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„AKTYWNOŚĆ SZANSĄ TWOJEGO ROZWOJU” Człowiek – najlepsza inwestycja
Dobiegła końca II edycja projektu „Aktywność szansą Twojego rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany od stycznia do grudnia 2010 r. Wzięło w nim udział8 kobiet z gminy Osieczna

Całkowita wartość projektu wy-
nosiła 132457,63 zł, w tym kwota
dofinansowania wynosiła 118549,
58zł, natomiast wkład własny
Gminy to 13908,05 zł
W okresie od września do grud-

nia uczestniczki projektu wzięły
udział w kursach zawodowych,
które umożliwiły im podniesienie
kwalifikacji zawodowych oraz po-
zwolą na ponowne zaistnienie na
rynku pracy. Panie skorzystały z
następującej oferty kursów: kurs
opiekunki osób zależnych, kurs
prawa jazdy kat. B, kurs języka an-
gielskiego, kurs obsługi kasy fis-
kalnej w połączeniu z pracą
komputera.
Głównym celem kursu opieki

nad osobami zależnymi było
przede wszystkim przygotowanie
teoretyczne i praktyczne do spra-
wowania opieki nad osobami nie-
pełnosprawnymi oraz osobami

wymagającymi stałej opieki ze
względu na wiek, stan zdrowia.
Uczestniczyły w nim 2 osoby.
Kolejny kurs miał na celu przy-

swojenie wiedzy i umiejętności z
zakresu: przepisów ruchu drogo-
wego, bezpiecznej jazdy w ruchu
miejskim, techniki kierowania po-
jazdem, savoir - vivre jazdy samo-
chodem. Uczestniczyły w nim 2
osoby.
Jedna osoba uczestniczyła w

kursie języka angielskiego, którego
celem było wykształcenie w kur-
sancie swobodnego posługiwania
się językiem obcym w różnych sy-
tuacjach oraz umiejętności szyb-
kiego reagowania, wykorzystanie
wiedzy teoretycznej w praktyce,
przekazanie maksymalnej wiedzy
w sposób łatwy i przystępny dla
uczestniczki projektu.
Natomiast trzy osoby uczestni-

czyły w kursie obsługi kasy fiskal-

nej w połączeniu z pracą kompu-
tera. Podczas szkolenia poruszane
były następujące zagadnienia: ćwi-
czenia praktyczne na kasie fiskal-
nej i innych urządzeniach
sklepowych, obsługa komputero-
wego programu sprzedaży, współ-
praca z urządzeniami fiskalnymi
typu terminal płatnicy i inne.
W myśl projektu udzielono

kompleksowego wsparcia osobom
bezrobotnym z terenu gminy
Osieczna opierając się na płasz-
czyźnie zawodowej, edukacyjnej
oraz psychologicznej. Pracownicy
MGOPS Osieczna podchodzili do
każdego uczestnika indywidualnie,
analizując dokładnie jego potrzeby.
Ponadto realizacja projektu służy
tworzeniu lepszego wizerunku
Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Osiecznej oraz
Urzędu Miasta i Gminy Osieczna
jako jednostki wspierającej pomoc

społeczną.
Od stycznia 2011 do grudnia

2011 roku będzie realizowana trze-
cia edycja projektu „Aktywność
szansą Twojego rozwoju”, w któ-
rym wsparcie uzyskają bezrobotni
i nieaktywni zawodowo z gminy
Osieczna mężczyźni i kobiety. Pro-
ponowane formy wsparcia: wspar-
cie psychologiczne, doradca
zawodowy, warsztaty dobrego wi-
zerunku, oraz kursy zawodowe,
które podniosą kwalifikacje zawo-
dowe. W trakcie trwania projektu
wszyscy uczestnicy otrzymają
wsparcie finansowe.
Wszystkie osoby zaintereso-

wane serdecznie zapraszamy.Więcej informacji możnauzyskać w biurze projektu wMiejsko-Gminnym Ośrodku Po-mocy Społecznej w Osiecznejoraz pod nr telefonu: (065) 53 0080/93; 883 643 843.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiecznaogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stano-wiącej własność gminy Osieczna położonej we wsi Ziemnice, zabudowanej bu-dynkiem pałacowym.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona działką nr 37/2 o pow. 1,

4800 ha, położona we wsi Ziemnice, gmina Osieczna, zabudowana budynkiem dwu-
kondygnacyjnym z trzykondygnacyjną dobudówką zbliżoną do wieży o powierzchni
netto pomieszczeń 567, 80 m2 oraz budynkiem gospodarczym. Działka posiada bar-
dzo korzystną lokalizację – graniczy z linią brzegową Jeziora Ziemnickiego.

2. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi
księgę wieczystą KW PO1L/00026461/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Ochronie konserwatorskiej pod-
legają oryginalne części budynku: bryła, forma dachu, wystrój i kompozycja elewacji,
kształt otworów okiennych i drzwiowych, pierwotna stolarka okienna i drzwiowa.

3. Gmina Osieczna nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze dla którego została spo-

rządzona decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku handlowo – usługo-
wego (lokal gastronomiczny) oraz budowy budynku inwentarskiego (stajnia do 15
DJP).

5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
ze zmianami) upłynął dnia 8 grudnia 2010 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości 685.164, 00 zł
Wadium 130.000,00 zł
Minimalne postąpienie 6.860,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 23 lutego 2011 roku o godz. 13:00 w sali nr 14 UMiG w Osiecznej.
1. Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium w pieniądzu w terminie do dnia 18 lutego 2011 r. (włącznie) na konto depozytowe Urzędu Miasta

i Gminy w BS Poniec Oddział w Osiecznej nr konta 93 8682 0004 2600 0273 2000 0030.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej:
a) dowodu wpłaty wadium,
b) dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
c) w przypadku osób prawnych - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
3. Wadium wpłacone przez oferenta który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego

zamknięciu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
4. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty sądowe ponosi nabywca.
5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży przedmiotowej nieru-

chomości, kwotę osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wpłatę wadium. Za dzień wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Osieczna. W
razie niestawienia się bez usprawiedliwienia nabywcy w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie gmina odstąpi od zawarcia umowy, a wadium nie będzie pod-
legało zwrotowi. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w UMiG Osieczna, tel. /065/ 5 350 016. BURMISTRZStanisław Glapiak


