
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 08.08.2007
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nr 277

BEZPŁATNE 
BADANIA
Ośrodek Profilaktyki i Epide-

miologii Nowotworów w Poznaniu 
w dniu 28 sierpnia 2007r. o godz. 
12.00  w sali sesyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Ostrzeszowie (wejście 
od ul. 21 Stycznia) przeprowadzi 
spotkanie edukacyjne (pogadankę) 
dla mieszkańców Miasta i Gminy 
Ostrzeszów, podczas którego zain-
teresowanym uczestnikom, którzy 
ukończyli 45 lat rozdane zostaną 
specjalne probówki do przygotowa-
nia materiału do badań na obecność 
krwi utajonej w kale (profilaktyka 
raka jelita grubego).

W dniu 31 sierpnia 2007r. w 
godz. 9.00 - 13.00 pobierana będzie 
krew na oznaczenie poziomu PSA, w 
ramach profilaktyki nowotworów 
gruczołu krokowego (prostaty). 
W badaniach mogą wziąć udział 
mężczyźni od 40 roku życia. Miejsce 
pobierania krwi – Przychodnia ZZOZ 
w Ostrzeszowie, Pl. Borek 17 (od godz. 
9.00  do zakończenia przyjmowania 
zapisanych uczestników badania). 
Krew można pobierać po zjedzeniu 
posiłku!

Laborantka pobierająca krew 
na PSA będzie odbierała probówki 
z kałem.

Na wszystkie badania prosimy 
zabrać dowód osobisty!

Zapisy na badania: Urząd Miasta 
i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 
31 – pok. 16 (I piętro), tel. (062) 732 06  
23. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Wyniki badań zostaną przesłane 
na adres domowy.

Wszystkie badania finansowane 
są z budżetu Województwa Wielko-
polskiego.

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Z KASY MGOPS NA OKRES ZASIŁKOWY 2007/2008

I dzień wypłaty - nazwiska rozpoczynające się od litery A do H
II dzień wypłaty - nazwiska rozpoczynające się od litery I do O

III dzień wypłaty - nazwiska rozpoczynające się od litery P do Z

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

nogramu.
Informujemy świadczeniobiorców, którzy nie mogą się stawić w wyznaczonych powyżej 

terminach, że kasa będzie czynna w pierwszy poniedziałek po wyznaczonych 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 spowodowanych opóź-
nieniem przekazywanych środków przez Urząd Wojewódzki.

Wypłata zaliczek alimentacyjnych będzie realizowana wg harmonogramu wypłat 
świadczeń rodzinnych.

Wszelkich dodatkowych informacji dot. świadczeń rodzinnych można uzyskać telefo-
nicznie: (062) 732 06 73.
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WRZESIEŃ 26 27 28

PAŹDZIERNIK 29 30 31

LISTOPAD 28 29 30

GRUDZIEŃ 19 20 21
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STYCZEŃ 29 30 31

LUTY 27 28 29

MARZEC 26 27 28

KWIECIEŃ 28 29 30

MAJ 28 29 30

CZERWIEC 26 27 30

LIPIEC 21 22 23

SIERPIEŃ 27 28 29

UCHWAŁA NR VI /37/ 2007
Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z przed-

szkoli prowadzonych przez Gminę Ostrzeszów
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy 
z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (tj. Dz.U. 
z 2004r. nr 256, poz. 2572 późn. zm.) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

§ 1
Ilekroć w uchwale jest mowa o „przedszkolu” 

należy przez to rozumieć przedszkola i grupę żłobko-
wą prowadzone przez Gminę Ostrzeszów.

§ 2
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w 

wieku od 3 do 6 lat.
2. Wychowanie w grupie żłobkowej obejmuje 

dzieci w wieku od 7 miesiąca do 3 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola 
dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Zasady przyjmo-
wania dzieci 2,5 letnich określa statut przedszkola.

§ 3
Dzienny czas pracy przedszkola, określa jego 

statut. Czas zajęć wychowawczo – dydaktycznych 
przeznaczonych na realizację podstawy programowej 
wynosi 5 godzin dziennie i jest określony w arkuszu 
organizacji pracy przedszkola.

§ 4
1. Do przedszkola w pierwszej kolejności 

przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające 
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 
W następnej kolejności przyjmowane są dzieci 
matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek 
lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub 
umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź 
całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do 
samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych 
przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach 
zastępczych.

2. Zapisy dzieci do przedszkola przyjmuje 
dyrektor placówki. Zapisy na kolejny rok szkolny do-
konywane są od 1 marca do 15 kwietnia każdego roku 
– dotyczy to również dzieci już uczęszczających do 
przedszkola. W przypadku większej liczby zgłoszeń 
dzieci do placówki, dyrektor przedszkola powołuje 
komisje rekrutacyjną. Odwołanie od decyzji komisji 
rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor placówki. Skład 
komisji rekrutacyjnej oraz zasady rekrutacji określa 
statut placówki.

3. Dopuszcza się możliwość dokonywania do-
datkowych zapisów dzieci do przedszkola w innych 
terminach, w miarę wolnych miejsc.

4. Dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin 
mogą korzystać z przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Ostrzeszów, w miarę wolnych miejsc, po 
uprzednim zawarciu porozumienia w sprawie finan-
sowania wydatków przez gminę, na terenie której 
dziecko mieszka.

5. Rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowią-
zany jest przy zapisywaniu dziecka do przedszkola 
złożyć kartę zapisu dziecka, której wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5
1. Rodzic (opiekun prawny) dziecka 6 letniego 

uczęszczającego do 5 godzin dziennie, w celu realiza-
cji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i 
nie korzystającego z posiłków nie ponosi odpłatności 
za pobyt dziecka w placówce.

2. Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęszcza-
jącego do przedszkola powyżej 5 godzin dziennie i 
korzystającego z jednego, dwóch lub trzech posiłków, 
zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za 
pobyt dziecka w placówce w wysokości:

1) 7,5 % za dziecko 
      – w przypadku korzystania z przedszkola 

przez jedno dziecko,
2) 4 % za drugie dziecko 
      – w przypadku korzystania z przedszkola 

przez dwoje dzieci,
3) 2 % za trzecie i następne dziecko 
      – w przypadku korzystania z przedszkola 

więcej niż dwoje dzieci,
4) 18,5 % za każde dziecko 
– w przypadku korzystania z grupy żłobkowej 

przez jedno dziecko,
5)  9 % za drugie dziecko 
– w przypadku korzystania z grupy żłobkowej 

przez dwoje dzieci,
aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z 
ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 
1679).

3.  Odpłatności ustalone w ust. 2 zaokrągla się 
do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 
złotych pomija się, a kwotę od 0,50 złotych zaokrągla 
się do pełnego złotego.

4.  Rodzic (opiekun prawny) wnosi odpłat-
ność za wyżywienie dziecka kalkulowaną w każdej 
placówce odrębnie. Wysokość stawki żywieniowej 
ustala dyrektor przedszkola wspólnie z przedsta-
wicielami rodziców dzieci lub Radą Rodziców, jeśli 

została utworzona. Stawka żywieniowa w całości 
przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościo-
wych do przygotowania posiłków.

5. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest 
do wnoszenia opłat określonych w ust. 2 do 10 dnia 
każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry.

6. W przypadku przyjęcia dziecka do przed-
szkola w trakcie miesiąca, rodzic dziecka (opiekun 
prawny) wnosi opłatę proporcjonalną liczoną od dnia 
zapisania dziecka. 

7.  Opłata, o której mowa w ust. 2 nie podlega 
zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w 
przedszkolu.

8. Opłata, o której mowa w ust. 2 ulega zmniej-
szeniu o 50 % w przypadku nieprzerwanej nieobecno-
ści dziecka w przedszkolu w okresie pełnego miesiąca 
rozliczeniowego.

9. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest 
do zgłoszenia każdej planowanej nieobecności 
dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed 
nieobecnością.

10. Opłata, o której mowa w ust. 4, podlega 
zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w 
przedszkolu powyżej trzech i więcej, kolejno po 
sobie następujących dniach, w wysokości obliczanej 
według zasady:  stawka żywieniowa mnożona przez 
liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

11. Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat, za 
pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu.

12. Rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, 
za które opłatę uiszcza Miejsko - Gminny  Ośrodek 
Pomocy Społecznej, zwalnia się z opłat, o których 
mowa w ust. 2 .

§ 6
W przypadku dzieci 6 – letnich realizujących 

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 
nieuregulowanie przez rodzica (opiekuna prawnego) 
zaległości jednomiesięcznych, z tytułu opłat za pobyt 
dziecka w przedszkolu spowoduje przeniesienie 
dziecka do oddziału 5 godzinnego w przedszkolu, 
do którego dziecko uczęszcza lub do innego przed-
szkola gdzie dziecko będzie realizować podstawę 
programową. 

§ 7
Środki finansowe, o których mowa w § 5 ust. 2 

uzyskiwane z odpłatności za korzystanie z przedszko-
la stanowią wpływy na konto rachunku dochodów 
własnych placówki.

§ 8
Koszt prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej 

dla dzieci skierowanych na te zajęcia na podstawie za-
świadczenia lekarskiego, ponosi Gmina Ostrzeszów. 
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej organizuje dyrektor 
przedszkola zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-
sie przepisami. 

§ 9
Nauka religii w przedszkolach organizowana 

jest w ramach planu zajęć przedszkolnych na życzenie 
rodziców (opiekunów prawnych) , zgodnie z obowią-
zującymi w tym zakresie przepisami.

§ 10
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu np. rytmika, 

nauka języków obcych, itp. organizuje dyrektor 
przedszkola, na wniosek rodziców (opiekunów 
prawnych) dziecka uczęszczającego do przedszkola 
pod warunkiem ponoszenia kosztów tych zajęć przez 
rodziców (opiekunów prawnych). Zajęcia te są organi-
zowane po zrealizowaniu podstaw programowych. 

§ 11
1. W okresie wakacji w trybie przemiennym w 

lipcu jedno przedszkole pełni dyżur.
2. Zapisy dzieci do przedszkola pełniącego dy-

żur przyjmuje dyrektor placówki dyżurującej. Zapisy 
dokonywane są do 15 czerwca każdego roku – doty-
czy to również dzieci uczęszczających do przedszkola 
pracującego w miesiącu wakacyjnym.

3. Dopuszcza się możliwość dokonywania do-
datkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego 
dyżur w innych terminach w miarę wolnych miejsc.

4. Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęszczają-
cego do przedszkola w okresie wakacji zobowiązany 
jest do wniesienia opłat określonych w § 5 ust. 2 i 4.

5.  Opłata, o której mowa w § 5 ust. 2 nie podlega 
zwrotowi.

6. Opłata, o której mowa w § 5 ust. 4 podlega 
zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w 
przedszkolu pełniącym dyżur w wysokości obliczanej 
wg zasady:  stawka żywieniowa mnożona przez liczbę 
dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

7. Zwrot opłaty następuje w przedszkolu dyżur-
nym w terminie od 1 do 15 września danego roku, po 
uprzednim uzgodnieniu.

§ 12
Dyrektor placówki w razie zalegania przez rodzi-

ców (opiekunów prawnych) z uiszczaniem  należności 
za pobyt dziecka w placówce, po bezskutecznym 
upomnieniu, kieruje zobowiązanie do egzekucji 
administracyjnej.

§ 13
Traci moc Uchwała Nr XX/182/2004 Rady Miej-

skiej Ostrzeszów z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie 
zasad odpłatności za korzystanie za świadczeń pub-
licznych przedszkoli i grupy żłobkowej.

§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Ostrzeszów.
§ 15

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 
2007r.

PRZEWODNICZąCY
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZóW

MGR EDWARD SKRZYPEK

ZASADY I TRYB KORZYSTANIA Z PRZEDSZKOLI 
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OSTRZESZóW

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła szereg zmian w zasadach funkcjonowania 
placówek oświatowych, m.in. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6 letnich. 
Zapis ów nakłada na Gminę obowiązek stworzenia odpowiednich warunków do spełnienia tego obo-
wiązku. Ponadto nowy projekt uchwały w sposób kompleksowy ujmuje i porządkuje zasady korzystania 
z przedszkoli opisując jednoznacznie prawa i przywileje rodziców (opiekunów prawnych) a także prawa i 
obowiązki dyrektorów placówek. W związku z powyższym Rada Miejska Ostrzeszów 29 marca br. przyjęła 
uchwałę nr VI/37/2007 w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Ostrzeszów, która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 77 
z dnia 28.05.2007 (poz. 2018).

Premier Norwegii Jens Stoltenberg w liście skierowanym na ręce Burmistrza 
Stanisława Wabnica podziękował za wizytę w Ostrzeszowie. Szef norweskiego 
rządu pisze:

Chciałbym wyrazić moją szczerą wdzięczność za ciepłe przyjęcie i ciekawą 
wizytę w Ostrzeszowie w dniu 30 czerwca 2007r.

Bardzo cenna była dla mnie możliwość uczczenia jeńców wojennych i chciał-
bym podziękować za oprowadzenie mnie po mieście i muzeum. Uczyniliście 
wizytę poruszającym, osobistym doświadczeniem dla mojej rodziny i dla mnie.  

Z wyrazami szacunku
Jens Stoltenberg

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie informuje,
że ma do sprzedania 28 sztuk używanych kolorowych monitorów komputerowych:

- monitory 17” w cenie 10 zł
- monitory 14’’ i 15” w cenie 5 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (062) 732 06 19 
lub pok. nr 1 UMiG w Ostrzeszowie (parter) od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 11.00.

Ogłoszenie jest ważne do dnia 20.08.2007

PREMIER NORWEGII DZIĘKUJE 
ZA POBYT W OSTRZESZOWIE


