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POMAGAMY USUNĄĆ
ETERNIT
Związek Międzygminny „Obra”
już po raz czwarty ogłasza nabór
wniosków o dofinansowanie
usuwania wyrobów zawierających azbest. Na terenie powiatu
Wolsztyoskiego najpopularniejszym takim wyrobem jest eternit,
stosowany przede wszystkim
jako pokrycia dachowe. Związek
w ramach opracowanego i realizowanego programu dotychczas
współfinansował usunięcie ponad 1 300 ton eternitu. Jednak
nadal mamy go jeszcze w ilości
ponad 10 000 ton. Dzięki środkom finansowym gmin: Przemęt,
Siedlec i Wolsztyn, Powiatu
Wolsztyoskiego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
możliwe jest kontynuowanie
udzielania w 2012 r. pomocy finansowej tym osobom fizycznym, które zdecydują się na usunięcie eternitu.

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - luty 2012
którzy są właścicielami lub użytkownikami nieruchomości znajdujących się na terenie gmin:
Przemęt, Siedlec i Wolsztyn. Dofinansowanie wniosków zakwalifikowanych do pomocy polegad
będzie na sfinansowaniu przez
Związek 100% kosztów transportu i utylizacji oraz 70% kosztów
demontażu dachu. Związek dokona w drodze przetargu nieograniczonego wyboru firmy posiadającej niezbędne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac i sfinansuje tylko prace
wykonane przez wybraną firmę.
Gwarantuje to najniższe ceny
likwidacji eternitu.

Więcej informacji można uzyskad u p. Eleonory Mikołajczak
pod numerem telefonu 68 347
42 70, 68 347 31 63 a niezbędne
dokumenty pobrad ze strony internetowej
Związku
(www.zmobra.pl), w biurze
Związku – Berzyna 6 lub w siedzibach gmin: Przemęt, Siedlec
Związek
przyjmuje
wnioski i Wolsztyn.
o udzielenie dofinansowania
Termin składania wniosków
tylko od tych osób fizycznych,
upływa 15 marca 2012 r.

ROZPOCZYNA SIĘ KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Kwalifikacja wojskowa na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn zostanie przeprowadzona
w dniach 12 - 21 marca 2012 r. w Miejskiej Hali Sportowej „ŚWITEZIANKA” w Wolsztynie. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1993 roku;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1988 – 1992, którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1991 – 1992, które:
a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed
zakooczeniem kwalifikacji wojskowej,
b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po
zakooczeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakooczeniem
kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1988 – 1993 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kooczą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
5) osoby, które ukooczyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Urząd Miejski w Wolsztynie przypomina, iż niezbędnym jest przedstawienie na
„kwalifikacji wojskowej” dokumentów: dowód osobisty, prawo jazdy, dokumentację
lekarską dotyczącą stanu zdrowia (gdy ktoś choruje), świadectwo ukooczenia szkoły
(Gimnazjum, ZSZ) oraz zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, 1 zdjęcie legitymacyjne
oraz danych: daty urodzin rodziców i rodzeostwa, nazwisko panieoskie matki, PESEL
rodziców.

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Wolsztyna w roku 2012
Działając na podstawie art..11 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
(Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami) Burmistrz Wolsztyna zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz
uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyna w roku 2012. Opinie oraz uwagi o programie można składad w następujący
sposób:
1)składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie –
w Biurze Obsługi Klienta w dni robocze, w godz. od 7.00 do 15.00 lub przesłanie
pocztą;
2) składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
rolnictwo@wolsztyn.pl lub faksem nr 68 347 45 44.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których
mowa w ust. 7 w/w wymienionej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje
w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 2 marca 2012r. Nie wydanie opinii w/w terminie, uznaje się
za akceptację programu. Treśd projektu uchwały znajduje się w wersji elektronicznej na stronie www.wolsztyn.pl oraz www.bip.wolsztyn.pl

