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IX SESJA RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
– RADNI UDZIELILI BURMISTRZOWI ABSOLUTORIUM

J edne z najważniejszych głosowań w ciągu roku odbyły się podczas IX
sesji Rady Miejskiej Ostrzeszów w dniu 28 maja br.

Podjęcie dwóch uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan
sowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok oraz w
sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok, zostało poprzedzone przedstawieniem:
 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2014 r.,
 sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r.,
 informacji o stanie mienia komunalnego /stan na dzień 31.12.2014 r./,
 uchwały Nr SO – 0954/4/4/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyra
żenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza MiG Ostrzeszów sprawoz
daniu z wykonania budżetu za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego,
 stanowiska Komisji Rewizyjnej RM Ostrzeszów
 uchwały RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
RM Ostrzeszów dot. udzielenia absolutorium Burmistrzowi MiG Ostrze
szów za 2014 r.

Po podjęciu uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gmi
ny Ostrzeszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. /19
głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”/, Pan Burmistrz Mariusz Witek
serdecznie podziękował radnym za udzielone absolutorium zwracając się
do nich: „można by powiedzieć, że w tym momencie zakończyła się VI ka
dencja samorządu MiG Ostrzeszów, gdyż Państwo zatwierdziliście wykona
nie budżetu za 2014 rok  budżetu, który uchwaliła jeszcze poprzednia
kadencja Rady Miejskiej. Burmistrz podziękował również swojemu za
stępcy, skarbnikowi, sekretarzowi, naczelnikom poszczególnych wydzia
łów, pracownikom urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz
prezesom spółek komunalnych – stwierdzając, że „my wszyscy przyczynili
śmy się do realizacji budżetu za 2014 r.” Szczególne słowa Burmistrz skie
rował do mieszkańców MiG Ostrzeszów dziękując „za wyrozumiałość i
cierpliwość w staraniu się o jak najbardziej potrzebne różnego rodzaju,
mniejsze lub większe inwestycje.”

Przedmiotem IX sesji RM było również podjęcie dwóch uchwał w spra
wie:
 zmiany uchwały Nr II/9/2014 RM Ostrzeszów z dnia 10 grudnia 2014 r. w
sprawie powołania składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego i za
stępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia;
 zmiany uchwały Nr II/10/2014 RM Ostrzeszów z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego i
zastępcy przewodniczącego Komisji Planowania, Rozwoju i Promocji
Gminy.

Krótko o wykonaniu budżetu za 2014 rok

 Po wprowadzeniu zmian budżet miasta i gminy na koniec 2014 roku wynosił po stronie dochodów
66.027.883,98 zł., natomiast po stronie wydatków 63.777.883,98 zł;

 Planowane dochody w kwocie jak wyżej wykonane zostały w 101,2 %, tj. 66.809.821 zł i są wyższe od
wykonania dochodów w 2013 roku o 7,4 %;

 Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów dochody wszystkich samorządów w kraju za 2014 rok
wyniosły 194 mld zł i były wyższe od wykonania dochodów w 2013 roku o 5,9 %;

 Planowane wydatki w kwocie jak wyżej wykonane zostały w 96,1 %, tj. 61.271.360 zł i są wyższe
w stosunku do wykonania wydatków w 2013 roku o 6,0 %;

 Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów wydatki wszystkich samorządów w kraju za 2014 rok
wyniosły 196 mld zł i były niższe od wykonania wydatków w 2013 roku o 7,0 %;

 Należy podkreślić, że dochody i wydatki budżetowe budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku nie
były nowelizowane w trakcie roku z uwagi na słabe wpływy z niektórych źródeł.

 Spłacono w 2014 roku 3.000.000 zł zaciągniętych w latach poprzednich rat kredytów, zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

 Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2014 roku wyniosło 16.270.000 zł
i uległo obniżeniu w stosunku do końca 2013 roku o 15,5 % /19.270.000 zł/.

 W 2014 roku jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 12,7 mld zł, natomiast
według wstępnych danych, budżety JST zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 2,0 mld zł;

 W 2014 roku gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego re

jon ulic T. Kościuszki i Jana Pawła II w Ostrzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2012r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicz
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic T. Kościuszki i Ja
na Pawła II w Ostrzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 czerwca 2015r.
do 1 lipca 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, 63500 Ostrzeszów w godz.
od 800 do 1500 pok. nr 88 (III p.).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.06.2015r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zam
kowa 31, 63500 Ostrzeszów sala nr 17.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne mogą wnosić uwagi
do projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199)
uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 16 lipca 2015r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w sposób określony
w art. 18 ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199).

Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) informuję o:

przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu miejscowego planu zago

spodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym
prognozy oddziaływania na środowisko. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, 63500 Ostrzeszów.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym termi
nie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gpoarchitekt@ostrzeszow.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 16 lipca 2015r.

W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza–Plan–ul. Kościuszki Jana Pawła II”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów. W przed
miotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
// mgr inż. Mariusz Witek

K O M U N I K A T
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

oraz Starosta Ostrzeszowski uprzejmie informują,
że dzień

5 czerwca 2015 r. (piątek)

jest dla Urzędu Miasta i Gminy oraz Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie
DNIEM WOLNYM OD PRACY.

Powyższy dzień jest wyznaczony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto, przypadające w sobotę
15.08.2015 r. (Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny), co wynika z uregulowań Kodeksu Pracy.

STAROSTA OSTRZESZOWSKI
// LECH JANICKI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
// MARIUSZ WITEK




