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organ samorządu Gminy
„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - Wincenty Witos

25 sierpnia 2010 r.

Wójt Gminy Sterdyń
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni
Gminna Biblioteka Publiczna w Sterdyni
serdecznie zapraszają na

VII KONKURS
KAPEL LUDOWYCH

Najlepsze ¿yczenia
zdrowia, pomyślności w Ŝyciu osobistym
oraz satysfakcji z wykonywania powierzonych
obowiązków z okazji imienin składa w imieniu
Radnych Gminy, Sołtysów oraz Pracowników
Urzędu Gminy Przewodniczący Rady Adam Góral
i Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski

I ZESPOŁÓW
FOLKLORYSTYCZNYCH

Pani Izabeli Markowicz

MAZOWSZA I PODLASIA

Pani Wandzie Beacie Wilk

oraz prezentację

DARÓW ZIEMI NADBUśAŃSKIEJ

- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy obchodzącym
uroczystość imienin w dniach 26 sierpnia - 8
września 2010 roku.

w dniu 29 sierpnia 2010 r. (niedziela) od godz. 15.00,
scena plenerowa przy GOKiS w Sterdyni, ul. Lipowa 2.
W programie: otwarcie „Biblioteki XXI wieku
z czytelnią multimedialną”, „KRASNOLUDKI” – zespół wokalno-taneczny z Gminnego Przedszkola w
Sterdyni, „ORKIESTRA DĘTA OSP” działająca przy GOKiS w Sterdyni, „BONDARCZUKI”Kapela z Wieski, „ŁOCHOWIANIE” - Zespół Kabaretowy z
Łochowa, „SOKOŁOWIANIE” - Kapela z Sokołowa Podlaskiego, „MALI
SOKOŁOWIANIE” - Zespół Pieśni i Tańca z Sokołowa Podl., „śURAWIACY” - Zespół Pieśni
i Tańca z Bogut, „STERDYNIACY” - Kapela Ludowa ze Sterdyni, grupa wokalno-muzyczna z
GOKiS w Sterdyni.
Zmagania konkursowe: godz. 6.00 - Powiatowe zawody wędkarskie przy zalewie w Sterdyni,
godz. 11.00 - XV Powiatowy Letni Turniej Piłkarskich Siódemek, godz. 15.00
konkursy: „Mieszkajmy piękniej 2010”, „BHP w gospodarstwie rolnym” KRUS, „Najładniejsze stoisko wystawiennicze”, „Smakołyk Ziemi
NadbuŜańskiej”, „Najładniejszy wieniec doŜynkowy”, strzelecki w
kategoriach wiekowych,
Około godz. 19.30 - rozdanie nagród z Piłkarskich
Siódemek, godz. 20.00 - koncert zespołu 4ever.
Impreza będzie realizowana przy pomocy środków finansowych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania – Tygiel Doliny Bugu” w ramach działania Funkcjonowanie i nabywanie umiejętności i aktywizacji.
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FUNDUSZ SOŁECKI
Fundusz sołecki – są to pieniądze
w budŜecie gminy zagwarantowane
dla sołectwa na wykonanie
przedsięwzięć słuŜących realizacji
zadań gminy i mające na celu
poprawę
warunków
Ŝycia
mieszkańców.
W ustawie o funduszu sołeckim
zawarto wzór, za pomocą którego
oblicza się wysokość środków
przypadających na dane sołectwo.
Rada Gminy w Sterdyni
zadecydowała o wyodrębnieniu
w budŜecie
gminy
funduszu
sołeckiego. Środki z funduszu
sołeckiego
mogą
zostać
przeznaczone na realizację tych
zadań gminy, które będą słuŜyły
poprawie Ŝycia mieszkańców danego
sołectwa, a takŜe usuwania skutków
klęsk
Ŝywiołowych.
JeŜeli
mieszkańcy danej wsi uznają, Ŝe
warto np.:
- zbudować lub wyremontować plac
zabaw dla dzieci,
- naprawić chodniki,
- zadbać o porządek we wsi (np.
postawić kosze na śmieci),
- posadzić drzewa, krzewy,
- wyremontować wiatę przystankową
- właśnie na ten cel mogą
przeznaczyć te pieniądze.
Mieszkańcy sołectwa wesprą
wykonanie zadań poprzez własną
pracę społeczną.
Aby otrzymać środki z funduszu
sołeckiego potrzebne jest zwołanie
zebrania wiejskiego, na którym
zostanie uchwalony wniosek o
przyznanie środków z funduszu
sołeckiego. Wniosek moŜe być
uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady
sołeckiej lub co najmniej 15
pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
We wniosku naleŜy wskazać, co
mieszkańcy chcą zrobić (wraz
z uzasadnieniem
słuszności
podjętych działań) oraz podać
przewidywane koszt tych prac.
NaleŜy równieŜ pamiętać, aby
wysokość kosztów wskazanych we
wniosku nie była wyŜsza niŜ ta, która
zostanie określona dla danego
sołectwa.
Uchwalony wniosek sołtys

przekaŜe Wójtowi Gminy Sterdyń
w terminie do dnia 30 września 2010
roku. JeŜeli Wójt Gminy oceni, Ŝe
wniosek
jest
prawidłowo
sporządzony, przekazuje go Radzie
Gminy. Natomiast jeŜeli wniosek nie
jest prawidłowy – Wójt w terminie 7
dni od dnia otrzymania wniosku
informuje o tym sołtysa.
Sołtys moŜe zgodzić się z oceną
Wójta (i nic dalej nie robić, wtedy
sołectwo nie otrzyma pieniędzy) lub
teŜ w terminie 7 dni od otrzymania
informacji przekazuje ponownie
poprawiony wniosek do Rady Gminy
za pośrednictwem Wójta Gminy. W
przypadku złoŜenia ponownie
wniosku przez sołtysa, Rada Gminy
rozpatruje ten wniosek w terminie 30
dni od jego otrzymania.
Wójt moŜe odrzucić wniosek
wtedy, gdy nie spełnia on określonych
warunków.
Te błędy to np.:
- wniosek nie jest uchwalony przez
zebranie wiejskie,
- we wniosku nie wskazano na co
mają zostać przeznaczone pieniądze,
- wniosek nie zawiera uzasadnienia,
- nie podano przewidywanych

kosztów lub koszty przewyŜszają
te, które zostały określone
dla
danego sołectwa,
- wniosek został przekazany do
Wójta po dniu 30 września 2010 r.
Rada Gminy nie musi przyjąć
wszystkich wniosków sołectw.
Uchwalając budŜet gminy Rada
moŜe odrzucić wniosek sołectwa,
w przypadku, gdy uzna, Ŝe zadania,
które sołectwo chce realizować nie
spełniają warunków, jakie zostały
zapisane w ustawie o funduszu
sołeckim. Dysponentem środków jest
Wójt Gminy, jednakŜe od aktywności
mieszkańców, sołtysa i radnych
zaleŜy, kiedy zostaną uruchomione
środki na realizację zadania.
Pieniądze
z
funduszu
przyznawane są na dany rok i wtedy
naleŜy je wydać. Pieniędzy nie
moŜna wydać w następnym roku.
Koordynatorem do obsługi
funduszu sołeckiego z ramienia
Wójta Gminy jest Michał Krysiak –
referent do spraw obsługi Rady
Gminy, tel. (025) 787 00 04 wew. 36.
Renata Piwko

INFORMACJA
W dniach od 01.09.2010 r. do 30.09.2010 r. rolnicy mogą składać
wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Odpowiedni wniosek naleŜy złoŜyć do wójta gminy , w zaleŜności od
miejsca połoŜenia gruntów wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia
2010 r.
Wysokość limitu ustalona w 2010 r. wynosi: 73,10 zł x ilość ha
uŜytków rolnych.
Przyznany zwrot podatku zostanie przekazany w terminie od
01.11.2010 r. do 30.11.2010 r. przelewem na wskazany we wniosku
rachunek bankowy lub gotówką w kasie urzędu.
Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 3 tut. urzędu w godzinach
pracy tj. od 8 do 16.

Opracowała: M.Szajko
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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
W roku 2010 we wszystkich
krajach Unii Europejskiej są
przeprowadzane powszechne spisy
rolne. Na terenie Polski zostanie
przeprowadzony w okresie od 1
września do 31 października 2010 r.
według stanu na dzień 30 czerwca
2010 r. Spis ten ma duŜe znaczenie,
poniewaŜ uzyskane w nim dane
dostarczą aktualnych informacji
pozwalających zarówno na ocenę
sytuacji społecznej i gospodarczej
rolnictwa oraz obszarów wiejskich,
jak i analizę zmian, jakie zaszły w
rolnictwie na przestrzeni lat 20022010.
Poprzedzony jest obchodem
przedspisowym, który rozpoczął się
9 sierpnia i potrwa do 23 sierpnia.
Pozwoli on na określenie
rzeczywistej liczby gospodarstw
rolnych w gminach. W trakcie
obchodu rachmistrze spisowi
zweryfikują istnienie gospodarstwa
rolnego i sprawdzą jego lokalizację.
PrzekaŜą
równieŜ
ulotki
informacyjne o spisie i wręczą list
Prezesa GUS zapraszający do
udziału w badaniu.
Powszechny Spis Rolny będzie
realizowany
przy
uŜyciu
nowoczesnych technologii i
Internetu. Po raz pierwszy w badaniu
tym wykorzystane będą wyłącznie
formularze
elektroniczne.
Zastosowane zostaną 3 metody
zbierania
danych:
samospis
internetowy, wywiad telefoniczny i
wywiad przeprowadzony przez
rachmistrza.
• Od 1 września do 17 października
2010 r. – samospis internetowy.
Na stronach internetowych
www.stat.gov.pl
oraz
www.spis.gov.pl
będzie
udostępniony
formularz
elektroniczny. Od momentu
pierwszego
zalogowania
do
formularza dane moŜna wprowadzać
i uzupełniać przez 14 dni. Przed
rozpoczęciem spisu elektroniczne
formularze spisowe dla kaŜdego
gospodarstwa rolnego zostaną juŜ
częściowo wypełnione dostępnymi
danymi pochodzącymi ze źródeł

administracyjnych. Brakujące dane
naleŜy uzupełnić, a jeśli pojawią się
nieaktualne informacje – skorygować
je. Szczegółowa instrukcja wypełniania
formularza dostępna będzie na stronach
internetowych www.stat.gov.pl oraz
www.spis.gov.pl.
• Dla gospodarstw, które nie mają
dostępu do Internetu będzie moŜliwość
samodzielnego spisania się metodą offline. Polega ona na wypełnianiu
„czystych” formularzy elektronicznych,
które nie zawierają Ŝadnych danych.
Formularze będzie moŜna pobrać na
nośnikach elektronicznych w Urzędzie
Gminy i Urzędzie Statystycznym w
Warszawie.
• Od 8 września do 31 października
2010 r. ankieterzy statystyczni będą
realizować wywiady telefoniczne.
Skontaktują się z tymi uŜytkownikami
gospodarstw rolnych, którzy nie
dokonają spisu przez Internet.
Ankieterzy są pracownikami urzędu
statystycznego i dzwoniąc do
respondentów będą zobowiązani podać
swoje dane identyfikacyjne. ToŜsamość
ankieterów moŜna w kaŜdej chwili
sprawdzić w Urzędzie Statystycznym w
Warszawie.
• Od 8 września do 31 października
2010 r. UŜytkownicy gospodarstw
rolnych, którzy wcześniej nie dokonali
samospisu lub nie zostali spisani w
trakcie wywiadu telefonicznego,
zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów
spisowych. Rachmistrz spisowy ma
obowiązek nosić w widocznym miejscu
identyfikator ze zdjęciem, imieniem
i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu
statystycznego, pieczątką imienną
i podpisem
dyrektora
urzędu.
Rachmistrz jest osobą przeszkoloną w
zakresie przeprowadzenia spisu
i jednocześnie złoŜył na piśmie
przyrzeczenie
bezwzględnego
przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Rachmistrz przeprowadzając wywiad
będzie wprowadzać informacje do
przenośnego
urządzenia
elektronicznego typu hand-held.
Zebrane dane będą automatycznie
kodowane i przesyłane na serwer
znajdujący się w siedzibie Głównego
Urzędu Statystycznego.

Podczas Powszechnego Spisu
Rolnego 2010 zbierane informacje
będą dotyczyły m.in.:
• stanu na 30 czerwca 2010 r.
- działalności rolniczej,
- uŜytkowania gruntów,
- powierzchni zasiewów,
- pogłowia
zwierząt
gospodarskich,
- ciągników, maszyn i urządzeń
rolniczych;
• 12 miesięcy poprzedzających
dzień 30 czerwca br.
- struktury
dochodów
gospodarstwa domowego,
- prowadzenia działalności innej
niŜ rolnicza bezpośrednio
związanej z gospodarstwem
rolnym,
- aktywności ekonomicznej,
- zuŜycia nawozów mineralnych,
wapniowych.
Zgodnie z ustawą o PSR
2010 r. uŜytkownicy gospodarstw
rolnych będą zobowiązani do
udzielania odpowiedzi:
- ścisłych,
- wyczerpujących,
- zgodnych z prawdą.
Zwracamy się do Państwa
z gorącą prośbą o obdarzenie
pracowników słuŜb spisowych, a
w szczególności
ankieterów
statystycznych i rachmistrzów
spisowych zaufaniem.
Wszystkie dane uzyskane
w trakcie spisu rolnego są objęte
ścisłą tajemnicą statystyczną i będą
wykorzystane tylko i wyłącznie do
zbiorczych
opracowań
statystycznych.
Od 1 września zostanie
uruchomiona Infolinia dotycząca
PSR 2010. Dzwoniąc z telefonów
stacjonarnych naleŜy wybrać numer
800 800 800 (połączenie bezpłatne),
natomiast dzwoniąc z telefonów
komórkowych naleŜy wybrać numer
(022) 44 44 777 (połączenie płatne
zgodnie z cennikiem operatora).
Więcej informacji o PSR 2010
znaleźć moŜna na stronach
internetowych:
www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl.
Renata Piwko
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Wójt Gminy Sterdyń

KOMUNIKAT

podaje do publicznej wiadomości

W dniu 28 sierpnia (sobota) br. w godzinach 14.30 –
16.00 na trasie Sokołów Podlaski – Kosów – Ceranów –
Sterdyń – Sabnie – Sokołów Podlaski przejeŜdŜać będzie
grupa kolarzy uczestników II wyścigu kolarskiego
MASTERS.

W dniu 9 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Sterdyń na okres 21 dni został wywieszony
wykaz mienia komunalnego Gminy Sterdyń
przeznaczonego do wydzierŜawienia połoŜonego
w obrębach geodezyjnych: Matejki, Kiezie, Seroczyn,
Sterdyń Osada.
Ponadto w/w wykaz został zamieszczony
w Biuletynie
Informacji
Publicznejwww.sterdyn.com.pl .

Prosimy mieszkańców gminy, uczestników ruchu
drogowego o zachowanie szczególnej ostroŜności na
trasie wyścigu.
Organizatorzy wyścigu
Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów

Termomodernizacja budynków
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Łazowie
Budowa bloku Ŝywieniowego przy
Szkole Podstawowej w Sterdyni
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Gmina Sterdyń informuje o rozpoczęciu realizacji
projektu pn. „Budowa bloku Ŝywieniowego przy Szkole
Podstawowej w Sterdyni”
Realizacja projektu obejmować będzie:
1. Wykonanie robót związanych z urządzeniem zaplecza
i placu budowy.

Trwa realizacja zadania pn. "Termomodernizacja
budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Łazowie" Zadanie to dofinansowane jest przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie" www.wfosigw.pl.
Zakres robót przewidzianych do wykonania :
1. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych.
2. Ocieplenie ścian i stropu i budynku szkoły.
3. Ocieplenie ścian budynku przedszkola.
Termin zakończenia realizacji zadania – 29
październik 2010 r.

5. Wykonanie robót instalacyjnych.

Panu
Stanisławowi
Walczukowi

6. Wykonanie robót wentylacyjnych.

- Radnemu Gminy Sterdyń

2. Wykonanie robót ziemnych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót elektrycznych.

7. Urządzenie kuchni.
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 863 156,20 PLN.
Beneficjent: Gmina Sterdyń.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla
rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.2
„Infrastruktura słuŜąca edukacji”.

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci mamy
składają
Rada Gminy Sterdyń
Wójt Gminy Sterdyń
wraz z pracownikami Urzędu.
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