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BUD¯ET GMINY
WARTA BOLES£AWIECKA
NA 2012 ROK
Jesieñ ka¿dego roku to okres konstruowania bud¿etu na kolejny rok bud¿etowy, po przeprowadzonych analizach wiemy, ¿e bud¿et
roku 2012 w zakresie dochodów utrzyma siê na poziomie 2011 roku.
Dodatkowo nadal nale¿y pamiêtaæ o niepewnych wp³ywach z podatku od nieruchomoœci za obiekty po by³ym ZG "Konrad", gdy¿ trudno
przewidzieæ zachowanie w³aœciciela tj. KGHM Polska MiedŸ S.A.,
który te¿ musi bardzo skrupulatnie obserwowaæ sytuacjê metali a szczególnie miedzi i srebra na rynku œwiatowym. Cena oscyluj¹ca w granicach 7 tys. dolarów za tonê miedzi to na pewno dobry wynik ekonomiczny dla KGHM, ale równie¿ bezpieczne wp³ywy podatkowe do
gmin, w tym równie¿ dla Warty Boles³awieckiej. Wa¿na dla utrzymania
takiej sytuacji jest stabilna cena na rynkach œwiatowych.
Po dog³êbnej analizie szacowanych wp³ywów podatkowych do bud¿etu gminy dokonanej przez Wójta i Skarbnika Gminy, a tak¿e na
podstawie realizacji bud¿etu 2011 roku bud¿et na 2012 rok ustalony
zosta³ - jak s¹dzimy - w sposób realny w wysokoœci 21.419 tys. z³.
Do najwa¿niejszych dochodów przysz³orocznego bud¿etu nale¿¹:
1. Podatek od nieruchomoœci podmiotów gospodarczych - 5.900 tys. z³.
2. Podatek od nieruchomoœci od osób fizycznych - 1.000 tys. z³.
3. Podatek rolny - 860 tys. z³.
4. Podatek leœny - 42 tys. z³.
5. Podatek od œrodków transportowych - 265 tys. z³.
6. Podatek od czynnoœci cywilno-prawnych - 120 tys. z³.
7. Op³ata eksploatacyjna - 120 tys. z³.
8. Op³ata skarbowa - 60 tys. z³.
9. Op³ata alkoholowa - 104 tys. z³.
10. Dotacja na pomoc spo³eczn¹ - 2.932 tys. z³.
11. Subwencja oœwiatowa - 6.261 tys. z³.
12. Subwencja wyrównawcza - 652 tys. z³.
13. Podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.895 tys. z³.
14. Dochody najmu i dzier¿awy - 50 tys. z³.
15. Dochody ze sprzeda¿y nieruchomoœci - 15 tys. z³.
Bior¹c zaœ pod uwagê wydatki:
1. Melioracje dotacje do Zak³adów Melioracyjnych Lwówek Œl¹ski
na utrzymanie rzeki Bobrzycy i Osiki - 15 tys. z³.
2. Urz¹dzenia melioracyjne gminne - 20 tys. z³.
3. Izba Rolnicza we Wroc³awiu - 15 tys. z³.
4. Usuwanie klêsk ¿ywio³owych w gminie - 10 tys. z³.
5. Wy³apywanie psów - 15
6. Chodnik wojewódzki w Iwinach - 200 tys. z³.
7. Droga powiatowa Raciborowice - Ustronie - 200 tys. z³.
8. Budowa dróg gminnych i remonty - 180 tys. z³.
9. Gospodarka mieszkaniowa - remonty - 100 tys. z³.
10. Gospodarka gruntami - 94 tys. z³.
11. Plan przestrzennego zagospodarowania terenu - 150 tys. zl.
12. Rada Gminy - diety radnych gminy - 250 tys. z³.
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Utrzymanie administracji - 3.250 tys. z³.
Wspieranie policji - s³u¿by dodatkowe - 10 tys. z³.
Utrzymanie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych - 147 tys. z³.
Pobór podatków - prowizja so³tysów - 50 tys. z³.
Rezerwa bud¿etowa - 250 tys. z³.
Dotacja do szko³y Szczytnica - 480 tys. z³.
Dowozy dzieci niepe³nosprawnych do szkó³ - 35 tys. z³.
Op³ata za przedszkola niepubliczne - 108 tys. z³.
Utrzymanie szkó³ i gimnazjum - 7.800 tys. z³
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych - 90 tys. z³.
Kolonie letnie - 150 tys. z³.
Stypendia - 30 tys. z³.
Oœwietlenie uliczne bie¿¹ce i przebudowa - 900 tys. z³
Dotacja do œcieków i wody dla ZGK - 750 tys. z³.
Dotacja do inwestycji ZGK - 700 tys. z³.
Pomoc Spo³eczna - 3550 tys. z³.
Gminne Centrum Kultury i Biblioteki - 700 tys. z³.
Stowarzyszenie sportowe - 200 tys. z³.
Utrzymanie Orlików - 30 tys. z³.
Fundusz so³ecki - 220 tys. z³.
Przebudowa - modernizacja boisk sportowych w Tomaszowie
Boles³awieckim, Iwinach, Raciborowicach - 440 tys. z³.
34. Budowa Orlika przy Szkole Podstawowej w Tomaszowie Boles³awieckim-200 tys. z³.
35. Termomodernizacja Szko³y Podstawowej w Raciborowicach Dolnych - 300 tys. z³.
Ogó³em po stronie wydatków bud¿et zamknie siê kwot¹ 21.609 tys.
z³. Jak widaæ najwiêksze wydatki bêd¹ zwi¹zane z oœwiat¹ poniewa¿
siêgaj¹ oko³o 9 mln z³., przy subwencji, jak¹ gmina otrzyma od Ministra Finansów w wysokoœci zaledwie 6.260 tys. z³.
Gmina Warta Boles³awiecka najwiêcej dop³aca w³asnych œrodków do
ma³oliczebnych klas, szczególnie w Szkole Podstawowej w Warcie Boles³awieckiej i Iwinach. Bardzo kosztowne dla gminy s¹ dop³aty do
przedszkoli niepublicznych. Za ka¿de dziecko uczêszczaj¹ce do przedszkola w £aziskach, Tomaszowie Boles³awieckim czy Boles³awcu gmina
dop³aca rocznie od 2400 do 5 tys. z³. W roku 2012 dzieci uczêszczaj¹ce
do Gimnazjum w Iwinach z M³odzie¿owego Oœrodka Socjoterapii
odejd¹ do w³asnej, przekszta³canej obecnie placówki, co równie¿ obni¿y wielkoœæ otrzymywanej subwencjê o oko³o 500 tys. z³. Nie bez
znaczenia jest równie¿ to, ¿e od wielu lat rokrocznie dzieci z szóstych
klas przenosz¹ siê do gimnazjów w Boles³awcu, w liczbie oko³o 15-20
uczniów, co powoduj ³¹cznie z ni¿em demokratycznym spadek liczby
dzieci gimnazjalnych z 450 do 200 dzieci.
Dlatego te¿ Gmina musi niestety dokonaæ redukcji zatrudnienia nauczycieli oraz administracji i obs³ugi w Gimnazjum. Przewidujemy, ¿e
w roku 2012 nast¹pi w³¹czenie do istniej¹cego Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego kolejnej placówki oœwiatowej - Gimnazjum w Iwinach, a
takie dzia³anie pozwoli ograniczyæ zatrudnienie oraz obni¿yæ koszty.
Ograniczenie zatrudnienia musi równie¿ nast¹piæ w innych placówkach szkó³ podstawowych, w których klasy s¹ ma³oliczebne; byæ mo¿e
trzeba bêdzie je ³¹czyæ, by nie likwidowaæ szko³y.
Nastêpnym du¿ym obci¹¿eniem dla bud¿etu gminy jest pomoc spo³eczna, dla której zabezpieczamy œrodki w kwocie 3.560 tys.
z³. Na realizacjê zadañ z ustawy o pomocy spo³ecznej i kolejnej - o
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funduszu alimentacyjnym Gmina otrzymuje du¿e œrodki z bud¿etu
pañstwa w formie dotacji. Jednak w ostatnim okresie rz¹d przekaza³
te¿ gminom nowe zadania tj. np. tzw. "pieczê zastêpcz¹" bez zabezpieczenia œrodków finansowych. Ju¿ dziœ gmina p³aci oko³o 300 tys.
z³. rocznie na utrzymanie podopiecznych - dawnych mieszkañców
gminy - w domach spo³ecznych. Koszt utrzymania jednego podopiecznego siêga œrednio kwoty 3 tys. z³. miesiêcznie. Taka sytuacja
budzi sprzeciw mieszkañców; œrodki zabezpieczane dla podopiecznych domów opieki trafiaj¹ na rzecz osób, które nigdy nie pracowa³y
lub maj¹ niewielkie œwiadczenie rentowe, co nie znajduje zrozumienia
spo³ecznego.
Gmina znaczne wydatki ponosi na administracjê jednak to nie s¹ tylko
p³ace bo one siêgaj¹ rocznie 1.500 tys. z³. Bardzo kosztowne s¹ op³aty
pocztowe, a nawet podatki za wszystkie drogi, które wynosz¹ ponad
100 tys. z³. rocznie. Je¿eli ustawodawca nie bêdzie obci¹¿a³ gmin
dodatkowymi zadaniami, wówczas bêdziemy mogli pomyœleæ o ograniczeniu zatrudnienia w Urzêdzie Gminy. Planujemy równie¿ ograniczenie zatrudnienia grupy pracowników prac interwencyjnych.
W przypadku spadku dochodów w gminie trzeba bêdzie równie¿ szukaæ oszczêdnoœci w wydatkach na Gminne Centrum Kultury i biblioteki i mamy tu na myœli nie tylko utrzymanie œwietlic, ale równie¿ w
ograniczeniu zatrudnienia.
Tak¿e dotacje kierowane do Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie równie¿ musz¹ byæ ograniczane. Pomimo tego ceny œcieków i
wody na pewno pozostan¹ najni¿sze w rejonie gmin legnickich i jeleniogórskich.
Oszczêdzanie pieniêdzy musi równie¿ nast¹piæ w Gminnych Klubach Sportowych. Zarz¹dy musz¹ zweryfikowañ niektóre wydatki i
nie dopuszczaæ do sytuacji, w których trener pi³karski otrzymuje za
27 godzin pracy miesiêcznie oko³o 1200 z³., a dodatkowo - zwrot
kosztów dojazdu. Takie zarobki s¹ proporcjonalnie wy¿sze od tych,
które otrzymuje Wójt Gminy. Kluby bêd¹ musia³y z kolei przygotowaæ siê na wydatki, których do tej pory nie uwzglêdnia³y w swoich
bud¿etach, jak np. utrzymanie p³yty boiskowej czy zabezpieczenia
na swój koszt energii elektrycznej; wczeœniej nie podejmowa³y dzia³añ oszczêdnoœciowych.
Bior¹c pod uwagê zaœ zadania inwestycyjne trzeba przyj¹æ z
du¿ym zadowoleniem, ¿e napisany wniosek do programu "schetynówek" uzyska³ pozytywna ocenê Wojewody Dolnoœl¹skiego i otrzymaliœmy dofinansowanie 30% kosztów na przebudowê drogi Lubków
- Wilczy Las. Jednak nie wiadomo czy bêdziemy w stanie w ci¹gu
dwóch lat 2012 i 2013 znaleŸæ 3 mln z³. swojego udzia³u. Zabiegamy
równie¿ na przebudowê dróg transportu rolniczego z Urzêdu Marsza³kowskiego, lecz tu równie¿ gmina musi najpierw zainwestowaæ
oko³o 200 tys. z³.
Mimo wszystkich problemów finansowych planujemy oko³o
12% bud¿etu przeznaczyæ na inwestycje gminne, a do najwa¿niejszych, zaplanowanych na przysz³y rok nale¿¹:
1)
termomodernizacja Szko³y Podstawowej w Raciborowicach
Dolnych - zabezpieczamy na to zadanie 300 tys. z³. jednak to nie
wystarczy i trzeba bêdzie tê kwotê zwiêkszyæ;
2)
planujemy budowê boiska "Orlik" w Tomaszowie Boles³awieckim, na które zabezpieczyliœmy kwotê 200 tys. z³., a potrzeba
ponad 650 tys. z³.
3)
dokoñczymy modernizacjê boisk sportowych w Raciborowicach Górnych, Iwinach i Tomaszowie Boles³awieckim - na ten cel
zabezpieczamy 440 tys. z³.
4)
planujemy przebudowê drogi powiatowej Raciborowice Dolne - Ustronie.
5)
budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Iwinach.
Je¿eli na zakoñczenie roku 2011 pojawi siê nadwy¿ka bud¿etowa to
na pewno trzeba bêdzie zabezpieczyæ œrodki na przekszta³cenie Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie w spó³kê, uzupe³niæ brakuj¹ce kwoty na wydatki bie¿¹ce i ju¿ zapisane inwestycje.
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PROCEDURA UZBRAJANIA
DZIA£EK BUDOWLANYCH
W SIECI WODOCI¥GOWE
I KANALIZACYJNE NA TERENIE
GMINY WARTA BOLES£AWIECKA
WNIOSEK INWESTORA DO WÓJTA GMINY WARTA BOLES£AWIECKA
Wniosek powinien zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
- okreœlenie rodzaju sieci, jaka ma byæ wykonana,
- nr ewidencyjny dzia³ki/dzia³ek do uzbrojenia.
Ponadto do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
- oœwiadczenie wyra¿aj¹ce zgodê w³aœciciela/w³aœcicieli nieruchomoœci na wykonanie robót budowlanych.
ZE WZGLÊDU NA KONIECZNOŒÆ ZAPLANOWANIA ŒRODKÓW FINANSOWYCH NIEZBÊDNYCH
DO REALIZACJI PLANOWANYCH INWESTYCJI W
BUD¯ECIE GMINY ORAZ PLANACH ZAK£ADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ WNIOSKI NALE¯Y
SK£ADAÆ W TERMINIE DO DNIA 31 SIERPNIA
KA¯DEGO ROKU. PRZYST¥PIENIE DO REALIZACJI WNIOSKU NAST¥PI W KOLEJNYM ROKU KALENDARZOWYM A REALIZACJA INWESTYCJI ZAKOÑCZY SIÊ W OKRESIE DO 2 LAT OD DATY
UZYSKANIA PRAWOMOCNEJ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWÊ.
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY POSZCZEGÓLNYCH TERMINÓW LUB CA£KOWITEGO ODST¥PIENIA OD REALIZACJI INWESTYCJI
W PRZYPADKU:
- BRAKU UREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŒCI NA TRASIE PROJEKTOWANYCH SIECI,
- BRAKU ZGODY W£AŒCICIELI GRUNTÓW NA
TRASIE PROJEKTOWANYCH SIECI LUB NIEMO¯NOŒCI JEJ UZYSKANIA,
- BRAKU NIEZBÊDNYCH ŒRODKÓW FINANSOWYCH ZE WZGLÊDU NA DU¯¥ LICZBÊ WNIOSKÓW W DANYM ROKU KALENDARZOWYM - w
takim przypadku wnioski realizowane bêd¹ z zachowaniem kolejnoœci wp³ywu po uzyskaniu niezbêdnych
œrodków finansowych,
- PROCESU ODWO£AWCZEGO OD DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWÊ,
- D£UGOTRWALE UTRZYMUJ¥CYCH SIÊ NIEKORZYSTNYCH DLA REALIZACJI INWESTYCJI WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH.
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALYMI
w œwietle ustawy z dnia z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. 2011 r. Nr 152, poz. 897)
W zwi¹zku z licznymi pytaniami i w¹tpliwoœciami Mieszkañców Gminy
dotycz¹cymi przysz³oœci Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Warcie Boles³awieckiej zs. w Lubkowie informujê, ¿e:
1. Œwiadcz¹cy na terenie Gminy Warta Boles³awiecka ww. Zak³ad Gospodarki Komunalnej jest zak³adem bud¿etowym Gminy nie posiadaj¹cym
osobowoœci prawnej.
2. Celem ustawodawcy wyra¿onym w zapisach ww. ustawy by³o zobowi¹zanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta do wybrania podmiotu odbieraj¹cego odpady komunalne od w³aœcicieli nieruchomoœci
w drodze przetargu. Ustawa nie dopuszcza innego sposobu wyboru
podmiotu œwiadcz¹cego te us³ugi. Za niezorganizowanie przetargu grozi kara od 10 000 do 50 000 z³. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
art. 6g ww. ustawy wskazuje, ¿e do przetargów w zakresie nieuregulowanym ustaw¹ o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminie
stosuje siê ustawê z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieñ
publicznych
Reasumuj¹c: wójt nie mo¿e zleciæ odbierania odpadów komunalnych jednostce bud¿etowej gminy
z pominiêciem przetargu, je¿eli nie nast¹pi³a sytuacja opisana w art. 6f
ust. 2. (materia³ pochodzi ze strony Ministra Ochrony Œrodowiska),
3. Aby mo¿liwe by³o dalsze œwiadczenie us³ug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez ZGK w Warcie Boles³awieckiej
musi dojœæ do przekszta³cenia Zak³adu w Spó³kê. Tylko podmiot posiadaj¹cy osobowoœæ prawn¹ mo¿e wystartowaæ w przetargu. 100% udzia³owcem
Spó³ki bêdzie Gmina Warta Boles³awiecka, co zapewni pe³n¹ kontrolê nad
dzia³alnoœci¹ Spó³ki. Obecnie trwaj¹ analizy najbardziej korzystnego wariantu przekszta³cenia maj¹cego na uwadze zachowanie na jak najni¿szym
poziomie ceny wody, œcieków i odpadów.
4. Za pozostawieniem w³asnego podmiotu œwiadcz¹cego us³ugi w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi (w nowej organizacji prawnej) przemawiaj¹:
- zorganizowana na bardzo wysokim poziomie zbiórka odpadów:

specjalistyczne wyposa¿enie Zak³adu:
ŒRODKI TRANSPORTU
• 2 samochody bezpylne do odbioru i transportu zmieszanych odpadów,
• 2 samochody bezpylne do odbioru i transportu selektywnie zebranych
odpadów
• 1 ³adowarka fadroma,
• 2 koparko-³adowarki,
• 1 wózek wid³owy,
• 3 ci¹gniki z przyczepami
POSIADANE INSTALACJE
• Linia sortownicza o wydajnoœci 6000 Mg/a z mo¿liwoœci¹ rozbudowy,
• Linia kompostownicza o wydajnoœci 900 Mg/a z mo¿liwoœci¹ rozbudowy,
• Linia do rozdrabniania gruzu budowlanego,
• Linia do demonta¿u odpadów wielkogabarytowych,
• Mobilne sito obrotowe do przesiewania kompostu i odpadów zmieszanych,
• Przerzucarka boczna do kompostu,
• Rozdrabniacz ga³êzi, Rozdrabniacz tworzyw sztucznych,
• Stanowisko do magazynowania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt selektywnej zbiórki,
• Stanowisko do magazynowania odpadów niebezpiecznych w tym baterie,
akumulatory, przepalone oleje silnikowe oraz punkt selektywnej zbiórki,
• Boksy na odpady zbierane w sposób selektywny oraz punkt selektywnej
zbiórki,
• Magazyn odpadów surowcowych przeznaczonych do recyklingu lub po-

nownego u¿ycia i odzysku
SK£ADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŒCI
RACIBOROWICE
DOLNE
• Powierzchnia ca³kowita 1,36 ha
• Pojemnoœæ eksploatacyjna
12240 m3,
• Czas eksploatacji 20 lat
Wyposa¿one w :
• Kompaktor,
•Wagê,
•Brodzik dezynfekcyjny,
•Drena¿ odcieków,
•Instalacjê odgazowuj¹c¹ sk³adowisko,
•Mobilne sito obrotowe do zmieszanych odpadów.
- oraz osi¹gane wyniki
WskaŸnik odebranych odpadów komunalnych na mieszkañca
³¹cznie z selektywn¹ zbiórk¹
2009
- 112,2 kg/M,
2010
- 155,0 kg/M,
31.10.2011 - 206,60 kg/M.
WskaŸnik odebranych odpadów selektywnie zbieranych
2009
- 45 kg/M ,
2010
- 57,2 kg/M
31.10.2011 - 56,25kg/M.
Odpady z remontów gruz budowlany odbierany jest w sposób selektywny
- odzysk wynosi 100%.
Poziom redukcji sk³adowanych odpadów
2009 - 0%,
2010 - 25%,
2011 > 60%
Poziom redukcji odpadów BIO 2010 r. > 60% (bez uwzglêdniania przydomowych kompostowników)
Odbiorem odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie objêtych jest
95%M
5. TERMINARZ WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
- zmiana UCPG wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. W ustawie
przewidziano okresy przejœciowe dla poszczególnych rozwi¹zañ.
- 1 stycznia 2012 r. - zaczyna dzia³aæ rejestr dzia³alnoœci regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleñ na odbieranie
odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci.
- 31 kwietnia 2012 r. - przedsiêbiorcy odbieraj¹cy odpady komunalne
od w³aœcicieli nieruchomoœci bêd¹ zobowi¹zani z³o¿yæ pierwsze sprawozdania.
- 1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizacjê wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwa³ê w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której okreœlone zostan¹ regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.
- 1 stycznia 2013 r. - zaczynaj¹ obowi¹zywaæ nowe regulaminy
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy. Do tego czasu
gminy s¹ zobowi¹zane podj¹æ uchwa³y w sprawie stawek op³at,
szczegó³owych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu
z³o¿enia pierwszych deklaracji.
Od tego dnia powinna zacz¹æ siê kampania edukacyjno-informacyjna, maj¹ca na celu zapoznanie w³aœcicieli nieruchomoœci z
obowi¹zkami wynikaj¹cymi z uchwa³.
- 1 stycznia 2013 r. - przedsiêbiorcy, którzy przed wejœciem w ¿ycie
ustawy dzia³ali na podstawie zezwoleñ s¹ obowi¹zani uzyskaæ wpis do
rejestru.
- 31 marca 2013 r. - up³ywa termin z³o¿enia przez gminy pierwszych sprawozdañ do Marsza³ka Województw.
- 1 lipca 2013 r. - nowy system zaczyna funkcjonowaæ - uchwa³y
rad gmin wchodz¹ w ¿ycie, gminy zaczynaj¹ pobieraæ op³aty od
w³aœcicieli nieruchomoœci i w zamian zapewniaj¹ œwiadczenie
us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci. Do tego czasu musz¹ zostaæ rozstrzygniête przetargi na odbieranie odpadów od w³aœcicieli nieruchomoœci i musz¹
byæ podpisane umowy miêdzy gmin¹, a przedsiêbiorcami.
Podane powy¿ej daty s¹ terminami ostatecznymi. Gminy, które bêd¹ gotowe do wczeœniejszego wprowadzenia systemu, mog¹ wprowadziæ go
wczeœniej.
FOT. ZGK WARTA BOLES£AWIECKA
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USUWANIE AZBESTU
Informujemy, ¿e w ¿ycie wesz³a uchwa³a nr XII/63/11 Rady Gminy Warta
Boles³awiecka z dnia
11 paŸdziernika 2011r. w sprawie zatwierdzenia "Programu usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest na terenie Gminy Warta Boles³awiecka na
lata 2011 - 2032" oraz "Regulaminu udzielania i rozliczania z bud¿etu Gminy
Warta Boles³awiecka dotacji celowych na dofinansowanie prac wykonywanych w zwi¹zku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawieraj¹cych azbest" (opublikowana w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego Nr 230, poz.3989).
Zasady udzielania dotacji - wyci¹g z uchwa³y:
1. Udzielenie dotacji nast¹pi po pozytywnej weryfikacji wniosku przez
powo³an¹ Komisjê, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiêdzy
Wójtem Gminy Wart¹ Boles³awiecka a Wnioskodawc¹.
2. Dotacje przyznawane s¹ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych kryteriów:
a) kolejnoœæ z³o¿enia kompletnych wniosków,
b) charakter budynku - w pierwszej kolejnoœci dofinansowaniu podlegaæ
bêd¹ budynki mieszkalne,a¿ do wyczerpania limitu œrodków finansowych
przewidzianych w planie wydatków na dany rok bud¿etowy.
3. Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym z powodu
braku œrodków finansowych bêd¹ realizowane w pierwszej kolejnoœci w
roku nastêpnym z zachowaniem priorytetów okreœlonych w ust. 2.
§5
Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji tj. prac wykonywanych w zwi¹zku
z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawieraj¹cych azbest przyznawana jest wy³¹cznie na prace wykonywane w zwi¹zku z usuwaniem
wyrobów azbestowych lub zawieraj¹cych azbest
i obejmuje koszty zwi¹zane z:
a) demonta¿em i zabezpieczeniem odpadów azbestowych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
b) za³adunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia odpadów azbestowych.
2. Dofinansowanie mo¿e byæ przyznane jedynie osobom fizycznym oraz
wspólnotom mieszkaniowym na usuniêcie wyrobów azbestowych lub zawieraj¹cych azbest z budynków, gdzie nie jest prowadzona dzia³alnoœæ
gospodarcza,
3. Dofinansowanie przyznane bêdzie osobom fizycznym i wspólnotom
mieszkaniowym
nie zalegaj¹cym z podatkiem od nieruchomoœci na rzecz Gminy Warta
Boles³awiecka,
4. Dofinansowanie wyp³acane bêdzie w formie refundacji czêœci poniesionych kosztów,
po podpisaniu umowy pomiêdzy Wójtem Gminy Wart¹ Boles³awiecka a
Wnioskodawc¹,
5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 mo¿e byæ przyznawane w wysokoœci:
a) do 60 % poniesionych kosztów okreœlonych w ust.1 pkt a) i b)
dla jednego obiektu budowlanego nie mo¿e jednak byæ wiêksza
ni¿ 5.000,00 z³,
b) do 50 % poniesionych kosztów okreœlonych w ust. 1 pkt b) dla
materia³ów pochodz¹cych z jednego obiektu budowlanego nie
mo¿e jednak byæ wiêksza ni¿ 5.000,00 z³,

6. Dofinansowanie na prace okreœlone w ust. 1 przyznaje siê
tylko raz dla danego obiektu.
7. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów zwi¹zanych z zakupem i monta¿em nowych pokryæ dachowych lub elewacji.
8. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych
w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ okreœlonych w ust. 1 pkt a) i
b) przez wykonawców nieuprawnionych.
9. Wniosek o dotacjê celow¹ nale¿y z³o¿yæ po wykonaniu prac
zwi¹zanych z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawieraj¹cych azbest.
10. Dofinansowaniu podlegaj¹ koszty poniesione w zwi¹zku z wykonaniem zadañ okreœlonych
w ust. 1 pkt a) i b) po wejœciu w ¿ycie niniejszego Regulaminu.
11. Wniosek winien zawieraæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do obiektu,
2) przegl¹d stanu technicznego stwierdzaj¹cego, ¿e w
obiekcie budowlanym lub nieruchomoœci, wykorzystywane (sk³adowane) by³y wyroby azbestowe lub zawieraj¹ce
azbest wraz z identyfikacj¹ ich rodzaju i iloœci,
3) kopiê ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê w
przypadku, gdy usuniêcie wyrobów zawieraj¹cych azbest
wymaga³o przeprowadzenia robót budowlanych lub kopiê
zg³oszenia prac polegaj¹cych na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawieraj¹cych azbest do w³aœciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku starania siê o dofinansowanie prac okreœlonych w
ust.1 pkt a) i b),
4) oœwiadczenie z³o¿one pod rygorem art. 233 Kodeksu
karnego, ¿e materia³y zawieraj¹ce azbest nale¿¹ do wnioskodawcy w przypadku starania siê o dofinansowanie prac
okreœlonych w ust.1 pkt b),
5) kserokopiê faktury (orygina³ nale¿y przedstawiæ do
wgl¹du w Urzêdzie Gminy) wystawionej na wnioskodawcê za wykonanie przez uprawniony podmiot prac zwi¹zanych z usuwaniem wyrobów zawieraj¹cych azbest, w której okreœlono kwotê, uiszczon¹ za prace wymienione w
ust. 1,
6) kserokopiê karty przekazania odpadów niebezpiecznych, sporz¹dzon¹ przez wykonuj¹cego us³ugê usuniêcia
wyrobów zawieraj¹cych azbest z potwierdzeniem, ¿e odpady te zosta³y przyjête na sk³adowisko do unieszkodliwienia.
7) informacjê o wyrobach zawieraj¹cych azbest, których
wykorzystywanie zosta³o zakoñczone.
AKTUALNEADRESY FIRM UPRAWNIONYCH DO USUWANIAAZBESTU ZNAJD¥ PAÑSTWO
POD ADRESEM http://www.bazaazbestowa.pl/company
Zawsze jednak proszê ¿¹daæ od Wykonawcy prac czy transportu okazania siê aktualn¹ decyzj¹ zawalaj¹c¹ na gospodarowanie opadami niebezpiecznymi lub transport odpadów zawieraj¹cych azbest na terenie Gminy Warta Boles³awiecka.

Pozwany przez producenta energii odnawialnej
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka, jak pisaliœmy ju¿ wczeœniej zosta³ pozwany do S¹du przez Sp. z o.o. GB Boles³awiec 202.
W dniu 17.11.2011 roku odby³a siê sprawa s¹dowa w S¹dzie Okrêgowym Wydzia³ Cywilny w Jeleniej Górze - S¹d zawiesi³ swoje
postêpowanie do czasu przed³o¿enia mu akt z równoleg³ego postêpowania prowadzonego w Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w
Boles³awcu
Pierwsza sprawa karna odby³a siê w Wydziale Karnym w Boles³awcu w dniu 21.09.2011 roku. Spó³ka GB Boles³awiec 202 ¿¹da³a od
Wójta Gminy przeprosin, na co nie mo¿na siê by³o zgodziæ, gdy¿ wtedy Wójt zgodzi³by siê z zarzutami Spó³ki i przyzna³by siê do tego,
¿e obra¿a³ na sesji Rady Gminy spó³kê GB Boles³awiec 202, co nie by³o prawd¹.
Nastêpn¹ sprawê wyznaczono na 16.12.2011 roku.

6

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

U¿ytkowanie
wieczyste
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka informuje, i¿ przyst¹pi³ do aktualizacji op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego gruntów.
U¿ytkowanie wieczyste jest form¹ poœredni¹ pomiêdzy
w³asnoœci¹ a prawami rzeczowymi ograniczonymi, z tym
¿e bardziej zbli¿one jest do w³asnoœci. Prawo powstaje w
wyniku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz
wpisu do ksiêgi wieczystej. Gmina Warta Boles³awiecka
oddaj¹c Pañstwu grunt w u¿ytkowanie wieczyste pozostaje dalej jego w³aœcicielem i pobiera z tego tytu³u op³atê
roczn¹.
Do koñca 2011 roku 148 u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci gruntowych w naszej Gminie otrzyma wypowiedzenie dotychczasowej wysokoœci op³aty rocznej
oraz zostanie im zaproponowana nowa wysokoœæ tej¿e
op³aty, p³atna do 31 marca ka¿dego roku, pocz¹wszy od
roku 2012.
Zgodnie z prawem obowi¹zuj¹cym do dnia 9 paŸdziernika bie¿¹cego roku op³ata roczna za wieczyste u¿ytkowanie gruntów mog³a byæ zmieniona raz w roku. Po zmianie
zapisów prawa aktualizacja mo¿e byæ wykonywana co 3
lata. Z powodu kosztownoœci takiego przedsiêwziêcia,
zwi¹zanego z koniecznoœci¹ wyceny gruntów, Gmina Warta
Boles³awiecka nie przeprowadza³a aktualizacji od kilku
lat. Jednak¿e wysoki wzrost wartoœci gruntów w ostatnich latach wymusi³ na Gminie przeprowadzenie takiej
czynnoœci. Zdajemy sobie sprawê, i¿ Pañstwo bêd¹cy u¿ytkownikami wieczystymi bêd¹ musieli zap³aciæ wiêcej, a
czasem wielokrotnie wiêcej ni¿ do tej pory. Jednak¿e nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, która
wesz³a w ¿ycie 9 paŸdziernika bie¿¹cego roku ³agodzi skutki finansowe aktualizacji op³aty rocznej wprowadzaj¹c jej
stopniow¹ podwy¿kê, roz³o¿on¹ na trzy lata w nastêpuj¹cy sposób: w roku 2012 u¿ytkownik wieczysty zap³aci
kwotê w wysokoœci dwukrotnoœci dotychczasowej op³aty rocznej, w 2013 - op³atê z 2012 roku powiêkszon¹ o
po³owê nadwy¿ki ( nadwy¿ka: kwota bêd¹ca ró¿nic¹ pomiêdzy wartoœci¹ zaktualizowanej op³aty rocznej a dwukrotnoœci¹ wysokoœci dotychczasowej op³aty rocznej) ,
w 2014 roku oraz latach nastêpnych - kwotê wynikaj¹c¹
z aktualizacji.

GRUDZIEÑ 2011

ZIELONA SZKO£A
I KOLONIA LETNIA 2012
5 grudnia br. podpisana zosta³a umowa z Biurem Podró¿y "KON-TIKI" we
Wroc³awiu na organizacjê zielonej szko³y i kolonii letniej w miejscowoœci
W³adys³awowo -Ch³apowo w Oœrodku Kolonijnym "Jar" . Oœrodek po³o¿ony w linii prostej 150 metrów od morza. Rano po przebudzeniu mo¿na
ogl¹daæ wschód s³oñca nad morzem z okien pokojów. W oœrodku znajduje siê kryty basen, sala dyskotekowa, boiska do gry, miejsce do grillowania. Oprócz wielu tradycyjnych zajêæ kolonijnych planowane s¹ wycieczki
na Hel, rejs statkiem po morzu, wycieczka do trójmiasta.
Terminy :
• Zielona szko³a - 16 - 29 czerwiec 2012r.
• I turnus kolonijny - 30 czerwiec - 13 lipiec 2012r.
• II turnus kolonijny - 14 lipiec - 27 lipiec 2012 roku
Rekrutacja na wypoczynek letni rozpocznie siê ju¿ 2 stycznia 2012
roku, zapisy bêd¹ przyjmowane w sekretariatach szkó³ do 13 stycznia 2012.
Iloœæ miejsc ograniczona:
• Zielona Szko³a - 90 miejsc;
• I turnus kolonii - 90 miejsc;
• II turnus kolonii - 45 miejsc.
Podobnie jak w latach poprzednich na:
• zielon¹ szko³ê wyje¿d¿aj¹ uczniowie klas V szkó³ podstawowych;
• I turnus kolonijny: uczniowie klas I-V szkól podstawowych;
• II turnus kolonijny: VI klasy szkó³ podstawowych i gimnazjum.
Wp³aty:
• Zielona szko³a - 100 z³otych do 30 kwietnia 2012 roku
• Kolonia:
200,- z³ - wp³ata gwarancyjna do 15 lutego 2012 roku
400,- z³ - do 31 maja 2012 roku
Przy zapisach obowi¹zuje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Szczegó³y w sekretariatach szkó³ zaraz po feriach œwi¹tecznych.

SprawdŸ datê wydania
dowodu osobistego!

Przyk³ad wyliczenia:

Sposób wyliczenia jest du¿o prostszy w przypadku gdy
nowa op³ata bêdzie mniejsza ni¿ dwukrotnoœæ dotychczasowej. Wtedy od roku 2012 bêdzie obowi¹zywaæ od razu
op³ata roczna wynikaj¹ca z aktualizacji.
Indywidualny sposób wyliczenia nowej wysokoœci op³aty rocznej bêd¹ Pañstwo mieli podany w otrzymanych
pismach.

W zwi¹zku z up³ywaj¹cym kolejnym terminem wa¿noœci dowodów osobistych tj. wydanych w 2001 roku przypominamy, ¿e
dowody osobiste posiadaj¹ wa¿noœæ 5 lub 10 lat. Prosimy o
sprawdzenie terminu wa¿noœci dowodu osobistego i w razie up³ywu takiego terminu o z³o¿enie wniosku o wydanie nowego dowodu. Niedope³nienie tego obowi¹zku skutkowaæ bêdzie automatycznym uniewa¿nieniem dokumentu.
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OSTRZEGAMY !
Ka¿dego roku z powodu zatrucia tlenkiem wêgla, zwanego czadem, ginie kilkadziesi¹t osób. Bardzo czêsto nie ma to zwi¹zku z
powstaniem po¿aru, a wynika jedynie z niew³aœciwej eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji grzewczych.
BADZ CZUJNY !!!
Rozpocz¹³ siê okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagro¿enie
zatrucia czadem !!!
PRZYPOMINAMY !
Przepisy zobowi¹zuj¹ do czyszczenia kominów!
Zgodnie z § 30 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 80 poz. 563), w obiektach w których odbywa siê proces
spalania paliwa sta³ego, ciek³ego lub gazowego, usuwa siê zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem sta³ym(np.
wêglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciek³ym i gazowym,
• co najmniej raz w miesi¹cu, je¿eli przepisy miejscowe nie stanowi¹ inaczej od palenisk zak³adów zbiorowego ¿ywienia i us³ug
gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów
wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.) zobowi¹zuje w³aœcicieli i zarz¹dców bloków mieszkalnych i domów
jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku
stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
RADZIMY!
Sk¹d siê bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek wêgla powstaje podczas procesu niepe³nego spalania
materia³ów palnych, w tym paliw, które wystêpuje przy niedostatku tlenu w otaczaj¹cej atmosferze.
Niebezpieczeñstwo zaczadzenia wynika z faktu, ¿e tlenek wêgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmys³ami cz³owieka (bezwonny,
bezbarwny i pozbawiony smaku),
• blokuje dostêp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego
miejsca w czerwonych cia³kach krwi, powoduj¹c przy d³ugotrwa³ym nara¿eniu (w wiêkszych dawkach) œmieræ przez uduszenie.
Co jest g³ówn¹ przyczyn¹ zaczadzeñ?
G³ównym Ÿród³em zatruæ w budynkach mieszkalnych jest niesprawnoœæ przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Wadliwe dzia³anie wspomnianych przewodów mo¿e wynikaæ z:
• ich nieszczelnoœci, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad
konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniej¹cego systemu wentylacji do standardów szczelnoœci stosowanych okien i drzwi, w zwi¹zku z wymian¹ starych okien i drzwi na nowe.
Powy¿sze mo¿e prowadziæ do niedro¿noœci przewodów, braku
ci¹gu, a nawet do powstawania zjawiska ci¹gu wstecznego, polegaj¹cego na tym, ¿e dym zamiast wydostawaæ siê przewodem
kominowym na zewn¹trz, cofa siê z powrotem do pomieszczenia.
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Co zrobiæ, aby unikn¹æ zaczadzenia?
W celu unikniêcia zaczadzenia nale¿y:
• przeprowadzaæ kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelnoœci przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie
oraz sprawdzanie wystêpowania dostatecznego ci¹gu powietrza,
• u¿ytkowaæ sprawne techniczne urz¹dzenia, w których odbywa
siê proces spalania, zgodnie z instrukcj¹ producenta,
• stosowaæ urz¹dzenia posiadaj¹ce stosowne dopuszczenia w
zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach w¹tpliwych nale¿y ¿¹daæ okazania wystawionej przez producenta lub importera
urz¹dzenia tzw. deklaracji zgodnoœci, tj. dokumentu zawieraj¹cego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urz¹dzenia,
• nie zaklejaæ i nie zas³aniaæ w inny sposób kratek wentylacyjnych,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdziæ poprawnoœæ
dzia³ania wentylacji, poniewa¿ nowe okna s¹ najczêœciej o wiele
bardziej szczelne w stosunku do wczeœniej stosowanych w budynku i mog¹ pogarszaæ wentylacjê,
• systematycznie sprawdzaæ ci¹g powietrza, np. poprzez przyk³adanie kartki papieru do otworu b¹dŸ kratki wentylacyjnej; jeœli
nic nie zak³óca wentylacji, kartka powinna przywrzeæ do wy¿ej
wspomnianego otworu lub kratki,
• czêsto wietrzyæ pomieszczenie, w których odbywa siê proces
spalania (kuchnie, ³azienki wyposa¿one w termy gazowe), a najlepiej zapewniæ, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
•nie bagatelizowaæ objawów dusznoœci, bólów i zawrotów g³owy, nudnoœci, wymiotów, oszo³omienia, os³abienia, przyspieszenia czynnoœci serca i oddychania, gdy¿ mog¹ byæ sygna³em, ¿e
ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji nale¿y natychmiast
przewietrzyæ pomieszczenie, w którym siê znajdujemy i zasiêgn¹æ
porady lekarskiej.
W trosce o w³asne bezpieczeñstwo, warto rozwa¿yæ zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspó³miernie niski do korzyœci, jakie daje zastosowanie tego typu urz¹dzeñ (³¹cznie z uratowaniem najwy¿szej wartoœci, jak¹ jest nasze ¿ycie).
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem wêgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem wêgla nale¿y:
• zapewniæ dop³yw œwie¿ego czystego powietrza; w skrajnych
przypadkach wybijaj¹c szyby w oknie,
• wynieœæ osobê poszkodowan¹ w bezpieczne miejsce, jeœli nie
stanowi to zagro¿enia dla zdrowia osoby ratuj¹cej; w przypadku
istnienia takiego zagro¿enia pozostawiæ przeprowadzenie akcji
s³u¿bom ratowniczym,
• wezwaæ s³u¿by ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
• jak najszybciej podaæ tlen,
• je¿eli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzyman¹ akcjê
serca, nale¿y natychmiast zastosowaæ sztuczne oddychanie np.
metod¹ usta - usta oraz masa¿ serca,
• nie wolno wpadaæ w panikê, kiedy znajdziemy dziecko lub doros³ego z objawami zaburzenia œwiadomoœci w kuchni, ³azience lub
gara¿u; nale¿y jak najszybciej przyst¹piæ do udzielania pierwszej
pomocy.
PAMIÊTAJMY!
Od stosowania siê do powy¿szych rad mo¿e zale¿eæ nasze zdrowie i ¿ycie oraz zdrowie i ¿ycie naszych bliskich. A wystarczy
jedynie odrobina przezornoœci.
Opracowanie: Biuro Rozpoznawania Zagro¿eñ Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
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GMINNY SZTAB WOŒP
POWO£ANY

Szefem gminnego sztabu WOŒP ponownie wybrany
zosta³ Waldemar Socha, a w sk³ad sztabu weszli ponadto : Miros³aw Kopczyñski, Miros³aw Ró¿ycki, Aleksandra Piêtka, Renata Piêtka i Magdalena So³tysiak.
Lista cz³onków sztabu nie jest jeszcze zamkniêta i zachêcamy wszystkich ludzi dobrej woli i chêtnych do
spo³ecznego dzia³ania, aby do³¹czyli do tej grupy.
Gminny koncert fina³owy odbêdzie siê w niedzielê 8
stycznia 2012 roku w Domu Kultury w Raciborowicach.
Szczegó³ów szukajcie na afiszach.
W sobotê 7 stycznia odbêdzie siê tradycyjny "Spacerek z orkiestr¹" na który ju¿ dziœ zapraszamy wszystkich.

Sukces Patryka
Dnia 28 listopada 2011r.
Patryk Smogur uczeñ klasy II Szko³y Podstawowej
im. W³. St. Reymonta w
Warcie Boles³awieckiej
odebra³ nagrodê za zajêcie III miejsca w VII edycji
konkursu plastycznego
"Bezpieczniej z pr¹dem",
którego organizatorem
by³a firma TAURON. Gratulujemy Patrykowi!
Joanna Martysiewicz

GRUDZIEÑ 2011

WARSZTATY RÊKODZIE£A

Powoli dobiega koñca cykl warsztatów rêkodzie³a organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w roku 2011. Zajêcia prowadzone s¹ przez Pani¹ El¿bietê Fularz. Na zajêciach dzieci , jak
i doroœli mogli zapoznaæ siê z ciekawymi technikami przygotowania ozdób choinkowych z materia³ów, takich jak papier, bibu³a,
itp. Przygotowane w taki sposób ozdoby choinkowe mog¹ sprawiæ wiele satysfakcji podczas ubierania w³asnej œwi¹tecznej choinki. Z informacji opiekunów œwietlic wiemy, ¿e warsztaty cieszy³y siê du¿ym uznaniem wœród mieszkañców, na zajêciach pojawi³a siê spora grupa osób. Taki sposób wypoczynku dzieci w
œwietlicach jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, zachêcamy wiêc
rodziców do zabrania swoich pociech i aktywnego spêdzenia czasu w obiektach GCK.

Program FunEnglisch
w naszych bibliotekach

Jak informuje Gminne Centrum Kultury trzy Biblioteki
Publiczne, tj. w Warcie Boles³awieckiej, Tomaszowie Boles³awieckim i Raciborowicach Górnych przyst¹pi³y do
projektu "FunEnglisch w bibliotece" polegaj¹cym na nauce
jêzyka angielskiego w bibliotece. FunEnglish to sprawdzona metoda nauki angielskiego dla
dzieci w wieku 6 - 12 lat.Cieszy siê
olbrzymi¹ popularnoœci¹. FunEnglish.pl uczy bawi¹c i jednoczeœnie
bawi ucz¹c!

ZGK Lubków nie bêdzie prywatyzowany.
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka po raz kolejny pragnie wyjaœniæ i równoczeœnie - zdementowaæ informacje, jakoby ZGK w
Lubkowie mia³ zostaæ sprywatyzowany i kupiony przez Dyrektora Zak³adu z Wójtem Gminy, Przewodnicz¹cym Rady Gminy oraz
pracownikami zak³adu. Takie plotki - jak siê okazuje - kr¹¿¹ niestety w naszej gminie. Informujemy wiêc naszych mieszkañców, ¿e taka
forma zbycia Zak³adu nie mo¿e mieæ miejsca z wielu przyczyn - w tym choæby zwi¹zanych z zasobnoœci¹ portfeli osób rzekomo zainteresowanych kupnem. Musimy przy tym zauwa¿yæ, ¿e gdyby nie zmiana ustawy o finansach publicznych oraz treœæ "ustawy œmieciowej"
Zak³ad Gospodarki Komunalnej nigdy nie by³by przekszta³cony. Dla realizacji zadañ gminy aktualna forma w postaci zak³adu bud¿etowego,
jest najlepsz¹ zarówno dla mieszkañców, jak i w³adz gminy.
Prawd¹ jest, ¿e musimy powo³aæ spó³kê prawa handlowego, która bêdzie mia³a prawo prowadziæ zbiórkê odpadów. Natomiast ze wzglêdu na
koszty nie staæ nas na równoleg³e utrzymywanie w formach odrêbnych: spó³ki zajmuj¹cej siê gospodark¹ odpadami oraz Zak³adu Gospodarki
Komunalnej, który zajmowa³by siê gospodark¹ wodn¹ i œciekow¹, bo to równie¿ zwiêkszy³oby koszty dla mieszkañców.
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TYDZIEÑ Z CHLEBEM ¯YTNIM NA ZAKWASIE
W dniach 10-13 paŸdziernika 2011r. w Szkole Podstawowej im. W³. St.
Reymonta w Warcie Boles³awieckiej uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskiej Kampanii "Tydzieñ Chleba Na Zakwasie w Szkole"
organizowanej przez Fundacjê Dobre ¯ycie. Celem kampanii by³o
zwrócenie uwagi na problem chleba, a tak¿e podniesienie œwiadomoœci
uczniów na temat zdrowotnych w³aœciwoœci chleba w tym g³ównie z
ziarna z pe³nego przemia³u, ¿ytniego, na zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami. W ramach organizowanej kampanii uczniowie
odbyli wycieczki edukacyjne do Piekarni "Familijnej" i m³yna w Warcie
Boles³awieckiej, gdzie poznali etapy wyrobu m¹ki i chleba, obejrzeli
pokaz multimedialny i wys³uchali pogadanki na temat zdrowego od¿ywiania przygotowany przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Boles³awcu, brali udzia³ w konkursie "Wiersz o
chlebie", przygotowywali foldery na temat chleba oraz obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ o chlebie w kontekœcie historycznym przygotowan¹ przez nauczyciela historii Rafa³a Martysiewicza. Podczas zajêæ wychowawczych uczniowie uczyli siê kultury zachowania przy
stole podczas spo¿ywania posi³ków, nakrywania do sto³u. Rodzice,
dziadkowie i innymi cz³onkowie rodziny chêtnie zaanga¿owali siê w
prowadzone dzia³ania przygotowuj¹c w³asnorêcznie robiony chleb,
którym dzieci czêstowa³y siê podczas zajêæ.
Agnieszka Ksiê¿yk

¯yczenia
od Jerzego Dudka
4 grudnia 2011r. na jednym ze spotkañ z okazji
Barbórki, dosz³o do mi³ego spotkania Wójta Gminy
z jednym z najlepszych bramkarzy na œwiecie, ambasadorem Euro 2012 Jerzym Dudkiem, który za
poœrednictwem wójta przekaza³ ¿yczenia i pozdrowienia dla wszystkich mieszkañców gminy.
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