SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PREZYDENTA MIASTA
Ostrowa Wielkopolskiego
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
od sprawozdania złożonego
na XXXII Sesji Rady Miejskiej, w dniu 30 sierpnia 2005 r.

Ostrów Wielkopolski, dnia 15 września 2005 r.

Sprawozdanie za okres od 16.08.2005 do 15.09.2005 roku zawiera:

I.

Realizację uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podjętych na
XXVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.03.2005r.,
XXXI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 28.06.2005 r.
oraz XXXII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu
30.08.2005 r

II.

Działania Prezydenta Miasta podejmowane dla realizacji uchwał Rady
Miejskiej oraz informacja z wykonania uchwał RM.

III.

Wyszczególnienie spraw realizowanych w ramach upoważnienia wynikającego
z uchwały Nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia
28.10.2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż 3 lata.

IV.

Projekty uchwał Rady Miejskiej przygotowane przez Prezydenta Miasta.

V.

Omówienia:
odpowiedzi

na

zapytanie

Radnego

międzysesyjnym oraz zapytania

Miasta

złożone

w okresie

Radnych Miasta złożone na XXXII Sesji

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.08.2005 r.
VI.

Opis spraw podjętych w formie zarządzenia Prezydenta Miasta.

VII.

Informację z działalności poza administracyjnej Prezydenta Miasta,
Zastępców Prezydenta Miasta.
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Ad.I. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podjętych na
XXVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.03.2005 r. ,
XXXI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 28.06.2005 r. oraz
XXXII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.08.2005 r.
1/ przekazanych do realizacji Prezydentowi Miasta:
•

Nr XXVIII/393/2005 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 i 2 do
uchwały nr X/141/2003 Rady Miejskiej z dnia 29.07.2003r. w sprawie ustalenia zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i byłych budynkach
zakładowych,
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Prezydent Miasta przyjął do realizacji w/w uchwałę i powierzył jej wykonanie
Naczelnikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

•

Nr XXXI/426/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji
salonu gier w Ostrowie Wielkopolskim przy Placu 23 stycznia 35,
Prezydent Miasta przyjął do realizacji w/w uchwałę i powierzył jej wykonanie
Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

•

Nr XXXI/427/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej
ulicy w rejonie ulicy Plażowej.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
Prezydent Miasta przyjął do realizacji w/w uchwałę i powierzył jej wykonanie
Naczelnikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

•

Nr XXXI/446/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie objęcia przez Gminę Miasto
Ostrów Wielkopolski kolejnych udziałów w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”
Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu w zamian za wkład pieniężny.
Prezydent Miasta przyjął do realizacji w/w uchwałę i powierzył jej wykonanie
Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

•

Nr XXXII/452/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany budżetu
miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2005 rok.
Prezydent Miasta przyjął do realizacji w/w uchwałę i powierzył jej wykonanie
Skarbnikowi Miasta.

•

Nr XXXII/454/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie zabezpieczenia środków w
budżecie miasta na 2006 rok na realizację zadania pn. „budowa międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt”.
Prezydent Miasta przyjął do realizacji w/w uchwałę i powierzył jej wykonanie
Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.
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•

Nr XXXII/455/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie zobowiązania na 2006 rok w
związku z zakupem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim
przy Al. Solidarności.
Prezydent Miasta przyjął do realizacji w/w uchwałę i powierzył jej wykonanie
Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.

•

Nr XXXII/457/2005 z dnia 30.08.2005r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego
do Spółki Miejski Zakład Zieleni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Ostrowie Wielkopolskim,
Prezydent Miasta przyjął do realizacji w/w uchwałę i powierzył jej wykonanie
Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

•

Nr XXXII/460/2005 z dnia 30.08.2005r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim,
• Nr XXXII/461/2005 z dnia 30.08.2005r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr 16 w Ostrowie Wielkopolskim,
Prezydent Miasta przyjął do realizacji w/w uchwały i powierzył ich wykonanie
Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
•

Nr XXXII/462/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasto Ostrów Wielkopolski,
Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 roku , z tym że
przepisy rozdziału VII ( zamiana lokali ) uchwały wchodzą w życie po 14 dniach od
ogłoszenia.
Prezydent Miasta przyjął do realizacji w/w uchwały i powierzył ich wykonanie
Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

•

Nr XXXII/463/2005 z dnia 30.08.2005r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji
salonu gier losowych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 2.
Prezydent Miasta przyjął do realizacji w/w uchwałę i powierzył jej wykonanie
Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

•

Nr XXXII/465/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie zawarcia z Gminą Ostrów
Wielkopolski, Gminą Sośnie, Miastem i Gminą Odolanów, Gminą Sieroszewice,
Gminą Przygodzice, Miastem i Gminą Raszków i Miastem i Gminą Nowe
Skalmierzyce aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 30.04.2004
roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i
określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod
nazwą „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” i jego
prowadzenie z lokalizacją na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów
Wielkopolski.
Prezydent Miasta przyjął do realizacji w/w uchwałę i powierzył jej wykonanie
Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

•

Nr XXXII/466/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie uchwalenia Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego
Prezydent Miasta przyjął do realizacji w/w uchwałę i powierzył jej wykonanie
Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.
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Ponadto informuję:
W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/380/2005 z dnia 30.03.2005 w
sprawie wyboru w trybie zamówień publicznych banku prowadzącego bankową obsługę
budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i jej jednostek przeprowadzono wszystkie
działania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Po rozstrzygnięciu przetargu
wybrano Bank Ochrony Środowiska S.A. W dniu 25.08.2005 r. podpisana została umowa
na bankową obsługę budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na czas określony od dnia
1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2010 r. Zostały również podpisane umowy pomiędzy
bankiem a jednostkami organizacyjnymi.
Realizacja pozostałych uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego zostanie
przedstawiona w kolejnym sprawozdaniu.

Informacja o opublikowaniu uchwał Rady Miejskiej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego:
Uchwała Nr XXIX/407/2005 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 26.04.2005r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości .

Ad. II

Działania Prezydenta Miasta podejmowane dla realizacji uchwał Rady
Miejskiej oraz informacja z wykonania uchwał RM.

•

Uchwała Nr XXVIII/400/2005 z dnia 30.03.2005r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa
Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Wańkowicza.
W
uzupełnieniu
informacji
przedstawionych
w
sprawozdaniach
międzysesyjnych podaję, że Prezydent Miasta:
- ustalił treść zawiadomienia o wyłożeniu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla w/w
terenu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
o wyznaczonym terminie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami oraz o możliwości składania uwag w terminach nie dłuższych
niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia planów oraz rozpatrzenia uwag do
planów w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich
składania,
- zdecydował, że termin wyłożenia w/w projektu planu do publicznego wglądu
zostanie ogłoszony w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenie.
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Ad.III. Wyszczególnienie spraw realizowanych w ramach upoważnienia wynikającego
z uchwały Nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia
28.10.2003 w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości gruntowych:
1. Projekty zarządzeń wstępnie zaakceptowane przez Prezydenta Miasta i przekazane do
zaopiniowania właściwym komisjom RM na podstawie w/w uchwały RM, w sprawie:
•

nabycia na rzecz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nieruchomości gruntowej stanowiącej
działkę nr 6/2 z ark. mapy 6 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przeznaczonej pod
budowę parkingu buforowego.

2. Zarządzenia Prezydenta Miasta podjęte po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych
komisji RM, w oparciu o upoważnienie wynikające z w/w uchwały RM, dot.:
•

•
•

•

wyrażenia zgody na zakup od osób fizycznych nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem działki 1 /2 z ark. mapy 1, obręb 89, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy
Al. Solidarności .
wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 3, ark.
mapy 1, obręb 89, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Solidarności,
przeznaczenia do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego
nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Frąszczaka
(dawna Komuny Paryskiej),
nabycia na rzecz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nieruchomości gruntowych
położonych w Ostrowie Wielkopolskim przeznaczonych pod drogę gminną publiczną,
3. Zarządzenia Prezydenta Miasta określające procedurę postępowania w sprawach
podjętych z upoważnienia w/w uchwały RM dotyczące:

•

podjęcia czynności zmierzających do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Przeskok - Obrzeże,
W zarządzeniu Prezydent Miasta określił cenę (brutto) sprzedaży działki nr 5/51 o
powierzchni 0,0038 ha za kwotę 1.378,60 zł.

•

podjęcia czynności zmierzających do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Północnej
W zarządzeniu Prezydent Miasta określił cenę (brutto) sprzedaży działki nr 19/3 o
powierzchni 0,0176 ha za kwotę 5.734,00 zł.

•

podjęcia czynności zmierzających do sprzedaży w trybie rokowań – lokalu użytkowego,
wraz z udziałem prawa użytkowania wieczystego do gruntu oraz częściach wspólnych
budynku, położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej 55,
Podjęto czynności dla sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań. Określono cenę do
rokowań jak w drugim pisemnym przetargu nieograniczonym tj,:
- za lokal użytkowy (o pow. użytk. 393,22m2 )
344.250,00zł,
- za udział w prawie użytkowania wieczystego
do gruntu (o pow. 0,3147 ha)
39.100,00zł.
Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Rokowań.
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Ad.IV Projekty uchwał Rady Miejskiej przygotowane przez Prezydenta Miasta
w sprawie:
1/ zmiany uchwały Nr XXVII/370/2005 z dnia 15.02.2005r. w sprawie uchwalenia gminnego
programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.,
2/ uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
3/ wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Miejski Zakład Zieleni spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim,
4/ zabezpieczenia środków w budżecie miasta na 2006 rok na realizację zadania pn. „Budowa
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”,
5/ zobowiązania na 2006 rok w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą „Modernizacja
peronów na przystankach autobusowych”,
6/ objęcia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski kolejnych udziałów w spółce
„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu w zamian za wkład
pieniężny,
7/ zawarcia z Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Miastem i Gminą Odolanów,
Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Miastem i Gminą Raszków i Miastem i Gminą
Nowe Skalmierzyce aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 30.04.2004
roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i określenia
uprawnień i obowiązków przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” i jego prowadzenie z lokalizacją na
gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski,
8/ zmiany uchwały nr XXVI/353/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2005r.,
9/ zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
nr
XXVII/371/2005 z 15.02.2005 roku dot. uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju
Transportu Publicznego dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2005- 2013,
10/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa
Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Osiedlowej,
11/ programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
12/ nadania nazwy nowopowstałej ulicy w rejonie ulicy Krzysztofa Komedy Trzcińskiego ,
13/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetagowym ma rzecz Koncernu
Energetycznego ENERGA S.A. Oddział w Kaliszu wydzielonej działki z nieruchomości
oznaczonej nr 8/14 , ark. mapy 1 obręb 78 przy ul. Szamarzewkiego,
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14/ przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej – Wiosny Ludów, będącej
własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
15/ zmiany uchwały XXXVII/363/2005 Rady Miejskiej z dnia 08.03.2005r. w sprawie
zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
Ponadto Prezydent Miasta przedstawił Radzie Miejskiej - Informację o przebiegu
wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za I półrocze 2005 roku.

Ad.V. Omówienia odpowiedzi:
Na zapytanie Radnego Miasta p. Macieja Klósaka złożone w okresie
w dniu 05.08.2005r.

międzysesyjnym

„W związku z informacjami, które udzielił Pan na ostatniej Sesji RM odnośnie pensji
zarządów spółek komunalnych, uprzejmie proszę o podanie następujących wartości:
- MZGM – pensje Prezesa Zarządu za listopad 2002 i czerwiec 2005
- HOLDIKOM – pensje Prezesa Zarządu za listopad 2002 i czerwiec 2005.”
„W odpowiedzi na Pana zapytanie, złożone na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej
Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 05 sierpnia 2005 roku, informuję:
- wynagrodzenie Prezesa Zarządu MZGM Sp. z o.o. wyniosło:
* w listopadzie 2002 roku
– 2,0 krotność przeciętnego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2001 r.
według GUS
* w czerwcu 2005 roku
– 3,0 krotność przeciętnego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2001 r.
według GUS
- wynagrodzenia członków zarządu HOLDIKOM S.A. są elementem kosztowym
informacji finansowej spółki akcyjnej, która jest notowana na giełdzie papierów
wartościowych. Dane o ich wysokościach przekazywane są wyłącznie przez emitenta
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Są więc publikowane w raportach rocznych na
stronach internetowych CeTO. Tak więc w zakresie wynagrodzeń członków zarządu
za 2005 rok obowiązek informacyjny wystąpi w raporcie rocznym za 2005 r.
Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi /Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późniejszymi zmianami/ przed
wykonaniem obowiązków informacyjnych emitent lub wprowadzający może
przekazać określone informacje wyłącznie:
* osobom lub podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradztwa
finansowego, ekonomicznego, podatkowego lub prawnego, jak również tym,
z którymi prowadzi negocjacje, oraz
* osobom lub podmiotom upoważnionym do tego na podstawie właściwych
przepisów.
Podmioty wymienione wyżej obowiązane są zachować poufność otrzymanych
informacji. Zgodnie z art. 176 ustawy, kto w obrocie papierami wartościowymi ujawni
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informację poufną podlega karze grzywny do 1.000.000,00 zł i karze pozbawienia
wolności do lat 3.”
Na zapytania złożone przez Radnych Miasta podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa
Wielkopolskiego w dniu 30 sierpnia 2005 roku:
Treść odpowiedzi na zapytania:
p. Bogdana Szombary - Radnego Miasta:
„W odpowiedzi na Pana zapytania zgłoszone w dniu 30.08.2005r. na XXXII Sesji Rady
Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego uprzejmie wyjaśniam:
w części dot. braku oznaczenia strefy parkowania przy ul. Wrocławskiej informuję, iż
ulica Wrocławska (okolice sklepu HELIOS) znajduje się w obszarze Strefy Płatnego
Parkowania oznakowanej znakami D-44 „strefa płatnego parkowania” na wjazdach oraz
D-45 „koniec strefy parkowania” na wyjazdach. Znak D-44 obowiązuje od wjazdu w
obszar nim oznakowany, aż do wyjazdu oznakowanego znakiem D-45, podobnie jak znaki
oznaczające obszar zabudowany. W związku z czym na przedmiotowym odcinku ul.
Wrocławskiej jak również na innych ulicach wewnątrz strefy parkowania nie ma znaków
oznaczających strefę parkowania.
w części dot. opłat pobieranych na parkingu przy ul. Piastowskiej informuję, iż uchwałą
nr XXII/316/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21.09.2004 roku
ustalono strefę płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie
płatnego parkowania oraz sposób ich pobierania.
Parking na ul. Piastowskiej znajduje się poza strefą płatnego parkowania i prowadzony
jest przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Zgodnie z Regulaminem tego
parkingu opłaty pobierane są już od godziny 7.00 aby zapobiec handlowaniu z miejsc
parkingowych i zwiększyć rotację pojazdów w godzinach funkcjonowania targowiska.
w części dot. przekazywania informacji do Biura Rady Miejskiej o imprezach
organizowanych na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego informuję, iż Wydziały tut.
Urzędu szeroko i ze stosownym wyprzedzeniem informują o podejmowanych przez
siebie inicjatywach, tj. o przygotowywanych szkoleniach, realizowanych projektach czy
wreszcie organizowanych imprezach. Najczęściej odbywa się to poprzez stronę
internetową oraz lokalne media – gazety i telewizję kablową.”
p. Macieja Klósaka - Radnego Miasta:
„W odpowiedzi na Pana zapytania zgłoszone w dniu 30.08.2005r. na XXXII Sesji Rady
Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego uprzejmie wyjaśniam :
w części dot. skrzyżowania ulic Kwiatowej i Odolanowskiej informuję, iż przedmiotowe
skrzyżowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami znajduje się w zarządzie
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Wstępna jednak ocena
wskazuje, iż niezależnie od wprowadzenia oznakowania poziomego wskazana jest
również korekta geometrii jednak w związku z planowaną w najbliższym okresie

9

przebudową ul. Odolanowskiej zasadne wydaje się pozostawienie istniejącego stanu do
czasu docelowego rozwiązania.
w części dot. kosztów organizacji imprezy w ramach programu „Lato z Jedynką” w
Ostrowie Wielkopolskim informuję, iż Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski realizując
kolejne zadanie w ramach promocji miasta zdecydowała się na uczestnictwo w
wakacyjnej inicjatywie podjętej przez ogólnokrajową telewizję TVP1 – w programie
„Lato z Jedynką”. Na mocy umowy z Telewizją Polską S.A. Gmina sponsorowała audycję
z dnia 29 sierpnia br. (godz. 07.05 i 16.30) poprzez częściowe sfinansowanie kosztów
produkcji i emisji audycji w łącznej kwocie 20.000 zł brutto. „
p. Jacka Brzezichy – Radnego Miasta
„W odpowiedzi na Pana zapytania zgłoszone w dniu 30.08.2005r. na XXXII Sesji Rady
Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego uprzejmie wyjaśniam :
w części dot. Ośrodka Zamiejscowego Akademii Medycznej z Poznania informuję, iż
pomysł utworzenia Ośrodka Zamiejscowego Akademii Medycznej w Poznaniu, którego
siedzibą miało być Medyczne Studium Zawodowe zrodził się w 2002 roku. To
rozwiązanie miało się stać jedną z form wsparcia szkoły, która po reformie szkolnictwa
ponadgimnazjalnego zaczęła przeżywać kryzys. Początkowo rozmowy z Akademią
Medyczną prowadziło Starostwo Powiatowe, jednak nie przyniosły one spodziewanych
efektów. Na początku roku 2002 do rozmów włączyły się władze miasta, które
doprowadziły do przyjazdu do Ostrowa Wielkopolskiego Prorektora Akademii Medycznej
w Poznaniu.
W trakcie rozmów zobowiązano się do wsparcia ośrodka poprzez doposażenie szkoły w
wymagany sprzęt. Ustalono również, że w roku akademickim 2003/2004 zostanie
uruchomiony Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Akademii Medycznej w Poznaniu,
który będzie kształcił pielęgniarki na 3-letnich studiach licencjackich . Pierwszy nabór do
Ośrodka zakończył się przyjęciem 20 studentów. W następnym roku akademickim
2004/2005 przez sito egzaminacyjne przeszło tylko kilka osób. W związku z tym nie było
podstaw do uruchomienia kolejnego pierwszego roku. Podobnie rzecz się miała z
naborem na rok akademicki 2005/2006.
Chciałbym podkreślić, iż przez cały ten okres do władz miasta nikt nie występował z
prośbą o wsparcie finansowe bądź organizacyjne. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
Medyczne Studium Zawodowe jest szkołą, dla której organem prowadzącym jest Urząd
Marszałkowski. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski może jedynie wspierać rodzące się
inicjatywy.
Reasumując uważam, że gmina zrobiła wszystko, co było możliwe w w/w sprawie.
Należy jeszcze dodać, że ci wszyscy, którzy chcą podjąć studia medyczne na kierunku
pielęgniarstwo mogą to czynić w Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, która
funkcjonuje w oparciu o odrębne wymogi niż Akademia Medyczna w Poznaniu.
Jednocześnie pragnę zapewnić, że w momencie kiedy Urząd Marszałkowski bądź
Medyczne Studium Zawodowe zwróci się do mnie o pomoc jestem gotowy podjąć
stosowne działania.
w części dot. kina „Komeda” wyjaśniam, iż zaniepokojony sytuacją finansową kina
pismem z dnia 01.07.2005 roku wystąpiłem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego
wyrażając wolę przejęcia obiektu. Z pozyskanych informacji wynikało, iż z dniem
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21.07.2005 roku – dniem ogłoszenia upadłości - osobą umocowaną do rozporządzania
majątkiem upadłego jest wyznaczony przez sąd syndyk masy upadłości. W związku z
powyższym w dniu 05.08.2005 roku odbyło się spotkanie z Panią Bolesławą Kałat –
Syndyk - Film – Art Instytucja Filmowa w upadłości. Na spotkaniu przedstawiono
stanowisko władz miasta, które zainteresowane są kontynuowaniem działalności kina
„Komeda”.
Ponadto informuję, iż w chwili obecnej Urząd Miejski podjął działania zmierzające do
rozpoznania sytuacji prawnej obiektu w którym mieści się kino „Komeda”.”
p. Ryszrda Taciaka – Radnego Miasta
„Odpowiadając na Pana zapytania złożone podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa
Wielkopolskiego uprzejmie informuję, że:
- w sprawie oznakowania ulic wystąpiłem do Miejskiego Zarządu Dróg. Z uzyskanej
odpowiedzi wynika, że stosuje on oznakowanie ograniczające prędkość i ostrzegające
o wybojach w związku ze stanem nawierzchni w sytuacjach gdy nie jest możliwa
natychmiastowa naprawa nawierzchni bądź istnieje ryzyko pojawienia się groźnych
ubytków jak na przykład na ul. Kamiennej gdzie ubytki w związku z brakiem warstwy
ścieralnej w szybkim tempie stają się groźne dla bezpieczeństwa. Oznakowanie takie
jest wprowadzone również na drogach wylotowych z miasta nie będących w zarządzie
Miejskiego Zarządu Dróg: ul. Poznańska, ul. Odolanowska, ul. Limanowskiego, ul.
Grabowska.
- w sprawie słabego ciśnienia wody w okresie upałów na ul. Klasztornej wystąpiłem
do WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.. Z uzyskanej
odpowiedzi wynika, że ujęcia wody jak również stacja wodociągowa posiadają
wydajność gwarantującą pokrycie nawet z nadwyżką zapotrzebowania wody przez
miasto w okresach szczytowych rozbiorów. Problemem jest dostarczenie wody
w okresach szczytowego rozbioru pod odpowiednim ciśnieniem do wszystkich
rejonów miasta, tym głównie regionu południowo – zachodniego. Przyczyną tego jest
niedostatecznie rozbudowana przesyłowa sieć wodociągowa. WODKAN S.A.
systematycznie, w miarę posiadania środków, realizuje rozbudowę tej sieci tak, aby
powstał pierścień zasilający rejony położone na obrzeżach miasta. W roku 2001
oddano do eksploatacji wybudowany rurociąg Ø 300 mm, długości 678 m
w ul. Strzeleckiej i Ø 200 mm, długości 1145 m w ul. Topolowej, następnie w roku
2003 rurociąg Ø 250 mm, długość 1237 m w ul. Radłowskiej oraz w roku 2004
rurociąg Ø 280 mm, długości 628 m w ul. Łąkowej. Zamknięcie założonego
pierścienia sieci wodociągowej wymaga jeszcze budowy rurociągów w ulicach:
1. ul. Jasna – Al. Solidarności – ul. Strzelecka Ø 300 mm, długości 765 m
2. ulica projektowana – przedłużenie ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Klasztornej
do ul. Kamiennej Ø 300 mm, długości 575 m
3. ul. Przymiejska – ul. Makowa do ul. Krotoszyńskiej Ø 250 mm, długości 1250 m
Rurociąg podany w punktach 1 i 2 ma zasadnicze znaczenie dla dostawy wody
w rejon ulic Klasztornej i Południowej oraz dalej dzielnicy Zębców.
Z powyższego względu WODKAN S.A. w 2000 r. opracował dokumentację
techniczną na budowę rurociągu wodociągowego na całym odcinku tj. od ul. Jasnej
poprzez ul. Strzelecką do ul. Kamiennej.
Z uwagi na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę z zadania tego w 2001
roku zrealizowano tylko, tak jak podano wyżej, rurociąg w ul. Strzeleckiej na odcinku
od ul. Komuny Paryskiej do ul. Klasztornej.
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Po uchwaleniu M.P.Z.P. rejonu ulicy Strzeleckiej w roku 2004 wznowiono prace
projektowe dla początkowego odcinka omawianego rurociągu tj. w ul. Jasnej – Al.
Solidarności – ul. Strzeleckiej do ul. Komuny Paryskiej (pkt. 1). Prace projektowe
zostały jednak przerwane po informacji Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
o braku możliwości wykupu działek, przez które winna przebiegać projektowana
magistrala wodociągowa. Podobna sytuacja uniemożliwiająca budowę rurociągu
występuje na odcinku ulicy projektowanej stanowiącej przedłużenie ul. Strzeleckiej
od ul. Klasztornej (pkt. 2). W związku z powyższym w obecnej chwili nie ma
możliwości rozpoczęcia tej inwestycji. Natomiast zadanie wyszczególnione w pkt. 3 –
ul. Przymiejska – ul. Makowa, WODKAN S.A. zamierza wprowadzić do planu
inwestycyjnego na lata 2006-2007.
w sprawie problemu czyszczenia ulicy wystąpiłem do Miejskiego Zarządu Dróg.
Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że w chwili obecnej ze względu na częstotliwość
zamiatania mechanicznego miasto zostało podzielone na trzy strefy oczyszczania.
Ulice trzeciej strefy oczyszczane są po okresie zimowym oraz w ramach możliwości
finansowych jeden do trzech razy w roku w zależności od potrzeb. Oczyszczanie
wpustów ulicznych w chwili obecnej podejmowane jest interwencyjnie w przypadku
stwierdzenia niedrożności.”

p. Stanisława Pabiszczaka – Radnego Miasta
„Odpowiadając na Pana zapytania złożone podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej
Ostrowa Wielkopolskiego uprzejmie informuję, że w sprawie ustawienia słupków Miejski
Zarząd Dróg wystąpił do Rady Osiedla Nr 3 o opinię w powyższej sprawie. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii zleci ustawienie słupków zgodnie z przedłożonym w zapytaniu wnioskiem.
W sprawie anulowania opłat za zużycie wody i ścieków dla mieszkańców budynku
przy ul. Dembińskiego 14 za 2004 r. wystąpiłem do Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. Z uzyskanej informacji wynika, że
lokatorom, którzy mieli z tego tytułu niedopłatę Zarząd Spółki umniejszył jej wysokość o
50%. Wysokość tego umniejszenia wynikła ze zmniejszenia należności za zużytą wodę i
odprowadzanie ścieków dla tego budynku, uzyskanego na wniosek MZGM sp. z o.o. od
WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
Zawiadomienie w powyższej sprawie mieszkańcy bloku przy ul. Dembińskiego 14 otrzymali
w lipcu br.
W Przedsiębiorstwie WODKAN S.A. utworzony został Fundusz Wodociągowy dla
ubogich rodzin z naszego miasta. WODKAN S.A. wydzielił pulę środków, które są
przeznaczone na pomoc finansową dla wszystkich, którzy mają problemy z płatnościami za
wodę i ścieki, jednak wywiązują się z tych płatności. Na dzień dzisiejszy z Funduszu tego nie
mogą skorzystać mieszkańcy ul. Dembińskiego 14, gdyż nie posiadają w pełni uregulowane
wpłaty za wodę i ścieki. Wnioskowana pomoc będzie możliwa po zmianie regulaminu
Funduszu Wodociągowego i w związku z tym wystąpiłem do WODKAN S.A. o zmianę zasad
udzielania pomocy.”
p. Rafała Żelanowskiego – Radnego Miasta
„Odpowiadając na Pana zapytanie złożone podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa
Wielkopolskiego uprzejmie informuję, że w dniu 31.08.2005 r. nastąpiło przekazanie placu
budowy ulicy Brackiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do łącznika z ul. Olsztyńską.
Zgodnie z umową powyższe prace powinny być wykonane do dnia 15.10.2005 r.”
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Informacje na temat odpowiedzi udzielonych Radnym Miasta na interpelacje złożone
podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.08.2005r. przedstawione zostaną w
następnym sprawozdaniu.

Ad.VI. Sprawy podjęte w formie zarządzeń, którymi Prezydent Miasta:
1/ Wprowadził zmiany budżetu i w budżecie miasta na 2005 rok, a mianowicie:
•

I.

zarządzeniem nr 2273/IV/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r.
Po stronie wydatków –

1. W dz.630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność,
przeniósł środki w wysokości 30 zł z § 4430 (różne opłaty i składki)
na § 4300 (zakup usług pozostałych) celem prawidłowej realizacji
wydatków w Radzie Osiedla nr 1.
2. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała
działalność, przeniósł :
- 340 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4300 (zakup usług
pozostałych) celem racjonalnego wykorzystania środków w Radzie Osiedla nr 1,
- 1.000 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4300 (zakup usług
pozostałych) celem prawidłowej realizacji wydatków w Radzie Osiedla nr 5.
3. Przeniósł środki w wysokości 93.000 zł z dz. 758 – Różne
rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810
(rezerwy) rezerwa ogólna do dz. 750 – Administracja publiczna,
rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300
(zakup usług pozostałych) na realizację zadań związanych z promocją
miasta. (WI)
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie dokonał zmian jak niżej:
- w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe :
z § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) - 1.000 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
- 4.000 zł
§ 4260 (zakup energii)
- 1.700 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych)
- 1.800 zł
na § 4140 (wpłaty na PFRON)
- 2.500 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych)
- 6.000 zł
celem prawidłowej realizacji wydatków w Szkole Podstawowej nr 4
- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
z § 4010 (wynagrodzenie pracowników)
- 2.000 zł
na § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)
- 2.000 zł
celem racjonalnego wykorzystania środków w Szkole Podstawowej nr 13.
Zarządzenie to stanowi podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek.
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•

zarządzeniem nr 2291/IV/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Po stronie dochodów –
Zwiększył dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 (dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
... ) o kwotę 44.264 zł, zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w
Kaliszu nr DKL-3101-22/05 z dnia 16 sierpnia 2005 r. oraz nr DKL-3101-23/05 z dnia 22
sierpnia 2005 r. Środki przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do
Sejmu i Senatu oraz na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i
zapewnienie sprzętu informatycznego, na obsługę dodatkowych stanowisk informatycznych
wspomagających pracę pełnomocnika OKW.

-

Po stronie wydatków –
1. Zwiększył dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę
44.264 zł w tym na:
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
- 7.064 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne
- 4.000 zł
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy)
600 zł
- § 4170 (wynagrodzenie bezosobowe)
- 20.000 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych)
- 12.100 zł
- § 4410 (podróże służbowe krajowe)
500 zł
Zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu środki
przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na
obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i zapewnienie sprzętu
informatycznego oraz dodatkowych stanowisk informatycznych wspomagających pracę
pełnomocnika OKW (zadanie zlecone).
2. Przeniósł środki w wysokości 5.890 zł z dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 –
Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 (rezerwy) rezerwa ogólna do dz. 921 – Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność na:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
- 2.890 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych)
- 3.000 zł
na realizację zadań związanych z kulturą i sztuką. (WkiS)
3. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 –
Oświetlenie ulic, placów i dróg przeniósł środki w wysokości 5.000 zł z § 4580
(pozostałe odsetki) na § 4260 (zakup energii) celem rozliczenia kosztów energii za
zasilanie urządzeń fontanny w Parku im. Kilińskiego oraz w Parku Miejskim. (WGK)
4. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność- przeniósł
środki w kwocie 400 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4430 (różne
opłaty i składki) celem prawidłowej realizacji wydatków w Radzie Osiedla nr 4
Zarządzenie to stanowi podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek.
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2/ zdecydował o wypłaceniu odszkodowania za przejęcie – od osób fizycznych - na rzecz
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z mocy prawa nieruchomości gruntowej położonej w
Ostrowie Wielkopolskim przeznaczonej pod drogę publiczną w rejonie :
- ulicy Leszczynowej- działka nr 15/1 z ark. mapy 209 o pow. 0,0033 ha – kwota
odszkodowania ustalona przez Starostę Ostrowskiego w wys. 1.023,00 zł. tj. 31,00 zł.
za 1m2 ,
- ulicy Olszowe – działka Nr 88/1 z ark. mapy 108 o pow. 0,0072 ha - kwota
odszkodowania ustalona przez Starostę Ostrowskiego w wys.2.030,00 zł. tj. 28,19 zł.
za 1 m2 ,
3/ wyraził zgodę Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim na
nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu do Publicznego
Gimnazjum Nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim,
4/ dokonał zmiany Zarządzenia nr 863/IV/2003 z dnia 19.11.2003r. w sprawie ustalenia
zasad wynajmowania i wydzierżawiania gruntów oraz określenia stawek czynszu,
5/ powierzył stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim
pani Dorocie Skrzypińskiej zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym,
6/ oddał w użyczenie na cele oświatowe zabudowanej obiektem szkolnym nieruchomości
gruntowej, położonej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przy Al. Słowackiego 33
na rzecz Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim,
7/ ustanowił nieodpłatnie służebność drogi koniecznej do nieruchomości położonej w
Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Targowej,
8/ wyznaczył nauczyciela do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności w placówce
oświatowej :
- Publiczne Przedszkole Nr 2,
- Publiczne Przedszkole Nr 3,
- Publiczne Przedszkole Nr 6,
- Publiczne Przedszkole Nr 8,
- Publiczne Przedszkole Nr 9,
- Publiczne Przedszkole Nr 10,
- Publiczne Przedszkole Nr 12,
- Publiczne Przedszkole Nr 13,
- Publiczne Przedszkole Nr 15,
- Publiczne Przedszkole Nr 16,
- Publiczne Przedszkole Nr 17,
- Szkoła Podstawowa Nr 13,
9/ powołał obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia na obszarze Gminy Miasto
Ostrów Wielkopolski wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.09.2005r.,
10/ powołał obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia na obszarze Gminy Miasto
Ostrów Wielkopolski wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
09.10.2005r.,
11/ ustalił Plan Reagowania Kryzysowego ,
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12/ przejął od Polskich Kolei Państwowych S.A. działkę nr 63/18, położoną przy ul.
Piastowskiej oraz działkę nr 8/14, stanowiącą ul. Szamarzewskiego na rzecz Gminy Miasto
Ostrów Wielkopolski w zamian za zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości, /działki
zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego :
działka nr 8/14 o pow. 0,1630 ha na kwotę 78.200,00zł.(netto),
działka nr 63/18 o pow. 0,0308 ha na kwotę 13.800,00zł.(netto),
łącznie kwota 92.000,00zł (netto).
13/ wydzierżawił nieruchomość gruntową położoną
ul.Konopnickiej zabudowaną boksem garażowym,

w Ostrowie Wielkopolskim przy

14/ umorzył opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2005 rok –
Klubowi Sportowemu STAL w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kusocińskiego 1,
15/ umorzył pierwszą opłatę roczną z tytułu zbycia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości- Klubowi Sportowemu STAL w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.
Kusocińskiego 1,
16/ zmienił Zarządzenie nr 2293/IV/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych do wyborów zarządzonych na dzień 25.09.2005r.

Ad.VII. Informacja z działalności poza administracyjnej Prezydenta Miasta, Zastępców
Prezydenta Miasta.
Spotkania z :
-

przewodniczącymi Rad Osiedli. Spotkanie było okazją do omówienia inwestycji
drogowych realizowanych lub planowanych do wykonania na terenie Ostrowa
Wielkopolskiego. Sporo uwagi poświęcono również kwestii dotyczącej pozyskania
dotacji do budowy kanalizacji, oraz zmiany godzin otwarcia kasy miejskiej,

-

z panem Albertem Mahe, Prezydentem Francuskiej Federacji Spółek Komunalnych
(FN SEM). Podczas spotkania podpisano porozumienie, w którym strony
zobowiązały się do wymiany doświadczeń, rozwijania stosunków partnerskich i
podejmowania wspólnych inicjatyw komunalnych między francuskimi spółkami
komunalnymi i Grupą Kapitałową Holdikom. Strona francuska zadeklarowała
również pomoc w znalezieniu dla Ostrowa Wielkopolskiego, miasta partnerskiego w
regionie Bretanii,

-

delegacją mieszkańców bloku przy ul. Asnyka 3 w sprawie budowy miejsc
parkingowych za sklepem Polo market. W związku z brakiem stosownych decyzji
upoważniających do przeprowadzenia tych prac budowlanych, na wspomnianym
obszarze, wydano polecenie wstrzymania prac i przywrócenia terenu do stanu
pierwotnego,
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-

panem Januszem Drzymałą ze Związku Polaków w Kanadzie oraz panem Jerzym
Mazurkiem, dyrektorem Liceum Polsko- Kandyjskiego w sprawie nawiązania
współpracy pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a kanadyjskim Brandford. List
intencyjny został przekazany podczas uroczystości inaugurujących Dni Kanady,

-

panem Pawłem Wachowiakiem zastępcą dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych
w Poznaniu, wójtami i burmistrzami Powiatu Ostrowskiego w prawie podpisania
umowy przekazania terenów pod budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt,

-

burmistrzami i wójtami z terenu Wielkopolski w celu wypracowania wspólnego
stanowiska, dotyczącego realizacji modernizacji drogi ekspresowej nr 11 oraz
nawiązania współpracy między gminami. Spotkanie zorganizowano w jarocińskim
ratuszu,

-

członkami Okręgowego Zrzeszenia Pszczelarzy z okazji 125 - lecia działalności,

-

członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy,

-

dziećmi przebywającym na koloniach w Mojej Woli zorganizowanych przez
Stowarzyszenie „Trzeźwość”, a dofinansowanych z budżetu miasta Ostrowa
Wielkopolskiego,

-

jubilatami obchodzącymi 50 i 60 – lecie pożycia małżeńskiego,

Uczestnictwo w:
-

uroczystości z okazji 150 – lecia działalności Konferencji Stowarzyszenia św.
Wincentego a’Paulo działającej przy ostrowskiej konkatedrze,

-

obchodach „Dnia Weterana” zorganizowanych 1 września z udziałem władz Powiatu
Ostrowskiego,

-

spotkaniu zorganizowanym z okazji 60 – lecia Obchodów Technikum Kolejowego w
Ostrowie Wielkopolskim,

-

XIV Przeglądzie Orkiestr Miejskich Południowej Wielkopolski, podczas którego
pamiątkowe dyplomy i puchary otrzymali kapelmistrzowie: Marek Kubera,
Włodzimierz Janczewski, Marian Sikorski, Tadeusz Lawrenz. W Przeglądzie udział
wzięły: Orkiestra Dęta Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu, Miejsko-Gminna
Orkiestra Dęta w Nowych Skalmierzycach, Ostrowska Orkiestra Koncertowa,
Orkiestra Dęta Ośrodka Kultury w Sulmierzycach. Na scenie zaprezentowała się
również Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu,

-

dwudniowym Festynie Jubileuszowym zorganizowanym w Parku Miejskim przez
Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski przy współudziale PSS Społem, Ostrowskiego
Zrzeszenia Handlu i Usług, Okręgowego Zrzeszenia Pszczelarzy, oraz Stowarzyszenia
„Ostrowianie dzieciom specjalnej troski”,
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-

programie „Lato z Jedynką” emitowanym na antenie Telewizji Polskiej, Program 1,

-

inauguracji roku szkolnego 2005 / 2006, która odbyła się w Gimnazjum nr 4 przy ul.
Krotoszyńskiej. W trakcie uroczystości 8. nauczycieli ze szkół podstawowych i
gimnazjów otrzymało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego,

-

uroczystości „Memoriału Poległych Braci Kurkowych RP” przygotowanej przez
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wielkopolskim,

-

spotkaniu „Pierwsza praca- pierwszy biznes”, którego celem było promowanie i
omówienie pierwszych doświadczeń programu „Pierwsza praca – pierwszy biznes”

-

zakończeniu 44 Ogólnopolskiego Rajdu „Jesień Chopinowska” . Organizatorem był
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Ostrowie
Wielkopolskim.
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