
[ 5 ]PRZEGLĄD OSIECKIJak to „załatwić”
Aby pomóc czytelnikom w załatwieniu ważnych spraw urzędowych na łamach naszej gazety publikować będziemy informa-
cje co zrobić, jakie dokumenty przygotować i do jakiego biura zgłosić się w interesującej nas sprawie.

Przepisy i reguły związane z
ewidencją działalności zmieniły się
niedawno, bo w styczniu bieżą-
cego roku. Nie ma już rejonizacji
istniejących firm, wszystkie firmy
na terenie kraju zgłaszane są do
Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej. W
całej Polsce funkcjonuje więc
jeden uniwersalny wniosek, który
można pobrać w Urzędzie Miasta i
Gminy w Osiecznej, na stronie in-
ternetowej www.osieczna.pl w za-

kładce „Wnioski do pobrania” pod
hasłem Działalność gospodarcza.
Jest tam też instrukcja wypełnienia
wniosku.

Wniosek można też pobrać i
wypełnić bezpośrednio na stronie
www.ceidg.gov.pl i jeśli dysponuje
się podpisem elektronicznym, od
razu można zarejestrować się do
centralnej ewidencji. Tym, którzy
podpisu elektronicznego nie posia-
dają pozostaje jedna droga – na-
leży z wypełnionym i odręcznie

podpisanym wnioskiem oraz do-
wodem osobistym – do wglądu,
zgłosić się do urzędu – i tu uwaga
– sprawę tę można załatwić w każ-
dym urzędzie gminy na terenie
całej Polski. W Urzędzie Miasta i
Gminy w Osiecznej podpisany
wniosek zanosimy do biura nr 4 –
na I piętrze. Wniosek zostanie za-
rejestrowany w ciągu dwóch dni
roboczych od dnia zarejestrowania
go w urzędzie i wtedy też zostaje
przekazany do CEIDG. Firma

może zacząć działalność zgodnie
z datą rozpoczęcia podaną we
wniosku.

Tę samą drogę trzeba przejść
przy wyrejestrowywaniu działalno-
ści gospodarczej, zawieszeniu,
wznowieniu oraz przy wszelkich
zmianach w wpisie.

Poszczególne kroki jakie na-
leży poczynić obrazują poniższe
wykresy.

III Turniej Piłkarski KĄKOLEWO 2012
Już niedługo kolejny - III Tur-

niej Piłkarski KĄKOLEWO
2012!

Serdecznie zapraszamy ucze-
stników i kibiców.

Poniżej regulamin turnieju:
Organizator: Burmistrz Miasta i

Gminy Osieczna, Prezes OSP
Kąkolewo

Termin i miejsce: 19 sierpnia
2012 r. godz. 14ºº, boisko spor-
towe Błękitnych Kąkolewo

Uczestnicy: w zawodach mogą
wziąć udział drużyny składające

się z chłopców urodzonych w
2000 r. lub młodszych i dziewcząt
urodzonych w 1999 r. lub młod-
szych. Liczba chłopaków i dziew-
cząt w drużynie jest dowolna.
Zawodnicy muszą być mieszkań-
cami gminy Osieczna.

Drużyna zgłasza 8 zawodni-
ków. Na boisku gra 6 zawodników
(5 w polu + bramkarz). Liczba
zmian dowolna – system hoke-
jowy.

Każdy zawodnik musi posia-
dać przy sobie legitymację
szkolną.

System rozgrywek:
Drużyny uczestniczące w Tur-

nieju zostaną rozlosowane do
dwóch grup. W grupie każdy ze-
spół gra z każdym. Pierwsze dwie
drużyny z grupy kwalifikują się do
półfinałów. Półfinały rozegrane
zostaną według zasady:

1. zespół grupy A z 2. zespo-
łem grupy B

1. zespół grupy B z 2. zespo-
łem grupy A

Zwycięzcy półfinałów stoczą
pojedynek o zwycięstwo w Tur-
nieju, a pokonani o 3. miejsce.

Czas gry: 2 razy 10 min. (w
przypadku zgłoszenia dużej liczby
drużyn, czas gry może zostać
skrócony)

Za zwycięstwo zespół otrzy-
muje 3 punkty, za remis 1. W
przypadku równej liczby punktów
dwóch lub więcej zespołów decy-
dują bezpośrednie mecze między
tymi drużynami, a następnie więk-
sza różnica bramek, dalej większa
liczba strzelonych bramek.

Nagrody: puchary dla trzech
pierwszych drużyn oraz dla naj-
lepszego strzelca.

Kwestie nie objęte regulami-
nem rozstrzyga organizator Tur-
nieju.


