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

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
Pani Hannie Smolińskiej
- Sołtysowi Zalesia ,
Pani Bogumile Ambroziak
- Sołtysowi Paulinowa ,
Pani Małgorzacie Szajko
- Pracownikowi Urzędu Gminy w Sterdyni ,
Panu Mariuszowi Danielakowi
- Sołtysowi Sewerynówki,
Panu Henrykowi Piwko
- Pracownikowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łazowie,
Pani Agnieszce Augustyniak
- Pracownikowi Zespołu Szkół Sterdyni,
Pani Agnieszce Sowie
- Pracownikowi Zespołu Szkół Sterdyni,
Pani Jarosławie Truskolaskiej
- Pracownikowi Zespołu Szkół Sterdyni

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy obchodzącym
uroczystość imienin w dniach 5 - 27 stycznia
2010 roku.

13 stycznia 2010 r.

DOSTOJNY JUBILEUSZ
W dniu 9 stycznia 2010 r. w miejscowości Sterdyń
odbyła się podniosła uroczystość.
Pani Marcjanna Abramczuk mieszkanka wsi Kuczaby
obchodziła jubileusz setnych urodzin.

Strona 4

BudŜet gminy Sterdyń
BudŜet Gminy, czyli plan dochodów i wydatków,
zatwierdzany jest corocznie przez Radę Gminy na dany
rok kalendarzowy, a na rok 2010 został uchwalony 29
grudnia 2009 r. BudŜet został oszacowany po stronie
dochodów ogółem na kwotę 15 166 086 zł, a po stronie
wydatków ogółem w kwocie 17 946 070 zł.
Strona 2

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni
zaprasza wszystkich mieszkańców gminy i okolic na Przegląd Zespołów Kolędniczych, w niedzielę, 17 stycznia
2010r. o godz. 15.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni przy ul. Lipowej 2.
W programie:
- rozdanie nagród w konkursie „Ozdoba choinkowa”
- „Jasełka” – Gminne Przedszkole w Sterdyni
- „Koncert kolęd” – Orkiestra Dęta OSP działająca przy
GOKiS w Sterdyni
- „Kolędnicy z Kozą” - Zespół Kolędniczy
„PODLASIE” z Wysokich Błoni
- „Do Betlejem nie jest tak daleko” - SP w Sterdyni

- „Herody” – Zespół Kolędniczy „PODLASIE”
z Wysokich Błoni
- „Kolędujmy Małemu” – Szkoła Podstawowa
w Łazowie
- Kolędnicy – Szkoła Podstawowa z Ceranowa
- zespół „Trzpioty” - Zespół Szkół w Sterdyni
- „Koncert kolęd” w wykonaniu młodzieŜy z GOKiS
w Sterdyni.
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BudŜet gminy Sterdyń na 2010 rok uchwalony
BudŜet Gminy, czyli plan dochodów i wydatków,
zatwierdzany jest corocznie przez Radę Gminy na dany
rok kalendarzowy, a na rok 2010 został uchwalony 29
grudnia 2009 r. BudŜet został oszacowany po stronie
dochodów ogółem na kwotę 15 166 086 zł, a po stronie
wydatków ogółem w kwocie 17 946 070 zł.
PoniewaŜ wydatki zaplanowano wyŜsze niŜ
dochody w planie budŜetu wystąpił deficyt w kwocie
2.779.984 zł zł., którego źródłem pokrycia będą
poŜyczki preferencyjne i kredyty. Poza tym w budŜecie
na 2010 r. zabezpieczono kwotę 313.803 zł na spłatę
poŜyczek i kredytów .
Główne źródła dochodów to:
Wyszczególnienie:
- dochody własne ( podatki, opłaty ,czynsze, sprzedaŜ
mienia, inne dochody) - 1.479.603 zł
- subwencje z budŜetu państwa (ogólna i oświatowa) 5.343.373 zł
- dotacje z budŜetu państwa na zadnia zlecone gminie, na
zadania własne wynikające z ustaw, zadania
powierzone (pomoc społeczna, administracja
rządowa, obrona cywilna) - 1.142.072 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa ( podatek dochodowy od osób
fizycznych i od osób prawnych) - 943.470 zł
- środki bezzwrotne pozyskane z zewnątrz (dotacje
rozwojowe i środki na finansowanie wydatków z F.
Europejskich - 6 257.568 zł
Z ogólnej kwoty wydatków na zdania inwestycyjne
przeznacza się 9.850.997 zł, co stanowi 54,89 %
wydatków ogółem.
Wydatki inwestycyjne to:
- przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków
w Lebiedziach - 2.734.497 zł
- inwestycje drogowe - 4.964.936 zł
- zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia
325.055 zł
- działania w dziedzinie promocji gospodarczej,
elektronicznej administracji - 93.406 zł
- zadania z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej 812.000 zł
- doposaŜenie boiska - 137.000 zł
- urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji
w Białobrzegach - 509.696 zł
- kultura (świetlice wiejskie i biblioteka multimedialna) 274.407 zł
Na wydatki bieŜące związane z utrzymaniem szkół,
urzędu, oświetleniem i utrzymaniem dróg, budynków
i terenów komunalnych, wydatki na pomoc społeczną,
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
przeznacza się kwotę - 8.095.073 zł.

Wydatki bieŜące na:
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka
wychowawcza - 3.971.953 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocja 1.301.655 zł
- pomoc społeczna - 1.345.974 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, utrzymanie
porządku i zieleni, oświetleniedróg i placów 330.245 zł
- kultura, biblioteki i sport - 376.000 zł
- bieŜące utrzymanie dróg - 205.990 zł
- ochrona przeciwpoŜarowa, obrona cywilna i zarządzanie
kryzysowe - 140.460 zł
- obsługa długu (odsetki od kredytów i prowizje
bankowe) - 120.000 zł
- wydatki związane z poborem podatków - 71.400 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 57.000 zł
- składki na rzecz Izb Rolniczych, utrzymanie zbiornicy
padłych zwierząt - 16.300 zł
- pozostałe wydatki (utrzymanie grobów wojennych,
rezerwy) - 158.096 zł .
Małgorzata Romańczuk

Dowody osobiste

za darmo
Od dnia 1 stycznia 2010 r. wydanie nowego
dowodu osobistego jest bezpłatne. Jest to
niezaleŜne od tego czy został on zgubiony,
zniszczony lub skradziony. KaŜda pełnoletnia
osoba ma obowiązek posiadania waŜnego
dowodu osobistego zawierającego aktualne
dane. To oznacza, Ŝe po kaŜdej zmianie adresu
zameldowania lub stanu cywilnego trzeba
wymienić dowód osobisty. Jest na to 14 dni.
Wniosek o wydanie nowego dowodu trzeba
złoŜyć takŜe po zagubieniu, zniszczeniu lub
kradzieŜy starego dokumentu oraz 30 dni przed
upływem terminu waŜności dotychczasowego
dokumentu toŜsamości.
Renata Piwko
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI
W dniu 29 grudnia 2009 r. odbyła się XXVIII
Zwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń. Frekwencja
radnych wynosiła 87,6%.
Na sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 2010
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sterdyń na
rok 2010
- w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Sterdyń na rok 2010”
- w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Sterdyń z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok
2010”
- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sterdyń
na rok 2010
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
Gminy Sterdyń na rok 2010
- w sprawie zmian w budŜecie gminy Sterdyń na 2009
rok.
Zmiany w uchwale dotyczą:
Zmian w dochodach z tytułu:
- Zmniejszenia dotacji ze środków UE na zadanie
„Przebudowa drogi gminnej Sterdyń – Dzięcioły
BliŜsze o kwotę 850.000 zł w związku z przeniesieniem
realizacji tego zadania na 2010 r.
- Wykreślenia z planu dotacji w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” na zadanie „Urządzenie
miejsca wypoczynku i rekreacji w Białobrzegach”,
zgodnie z zawartą umowa w dniu 5 listopada br.-aneks
w grudniu przenosi realizację zadania na 2010 r. –
kwota 321.821 zł.
- Wykreślenia z planu dotacji w ramach Komponentu B
na doposaŜenie boiska kwoty 70.000 zł, gdyŜ zadanie
to nie zostało zrealizowane.
- Zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaŜy składników
majątkowych 3.000 zł
- Zwiększenia dochodów własnych w kwocie 41.713 zł.
z tytułu. podatków odsetek , kar i róŜnych dochodów.
Dokonuje się zmian planu wydatków w następujący
sposób;
- Dział 600 – Transport i łączność
Wprowadza się plan na zakup ciągnikowego pługu do
odśnieŜania- kwota 4.000 zł. Zmniejsza się plan na
2009 na zadnie „Przebudowa drogi gminnej Sterdyń –
Dzięcioły BliŜsze kwotę 960.012 zł, przenosząc
jednocześnie tę kwotę na 2010 rok.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Zmniejsza się plan o 122.000 zł. Na zadanie
„Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w
Sterdyni, jednocześnie przenosząc te wydatki na 2010

rok
- Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zmniejsza się plan o 137.000 zł na zadanie
„DoposaŜenie boiska wielofunkcyjnego przy szkole
podstawowej w Sterdyni”, poniewaŜ zadanie to nie
zostało zrealizowane w 2009 r.
ze względu na
późny termin ogłoszenia naboru wniosków o
dofinansowanie w ramach Komponentu B. W b.r.
wykonano dokumentację techniczną i ogłoszono
przetarg, w którym nie wyłoniono wykonawcy ( oferty
cenowe były zbyt wysokie). Pozostały plan
przeniesiono do 2010r.
- Dział 852 – Pomoc społeczna
Zwiększa się plan na wydatki związane ze zwrotem
odsetek od zasiłku rodzinnego, które zostały wpłacone
do budŜetu przez dłuŜnika – 100 zł.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska.
Zmniejsza się plan na zadanie „Urządzenie miejsca
wypoczynku i rekreacji w Białobrzegach”, przenosząc
jednocześnie kwotę 509.696zł na 2010 rok, gdyŜ umowa
o dofinansowanie ze środków UE została podpisana
w listopadzie i nie moŜliwe było zrealizowanie projektu
w 2009 roku.
W pozostałych działach zmniejsza się plan
wydatków bieŜących o kwotę 48.000 zł.
PoniewaŜ dochody zmniejszyły się o kwotę 1.197.108
zł, a wydatki o 1.772.608 zł, powstałą róŜnicę w kwocie
575.500 zł przeznacza się na zmniejszenie kredytów
planowanych na zadania inwestycyjne. Planowane
i zaciągnięte kredyty i poŜyczki w 2009 roku wynoszą
1.536.000zł.
Pan Adam Góral – Przewodniczący Rady Gminy
Sterdyń oraz Pan Czesław Marian Zalewski – Wójt
Gminy złoŜyli wszystkim obecnym najserdeczniejsze
Ŝyczenia z okazji Świąt BoŜego Narodzenia oraz
zbliŜającego się Nowego Roku.
Michał Krysiak

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Sterdyni
informuje
o moŜliwości skorzystania z dofinansowania
z WFOŚ i GW
na
wymianę
pokryć
dachowych z eternitu w roku 2010.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z pracownikami w pok. Nr 4 lub 5 tutejszego
Urzędu Gminy lub z sołtysem.
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DOSTOJNY JUBILEUSZ
W kościele pw. Św. Anny
w Sterdyni została odprawiona Masza
święta w intencji Dostojnej Jubilatki.
Uroczystość odbyła się w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni.
śyczenia zdrowia i wszelkiej
pomyślności oraz gratulacje złoŜył
Czesław Marian Zalewski Wójt Gminy
Sterdyń.
Do Ŝyczeń dołączył się takŜe:
- Tadeusz Pałka – sołtys wsi Kuczaby
- pracownicy GOPS
- Małgorzata Steć – Z-ca Kierownika
USC
- Michał Krysiak – pracownik Urzędu
Gminy
- rodzina jubilatki 2 córki, syn, wnuki
i prawnuki

- mieszkańcy wsi i sąsiedzi.
Pani Marcjanna Abramczuk z d.
Chędoska urodziła się 9 stycznia 1910
r. w miejscowości Dzięcioły Dalsze. Po
wyjściu za mąŜ Pani Marcjanna
zamieszkała razem z męŜem w
miejscowości Kuczaby. Urodziła
trójkę dzieci. Wcześnie owdowiała
i trud wychowywania dzieci spoczął na
jej barkach. Mimo przeciwności losu i
tragicznych wydarzeń Pani Marcjanna
nadal tryska humorem, a jej optymizm
udziela się tym, którzy Ją znają.
Jej receptą na długowieczność jest
praca i optymizm.
Małgorzata Steć Z-ca
Kierownika USC

STATYSTYKA w 2009 r.
W 2009 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sterdyni
sporządzono:
- 21 aktów małŜeństw,
- 35 aktów zgonu.
W gminie Sterdyń zmarło ogółem 84 osoby, w tym 49
aktów zgonu sporządzono w innych Urzędach Stanu
Cywilnego (akt zgonu sporządza się w tym Urzędzie Stanu
Cywilnego, na terenie którego działania nastąpił zgon).
- urodziło się 37 dzieci,
- zameldowało się na pobyt stały – 31 osób,

Apel
o odśnieŜanie dachów budynków
Na najbliŜsze dni prognozy zapowiadają zmienną
pogodę. Gdy wzrasta temperatura, pokrywa śnieŜna,
spowodowana obfitymi opadami śniegu, robi się coraz
cięŜsza, stwarzając zagroŜenie awarii a nawet katastrofy.
Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych –
w szczególności kompleksów wielkopowierzchniowych
– są zobowiązani ustawowo przez prawo budowlane do
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom
przebywającym na ich terenie.
Niedopełnienie
obowiązku
zapewnienia
bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie
kompleksów jest zagroŜone karami przewidzianymi
przez art. 91a Prawa budowlanego, w tym karą
pozbawienia wolności.

- wymeldowało się z pobytu stałego –
71 osób,
- na pobyt czasowy zameldowało się 31 osób (z pobytu stałego na pobyt
czasowy),
- zameldowało się 58 osób.
Z powyŜszych danych wynika, Ŝe przyrost
naturalny uzyskał wynik ujemny.
Na dzień 31 grudnia 2009 r. liczba
ludności w gminie wyniosła 4626 osób.
Małgorzata Steć

LICZBA OSÓB W POSZCZEGÓLNYCH
GRUPACH WIEKOWYCH
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Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania
– Tygiel Doliny Bugu”
Stowarzyszenie
„Lokalna
Grupa Działania – Tygiel Doliny
Bugu”ogłasza
konkurs
nr
TDB/4.1/413/I/09 o moŜliwości
składania
wniosków
za
pośrednictwem Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania – Tygiel
Doliny Bugu” o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 WdraŜanie Lokalnych Strategii
Rozwoju
dla
MAŁYCH
PROJEKTÓW tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania osi 3 ale
przyczyniają się do osiągnięcia

celów tej osi - limit dostępnych
środków: 700.000,00zł.

Termin składania wniosków:
od 30 grudnia 2009r. do 28 stycznia
2010r.
Miejsce składania wniosków:
Beneficjenci zainteresowani udziałem
w konkursie składają wypełnione
wnioski wraz z załącznikami
bezpośrednio w biurze
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul.
Warszawska 51, lok.7 w poniedziałek
od godz. 8.00 do 16.00, wtorek-piątek
od godz. 7.30 do 15.30.

Wnioski
nadsyłane
drogą
pocztową, faksem, e-mail lub w inny
sposób nie będą uwzględniane.
O terminie złoŜenia wniosku
decyduje data wpływu do biura
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
Formularz wniosku o przyznanie
pomocy dostępny jest w wersji
elektronicznej na stronie internetowej
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania – Tygiel Doliny Bugu”
www.tygieldolinybugu.pl oraz na
stronie samorządu województwa
podlaskiego www.wrotapodlasia.pl.

Z INWESTYCJI
1. W miesiącu grudniu zakończono
budowę oświetlenia ulicznego na
odcinku 300 m w miejscowości
Kiełpiniec. Ustawiono 7 słupów
oświetleniowych i zamontowano 5
opraw wraz z przewodem
oświetleniowym za kwotę ok.
18.000 zł. RównieŜ w sołectwie
Kol. Lebiedzie zamontowano na
odcinku
1
kilometra
6
kompletnych
opraw
wraz
z przewodami oświetleniowymi za
kwotę ok. 18.000 zł.
2. Zakupiono pług do odśnieŜania
śniegu do ciągnika.
3. Pod koniec grudnia został
uchwalony budŜet gminy Sterdyń
na rok przyszły.
Zaplanowano
inwestycje
w większości wielomilionowe na
łączną kwotę około dziesięciu
milionów zł. Przygotowania do ich
realizacji trwały kilka lat. Większość
zaplanowanych
środków
finansowych będą to pieniądze
pozyskane z zewnątrz, głównie z:
- Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego 2007-2013
 Priorytetu III Regionalny System
Transportowy działanie 3.1

Infrastruktura drogowa,
 Priorytetu IV Środowisko,
zapobieganie
zagroŜeniom
i energetyka Działania 4.4
Ochrona przyrody, zagroŜenia,
systemy monitoringu,
- Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
 osi III działania 2 Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej,
 osi III działania 3 Odnowa
i rozwój wsi,
 osi IV Leader.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
- Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
- Kredytów bankowych.
Łącznie planuje się pozyskać
z zewnątrz na inwestycje ponad sześć
milionów
złotych
pieniędzy
bezzwrotnych.
Kumulacja zadań nastąpiła
w związku ze składanymi wnioskami
o dofinansowanie. Niektóre wnioski
były składane w 2008 r. i do dnia
dzisiejszego jeszcze nie ma
rozstrzygnięcia, niektóre zostały
rozpatrzone pozytywnie a umowy o

dofinansowanie zostały podpisane
w miesiącu listopadzie i grudniu
2009r.
Wykonane
większości
inwestycji było planowane na 2009 r.,
jednak z uwagi na brak rozstrzygnięcia
co
do
pozyskania
środków
pienięŜnych z zewnątrz ich realizacja
została przesunięta na rok przyszły.
Gmina
bez
decyzji
o
dofinansowaniu nie mogła przystąpić
do realizacji zadań inwestycyjnych,
było to zbyt ryzykowne dla budŜetu
gminu.

4. Przypominamy o obowiązku
z
ustawy
wynikającym
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w
gminach.
Dotyczy
on
wszystkich
właścicieli,
których
nieruchomości są połoŜone
bezpośrednio przy drogach
publicznych,
którzy
są
zobowiązani do oczyszczania
chodników ze śniegu i błota
pośniegowego.
Urszula Woźniak
Marlena Stańczyk
Paweł Pędzich

6

Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ

Świadczenie pielęgnacyjne bez względu na dochód rodziny
Rząd przyjął zmiany do ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2009 roku , Nr 219 , poz.1706
).Wprowadzone zmiany zakładają,
Ŝe od dnia 1 stycznia 2010 roku
kaŜdy, kto zrezygnuje z pracy, by
opiekować się niepełnosprawnym
dzieckiem otrzyma wsparcie
niezaleŜnie od dochodu rodziny.
Dotychczas
świadczenie
pielęgnacyjne przysługiwało, gdy

dochód rodziny nie przekraczał kwoty
583 zł na osobę. Od 1 stycznia 2010
roku, kiedy zmiany do ustawy wejdą
w Ŝycie, świadczenie to będzie
przysługiwało bez względu na
osiągane dochody rodziny. Będzie
przyznawane
na czas trwania
orzeczenia.
Nowelizacja ustawy określa
równieŜ krąg osób uprawnionych do
świadczeń pielęgnacyjnych. W
pierwszej kolejności będą one

przysługiwały matce lub ojcu dziecka.
O
przyznanie
świadczenia
pielęgnacyjnego będą mogły ubiegać
się równieŜ inne osoby, na których
ciąŜy obowiązek alimentacyjny, ale
tylko wówczas, gdy krewny I stopnia
nie będzie mógł sprawować osobistej
opieki lub gdy nie będzie krewnych I
stopnia.
Wiesława Tymińska

Wigilia w świetlicy

Gminne Centrum Informacji

W dniu 18
grudnia 2009
roku
w
świetlicy
socjoterapeutyc
znej znajdującej
się w hali
sportowej przy
ul. Lipowej w
Sterdyni odbyła
się
wigilia
zorganizowana przez wychowawcę świetlicy Annę
Dyoniziak dla wychowanków i zaproszonych gości. Swoją
obecnością zaszczycili nas Pan Wójt Czesław Marian
Zalewski, Pani Sekretarz Renata Piwko, Panie Dyrektor
Zespołu Szkół w Sterdyni : GraŜyna Binduła i Iwona
Ferenc, oraz współpracujący ze świetlicą Pan Paweł
Wyszyński nauczyciel wychowania fizycznego.
Spotkanie rozpoczęto przygotowanym przez
wychowanków świetlicy przedstawieniem jasełkowym,
które przybliŜyło tradycje i zwyczaje związane ze świętami
BoŜego Narodzenia.
Następnie wychowawca świetlicy, Pan Wójt i Pani
Dyrektor złoŜyli świąteczne Ŝyczenia wychowankom i
przybyłym gościom, dzieląc się ze wszystkimi opłatkiem.
Po podzieleniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do
wigilijnego stołu.
Na zakończenie spotkania dzieci śpiewały kolędy, a
następnie otrzymały drobne upominki.
Spotkanie odbyło się w miłej, świątecznej atmosferze.

informuje:
Od 15 stycznia 2010 r. będzie moŜna ubiegać się o
przyznanie dopłaty z tytułu zuŜytego do siewu materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
(zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15
lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r.):
• zbóŜ ozimych, zbóŜ jarych, roślin strączkowych,
ziemniaka, mieszanek zboŜowych i pastewnych.
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów wynoszą
odpowiednio:
- 100,00 zł - w przypadku zbóŜ, mieszanek zboŜowych i
pastewnych,
- 160,00 zł - w przypadku roślin strączkowych,
- 500,00 zł - w przypadku ziemniaka.
Wnioski moŜna składać w terminie od 15 stycznia
2010 r. do 15 lipca 2010 r. wraz z fakturami za materiał
siewny zakupiony jesienią 2009 r. i wiosną 2010 r.
Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zuŜytego do
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis
w rolnictwie" oraz aktualny wzór wniosku o przyznanie
dopłaty z tytułu zuŜytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej
charakter pomocy de minimis w rolnictwie znajdują się
na stronie ARR
http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=01593
UWAGA: W 2010 r. obowiązuje NOWY WZÓR
WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
Opr. Anna Kowalska

Wychowawca świetlicy
AnnaDyoniziak
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