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KURENDA  DOTYCZ�CA  OSZACOWANIA  STRAT 

W  GOSPODARSTWACH  ROLNYCH  DOTKNI�TYCH  KL�SK�  SUSZY 
 

Urz�d Gminy w Opatówku informuje, �e Wojewoda Wielkopolski pismem nr SR.VII-4.0713-16/06 z dnia 
3 sierpnia przedłu�ył termin składania wniosków do dnia 25 sierpnia 2006 roku o oszacowanie strat w 
gospodarstwach rolnych dotkni�tych kl�sk� suszy. 

W zwi�zku z powy�szym prosimy o powiadomienie zainteresowanych rolników o mo�liwo�ci składania 
wniosków. 
Zgłoszenie powinno zawiera� nast�puj�ce dane: 
- nazwisko i adres rolnika, numer telefonu 
- rodzaj uprawy np.: �yto, j�czmie� jary, pszenica jara, ozima, seler, por, marchew jadalna, pastewna, buraki 

�wikłowe, pastewne, cukrowe itp. 
- powierzchni� uprawy dotkni�tej stratami 
- % strat szacowanych przez rolnika 
- o�wiadczenie o terminie zbioru zbó�  

Zgłoszone do Urz�du Gminy uprawy dotkni�te stratami winny by� poło�one na terenie Gminy 
Opatówek. 

Wnioski wraz z o�wiadczeniami o terminie zbioru zbó� prosimy składa� w pokoju nr 3 w Urz�dzie Gminy 
w Opatówku w godzinach pracy Urz�du: 
- poniedziałek: 800 - 1600 
- wtorek - pi�tek: 730 - 1530 
Wzory wniosków znajduj� si� u sołtysa. 
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NOWE  WYSOKO�CI  �WIADCZE�  RODZINNYCH  OD  01.09.2006 

 
1. Zasiłek rodzinny 

- 48,00 zł na dziecko w wieku do uko�czenia 5 roku �ycia 
- 64,00 zł na dziecko w wieku powy�ej 5 roku �ycia do uko�czenia 18 roku �ycia 
- 68,00 zł na dziecko w wieku powy�ej 18 roku �ycia do uko�czenia 24 roku �ycia 

 
2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

- 80,00 zł miesi�cznie na trzecie i nast�pne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego 
 
3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

- 60,00 zł miesi�cznie na dziecko do uko�czenia 5 roku �ycia 

Opatówek, 14.08.2006 r. 

Nr 12/2006          (543) 
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- 80,00 zł miesi�cznie na dziecko w wieku powy�ej 5 roku �ycia do uko�czenia 24 roku �ycia 
 
4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpocz�cia roku szkolnego 

- -100,00 zł na dziecko 
 
5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podj�cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 
- 90,00 zł miesi�cznie na dziecko, w zwi�zku z zamieszkiwaniem w miejscowo�ci, w której znajduje si� 

siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej w której realizowany jest obowi�zek szkolny i 
obowi�zek nauki 

- 50,00 zł miesi�cznie na dziecko w zwi�zku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowo�ci w 
której znajduje si� siedziba szkoły(szkoły ponadgimnazjalnej i artystycznej) 

 
6. Zasiłek piel�gnacyjny - 153,00 zł miesi�cznie 
 
7. Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka - 1.000,00 zł 
 
8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego - 400,00 zł miesi�cznie 
 
9. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

- 170,00 zł miesi�cznie na dziecko , nie wi�cej ni� 340,00 zł na wszystkie dzieci 
- 250,00 zł miesi�cznie na dziecko legitymuj�ce si� orzeczeniem o niepełnosprawno�ci lub orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawno�ci, nie wi�cej jednak ni� 500,00 zł na wszystkie dzieci 
 
10. �wiadczenie piel�gnacyjne - 420,00 zł miesi�cznie 
 
11. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia si� �ywego dziecka (becikowe) - 1.000,00 zł 
 
Wysoko�� kwoty dochodu na osob� w rodzinie uprawniaj�cej do otrzymania �wiadcze� rodzinnych - 504,00 zł 
Wysoko�� kwoty dochodu na osob� w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymuj�ce si� 
orzeczeniem o niepełnosprawno�ci lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawno�ci uprawniaj�cej do otrzymywania �wiadcze� rodzinnych - 583,00 zł 
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WÓJT  GMINY  OPATÓWEK 

OGŁASZA 
PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY 

 
NA  SPRZEDA�  NIERUCHOMO�CI  POŁO�ONEJ  W  CIENI  PIERWSZEJ 

OZNACZONEJ  JAKO  DZIAŁKA  NR  125/4  O  POW.  1,0018  HA.  KSI�GA  WIECZYSTA  NR  39300. 
 
Nieruchomo�� przeznaczona była w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek, 
obowi�zuj�cym do 31.12.2003 roku pod tereny projektowanego wysypiska �mieci - symbol w planie 19.2 NU. 
 
1. Poło�enie działki nr 124/4 oraz wzgl�dy społeczno- gospodarcze uzasadniaj� przeznaczenie nieruchomo�ci 

pod realizacj� inwestycji zwi�zanych z wytwarzaniem energii odnawialnych. 
2. Do przetargu mog� przyst�pi� osoby: fizyczne lub przedsi�biorcy, którzy: 

1) maj� miejsce zamieszkania lub siedzib� na terenie Gminy Opatówek 
2) zapewni� realizacj� inwestycji zwi�zanych z wytwarzaniem energii odnawialnych 

3. Osoby zamierzaj�ce przyst�pi� do przetargu powinny w terminie do dnia 19 wrze�nia 2006 roku do godz. 
1500 pisemnie zgłosi� swój udział w przetargu zał�czaj�c do zgłoszenia: 
1) dokumenty potwierdzaj�ce zamieszkanie lub siedzib� przedsi�biorcy na terenie Gminy Opatówek, 
2) pisemne o�wiadczenie, w którym zobowi��� si� zrealizowa� inwestycj� o której mowa w pkt. 2.2, 

podaj�c rodzaj inwestycji, jej charakterystyk� oraz termin jej zrealizowania. 
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Do o�wiadczenia zgłaszaj�cy powinien zał�czy� dokumenty, �wiadcz�ce o podj�ciu wst�pnych działa� 
zmierzaj�cych do zrealizowania inwestycji. 
 
4. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: 

1) spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2 i 3 Ogłoszenia 
2) wpłacenie wadium w wysoko�ci 1300,00 zł gotówk� w kasie Urz�du Gminy w godz. 800-1300 najpó�niej 

do dnia 15 wrze�nia 2006 roku 
 
Cena wywoławcza nieruchomo�ci wynosi 25 742,00 zł (słownie: dwadzie�cia pi�	 tysi�cy siedemset 
czterdzie�ci dwa złote). 
Przetarg odb�dzie si� w dniu 21 wrze�nia 2006r o godz.10°° w sali posiedze
 tutejszego Urz�du. 
 
5. Wadium osoby wygrywaj�cej przetarg zalicza si� na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci. Wadium 

pozostałych uczestników przetargu zostanie wypłacone zgodnie z regulaminem przetargu. W przypadku 
uchylenia si� osoby wygrywaj�cej przetarg od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. 

6. Cena osi�gni�ta w przetargu płatna jest w cało�ci przed podpisaniem aktu notarialnego. 
7. Przed przyst�pieniem do przetargu nale�y zapozna� si� z regulaminem. 
8. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 
Bli�szych informacji mo�na uzyska� w Urz�dzie Gminy Opatówek Pl. Wolno�ci 14 pokój nr 3 lub tel. 76-18-080, 
76-18-179 wew. 23 i 41. 
 
Opatówek, dnia 10 sierpnia 2006 roku. 
 
 
 Wójt Gminy Opatówek 
 /-/ Jan Wolf 
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RAJD  ROWEROWY 

 
2 wrze�nia odb�dzie si� Gminny Rajd Rowerowy, którego organizatorami s�: Gminny O�rodek Pomocy 

Społecznej, Gminne O�rodki Kultury w Opatówku i w Sczytnikach, �wietlica �rodowiskowa "Słoneczko" w 
Opatówku, a realizacja zgodna jest z Gminnym Programem Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych na 2006 
rok. Celem rajdu jest rozwój edukacji ekologicznej w�ród dzieci i mieszka�ców gminy, upowszechnianie 
zorganizowanych form turystyki i krajoznawstwa, popularyzacja walorów krajobrazowych gminy Opatówek, 
uczestnictwo w aktywnych formach rekreacji i wypoczynku, promocja zdrowego stylu �ycia, realizacja systemu 
profilaktyki gminnej w odniesieniu do uzale�nie�, wspieranie głównych czynników chroni�cych rodzin� poprzez 
kształtowanie wi�zi rodzinnych, poznawanie zasad bezpiecznego zachowania si� w ró�nych sytuacjach, 
wspomaganie rodzin w procesie wychowania dzieci. 

W rajdzie mo�e uczestniczy� ka�dy, z tym �e dzieci do 10 roku �ycia bior� udział w rajdzie tylko pod 
opiek� osoby dorosłej. Uczestnicy zgłaszaj� swój udział w Gminnym O�rodku Kultury w Opatówku lub w 
�wietlicy socjoterapeutycznej "Słoneczko" w Opatówku do dnia 30 sierpnia 2006 roku. Organizatorzy 
zapewniaj� uczestnictwo w atrakcyjnych imprezach sportowo-rekreacyjnych towarzysz�cych podczas rajdu, 
wspólny posiłek, �wietn� zabaw�. 
Obowi�zkiem ka�dego uczestnika jest przestrzeganie postanowie� regulaminu, przestrzeganie przepisów 
ruchu drogowego i przepisów o ochronie przyrody i zabytków, kulturalne zachowanie podczas rajdu. 

Start w dniu 2 wrze�nia 2006 r. o godzinie 1000 sprzed siedziby Gminnego O�rodka Kultury w 
Opatówku, przy ul. Ko�cielnej 2. 
Trasa Rajdu: Opatówek - Michałów Drugi - Szczytniki. 
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O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A 

 
Zakład szewski ul. Kaliska obok Domu Towarowego  ZAPRASZAM 
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Wydzier�awi� gara� przy ul. Parkowej 2, tel. (062) 761-86-75 
�����������

Sprzedam tunele foliowe, rury CO i szklarni� do rozbiórki, tel. 604-826-164 
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Sprzedam telewizor kolorowy 20 cali firmy Daevoo za 150 zł, tel. 607-599-406 
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Sprzedam zbiornik hydroforowy o poj. 300 l, cena 150 zł, tel. 607-599-406 
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Sprzedam sukni� �lubn� z dodatkami, rozm. 36, cena do uzgodnienia, tel. (062) 761-81-10 
�����������

Prowadzenie ksi�g przychodów i rozchodów, rozliczenia z ZUS, ewidencje VAT, VAT w rolnictwie, 
Biuro Rachunkowe Podatnik, Opatówek, ul. Poniatowskiego 8, tel. (062) 761-81-70, kom. 696-234-312 
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Sprzedam komplet opon D�bica 165 R 13 radialnych w bardzo dobrym stanie, cena 200 zł, oraz skrzyni� biegów 
Polonez FSO, Pi�tk�, cena 150 zł, tel. 691-603-380 
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Sklep z odzie�� zachodni� now� i u�ywan� przy ul. 3-go Maja (obok sklepu obuwniczego) ZAPRASZAMY: 
Pn.-Pi�tek 9-18, Sobota 9-14 

�����������

Nauka jazdy kat. B, O�rodek Szkolenia Kierowców, PEGAZ, Roman Oko�ski, Pl. Wolno�ci 17/4, Opatówek, 
tel.(062) 761-94-55, kom.0 886 150 021 
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Sprzedam VW Bora Kombi 1,9 TDI 101 KM, rok prod. 2002, przedbieg 120 ty�. km, niebieski metalic. Wyposa�enie: 
ABS, kontrola trakcji ESP, 4 x airbag, wspomaganie, klimatyzacja, 4 x el. szyby, el. lusterka, central zamek + alarm + 
pilot, reg. wys. fotela, pełna reg. kierownicy, reg. wys. reflektorów, be�owa tapicerka, dwukolorowy kokpit, fabryczne 
radio, fabryczne dodatki chrom i carbon, relingi, drugi wła�ciciel, sprowadzony w styczniu, zarejestrowany, dwa 
kluczyki, ksi��ka serwisowa, stan bdb, cena 38.900 zł - do negocjacji, tel. 501-607-602 
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J	ZYK ANGIELSKI, korepetycje, przygotowanie do matury (do ko�ca pa�dziernika), Barbara Andrzejczak, 
ul. Ko�ciuszki 30, Opatówek, tel. (062) 761-83-97  
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PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomo�ciami w Poznaniu w swoich zasobach posiada pustostan do remontu na 
koszt lokatora. Lokal znajduje si� w Opatówku przy ul. 3-go Maja 14/1. Zainteresowanych lokalem prosimy o kontakt 
z Naczelnikiem Wydziału, pod nr. tel. (061) 633-36-35 
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Sprzedam działk� budowlan� w Opatówku 590 m2, tel. 605-126-021 
�����������

W godzinach pracy Urz�du Gminy wszelkie awarie prosz� zgłasza� pod nr telefonów: 
76-18-080, 76-18-179, 76-18-452, 76-18-452, 76-18-453 wew. 21 i 59 

Poza godzinami pracy od 1 do 15 danego miesi�ca wodoci�g w Opatówku, Cieni Drugiej i Michałowie 
obsługuje Pan Mieczysław Pietrzak tel. 76-18-789 lub kom. 601-310-089 
od 16 do ko�ca danego m-ca - Pan Bogusław Wo�niak, tel.76-18-493 lub kom. 601-974-817 

Poza godzinami pracy od 1 do 15 danego m-ca wodoci�gi w Tłokini, Sierzchowie i Zdunach obsługuje 
Pan Grzegorz Kajdanek, tel. 76-19-116 lub kom. 601-974-815 
od 16 do ko�ca m-ca P. Andrzej Olczak tel. 76-18-862 lub kom. 605-071-153 
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Sprzedam działk� rekreacyjn� na Jeziorsku, Poloneza Truck'a 1995r., łód� z doczepianym silnikiem 
tel. (062) 761-86-37  
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Sprzedam Daewoo Matiz, rok 2000, przebieg 62000, wyposa�enie dodatkowe: alarm. Cena do uzgodnienia. 
Tel. kom. 691-736-721, tel. dom. (0-62) 76-19-321 
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Urz�d Gminy w Opatówku, Plac Wolno�ci 14, tel. (0-62) 76-18-080, 76-18-454, faks (0-62) 76-18-017 
WG NR 12/2006/800 egz. 


