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Już po raz szesnasty w Osiecznej rozegrany został Turniej Halowy Piłki Nożnej Oldboyów. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Włoszakowic, za nią upla-
sował się zespół Osieczna I, na trzeciej pozycji znalazła się Święciechowa. Dalej kolejno Osieczna II, Poniec, Rydzyna. Królem strzelców, po trafieniu
11 bramek, został Paweł Jaworski z drużyny Osieczna I. Turniej rozegrano metodą „każdy z każdym”, było więc 15 meczów, podczas których strzelono
84 gole. Puchary ufundowane przez burmistrza wręczył zwycięzcom Stanisław Glapiak - burmistrz i Zenon Fabiańczyk - sekretarz. 

A zatem wyjaśniamy, iż w Dzien-
niku Ustaw z 2010 roku nr 13, poz.
70, znajduje się tekst ustawy o opła-
tach abonamentowych. Jest to no-
welizacja ustawy z 1985 roku. Ta
znowelizowana ustawa obowiązuje
od 1 marca br. 

W artykule 4 ustawodawca wy-
jaśnia, kto zwolniony jest od opłaty
abonamentowej. Aby nie było ża-
dnych niejasności podajemy sześć

Abonamentemerytów
W ostatnich dniach otrzymujemy mnóstwo pytań dotyczą-
cych abonamentu telewizyjnego. Czytelnicy proszą nas o wy-
jaśnienie, czy emeryci muszą nadal płacić abonament.
Informacje, jakie docierają do mieszkańców są bowiem
sprzeczne i wprowadzają właścicieli odbiorników telewizyj-
nych w błąd.

pierwszych punktów tego artykułu,
gdyż właśnie one odpowiadają na
pytania czytelników.

Zwalnia się od opłat abona-
mentowych:

1) osoby, co do których orze-
czono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwali-
dów lub

b) całkowitej niezdolności do
pracy, na podstawie ustawy z

dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, lub

c) znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, lub

d) trwałej lub okresowej cał-
kowitej niezdolności do pracy w
gospodarstwie rolnym, na pod-
stawie ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników;

2) osoby, które ukończyły 75
lat;

3) osoby, które otrzymują
świadczenie pielęgnacyjne z wła-
ściwego organu realizującego za-
dania w zakresie świadczeń
rodzinnych jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej
lub rentę socjalną z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub in-
nego organu emerytalno-rento-
wego;

4) osoby niesłyszące, u któ-
rych stwierdzono całkowitą głu-

chotę lub obustronne upośledze-
nie słuchu (mierzone na częstot-
liwości 2 000 Hz o natężeniu od
80 dB);

5) osoby niewidome, których
ostrość wzroku nie przekracza 15
procent;

6) osoby, które ukończyły 60
lat oraz mają ustalone prawo do
emerytury, której wysokość nie
przekracza miesięcznie kwoty
50% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku poprzedzają-
cym, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycz-
nego;

Co do punktu 6 wyjaśniamy, że
emeryci zwolnieni są z płacenia
abonamentu, jeśli w bieżącym roku
otrzymują emeryturę nie większą
niż 1551,48 zł. Aby to zwolnienie
otrzymać muszą formalności załat-
wić na poczcie. Ze sobą zabrać po-
winni dowód osobisty, decyzję o
wysokości świadczeń emerytal-
nych, a także blankiety lub dowody
dotychczasowych wpłat abonamen-
towych. 

W czwartek 25 marca, kiedy
nasza gazeta drukowana była
w drukarni, radni obradowali
na sesji Rady Miejskiej. 

Po wysłuchaniu sprawozdań
z działalności międzysesyjnej
przewodniczącego Rady, ko-
misji Rady oraz burmistrza
radni podejmowali uchwałę w
sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w obrę-
bie miejscowości Grodzisko,
gmina Osieczna - działka o nu-
merze ewidencyjnym 5. Decy-
dowali też o przyjęciu

Regulaminu korzystania z par-
kingu i dróg wewnętrznych na
letnisku w Osiecznej, Regula-
minu korzystania z pola namio-
towego na letnisku w
Osiecznej, udzielenia dotacji na
roboty budowlane - częściową
wymianę pokrycia gontowego
kościoła Parafii Rzymskokato-
lickiej p. w. Najświętszej Maryi
Panny Wniebowziętej w
Drzeczkowie. Na sesji podej-
mowane też były uchwały spra-
wie: wyodrębnienia w budżecie
gminy na rok 2011 środków sta-
nowiących fundusz sołecki,

ustanowienia nagrody Burmist-
rza Miasta i Gminy Osieczna za
osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury
oraz określenia szczegółowych
zasad i trybu jej przyznawania,
ustanowienia nagród i wyróż-
nień sportowych Burmistrza
Miasta i Gminy Osieczna za
osiągnięcia w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu oraz określe-
nia szczegółowych zasad i
trybu ich przyznawania oraz
zmian w uchwale budżetowej
na 2010 rok.

Sesja Rady Miejskiej Szukasz 
więcej

aktualnych
informacji
z naszej
gminy?

zapraszamy
na stronę

www.osieczna.pl


