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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

X i XI sesja Rady Miejskiej
W pierwszej połowie września Rada Miejska Ostrzeszów odbyła 2 posiedzenia. W dniu
6 września odbyła się X sesja, a 13 września XI
sesja.
W pierwszej części X sesji radni wysłuchali
sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2007 roku oraz zapoznali się z informacją z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o., Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o. i Zakładu Oczyszczania Sp. z o. o. za
2006 rok. Następnie podjęto uchwały w następujących sprawach:
a) zmian w budżecie Miasta i Gminy w 2007
roku,

Ostrzeszowie przy ul. Piłsudskiego,
e) nadania imienia Ostrzeszowskiemu Centrum
Kultury.
W wyniku tej ostatniej uchwały patronem
OCK został Antoni Serbeński. Jak czytamy w
uzasadnieniu do tej uchwały ,,Ostrzeszowskie
Centrum Kultury stało się następcą tradycji i
dorobku Ostrzeszowskiego Domu Kultury im.
Antoniego Serbeńskiego i właściwym jest aby
nawiązując do historii ODK, Ostrzeszowskie
Centrum Kultury nosiło imię tego wybitnego malarza, który przeżył tutaj ćwierćwiecze uwieczniając na swoich obrazach wiele urokliwych
zakątków południowej Wielkopolski, a Ziemię
Ostrzeszowską uczynił swoją Małą Ojczyzną’’.
Na grudzień bieżącego roku planowane jest
przeniesienie mosiężnej tablicy z wizerunkiem
Antoniego Serbeńskiego patrona Ostrzeszowskiego Domu Kultury z dawnej siedziby Ostrzeszowskiego Centrum Kultury przy ul. Zamkowej
9a i umieszczenie jej na elewacji budynku nowej
siedziby OCK przy ul. Gorgolewskiego 2.

b) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek
godzin dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach,
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczyciela - pedagoga szkolnego oraz ustalenia
sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przy łączeniu różnych
wymiarów pensum w ramach jednego etatu,

Blok uchwał w czasie X sesji zakończyło
uchwalenie ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
Ostrzeszowie w rejonie ulicy Kąpielowej’’.
Gościem posiedzenia był Senator RP Mariusz
Witczak z Platformy Obywatelskiej.

c) uchylenia uchwały Nr XXI/187/2004 Rady
Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2004
roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 września 2007r.
Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust. 5
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
1)
46, poz. 499 z późn. zm. ) Państwowa Komisja
Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21
października 2007r.:
wyciąg
Okręg wyborczy nr 36 do Sejmu i okręg wyborczy nr 35 do Senatu obejmują ten sam obszar
stanowiący część województwa wielkopolskiego.
W okręgu wyborczym nr 36 do Sejmu wybieranych będzie 12 posłów, w okręgu wyborczym nr
35 do Senatu wybieranych będzie 3 senatorów.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2007R.
Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007r.
Treść czynności

do dnia 16 września
2007r.

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej,
- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na
posłów lub kandydatów na senatorów,
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu
wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
- powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 21 września
2007r.

- podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i
numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych,
- zgłaszanie przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składów
obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września
2007r. do godz. 2400

- zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów oraz kandydatów
na senatorów w celu zarejestrowania

do dnia 30 września
2007r.

- powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast)
obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych

od dnia 30 września
2007r. do dnia 7
października 2007r.

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę
wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na
żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenia
wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w
obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów
z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie
do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają
służbę.

od dnia 6 października
2007r. do dnia 19
października 2007r. do
godz.2400

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach
publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych
przez komitety wyborcze

do dnia 7 października
2007r.

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 11 października
2007r.

- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo
na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o
dopisanie do spisu wyborców, - składanie wniosków przez wyborców
niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego
zamieszkania,
- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia,
informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na
posłów oraz o zarejestrowanych kandydatach na senatorów

do dnia 16 października
2007r.

- składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w
zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń
do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich okręgowych list
kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art.
133 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach
morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach
głosowania utworzonych na tych statkach,
- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o
wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za
granicą

§3

w dniu 19 października
2007r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

w dniu 21 października
2007r.godz. 600-2000

- głosowanie
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Radni podczas X sesji uchwalili m. in. że teren zaznaczony strzałką na powyższej mapce
przeznaczony będzie na cele sportowo-rekreacyjne.
W przyjętej przez Sejm w dniu 7 września
br. ustawie, wydłużono okres posługiwania się
starymi, książeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że wnioski o nowy dowód osobisty należy nadal składać do 31 grudnia 2007
roku. Natomiast do 31 marca 2008 roku w myśl
nowej ustawy można posługiwać się książeczkowymi dowodami osobistymi, w celu poświadczenia tożsamości i obywatelstwa polskiego.
Wydział Spraw Obywatelskich i Obronności
Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie przypomina, że organizuje dowóz wniosków o wydanie
dowodu osobistego nowego typu do osób niepełnosprawnych, obłożnie chorych i starszych.
W tym celu należy zgłosić daną osobę w biurze
dowodów osobistych – pok. 57 (II piętro) lub
telefonicznie pod nr (062) 732 06 25 – podając
jej nazwisko, imię oraz adres zamieszkania. W
ustalonym terminie na miejsce przybędzie pracownik Wydziału i załatwi wszystkie formalności
związane z wydaniem nowego dowodu osobistego (przyjmowanie wniosku, opłaty, zdjęcia).

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie informuje, że osoby
które złożyły wnioski na nowy okres zasiłkowy w terminie do 31.08.2007r. (z wyjątkiem
osób posiadających hektary przeliczeniowe)
mogą zgłaszać się po odbiór decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych.
Decyzje dla osób posiadających hektary
przeliczeniowe, które złożyły wnioski w miesiącu lipcu br. będą do odbioru przypuszczalnie od 27 września (w zależności od terminu
ogłoszenia przez Prezesa GUS kwoty z hektara przeliczeniowego za 2006 rok). Decyzje dla
osób posiadających hektary przeliczeniowe,
które złożyły wnioski w miesiącu sierpniu br. i
później będą do odbioru po 15 października.
Przypominamy jednocześnie, że obsługa
interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych odbywa się nadal według następującego harmonogramu: poniedziałki 11.00
-16.00, wtorki i środy 11.00 - 15.00, czwartki
i piątki 7.00 - 11.00.

Jedyną uchwałą podjętą podczas XI sesji Rady Miejskiej była uchwała Nr XI/73/2007 w sprawie
utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Ostrzeszów w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21
października 2007r. Na jej mocy podczas najbliższych wyborów zostaną utworzone odrębne obwody
głosowania w szpitalu w Ostrzeszowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach. Z uwagi na
fakt, że uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, jej treść
publikujemy poniżej.

Uchwała Nr XI / 73 / 2007
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 13 września 2007 roku
w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy
Ostrzeszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 46, poz. 499
ze zmianami) Rada Miejska Ostrzeszów uchwala, co następuje:
§1
Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007r. tworzy się
odrębne obwody głosowania:
1. Nr 15 z siedzibą w Szpitalu w Ostrzeszowie, ul. Aleja Wolności 4,
2. Nr 16 w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, Kochłowy 1.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

UZASADNIENIE
do uchwały XI / 73 / 2007 Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 13 września 2007 roku
w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Ostrzeszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
Przywołane w podstawie prawnej uchwały przepisy Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nakładają obowiązek utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, w których przebywać będzie w dniu wyborów
co najmniej 50 wyborców. Wymóg ten spełniają takie placówki jak Szpital w Ostrzeszowie oraz Dom
Pomocy Społecznej w Kochłowach. Wobec powyższego – po konsultacji z dyrekcją tych placówek
- Burmistrz Miasta i Gminy wnioskuje o utworzenie na ich terenie odrębnych obwodów głosowania.
Wobec powyższego wywołanie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Zbliżają się wybory do Sejmu i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na
dzień 21 października 2007r. Komisje obwodowe w wyborach do Sejmu i do Senatu
RP powołuje burmistrz spośród wyborców
w terminie do dnia 30 września 2007r.
Kwestie te reguluje Ordynacja Wyborcza do
Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 46, poz. 499
z późn. zm.). W skład komisji obwodowej
powołuje się:
- od 6 do 10 osób spośród kandydatur
zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione
przez nich osoby,
- jedną osobę wskazaną przez burmistrza
(w przypadku stałych obwodów głosowania - spośród pracowników samorzą-

W skład każdego z tych okręgów wyborczych
wchodzą powiaty: gostyński, jarociński, kaliski,
kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński,
ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki
oraz miasta na prawach powiatu: Kalisz, Leszno.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści
się w Kaliszu przy ul. Staszica 47a.
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-)Ferdynand Rymarz
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154,
poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz.
984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153,. poz. 1271, z 2003
r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr
25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006
r., Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162
i Nr 112, poz. 766.

Data wykonania
czynności wyborczych

d) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w

Stare dowody ważne dłużej

19.09.2007

dowych gminy lub gminnych jednostek
organizacyjnych, zaś w przypadku obwodów w szpitalach i zakładach opieki
społecznej - spośród pracowników tych
szpitali lub zakładów).
Pełnomocnik komitetu wyborczego lub
upoważniona przez niego osoba mogą
zgłosić do każdej komisji tylko po jednym
kandydacie. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dokonywane są do dnia 21 września 2007 roku.
W przypadku zgłoszenia więcej niż 10
kandydatów skład osobowy komisji ustala
się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez burmistrza. Jeżeli zaś
liczba zgłoszonych kandydatur jest mniejsza niż 6 uzupełnienia składu komisji do-

konuje burmistrz spośród osób ujętych w
stałym rejestrze wyborców tej gminy.
Pełnomocnicy komitetów wyborczych
lub upoważnione przez nich osoby dokonują zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Wydziale
Organizacyjnym UMiG (pokój 23, I piętro)
w godzinach pracy urzędu. Tam też można otrzymać druki zgłoszenia kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych lub pobrać je ze strony internetowej
www.ostrzeszow.pl (zakładka ,,Wybory
2007’’ w górnym menu).
Na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów
– podobnie jak w ubiegłych latach – działać będzie 16 obwodowych komisji wyborczych (14 obwodów stałych i 2 obwody
odrębne).

KAMPANIA WYBORCZA
W związku z rozpoczęciem kampanii wyborczej na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów przypominamy podstawowe zasady obowiązujące
osoby zaangażowane w wywieszanie plakatów
reklamujących kandydatów i komitety wyborcze.
Agitację wyborczą prowadzi się na zasadach,
w formach, w czasie i miejscach określonych
przepisami Rozdziału 11 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do
Senatu RP. Zgodnie z tym aktem prawnym należy
pamiętać o następujących zasadach:
- materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne
oznaczenie od kogo pochodzą,
- umieszczanie wyborczych plakatów lub haseł
na ścianach budynków, ogrodzeniu, latarni,
urządzeniu energetycznym, telekomunikacyjnym lub innym wymaga zgody właściciela lub
zarządcy nieruchomości,
- przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy
porządkowe,
- plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby
można je było następnie usunąć bez powodowania szkód,
- zabronione jest umieszczanie plakatów i haseł
wyborczych na zewnątrz i wewnątrz budynków
administracji rządowej i samorządowej oraz
sądów,
- policja i straż miejska są obowiązane usuwać
na koszt komitetu wyborczego plakaty i hasła,
których sposób umieszczenia może zagrażać
życiu lub zdrowiu fizycznemu ludzi albo bezpieczeństwu mienia w bądź w ruchu drogowym,
- burmistrz ma prawo postanowić o usunięciu
plakatów wyborczych, haseł i urządzeń ogłoszeniowych umieszczonych z naruszeniem

przepisów prawa na koszt właściwych komitetów wyborczych
Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
– w związku z obowiązującymi przepisami - informuje, iż:
1) kwestię umieszczania plakatów na słupach
ogłoszeniowych koordynuje (za odpłatnością) Ostrzeszowskie Centrum Kultury i tylko
pracownicy OCK mogą na nich wywieszać
wszelkie informacje,
2) w przypadku umieszczania banerów związanych z kampanią wyborczą położonych w
obrębie pasa drogi, którego zarządcą jest
Miasto i Gmina Ostrzeszów należy uzyskać
zgodę Burmistrza i dokonać w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UMiG opłaty
za zajęcie pasa drogowego,
3) z uwagi na zabytkowy charakter Rynku nie
będzie również możliwe umieszczanie w jego
obrębie urządzeń i elementów związanych z
prowadzeniem kampanii wyborczej, np. stojaków, parasoli, jak również umieszczanie
plakatów lub ogłoszeń na budynku Ratusza,
czy też na lampach oświetleniowych,
4) niedopuszczalne jest umieszczanie materiałów wyborczych na obiektach użyteczności
publicznej, np. przystankach autobusowych
w sposób, który po ich usunięciu pozostawia
trwały ślad (szczególnie uciążliwe jest ich
naklejanie) lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu i środowisku, np. na drzewach.
Powyższe regulacje nie są stosowane, aby
utrudniać komukolwiek prowadzenie wyborczej
kampanii, lecz porządkują sprawy, związane z
umieszczaniem materiałów wyborczych w taki
sposób, aby nie stanowiły one uciążliwości dla
miasta i jego mieszkańców.

