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Wśród żegnających byli także 
przedstawiciele lokalnego samorzą-
du w osobach burmistrza Sławomi-
ra Szałaty, radnych Rady Miejskiej. 

W imieniu samorządowców zmar-
łego radnego żegnał przewodni-
czący Rady Miejskiej Rafał Szorcz. 
Nad jego grobem powiedział: 

Kolega Leszek Śledź był radnym 
Rady Miejskiej w Ostrorogu przez 
15 lat. W tym okresie przez trzy lata 
pełnił funkcję wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej. Był osobą po-
wszechnie lubianą. Wszędzie gdzie 
był, wnosił swoją osobą spokój, rze-
telność, uczciwość i bezinteresowną, 
roztropną, obywatelską, troskę o do-
bro sołectw Rudki i Rudki–Huby. 

Ś.p. Leszek służył swoją pomocą 
tam, gdzie była ona potrzebna. Jako 
radny posiadał zawsze swoje zdanie, 
którego potraf ił bronić będąc jedno-
cześnie otwarty na argumenty swoich 
kolegów i koleżanek w Radzie Miej-
skiej. 

Niech nasza obecność będzie poże-
gnaniem z Tobą, a jednocześnie po-
dziękowaniem za Twoją pracę, zaan-
gażowanie w sprawy Miasta i Gminy 
Ostroróg. 

Drogi Leszku,
Spoczywaj w pokoju!

Radni z klubu, do którego należał 
ś.p. Leszek Śledź napisali: 

Ceniliśmy u Niego ogromne po-
czucie humoru, dystans do siebie oraz 
rzetelną pracę dla mieszkańców Mia-
sta i Gminy Ostroróg. Swojego do-
bra nigdy nie przedkładał nad do-
bro wspólne. Brał udział w wielu 
przedsięwzięciach na terenie Mia-
sta i Gminy, służył pomocą, radą i do-
świadczeniem. Jesteśmy wstrząśnię-
ci i głęboko poruszeni tym, że Leszka 
już z Nami nie ma, to ogromna stra-
ta dla Nas wszystkich.

Będzie Nam Ciebie brakowało, 
Leszku.

Klub Radnych „Radni dla Miasta 
i Gminy Ostroróg”

Nie żyje radny Leszek Śledź
14 października zmarł Leszek Śledź – radny Rady Miejskiej w Ostrorogu. 
Miał 54 lata. 18 października na cmentarzu w Ostrorogu ś.p. Leszka 
Śledzia żegnali najbliżsi, przyjaciele, znajomi, mieszkańcy gminy 
Ostroróg.
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Biblioteka Publiczna Miasta  i Gminy Ostroróg
 informuje, że

od dnia 24.10.2016 - 30.12.2016r.
dla czytelników czynna będzie

od godz. 10:00 - 14:00
w sali sesyjnej

Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg.
Wejście przez budynek Urzędu.

Zapraszamy

Urząd Miasta i Gminy 
w Ostrorogu informuje miesz-
kańców gminy, że w miesiącu li-
stopadzie br. zostaną przepro-
wadzone kontrole szczelności 
szamb na nieruchomościach, 
które nie są podłączone do sieci 
kanalizacji sanitarnej w Ostro-
rogu oraz na nieruchomościach 
na terenie wsi Zapust i Wielo-
nek. Kontrole są wynikiem za-
leceń wystosowanych do Gminy 
Ostroróg przez Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska 
w Poznaniu w związku z kon-
trolą czystości wód J. Wielkiego 
i rzeki Ostrorogi. 

Obecnie sprawdzane są ra-
chunki potwierdzające wywóz  
nieczystości płynnych z nieru-
chomości, które nie są podłą-
czone do kanalizacji sanitarnej 
w Ostrorogu. 

W  następnych latach kontro-
li poddane będą nieruchomości 
w pozostałych miejscowościach 
na terenie gminy Ostroróg.

UMiG Ostroróg 

We wrześniu w sołectwach gminy Ostroróg odbywały się zebrania miesz-
kańców w sprawie wyboru zadań do realizacji w roku 2017 w ramach tzw. 
Funduszu Sołeckiego. Kwoty dla poszczególnych sołectw w ramach Fundu-
szu przedstawiają się następująco:

Bielejewo – 8.999,65 zł
Binino – 18.219,57 zł
Bobulczyn – 14.758,16 zł
Dobrojewo – 23.631,94 zł
Kluczewo – 15.576,31 zł 
Kluczewo Huby – 10.258,34 zł
Oporowo – 12.555,45 zł
Piaskowo-Karolewo – 12.398,12 zł
Rudki – 10.195,41 zł
Rudki Huby – 9.534,59 zł
Szczepankowo – 18.093,70 zł
Wielonek – 11.894,64 zł
Zapust – 10.415,68 zł
Razem na Fundusz Sołecki w roku 2017 przypada kwota 176.531,56 zł.

INFORMACJA  
DLA  

MIESZKAŃCÓW  
MIASTA i GMINY   

OSTRORÓG

Fundusz Sołecki 2017

Podatki 
uchwalone
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 

października radni uchwalili staw-
ki podatkowe na rok 2017. Gościem 
naszych samorządowców był staro-
sta szamotulski Józef Kwaśniewicz. 
Z uwagi na remont biblioteki i prze-
niesienia jej zbiorów do sali sesyj-
nej, obrady odbywały się w świetli-
cy w Zapuście. Szerzej o sesji Rady 
Miejskiej napiszemy w następnym 
numerze. 
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Nazwa Ostroróg pochodzi praw-
dopodobnie od obronnego grodu 
otoczonego palisadą z  zaostrzonych 
u  góry pali lub o ostro zakończonych 
basztach. Miasto i  Gmina Ostroróg 
szczyci się herbem Nałęcz, który zo-
stał przyjęty od rodu Ostrorogów – 
pierwotnych właścicieli miasta. Fla-
ga Miasta i  Gminy Ostroróg składa 
się z  trzech pionowych pasów rów-
nej wielkości, z których pola boczne 
przedstawiają biało-czerwona, sza-
chownicę, natomiast pole środkowe 
zawiera wizerunek herbu na zielo-
nym tle.

Od końca XIV wieku o Ostrorogu 
było coraz głośniej w Wielkopolsce, 
potem w całej Polsce, a także w Eu-
ropie. Miasto Ostroróg swoją sła-
wę w dużej mierze zawdzięcza szla-
checkiej rodzinie Ostroróg. Twórca 
znaczenia rodu i  Ostroroga był Sę-
dziwoj z   Ostroroga (1375–1441), 
syn Dziersława Grocholi. Sędziwoj 
z Ostroroga uczynił miasto i wybu-
dował kościół parafialny. Prawa miej-
skie Ostroróg otrzymał przed 1412 r. 
Prawdopodobnie Sędziwoj zastąpił 
drewniane fortalicjum murowanym 
zamkiem. Sędziwoj otrzymał z  rąk 
Jagiełły najwyższe urzędy w  ówcze-
snej Wielkopolsce: Urząd Wojewo-
dy Poznańskiego (1406 r.) i Starosty 
Generalnego Wielkopolski. Pod-
czas bitwy pod Grunwaldem wysta-
wił własną chorągiew. Towarzyszył 
królowi Jagielle w  licznych podró-
żach. Sędziwoj zapewnił następ-
nym pokoleniom panów z Ostroro-
ga znaczącą pozycję ekonomiczna 
i  społeczną. W  XV wieku wokół 
miasta powstały wsie tworząc klucz 
dóbr szlacheckich rodziny Ostroro-
gów. Tyle historii.

Dzisiejsze miasto Ostroróg po-
dzielone jest na dwa obwody miej-
skie. Do pierwszego należą miesz-
kańcy starej części miasta. Granica 
przebiega wzdłuż rzeki Ostrorogi. 

Pracami obwodu kieruje zarząd 
w składzie: Grażyna Szydłowska 
(przewodnicząca), Bogdan Jądrzyk 
(zastępca przewodniczącej), Bar-
tosz Szydłowski (sekretarz), Krzysz-
tof Durkiewicz i Andrzej Kaczmarek 
(członkowie zarządu). Radni z tego 
obwodu, a zarazem członkowie za-
rządu pełnią dyżury dla mieszkań-
ców w każdą pierwszą środę miesiąca 
w siedzibie Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Ostrorogu. Dyżury te mają 
na celu utrzymywanie stałego kon-
taktu z mieszkańcami, który ułatwia 
rozwiązywanie ich problemów – Ce-
lem działalności obwodu jest pobudze-
nie działań mieszkańców starej części 
miasta. Mieszka tutaj około 600 miesz-
kańców, ale większość stanowią ludzie 
starsi. Mało jest dzieci i młodzieży. Or-
ganizowaliśmy wyjazdy do teatru, na 
wydarzenia kulturalne do Areny w Po-

OSTRORÓG – Obwód Miejski nr 1
Ostroróg późno pojawił się w źródłach historycznych. Po raz pierwszy 
wspomniany został w Kronice Janka z Czarnkowa w 1383 roku. 
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znaniu, rajdy rowerowe, wycieczki tu-
rystyczne. Nie wszystkie zamiary udało 
się zrealizować – mówi przewodni-
cząca obwodu Grażyna Szydłowska. 
Aktywizacja mieszkańców jest mi-
sją, która przyświeca całemu zarzą-
dowi przede wszystkim po to,  by 
Ostroróg nie kojarzył się z miejscem, 
gdzie nic pozytywnego się nie dzie-
je. Priorytetem Obwodu Miejskie-
go nr 1 jest stworzenie najmłodszym 
mieszkańcom jak najlepszych wa-
runków do spędzania wolnego cza-
su poprzez organizację wielu atrak-
cyjnych imprez oraz inwestycji, które 
ma zamiar podjąć w przyszłości. Bio-
rąc pod uwagę powyższe cele, zarząd 
był pomysłodawcą zajęć o charakte-
rze tanecznym w okresie wakacyj-
nym – zumba dla dzieci na Rynku, 
co spotkało się z bardzo pozytywnym 
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odzewem. Zajęcia te są kontynuowa-
ne jako sekcje Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Ostroróg. Szefowa 
obwodu cieszy się także ze współpra-
cy z właścicielem miejscowej restau-
racji. Dzięki temu, wspólnie moż-
na było zorganizować imprezy dla 
mieszkańców całej gminy. – Pierw-
szy raz od 20 lat w Ostrorogu odbył się 
balik karnawałowy dla dzieci. Zainte-
resowanie w/w imprezą przeszło naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów. – 
mówi Grażyna Szydłowska.  

Do zadań zarządu należą mię-
dzy innymi decyzje o wydatkowa-
niu środków, które obwód otrzymuje 
z budżetu gminy. Takie środki ob-
wód otrzymuje od ubiegłego roku. 
W 2016 roku zarząd miał do dys-
pozycji 5.000 zł. Kwotę podzielo-
no na następujące zadania: balik kar-
nawałowy dla dzieci; wynagrodzenie 
animatorów prowadzących zabawy 
podczas Dnia Dziecka; zakup na-
gród; remont słupa ogłoszeniowego 
na Rynku; wynagrodzenie instruk-
tora prowadzącego zajęcia zumby dla 
dzieci; zakup trawy na ulicę Wro-
niecką; remont słupków łańcucho-
wych na Rynku. Pozostałą kwotę – 
ok. 1.500 zł zarząd chce przeznaczyć 
na zakup i montaż lustra u zbiegu ul. 
Wronieckiej do Rynku lub zakup ga-
zonów do parku. W planach jest tak-
że odmalowanie barierek na mostku 
nad rzeką Ostrorogą. 

 Biorąc pod uwagę ogromne zain-
teresowanie wyjazdami nad morze 
zarząd zainicjował pomysł wycieczek 
dla dzieci i młodzieży, odpowiednio: 
pięciodniowego do Jarosławca oraz 
ośmiodniowego do Mrzeżyna, a ich 
organizacją zajęło się Biuro Podróży 
„Florczyk Travel”.

Zarząd obwodu złożył także pro-
pozycje do budżetu gminy na rok 2017. 
Jako priorytet – zagospodarowanie te-
renu przy ul. Polnej (nowy plac za-
baw dla dzieci i siłownia dla młodzieży 
i dorosłych), a także budowę chodnika 
o długości ok. 300 metrów na ul. Jana 
Ostroroga i budowę chodnika o długo-
ści ok. 200 metrów na ulicy Polnej. Ob-
wód wnioskuje także o przygotowanie 
dokumentacji na budowę ulicy Ko-
ścielnej i Ogrodowej.
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Święto Pyry odbywało się po raz 
trzeci. A obok „Szczepanów”, do or-
ganizacji włączyły się: Rada Sołecka 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Przy 
miejscowej świetlicy spotkały się 

wszystkie pokolenia mieszkańców. 
Dla dzieci przygotowano dmuchany 
zamek, watę cukrową oraz konkuren-
cje związane z  ziemniakami. Wszy-
scy uczestnicy mogli raczyć się sza-

rymi kluchami z  kapustą, pyrkami 
z gzikiem, plyndzami z pyrów i dyni, 
kompotem z  dyni, ziemniakami za-
piekanymi z czosnkiem oraz zupami 
(szczawiową, ziemniaczaną z  bocz-
kiem, dyniową na ostro) oraz dosko-
nałymi  wypiekami. Wszystkie dzie-
ci, które brały udział w konkursie na 
bajkowe postacie z ziemniaków oraz 
te, które uczestniczyły w  konkuren-
cjach otrzymały upominki. W Świę-
cie Pyry uczestniczyło około 700–
800 osób, a liczba wydanych ok. 150 
wat cukrowych świadczy o dużym 
zainteresowaniu imprezą ze strony 
najmłodszych. 

Mimo, że nazwa miejscowości i sto-
warzyszenia wywodzi się od imienia 
Szczepana, święto wioski nie jest ob-
chodzone w dniu jego imienin (26 
grudnia). Kolidowało by to ze świę-

„Szczepany” i Święto Pyry 
17 września w Szczepankowie odbyło się tradycyjne Święto Pyry. Jest 
więc okazja, by bliżej przedstawić działające w sołectwie Stowarzyszenie 
Mieszkańców Wsi „Szczepany”.
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tami Bożego Narodzenia. Stowarzy-
szenie powstało 17 września 2010 
roku, więc doskonałym terminem na 
organizację tego typu imprez są ko-
lejne rocznice działalności „Szcze-
panów”. – Pomysł powołania stowa-
rzyszenia narodził się sześć lat temu 
wśród miejscowych kobiet. Ale chcie-
liśmy, żeby to była organizacja dla 
wszystkich mieszkańców – mówi sze-
fowa „Szczepanów” Elżbieta Drew-
niak. Stowarzyszenie otrzymało do 
dyspozycji budynek po byłej szkole. 
Elżbieta Drewniak podkreśla dużą 
pomoc ówczesnego burmistrza Ro-
mana Napierały, sołtysa Erwina 
Małyszki oraz Liliany Kaszkowiak 
z Urzędu Miasta i Gminy. 

Na początku „Szczepany” zrze-
szały ok. 20 członków. Cele, jakie 
sobie stowarzyszenie postawiło to 
przede wszystkim organizacja im-

prez dla dzieci z całej gminy. – Sku-
piamy swoją działalność na dzieciach, 
gdyż one są najwdzięczniejsze i naj-
bardziej doceniające – mówi Elżbieta 
Drewniak. „Szczepany” najczęściej 
organizują wycieczki i spotkania 
okolicznościowe. Cyklicznie jeż-
dżą do operetki, organizują bali-
ki karnawałowe, zabawy dla człon-
ków stowarzyszenia. W maju grupa 
mieszkańców była na wycieczce 
w Górach Świętokrzyskich, a w 
sierpniu dwie grupy wypoczywa-
ły nad morzem – dzieci w Łebie, 
a dorośli w Niechorzu. W grudniu 
wybierają się na jarmark bożonaro-
dzeniowy do Wrocławia. W okre-
sie świątecznym będzie też z pew-
nością czas na wykonywanie ozdób, 
a także pieczenie pierników. Jed-
nak najważniejszym wydarzeniem 
w Szczepankowie jest Święto Pyry. 

Innym ważnym wydarzeniem, za-
inicjowanym w tym roku przez sto-
warzyszenie ze Szczepankowa była 
organizacja pokazu stołów wiel-
kanocnych. Wszystkie wydarzenia 
odnotowywane są w kronice. 

Pracami stowarzyszenia „Szcze-
pany” kieruje zarząd, na czele któ-
rego stoi Elżbieta Drewniak. Do 
osób najbardziej aktywnych przy 
realizacji różnego rodzaju przed-
sięwzięć należą także: Alina Bilska, 
Wiesława Kordecka, Ewa Białkow-
ska, Dorota Tomaszek, Małgo-
rzata Kaczmarek, Danuta Stre-
bużyńska oraz Danuta Kałużna. 
Organizacja może liczyć na pomoc 
sołtysa Szczepankowa Francisz-
ka Łokaja i członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Pozytywnie ukła-
da się współpraca z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej oraz z seniorami 
z Ostroroga. Do listy osób, które 
pomagają stowarzyszeniu, Elżbie-
ta Drewniak zalicza także burmi-
strza Sławomira Szałatę oraz swo-
jego męża. – Bardzo dobrze układała 
się współpraca z poprzednim bur-
mistrzem, bardzo dobrze układa się 
współpraca z obecnym włodarzem gmi-
ny. Nigdy nie usłyszałam słowa „nie”, 
zarówno od obecnego burmistrza, jak 
i jego poprzednika – mówi Elżbieta 
Drewniak. 

Na swoją działalność stowarzysze-
nie otrzymuje środki z Urzędu Mia-
sta i Gminy, od sponsorów, a także 
korzysta ze składek członkowskich.

Sławomir Chamczyk
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14 października z  okazji Dnia 
Edukacji Narodowej w  Zespole 
Szkół w Ostrorogu odbyła się uro-
czysta akademia w  której uczest-
niczyli nauczyciele, pracownicy 
szkoły, uczniowie, przedstawiciele 
Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg, 
radni Rady Miejskiej w  Ostroro-

gu oraz zaproszeni goście. Pod-
czas uroczystości wręczone zo-
stały nagrody Burmistrza Miasta 
i  Gminy Ostroróg za szczególne 
osiągnięcia w  pracy dydaktycz-
no- wychowawczej. Dyrektor Ze-
społu Szkół Beata Nowakowska 
wręczyła nagrody wyróżniającym 

się nauczycielom i  pracownikom. 
Wygłoszono przemówienia, zło-
żono wiele życzeń, między innymi 
pomyślności i  satysfakcji z wyko-
nywanej pracy, a  na zakończenie 
akademii odbyła się część arty-
styczna wykonana przez uczniów 
Zespołu Szkół w Ostrorogu.

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia nagród za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
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POWIAT SZAMOTULSKI
informuje

Niedawno rozpoczęły się pierwsze prace związane 
z rozbudową szamotulskiego szpitala. Celem prac jest 
przede wszystkim dostosowanie działalności SP ZOZ 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 roku. In-
westycja poprawi nie tylko warunki lokalowe, ale także 
jakość świadczonych usług medycznych. Wzrośnie rów-
nież standard obsługi Pacjentów. Wykonywane prace da-
dzą szpitalowi szansę rozwoju poprzez stworzenie możli-
wości poszerzenia oferty świadczeń.

W nowym obiekcie, już za niespełna rok zaczną funk-
cjonować: centralna sterylizatornia, serwerownia oraz 
poradnie specjalistyczne. Powierzchnia użytkowa nowe-
go budynku wyniesie ponad 1,1 tysiąca metrów kwadra-
towych, a jego kubatura to ponad 5 tysięcy metrów sze-
ściennych.

Łączny koszt budowy wyniesie ponad 4,7 miliona złotych. 
Inwestycja finansowana ze środków Powiatu Szamotul-
skiego jest najpoważniejszym tego typu przedsięwzięciem  
na terenie szpitala od wielu lat. 

16 października odbyła się kolejna edycja Samsung 
Półmaraton pod patronatem Starosty Szamotulskiego. 
W ramach imprezy, oprócz biegu głównego, odbył się 
bieg Nordic Walking i Bieg Rodzinny. W półmaratonie 
wystartowali zawodnicy z Polski oraz z zagranicy. 

Najszybszy reprezentant Powiatu Szamotulskiego Ma-
teusz Rodewald zajął 11 miejsce (01:15:25), a najszyb-
sza reprezentantka Violetta Maciołek zajęła 18 pozycję 
(01:29:40). W biegu Nordic Walking najwyższe miejsca 
zajęli Stefan Helwich (00:14:50) oraz Agnieszka Mie-
lecka (00:16:04). Z kolei w Biegu Rodzinnym, najszyb-
si byli: Dawid Niechciałkowski (00:01:25) oraz Zuzanna 
Obst (00:01:15).

W  ubiegłym miesiącu dokonano odbioru kolejnej 
drogi powiatowej, tym razem w Ostrorogu. Zadanie 
zostało sfinansowane ze środków Powiatu Szamotul-
skiego i dofinansowane przez Gminę Ostroróg. Dłu-
gość odcinka to ponad 1000 m.b.,  a oprócz wymiany 
nawierzchni, ułożono także krawężniki i wyregulo-
wano odwodnienie drogi. Koszt zadania przekroczył 
400.000,00 zł. Jest to kolejne przedsięwzięcie powiatu 
zrealizowane we współpracy z samorządem gminnym. 
W tym roku oddano już do użytku chodniki w Opo-
rowie oraz w Dobrojewie. Sukcesywnie realizowane 
zadania drogowe, pozytywnie wpływają na komfort 
i bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych. 

Ruszyła budowa na terenie szpitala

VI Szamotuły Samsung Półmaraton 2016
Kierowcy korzystają już z nowej drogi

Wspólna inwestycja Powiatu Szamotulskiego oraz Gminy Ostroróg

Rekordowa liczba uczestników w VI edycji szamotulskiego biegu

Wizualizacja przedstawiająca nowy budynek SP ZOZ

Samsung Półmaraton 2016 Ul. Poznańska w Ostrorogu
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DOCHODY
W przyjętej przez Radę Miej-

ską w Ostrorogu uchwale budżeto-
wej zaplanowano dochody w kwocie 
16.294.530,00 zł. W wyniku wpro-
wadzonych uchwałami Rady i Zarzą-
dzeniami Burmistrza zmian, docho-
dy budżetu Miasta i Gminy Ostroróg 
zwiększone zostały do wysokości 
18.626.417,12 zł. W I półroczu 2016 
roku dochody wykonane wynosi-
ły 9.581.753,41 co stanowi 51,44 % 
kwoty zaplanowanej (po zmianach). 

Dochody własne wykonano 
w 39,32 % i stanowią one 34,24% 
ogółu dochodów, w tym: udziały wy-
konano w 46,37% i stanowią 35,13% 
ogółu dochodów (wykonanie do ogó-
łu dochodów własnych), dotacje wy-
konano w 67,16% i stanowią 29,54 % 
ogółu dochodów, subwencje wyko-
nano w 57,19 % i stanowią 36,22% 
ogółu dochodów.

OMÓWIENIE SZCZEGÓŁOWE 
(WYBRANE DZIAŁY): 
Dotacja celowa przeznaczona na 

zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji 
rolnej przez producentów rolnych – 
281.361,12 zł. Wpływy z tytułu naj-
mu i dzierżawy składników majątko-
wych –31.924,54 zł. Wpływy z opłat 
za zarząd i wieczyste użytkowanie – 
83.467,18 zł. Dotacje celowe z bu-
dżetu państwa (urzędy wojewódzkie) 
– 26.688,00 zł. 

Podatki od osób prawnych: podatek 
od nieruchomości – 420.181,20  zł, 
podatek rolny – 60.385,00 zł, po-
datek leśny – 34.804,00 zł, poda-
tek od środków transportowych – 
2.016,00 zł.

Podatki od osób fizycznych: poda-
tek od nieruchomości – 352.489,67 zł, 
podatek rolny – 280.878,61 zł, poda-
tek leśny – 1.380,72 zł, podatek od 

środków transportu – 28.644,40  zł, 
podatek od czynności cywilno–
prawnych – 179.381,00 zł. Wpływy 
z opłaty skarbowej – 11.609,00  zł. 
Wpływy z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu – 56.563,72 zł. 
Wpływy związane z opłatami za za-
jęcie pasa drogowego – 7.029,25 zł. 
Wpływy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych – 1.145.373,00 zł. 
Wpływy z podatku dochodowego od 
osób prawnych – 7.240,38 zł.

Subwencje: część oświatowa sub-
wencji – 2.356.696,00 zł, część wy-
równawcza subwencji ogólnej – 
1.113.774,00 zł. 

Pomoc społeczna: wpływy 
w związku z realizacją ustawy o po-
mocy państwa w wychowaniu dzieci 
– 1.132.387,00 zł, na świadczenia ro-
dzinne – 997.300,00 zł, zasiłki i pomoc 
w naturze – 72.025,00, zł, zasiłki stałe 
– 59.106,00 zł, pomoc państwa w za-
kresie dożywiania – 65.200,00 zł. 

Informacja o przebiegu wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Ostroróg 

za I półrocze 2016 roku
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FUNDUSZ SOŁECKI 
– WYKONANIE 
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

W ramach Funduszu Sołeckiego, 
w I półroczu 2016 roku w poszcze-
gólnych sołectwach wykorzystano 
następujące kwoty:
1. Binino – 5390,39 zł, kwo-

ta przysługująca na rok 2016 – 
17.025,00 zł

2. Bielejewo – 6.601,48 zł / 
8.541,00 zł

3. Bobulczyn – 6.640,00 zł / 
13.483,00 zł

4. Dobrojewo – 4.351,19 zł / 
22.224,00 zł

5. Kluczewo – 7.849,00 zł / 
14.626,00 zł 

6. Kluczewo Huby – 5.980,75 zł / 
9.312,00 zł

7. Oporowo – 1.050,00 zł / 
11.541,00 zł

8. Piaskowo-Karolewo – 
3.050,40 zł / 11.484,00 zł

9. Rudki – 0,00 zł / 10.027,00 zł 
10. Rudki Huby – 0,00 zł / 
11. 8.941,00 zł
12. Szczepankowo – 10.617,00 zł / 

17.168,00 zł
13. Wielonek – 4.995,03 zł / 

11.283,00 zł
14. Zapust – 0,00 zł / 9.655,00 zł 

RAZEM – 56.525,24 zł / 
165.310,00 zł 

Inwestycje drogowe  w planowanej kwocie 790.100,00 zł - przebu-
dowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostroróg 
o dł. ok 800 mb, budowa  chodnika na skrzyżowaniu dróg powiato-
wych w miejscowości Oporowo, budowa chodnika przy drodze powia-
towej w miejscowości Dobrojewo, budowa chodnika w miejscowości 
Szczepankowo, przebudowa ul. Robotniczej. Wykonano dokumenta-
cję techniczną dot. przebudowy ul. Rolnej w Ostrorogu, dokumentację 
na przebudowę drogi gminnej Kluczewo – Kluczewo Huby – Szcze-
panowo, dokumentację przebudowy drogi w Rudkach, dokumentację 
przebudowy ul. Kolejowej. Zakupiono wiaty przystankowe dla miej-
scowości Binino, Dobrojewo, Kluczewo i Karolewo. Została podpisana 
umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Dobrojewie. Gmina 
Ostroróg uczestniczyła finansowo w zakupie ambulansu specjalistycz-
nego dla szpitala powiatowego, w ramach pomocy finansowej dla po-
wiatu szamotulskiego. Dokonano wpłaty w wysokości 400.000,00 zł 
na zakup samochodu dla potrzeb ochotniczej straży pożarnej. Gmina 
Ostroróg  została zakwalifikowana do projektu partnerskiego polega-
jącego na zakupie nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśni-
czych. W ramach zawartej umowy partnerskiej z Oddziałem

Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej złożony wniosek o dofinansowanie zakupu nowego sa-
mochodu strażackiego średniego dla OSP w Ostrorogu. 

INFORMACJA 
O WYKONANIU INWESTYCJI
Poniżej prezentujemy wykaz inwestycji 
wykonanych w pierwszym półroczu 2016 
roku w gminie Ostroróg. Wśród nich są także 
inwestycje realizowane wspólnie z samorządem 
województwa wielkopolskiego oraz z powiatem 
szamotulskim. 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska: wpływy z opłat za gospo-
darowanie odpadami – 340.744,42 zł.

WYDATKI
W przyjętej przez Radę Miej-

ską w Ostrorogu uchwale budżeto-
wej zaplanowano wydatki w kwocie 
16.744.770,00 zł. W wyniku wpro-
wadzonych uchwałami Rady i Za-
rządzeniami Burmistrza zmian, wy-
datki budżetu Miasta i Gminy 
Ostroróg zwiększone zostały do wy-
sokości 19.646.657,12 zł. W I pół-
roczu 2016 roku wydatki wykona-
ne wynosiły 8.815.439,21 co stanowi 
44,87 % kwoty zaplanowanej (po 

zmianach). Na koniec okresu spra-
wozdawczego Gmina posiada zo-
bowiązania niewymagalne w łącznej 
kwocie 50.827,31  zł z tytułu rozli-
czeń z kontrahentami. Nie posiada 
zobowiązań wymagalnych. 

Wydatki w poszczególnych 
działach:

1. Rolnictwo – 288.109,26 zł
2. Transport i łączność – 380.636,00 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa – 

13.603,49 zł
4. Działalność usługowa – 8.240,44 zł
5. Administracja publiczna – 

1.044.735,37 zł
6. Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa – 
459.996,04 zł

7. Obsługa długu publicznego – 
34.836,28 zł

8. Oświata i wychowanie – 
2.912.299,98 zł

9. Ochrona zdrowia – 52.738,08 zł
10. Opieka społeczna – 2.549.771, 53 zł
11. Pozostałe zadania w zakresie po-

lityki społecznej – 21.000,00 zł
12. Edukacyjna opieka wychowaw-

cza – 94.977,55 zł
13. Gospodarka komunalna i ochro-

na środowiska – 518.756,24 zł
14. Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego – 210.822,13 zł
15. Kultura fizyczna i sport – 

224.916,82 zł
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Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Jest naszym towarzyszem i  
częścią naszych rodzin. Każdy właściciel psa dba o niego, troszczy się, karmi, 
dba o jego czystość. 

Każdy właściciel psa powinien dbać również o czystość po swoim psie. 
W związku z powyższym, idąc z pomocą wszystkim właścicielom psów, na 

terenie miasta Ostroróg zostały zlokalizowane stacje – dystrybutory „psich 
pakietów”, czyli woreczków,     w których należy umieszczać psie odchody. 

Stacje – dystrybutory, z których można bezpłatnie pobrać woreczki na 
psie nieczystości zlokalizowane są  w następujących miejscach:

 - ul. Lipowa w Ostrorogu - przed placem zabaw,
 - ul. Liliowa w Piaskowie – przed placem zabaw,
 - Rynek – przy tablicy ogłoszeń,
 - ul. Szamotulska – przy blokach.
Woreczki można otrzymać również w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostro-

rogu. Zamiast „psich pakietów” można tez użyć zwykłych torebek foliowych!
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że sprzątanie po swoim psie jest obowiąz-

kiem właściciela psa. Nieprzestrzeganie tego nakazu skutkuje zapłatą manda-
tu w kwocie od 50,00 do 500,00 zł.

Szanowni właściciele psów, musimy wszyscy pamiętać o tym, iż zwierzę-
ce odchody pozostawione na trawnikach czy chodnikach to nie tylko pro-
blem nieestetycznego widoku, ale również niebezpieczne źródło pasoży-
tów zagrażających zdrowiu  człowieka!

Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu

INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW  
MIASTA I GMINY OSTRORÓG,

A  ZWŁASZCZA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

Nie spalajmy odpadów !!!
W związku z powtarzającym się procederem spalania odpadów w piecach i domowych 
kotłowniach, kolejny raz zwracamy się z apelem o zaprzestanie tego rodzaju praktyk.

Spalanie butelek plastikowych, folii, różnego rodzaju tworzyw sztucznych oraz śmieci 
niesie za sobą ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim dla 
zdrowia ludzi.
Najbardziej zagrożeni są ci, którzy przebywają najbliżej źródła skażenia, a więc osoby, 
które w ten sposób pozbywają się odpadów oraz ich sąsiedzi.

Spalanie tworzyw sztucznych może przyczynić się także do powstawania pożarów 
w budynkach mieszkalnych, ponieważ w wyniku ich spalania w piecach zatykane są 

przewody kominowe, co grozi ich rozerwaniem. 
Nie  trujmy  siebie  i  bliskich  paląc  śmieci  w  domowych piecach!

Pozbywajmy  się  ich  zgodnie  z obowiązującymi przepisami!

URZĄD MIASTA I GMINY OSTRORÓG
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12 października zakończono prace 
przy budowie nowego pomostu nad 
jeziorem Mormin w Dobrojewie.  

Całe zadanie kosztowało 76.000 
zł. Wykonawca – Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługo-

we Dariusza Olszewskiego z Jaku-
bowic Konińskich rozpoczął prace 
od rozbiórki istniejącego pomo-
stu konstrukcji stalowej. Następ-
nie zbudowano pomost pływający 
na pływakach z  siatkobetonu B45, 

wypełnionych styropianem hydro-
technicznym z  poszyciem z  drew-
na sosnowego o długości 46,39 mb. 
Zbudowano trap dojściowy na kon-
strukcji drewnianej ze  stalowym 
wspornikiem, a w ostatnim etapie 
zadania zamontowano barierki, dra-
binki oraz stanowisko ratownicze.

Jedną z jesiennych inwesty-
cji gminy Ostroróg jest remont 
chodnika w Dobrojewie. 

Jako wykonawcę inwesty-
cji wybrano Zakład Drogowy 

Stanisława Łukaszyka z Sza-
motuł. W pierwszej kolejności 
rozebrano stary chodnik z pły-
tek betonowych, w tym obrzeża 
i krawężniki. Następnie przy-
stąpiono do budowy chodnika 
z  płytek betonowych w  obrze-
żach betonowych, wykonania 
krawężników betonowych na 
ławie betonowej oraz wykona-
nia nawierzchni zjazdów z kost-
ki betonowej. Koszt prac wyniósł 
21.640,28 zł brutto.

W sierpniu zakończyła się przebudowa uli-
cy Rolnej w Ostrorogu. W ramach inwesty-
cji wykonano utwardzenie drogi o szerokości 
6,00 m na długości 350,00 metrów. Zadanie 
polegające na utwardzeniu kruszywem ła-
manym stabilizowanym mechanicznie oraz 
wykonaniu obustronnie opasek gruntowych 
i krawężników po prawej stronie zrealizowa-
ła firma Vejservice Sp. z o.o. z Pniew. Całko-
wita wartość zadania wyniosła 92.044,47 zł. 
W kwocie tej mieści się wartość dofinanso-
wania w wysokości 39.375,00 zł, z budżetu 
województwa wielkopolskiego, ze środków 
na budowę dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych.

Nowy pomost na Morminie

Remont chodnika w Dobrojewie 

Przebudowa ul. Rolnej



nr 8 (9) październik/listopad 2016 r. Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Ostroróg |  15

W drugim półroczu bieżącego roku, w kilku miejscach w gminie powstały 
nowe place zabaw dla dzieci. Poniżej prezentujemy takie miejsca  
w Ostrorogu, Wielonku i Zapuście. 

Nowe place zabaw
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Dokładnie o tydzień starsza od Wandy Jabłońskiej jest 
mieszkanka Kluczewa Jadwiga Główczyńska. Urodziła 
się 11 września 1926 roku w Paczkowie w gminie Swa-
rzędz.

Jubilatkę także odwiedził burmistrz Sławomir Szała-
ta, przekazując życzenia w imieniu mieszkańców gmi-
ny, bukiet kwiatów i upominek. Jadwiga Główczyńska 
również okres wojenny przepracowała w niemieckim 
gospodarstwie rolnym. Wspólnie z mężem wychowała 
pięcioro dzieci – trzy córki i dwóch synów. Doczekała 
się 12 wnucząt i 21 prawnucząt. Od 25 lat jest wdową. 
W Kluczewie mieszka od 1942 roku. 

We wrześniu 91-wsze urodziny obchodziły panie 
Stanisława Dziadek i Sabina Śliwińska. 

18 września 90-te urodziny obchodziła Wanda Ja-
błońska z Ostroroga. Z bukietem kwiatów, życzenia-
mi i upominkiem, jubilatkę odwiedził burmistrz Sła-
womir Szałata.

Wanda Jabłońska urodziła się 18 września 1926 
roku w Górce koło Obornik. Miała dwóch bra-
ci i siostrę. W latach okupacji pracowała w niemiec-
kim gospodarstwie rolnym. Wychowała córkę i syna, 
z którym razem mieszka. Od 35 lat pani Wanda jest 
wdową. W Ostrorogu mieszkała w latach 1951-53. 
Przez następne osiem lat w Obrzycku, by znów wró-
cić do Ostroroga.  

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego obchodzi-
li państwo Janina i Franciszek Kaźmierczakowie z Wie-
lonka. Życzenia jubilatom złożył burmistrz gminy Sła-
womir Szałata.

Janina i Franciszek Kaźmierczakowie złożyli sobie 
przysięgę małżeńską w 1961 roku. 23 września przed 
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, 28 październi-
ka w kościele parafialnym w Ostrorogu. Wspólnie wy-
chowali pięcioro dzieci. Doczekali się dziesięciorga wnu-
cząt i sześciorga prawnucząt. Przez całe małżeńskie życie 
mieszkają w Wielonku. Pan Franciszek pracował w RKS 
Buszewko, pani Janina zajmowała się wychowywaniem 
dzieci, a następnie wnucząt.

JUBILEUSZ 
Wandy Jabłońskiej

90 LAT 
Jadwigi Główczyńskiej 

Szmaragdowe 
GODY 
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Instytucja przedawnienia jest 
jednym z przypadków tzw. daw-
ności w prawie prywatnym. Jej 
ratio legis sprowadza się do 
eliminowania długotrwałej 
rozbieżności pomiędzy zaist-
niałym stanem faktycznym 
a stanem prawnym. Przykła-
dem takiej rozbieżności może być 
sytuacja, w której przez kil-
ka lat trwania umowy naj-
mu lokalu mieszkalnego, 
najemca bezprawnie nie 
płaci wynajmującemu za 
umówiony czynsz, a wy-
najmujący nie dochodzi 
przeciwko najemcy rosz-
czenia o za-
płatę. 

W pol-
skim pra-
wie cywilnym 
co do zasady prze-
dawniają się roszcze-
nia majątkowe (arg. z art. 
117 §  1 KC). Do wyjątków 
zaliczyć należy m.in. rosz-
czenie właściciela od oso-
by, która włada faktycznie 
jego rzeczą – ażeby rzecz zosta-
ła mu wydana bądź roszczenie 
właściciela o przywrócenie stanu 
zgodnego z prawem i o zaniecha-
nie naruszeń – w przypadku na-
ruszenia własności w inny sposób 
aniżeli przez pozbawienie właści-
ciela faktycznego władztwa nad 
rzeczą. Wówczas nie można sku-
tecznie bronić się zarzutem prze-
dawnienia.

Terminy przedawnienia są zróż-
nicowane. Zasadą jest dziesięcio-
letni termin przedawnienia, a dla  

 

roszczeń o świadczenia okresowe 
oraz związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej termin 
trzech lat (art. 118 KC). Od opi-
sanej zasady występują rzecz jasna 
wyjątki. Dla przykładu roszcze-
nia z tytułu sprzedaży dokonanej 
w zakresie działalności przedsię-
biorstwa sprzedawcy przedawnia-
ją się z upływem lat dwóch (art. 
555 KC), zaś roszczenia z tytu-
łu umowy przewozu osób prze-
dawniają się z upływem roku od 
dnia wykonania przewozu, a gdy 

przewóz nie został wykonany – 
od dnia, kiedy miał być wykona-
ny (art. 778 KC).

Skuteczne podniesienie zarzu-
tu przedawnienia przez dłużni-
ka przed sądem jest niemiłym 

doświadczeniem dla wierzycie-
la, który zawczasu nie dochodził 
swojego roszczenia. Dłużnik zaś 
opuści salę sądową w zgoła od-

miennym nastroju – nie bę-
dzie musiał płacić, mimo iż 

powinien był to dobrowol-
nie uczynić.

Na koniec warto zapa-
miętać, że przedawnie-
nie brane jest pod uwagę 

wyłącznie na zarzut, nigdy 
zaś z urzędu. Istnieje możli-

wość zrzeczenia się z tego zarzu-
tu, ale nigdy przed upływem ter-

minu przedawnienia.

Kilka uwag na temat przedawnienia 
roszczeń w prawie cywilnym

Z upływem czasu w prawie cywilnym związane są różne skutki prawne. 
Jednym z nich jest możliwość skorzystania przez dłużnika z zarzutu 
przedawnienia. Jakie są tego skutki ? Takie, że mimo zasadności 
roszczenia wierzyciela względem dłużnika o np. zapłatę za zaległy 
czynsz najmu lokalu mieszkalnego, sąd oddali powództwo.

tekst i fot. Radca prawny 
Krzysztof Drozdowicz 

k-a-d@wp.pl
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W lutym bieżącego roku Minister-
stwo Sportu i Turystyki ogłosiło pro-
gram „KLUB” w  ramach rozwijania 
sportu poprzez wspieranie przed-
sięwzięć z  zakresu upowszechniania 
sportu dzieci i  młodzieży. Program 
skierowany był  do klubów sporto-
wych,  których  podstawowym ce-
lem działalności statutowej jest upo-
wszechnianie kultury fizycznej wśród 
dzieci i  młodzieży  oraz  uczniow-
skich klubów sportowych. Określono 
cele główne programu:

1) upowszechnianie aktywności fi-
zycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci 
i młodzieży w dostępie do usystema-
tyzowanej

aktywności fizycznej,
3) wsparcie  instytucjonalne dzia-

łalności podstawowych jednostek 

struktury  organizacyjnej sportu pol-
skiego  – klubów sportowych  w za-
kresie aktywizacji

sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w  kapitał ludzki  w 

sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania 

potencjału infrastrukturalnego przez 
samorządy  lokalne w  zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży

W kwietniu, w  określonym roz-
porządzeniem terminie, Uczniowski 
Klub Sportowy „Nałęcz” w  Ostro-
rogu złożył wniosek o  dofinanso-
wanie zakupu sprzętu sportowego 
ze środków Ministerstwa w wysoko-
ści 5.490,00 zł przy udziale własnym 
(warunek programu) w  wysokości 
610,00 zł. Łączna wartość zadania 
wyniosła więc 6.100,00 zł.

Klub wnioskował o środki na zakup 
sprzętu sportowego dla sekcji piłki 
nożnej i tenisa stołowego. W czerw-
cu UKS „Nałęcz” otrzymał informa-
cję z Ministerstwa o pozytywnym 
zaopiniowaniu wniosku i o przyzna-
niu wnioskowanej kwoty. Po przeka-
zaniu środków przez Ministerstwo, 
w sierpniu dokonano zakupu: sto-
łu do tenisa stołowego Donic Pers-
son 25, czterech kompletów okła-
dzin do tenisa stołowego, kompletu 
siatek bramkowych, tablicy taktycz-
nej, sześciu sztuk piłek meczowych 
oraz dwudziestu sztuk piłek trenin-
gowych.

Pozyskany dzięki programowi 
sprzęt służył będzie do prowadzenia 
treningów i rozgrywek II i III ligi te-
nisa stołowego oraz treningów i roz-
grywek sekcji piłki nożnej.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
wsparło UKS „Nałęcz”

Uczniowski Klub Sportowy „Nałęcz” Ostroróg otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 
5.490 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Za te środki zakupiono sprzęt do sekcji tenisa 
stołowego i sekcji piłki nożnej.

OSTRORÓG Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta, Ostroróg ul Wroniecka 26  
tel: 61-291-16-748 w godzinach: od 7.00 do 14.30.

TELEFONY CAŁODOBOWE (W PRZYPADKU AWARII)   

502-790-676 • 512-458-870
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