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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.

Spółdzielnia socjalna coraz bliżej

20.02.2013

Starosta do Rzecznika
O zajęcie się sprawą ewentualnej likwidacji Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie zwrócił
się Starosta Ostrzeszowski do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Poniżej publikujemy pełny tekst wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich.
podjęcia wszelkich starań o powrót do
stanu poprzedniego. Jesteśmy oburzeni
ograniczaniem naszych praw obywatelskich, w szczególności wynikającego
z art. 45 Konstytucji - Prawa do sądu.
Podnosimy, iż procedura wydania rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia
5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych oraz
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
ustalenia siedzib i obszarów właściwości
sądów apelacyjnych, sądów okręgowych
i sądów rejonowych, rażąco naruszała
prawo, w tym Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe argumenty
merytoryczne w tym zakresie zostały podniesione w opinii prawnej Profesora Bogusława Banaszaka oraz w czasie dyskusji
na spotkaniu przedstawicieli Samorządów
w Sejmie RP w dniu 22 stycznia 2013 r.
Bardzo istotne zastrzeżenia prawne podnosił również Pan Sędzia Rafał Puchalski
w artykule opublikowanym w Rzeczpospolitej w dniu 22 listopada 2012 r. pt.:
Likwidacja sądów: „…lub czasopisma”
legislacyjnie blisko. Dziwi nas, że do dnia
dzisiejszego żaden organ państwa nie podjął działań w tej sprawie i nie wyjaśnił, co
się stało z podpisanym już rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5
października 2012 r. w sprawie ustalenia
siedzib i obszarów właściwości sądów
apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów

Informacje Powiatowe
Możliwości dofinansowania spółdzielni
socjalnej oraz utworzenie w Ostrzeszowie
Punktu Konsultacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej było tematem
spotkania władz powiatu z przedstawicielem Fundacji im. Królowej Polski św.
Jadwigi.
W spotkaniu udział wzięli: starosta
ostrzeszowski Lech Janicki i wicestarosta Zofia Witkowska oraz szefowie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu
Aktywności Zawodowej w Książenicach,
a także doradca Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Fundacji im. Królowej
Polski św. Jadwigi Jacek Bykowski.
Jak wyjaśnił Jacek Bykowski, Fundacja rozpoczyna właśnie realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki i dysponuje znacznymi
środkami na wsparcie ekonomii społecznej, a więc także na wsparcie spółdzielni
socjalnej, jeśli taka powstanie w powiecie
ostrzeszowskim. Co istotne, Fundacja nie
zawęża wsparcia do samych dotacji, ale
pomaga również w procesie zakładania
działalności, oferuje też wsparcie szkoleniowe oraz szereg nieodpłatnych usług
doradczych, np. doradztwo eksperckie,
księgowe i prawnicze. Na założenie firmy

i jej wyposażenie grupa inicjatywna może
otrzymać nawet 100 tysięcy złotych. Jak
podkreśla Jacek Bykowski, nie jest wcale
konieczny udział własny grupy inicjatywnej zakładającej spółdzielnię. Przedsiębiorstwa społeczne wymagają specjalnej
troski – i finansowego, i merytorycznego wsparcia. Nasza pomoc nie kończy się na udzieleniu dotacji – zapewnia
Jacek Bykowski. Ponadto, co podkreśla
zastępca dyrektora PUP w Ostrzeszowie
Kazimierz Miś, spółdzielnia mogłaby
liczyć na finansowe wsparcie z Funduszu
Pracy, nawet przez trzy lata.
W drugiej części spotkania dyskutowano nad utworzeniem w Ostrzeszowie Punktu Konsultacyjnego Ośrodka
Wsparcia Ekonomicznego. Na początek
Punkt byłby czynny raz lub dwa razy
w tygodniu, później, jak zapowiada Jacek
Bykowski, jego działania zostałyby zintensyfikowane. Zebrani po krótkiej naradzie wskazali lokal w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul.
Zamkowej w Ostrzeszowie.
Jak zgodnie stwierdzono, najpilniejszą sprawą jest określenie obszarów
działania przyszłej spółdzielni socjalnej
i pozyskanie liderów do poprowadzenia
przedsięwzięcia.
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Ostrzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r.
Lech Janicki
Starosta Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
Szanowna Pani
Prof. dr hab. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77, 00–090 Warszawa
Szanowna Pani Profesor,
w imieniu społeczności powiatu ostrzeszowskiego, uprzejmie proszę Panią
Rzecznik o podjęcie sprawy likwidacji
Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie. Na co
dzień spotykam się z negatywną oceną
likwidacji dokonanej z dniem 1 stycznia
2013 r. Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie.
Mieszkańcy naszego powiatu zobowiązują
mnie jako Starostę Ostrzeszowskiego do

rejonowych. W imieniu społeczeństwa
powiatu ostrzeszowskiego, proszę o zbadanie, czy doszło do naruszenia prawa
w procesie legislacyjnym co do wydania
rozporządzenia z dnia 25 października
2012 r. oraz o zaskarżenie przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia
5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych oraz
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
ustalenia siedzib i obszarów właściwości
sądów apelacyjnych, sądów okręgowych
i sądów rejonowych do Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się, że w demokratycznym państwie prawa sposób stanowienia
prawa przez Ministra Rzeczypospolitej,
w szczególności Ministra Sprawiedliwości, powinien być całkowicie przejrzysty
i zgodny z prawem. Głęboko wierzymy, iż
Pani Rzecznik leży na sercu troska o prawa
i wolności obywatelskie. Jednocześnie
prosimy Panią o wyznaczenie terminu
spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnych dotkniętych bezprawnymi
działaniami Ministra Sprawiedliwości co
do likwidacji najmniejszych sądów rejonowych. W załączeniu przedkładamy stanowisko Rady Powiatu w Ostrzeszowie
wyrażającą sprzeciw co do likwidacji Sądu
Rejonowego w Ostrzeszowie.
Z poważaniem
Starosta Ostrzeszowski
/-/ Lech Janicki

Fot. Tomasz Skórzewski

Starosta Ostrzeszowski
informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie Internetowej Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) w dniu 30.01.2013r. zostało wywieszone
ogłoszenie o sprzedaży działki nr 125/3 o pow. 0,0320 ha, położonej w Rencie, gmina
Kraszewice, zapisanej w księdze wieczystej KZ1O/000 45725/7, będącej własnością
Skarbu Państwa, w drodze bezprzetargowej.
Wartość nieruchomości gruntowej wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 8.191,00 zł.

Podsumowanie działalności Rady Powiatu
Na XXIX sesji Rady Powiatu radni
przyjęli sprawozdanie przewodniczącej
Marianny Powązki z działalności Rady
w ubiegłym roku.
W 2012 roku Rada Powiatu obradowała na 11 sesjach. Efekt – to 66 uchwał,
3 stanowiska i 1 apel. Uchwały regulowały bieżącą działalność, bądź wyznaczały kierunki rozwoju powiatu; 6 z nich
miało charakter budżetowy. Stanowiska
dotyczyły poparcia uchwały Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego w sprawie
ogłoszenia obszaru województwa wielkopolskiego strefą wolną od organizmów
modyfikowanych genetycznie oraz utrzymania Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie
i wprowadzenia programu oszczędnościowego powiatu ostrzeszowskiego.
Apel wystosowano w sprawie utrzymania
Prokuratury Rejonowej w Ostrzeszowie.
Frekwencja
radnych
wyniosła
95,18%; wszystkie nieobecności były
usprawiedliwione.
Zgodnie z obowiązującym Statutem,
Radni pracowali w pięciu komisjach

Wielkopolskie Forum Samorządowe z udziałem Prezydenta
stałych. Komisja Rewizyjna spotkała
się w 2012 roku siedem razy, Komisja
Finansów i Mienia Powiatu dziewięć
razy, a Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
osiem. Komisja Rozwoju Gospodarczego
obradowała na siedmiu posiedzeniach,
a Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Spraw Publicznych na ośmiu. Ponadto
komisje Rady Powiatu realizując zadania
wynikające z planu pracy spotkały się na
5 wspólnych posiedzeniach.

Spotkanie inauguracyjne 49. Crossu
Sędziów, trenerów, działaczy sportowych, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dziennikarzy zapraszają organizatorzy najstarszej imprezy biegowej w Polsce na spotkanie
inauguracyjne 49. Crossu Ostrzeszowskiego. Spotkanie odbędzie się 28 lutego o godzinie
11:00 w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.
Tematem konferencji będą sprawy organizacyjne Crossu oraz IV Mistrzostw Europy
INAS-FID w Półmaratonie.

Rusza kolejna edycja
projektu „Aktywność
naszą szansą”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrzeszowie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu ostrzeszowskiego do bezpłatnego udziału w projekcie „Aktywność naszą szansą”. W ramach
projektu PCPR oferuje m.in. kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (np. krawiectwo w stopniu podstawowym, język
angielski, obsługa sekretariatu z urządze-

niami biurowymi, pomoc kucharza, opiekun osób starszych z językiem niemieckim, kurs spawania elektrycznego elektrodą otuloną, palacz kotłów centralnego
ogrzewania, profesjonalny sprzedawca,
pierwsza pomoc) oraz aktywizację zdrowotną (np. turnus rehabilitacyjny, pakiet
zabiegów rehabilitacyjnych, zajęcia na
basenie). Zapraszamy! Kontakt: PCPR, ul.
Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów, nr tel.
62-732-07-54,87.
To już szósta edycja projektu „Aktywność naszą szansą” realizowanego
przez ostrzeszowski PCPR. Do tej
pory z przedsięwzięć organizowanych
w ramach projektu skorzystało 187 osób
niepełnosprawnych.

8 lutego w Pałacu Tłokinia w Tłokini
Kościelnej (gmina Opatówek) odbyło
się Wielkopolskie Forum Samorządowe,
w którym wziął udział prezydent Bronisław Komorowski. W spotkaniu uczestniczyli starostwie wielkopolscy oraz samorządowcy ziemi kaliskiej. Na spotkaniu
marszałek Marek Woźniak zaprezentował

Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.
Wielkopolska to najsensowniej rozwijający się region w kraju - podkreślił Bronisław Komorowski.
Starosta ostrzeszowski Lech Janicki
jako przewodniczący Konwentu Staro-

stów Województwa Wielkopolskiego
wręczył Prezydentowi uwagi do projektu
ustawy o współdziałaniu w samorządzie
terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego oraz o zmianie niektórych
ustaw wypracowane przez Konwent Starostów 5 lutego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr
102oz. 651późniejszymi zmianami), Starosta Ostrzeszowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
oddania w dzierżawę, pozostających w jego dyspozycji, bez prawa ich zabudowy. Działki podane w ogłoszeniu wchodzą w skład zasobu
Skarbu Państwa pozostającego w dyspozycji Starosty.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zainteresowani dzierżawą mogą w tym terminie składać w tut.
Starostwie pok. 51 oferty dzierżawy. Po upływie 21 dni od terminu ogłoszenia z kandydatami na dzierżawców zawarte zostaną umowy
dzierżawy, czynsz dzierżawy ustalony zostanie przez wybranie najkorzystniejszej oferty, w przypadku zgłoszenia tylko jednej oferty
w drodze rokowań.
Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. nr 51, Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, lub telefonicznie, nr tel.
062 732 00 80.
Lp.

Miejsce położenia
nieruchomości
gmina/miejscowość

1.

Giżyce

Ewidencyjne Powierzchnia
oznaczenie przeznaczona
nieruchomości do dzierżawy

część dz. 733 0,0800ha

2. Grabów nad Prosną działka 478/4

Rodzaje
użytków
gruntowych

Przeznaczenie
nieruchomości
( cel dzierżawy)

Wysokość opłat z tytułu najmu
lub dzierżawy
(dotychczasowa/proponowana)

Budynek mieszkalny
z zabudowaniami

Cele mieszkalne

800 zł miesięcznie

Plac

Teren pod kiosk lub
szyld reklamowy

Cena do uzgodnienia

0,0108 ha

Pierwszy dzień w przedszkolu
Ruszyło Przedszkole Specjalne przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ostrzeszowie. Piątek - 1 lutego - był pierwszym dniem
przedszkolaków oraz samego przedszkola utworzonego decyzją Rady Powiatu na sesji 30 stycznia tego roku. Na uroczystość
otwarcia nowo uruchomionej placówki przybyli rodzice, dyrekcja
placówki, wychowawcy oraz najbardziej zainteresowani – czworo
przedszkolaków.
Placówka jest przeznaczona dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem
i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przedszkole to nie tylko
opieka nad dziećmi przez wykwalifikowanych wychowawców, to
także dogoterapia, hipoterapia, możliwość korzystania ze specjalnej
sali doświadczania świata oraz ze sprzętu do integracji sensorycznej.
Na razie do Przedszkola Specjalnego w Ostrzeszowie uczęszcza
czworo dzieci, jest jednak możliwość w razie potrzeby powiększenia
placówki.

