane: od poniedziałku do piątku w przedziale 
czasowym pomiędzy godziną 7.00 a 18.00, 
w sobotę w przedziale czasowym pomiędzy 
godziną  7.00 a 15.00.

3.W dwie niedziele poprzedzające  Świę-
ta Bożego Narodzenia i Wielkanocne placów-
ki handlu  detalicznego  w   branży   przemy-
słowej  mogą   być   otwierane  i  zamykane 
w przedziale czasowym  pomiędzy  godziną  
9.00  a  14.00.

§ 3
1.W każdy dzień tygodnia przez całą 

dobę mogą być czynne apteki, stacje paliw, 
hotele, oraz inne punkty usługowe dla lud-
ności.

2.Dla sklepów wielobranżowych prowa-
dzących sprzedaż artykułów spożywczych i 
przemysłowych obowiązuje czas pracy okre-
ślony w § 2 ust. 1. 

§ 4
1.Zakłady gastronomiczne mogą być 

otwierane i zamykane: od poniedziałku do 
piątku w przedziale czasowym pomiędzy 
godziną 6.00 a 24.00 w sobotę i w niedzielę w 
przedziale czasowym pomiędzy godziną 6.00 
a 1.00 dnia następnego.

2.Ograniczenie czasu otwarcia i zamknię-
cia zakładów gastronomicznych nie dotyczy 

II sesja Rady Miejskiej
burmistrza. Druga natomiast dotyczy 
wygaśnięcia mandatu Mariusza Witka, 
który powołany zostanie na stanowisko 
zastępcy burmistrza.

W czasie II sesji dokonano również 
wyboru składów osobowych stałych 
komisji Rady Miejskiej (składy te pre-
zentujemy poniżej). Pod koniec posie-
dzenia radni ustalili wynagrodzenie dla 
burmistrza (pozostało na dotychczaso-
wym poziomie) oraz dokonali wyboru 
przedstawicieli gminy w Związku Gmin 
Ziemi Ostrzeszowskiej (z ramienia Rady 
zostali nimi Edward Skrzypek i Adam 
Zawada).

Termin kolejnej sesji wyznaczony zo-
stał na dzień 28.12.2006r. (godz. 10.00).

stałe komisje Rady Miejskiej

W podanym w ubiegłym tygodniu ,,Har-
monogramie wypłaty świadczeń rodzinnych 
z kasy M-GOPs na rok 2007’’ wkradł się błąd 
– w ostatniej pozycji tabeli zamiast miesiąca 
wrzesień powinien być sierpień. Za pomyłkę 
przepraszamy, a poniżej przedstawiamy po-
prawiony harmonogram. 

W dniach wypłat KASA Ośrodka będzie 
czynna od godz. 11:00 do 14:00.  Danego dnia 
wypłaty będą realizowane tylko dla osób 
wg przedstawione-
go harmonogramu. 
Informujemy świad-
czeniobiorców, którzy 
nie mogą się stawić 
w wyznaczonych po-
wyżej terminach, że 
kasa będzie czynna w 
pierwszy poniedzia-
łek po wyznaczonych 
terminach wypłat od 
godz. 11.00 do 16.00.

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

Zastrzega się możliwość zmian w harmono-
gramie wypłat spowodowanych opóźnieniem prze-
kazywanych środków przez Urząd Wojewódzki.

Wypłata zaliczek alimentacyjnych będzie re-
alizowana wg harmonogramu wypłat świadczeń 
rodzinnych.

MIEsIąC
I dzień wypłaty II dzień wypłaty III dzień wypłaty

Nazwiska
od litery A do H

Nazwiska
od litery I do O

Nazwiska
od litery P do Z

Styczeń 29 30 31
Luty 26 27 28
Marzec 28 29 30
Kwiecień 26 27 30
Maj 29 30 31
Czerwiec 27 28 29
Lipiec 18 19 20
Sierpień 29 30 31

W związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym Burmistrz Miasta 
i Gminy wydał zarządzenie w sprawie obrotu materiałami i artykułami pirotechnicznymi 
oraz ich używania. Apelujemy do Mieszkańców o stosowanie się do zawartych w nim zapi-
sów, a także o zdrowy rozsądek, a przede wszystkim o zwrócenie uwagi, czy niebezpiecz-
ne materiały nie są eksploatowane przez osoby niepełnoletnie bez dozoru dorosłych.

ZARZąDZENIE NR 51/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

z dnia 5 grudnia 2006 roku

w sprawie: obrotu materiałami i artykułami pirotechnicznymi oraz ich używania

żej 18 roku życia.

§ 5
Zezwala się na używanie materiałów 

i artykułów pirotechnicznych wyłącznie 
w dniach: 25 i 31 grudnia 2006 roku oraz 1 
stycznia 2007 roku.

§ 6
Zakazuje się używania materiałów pi-

rotechnicznych w czasie zorganizowanych 
zgromadzeń poza ich organizatorami, a 
szczególnie podczas imprezy sylwestrowej 
dla społeczeństwa przygotowanej przez 
Ostrzeszowskie Centrum Kultury.

§ 7
1. Materiałów i artykułów pirotechnicz-

nych używać (eksplodować) mogą wyłącznie 
osoby pełnoletnie.

2. Dzieci  i  młodzież  poniżej  18  roku  
życia mogą używać (eksplodować) materia-
łów i artykułów pirotechnicznych wyłącznie 
pod opieką rodziców (opiekunów) względ-
nie innych osób pełnoletnich upoważnionych 
przez rodziców (opiekunów).

§ 8
Używanie (eksplodowanie) winno odby-

wać się wyłącznie w miejscach nie stanowią-
cych zagrożeń dla ludzi, zwierząt i mienia.

§ 9
Za nieprzestrzeganie postanowień ni-

niejszego zarządzenia grozi kara grzywny 
wymierzana w trybie i na zasadach określo-
nych w prawie o wykroczeniach, w wysokości 
do 500 zł.

§ 10
Wykonanie zarządzenia powierza się 

Straży Miejskiej.

§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 

grudnia 2006r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Ostrzeszów

/-/ Stanisław Wabnic

19 października 2006r. Rada Miejska Ostrzeszów podjęła uchwałę Nr XXXIX/336/2006 
w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 
zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Ostrzeszów. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 186 poz. 4358 z dnia 
04.12.2006r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni o tej daty. Godziny otwarcia placówek handlo-
wych w niedziele poprzedzające Święta Bożego Narodzenia określone zostały § 2 ust. 3.

Uchwała Nr XXXIX/336/2006
Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia  19 października 2006  roku

w sprawie: ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detaliczne-
go, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Ostrzeszów.

dni i nocy, w których są organizowane: wese-
la, zabawy sylwestrowe, imprezy zamknięte, a 
także otwarte, w których za bezpieczeństwo i 
zachowanie ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 
6.00 odpowiada organizator.

3.W przypadku skarg na uroczystości, o 
których mowa w ust. 2 podczas organizowa-
nia kolejnych uroczystości będzie obowiązy-
wał czas pracy zakładów gastronomicznych 
określony w ust.1.

4.Ograniczenie czasu otwarcia zakładów 
gastronomicznych nie dotyczy lokali gastro-
nomicznych prowadzonych przy stacjach pa-
liw oraz położonych w odległości powyżej 50 
m od zabudowy mieszkaniowej.

§ 5
Informacja o dniach i godzinach otwarcia 

i zamknięcia placówki powinna być umiesz-
czana na drzwiach wejściowych placówki.

§ 6
Winni  naruszenia przepisów o dniach 

i godzinach otwierania oraz zamykania pla-
cówki podlegają  karze  grzywny  określonej  
w  art. XII § 2  ustawy  z  dnia  26  czerwca 1974 
r. przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. 
U. Nr.24 poz.142  z  późn. zm.).

§ 7 
Tracą moc obowiązującą: 
Uchwała Nr XIX/176/2004 Rady Miejskiej 

Ostrzeszów z dnia  21.10.2004r. w sprawie 
ustalenia czasu pracy placówek handlowych 
w branży spożywczej i placówek gastrono-
micznych

Uchwala Nr VIII/83/91 Rady Miejskiej w 
Ostrzeszowie z dnia 17.01.1991r. w sprawie 
dni i godzin otwierania i zamykania placówek 
handlowych branży przemysłowej. 

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ostrzeszów

/-/ Edward Skrzypek


