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

Najlepsze ¿yczenia

Z

drowia, 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
Panu Sławomirowi Złotkowskiemu
- Sołtysowi miejscowości Grądy,
Panu Słowomirowie Kempa
- Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łazowie,
Pani Iwonie Ferenc
- Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Iwonie Sarna
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Zuzannie Ceglarz
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Zuzannie Chendoszko
- Sołtysowi Seroczyna
oraz
wszystkim
mieszkańcom
Gminy
obchodzącym uroczystość imienin w dniach 10 30 maja 2012 roku..

16 maja 2012 r.

W numerze:
 Samorządowe Wieści
W dniu 27 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Sterdyni odbyła się
XIII Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Strona 2
 Konkurs „Zostań przyjacielem ptaków”

rozstrzygnięty
Po raz dziesiąty uczniowie Zespołu Szkół w Sterdyni
wzięli udział w Projekcie Edukacji Przyrodniczej „Zostań przyjacielem ptaków” organizowanym przez
Tygodnik Siedlecki.
Strona 3
 60 lat OSP w Kamieńczyku
W niedzielę 6 maja br. w Kamieńczyku uroczyście
obchodzono Gminne Święto StraŜaka połączone z
jubileuszem 60-lecia powstania Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Kamieńczyku.
Strona 4
 Inwestycje realizowane na terenie gminy

Sterdyń
Trwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej w
Paderewku, Dzięciołach Dalszych, nawierzchni ciągów
pieszych na skwerach w Sterdyni oraz
termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.
Strona 6
 Dzień Samorządu Terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego - polskie święto,
obchodzone corocznie 27 maja, uchwalone przez Sejm
RP w 2000 r. Dzień ten upamiętnia pierwsze wybory
samorządowe z 27 maja 1990 r.
Strona 7
 Komunikaty i informacje
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 27 kwietnia 2012 r. o
godz. 9.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Sterdyni odbyła się
XIII Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Frekwencja radnych wynosiła 93,3%.
Po przyjęciu porządku obrad Rada
Gminy
przyjęła
następujące
informacje oraz sprawozdania:
- o ocenie zasobów pomocy
społecznej dla Gminy Sterdyń,
- o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie gminy
Sterdyń w 2011 r.
- z realizacji „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla
gminy Sterdyń za rok 2011”,
- z realizacji „ Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla
gminy Sterdyń za rok 2011”.
Rada Gminy Sterdyń na sesji
podjęła następujące uchwały:
- w sprawie przystąpienia Gminy
Sterdyń do projektu kluczowego
realizowanego przez samorząd
Województwa Mazowieckiego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2013,
działania II – Przyśpieszenie eRozwoju
Mazowsza,
poddziałania 2.2 Rozwój e-usług
pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu
w ramach Mazowieckiej sieci
Społeczeństwa Informacyjnego
„M@zowszanie”.
Rada
Gminy
Sterdyń
zaakceptowała stanowisko Wójta
Gminy dotyczące uczestnictwa
Gminy w w/w projekcie przyjmując
jednocześnie, Ŝe celami projektu są:
1) wytworzenie e-usług na platformie
projektu;
2) utworzenie Mazowieckiej Sieci
Społeczeństwa Informacyjnego
„M@zowszanie”
w ramach
której, tworzone będą punkty
umoŜliwiające mieszkańcom
Gminy dostęp do komputera
i Internetu;
3) aktywizacja obywateli oraz
przedsiębiorców w procesach

inwestycyjnych.
- w sprawie przyjęcia programu
opieki
nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Sterdyń w 2012 roku.
-w
sprawie
określenia
przystanków komunikacyjnych
na terenie gminy Sterdyń,
warunków i zasad korzystania z
tych przystanków.
Warunki
korzystania
z przystanków.
1. Z przystanków komunikacyjnych
korzystać mogą wyłącznie
przewoźnicy będący operatorami
publicznego
transportu
zbiorowego oraz przedsiębiorcy
uprawnieni do prowadzenia
działalności w zakresie przewozu
osób zwani dalej przewoźnikami.
2.Udostępnienie
operatorom
lub przewoźnikom przystanków
komunikacyjnych,
których
właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Sterdyń, następuje na
podstawie stosownej umowy
zawartej pomiędzy operatorem lub
przewoźnikiem, a Gminą Sterdyń.
Zasady korzystania z przystanków
1.Operatorzy
i
przewoźnicy
wykonujący
przewozy
w krajowym
transporcie
drogowym zobowiązani są do:
1) zatrzymywania pojazdu na
początku zatoki przystankowej, a
w przypadku jej braku w taki
sposób, aby nie ograniczać
przepustowości i nie blokować
przystanku
dla
innych
uŜytkowników,
2) podjeŜdŜania jak najbliŜej
krawęŜnika celem umoŜliwienia
wsiadania osobom starszym i
niepełnosprawnym.
2. Zabrania się postoju ponad czas
potrzebny do obsługi pasaŜerów.
3. Rozkłady
jazdy
środków
transportu
poszczególnych
przedsiębiorców (operatorów i
przewoźników) są podawane do
publicznej wiadomości na

wszystkich
wymienionych
w rozkładzie jazdy przystankach
komunikacyjnych. KaŜdy rozkład
jazdy zawiera nazwę operatora lub
przewoźnika i ewentualnie jego
logo.
4. Umieszczenie tablicy z rozkładem
jazdy oraz jej utrzymanie
w naleŜytym stanie technicznym
naleŜy
do
przedsiębiorcy
(operatora, przewoźnika).
5. Rozkład jazdy (wymiary tablicy,
grafika, sposób montaŜu) podlega
uzgodnieniu z Gminą Sterdyń.
6. Zabrania się umieszczania na
przystankach innych informacji
lub reklam niŜ te, które dotyczą
rozkładu jazdy.
7. Rozkład jazdy uwzględnia
wyłącznie
przystanki
komunikacyjne określone przez
operatora lub przewoźnika.
8. Przedsiębiorca
korzystający
z przystanku zobowiązuje się do:
- powiadamiania zarządzającego
przystankami o zmianie rozkładu
jazdy i ilości przystanków,
z których korzysta.
- w sprawie zaciągnięcia poŜyczki
z budŜetu
państwa
na
wyprzedzające finansowanie
w ramach PROW 2007 - 2013.
Rada
Gminy
postanowiła
zaciągnąć poŜyczkę na następujące
zadania:
1)Remont świetlicy wiejskiej
w Dzięciołach Dalszych oraz
zakup wyposaŜenia – 44 262 zł.
2)Remont świetlicy wiejskiej
w Paderewku
oraz
zakup
wyposaŜenia – 41 811 zł.
3)Teren rekreacyjno sportowy
elementem integracji mieszkańców
sołectwa Stare Mursy – 103 190 zł.
- w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2012 – 2020.
- w sprawie zmian w budŜecie gminy
Sterdyń na 2012 rok.
W planie dochodów dokonuje
się następujących zmian:
Zwiększa się plan z tytułu:
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- dochodów z budŜetu UE na zadanie
wykonane w latach wcześniejszych
pn. „Przebudowa drogi gminnej
Paderewek - Łazówek- 113.502 zł.,
- dotacji z budŜetu UE na remont
świetlic w Dzięciołach Dalszych
i Paderewku – 86.073 zł..
- dotacji z budŜetu UE na teren
rekreacyjno sportowy w Mursach –
103.190 zł.,
- dochodów własnych (podatku
rolnego i dywidendy)- 97.200 zł.
Zmniejsza się plan z tytułu:
- udziałów w podatku dochodowym
od osób fizycznych o 50.127 zł.,
Części oświatowej subwencji o
270.508 zł.
Ogółem dochody wzrastają o
79.330 zł.
W planie wydatków dokonuje
się następujących zmian:
W dziale 010 - zwiększa się plan o
kwotę 5.200 zł. na zadanie „Budowa
sieci kanalizacyjnej do wsi Dzięcioły
BliŜsze, Dzięcioły Dalsze, Chądzyń,
Stelągi, Golanki”.
W dziale 700 – zmniejszenie
planu po rozstrzygnięciu przetargu na
zadanie „Kształtowanie centrum wsi

Sterdyń” –kwota 85.311 zł.
i wprowadzenie
zadania
„Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej
w
Łazowiedokumentacja”- kwota 8.000 zł.
W dziale 750- zwiększenie planu
na składki na ubezpieczenie
społeczne w związku ze wzrostem
składek na ubezpieczenia społeczne
o 2% - kwota 16.000 zł. oraz 518 zł
na opłatę komorniczą. Poza tym
przenosi się plan zadania „Rozwój eusług w powiecie sokołowskim” do
działu 600 w związku z nową
interpretacją i podpisaniem aneksu
do umowy, a jednocześnie zmniejsza
się wydatki na ten cel o kwotę
3.236 zł.
W dziale 854- zabezpieczenie
planu na wypłatę stypendiów dla
uczniów, w tym ZSP w Łazowie
1.000 zł i ZS w Sterdyni 1.000 zł
Dział 921 – zmniejszenie planu
po rozstrzygnięciu przetargów na
remonty świetlic w Dzięciołach
Dalszych i w Paderewku – kwota
34.548 zł.
Dział 926 - zmniejszenie planu po
rozstrzygnięciu przetargu na zadanie
pn „ Teren rekreacyjno – sportowy

elementem integracji mieszkańców
sołectwa Stare Mursy” – kwota
90.010 zł.
Ogółem dochody zwiększa się o
79.330 zł., wydatki zmniejsza się o
181.387 zł. Przychody zwiększa się o
189.263
zł.
(poŜyczka
na
wyprzedzające finansowanie świetlic
i terenu rekreacyjnego w Mursach)
oraz zmniejsza się plan kredytów o
277.017 zł.
Rozchody zwiększa się o kwotę
189.263 zł (spłata poŜyczki na
wyprzedzające finansowanie świetlic
i terenu rekreacyjnego w Mursach)
oraz zmniejsza się plan na spłatę
poŜyczek o kwotę 16.300 zł. w
związku z umorzeniem w WFOŚi
GW.
Michał Krysiak

Konkurs „Zostań przyjacielem ptaków” rozstrzygnięty

Po raz dziesiąty uczniowie
Zespołu Szkół w Sterdyni wzięli
udział w Projekcie Edukacji
Przyrodniczej - „Zostań przyjacielem
ptaków” organizowanym przez
Tygodnik Siedlecki.
Udział w projekcie polegał na
systematycznym dokarmianiu ptaków
w okresie zimowym, gromadzeniu
karmy, budowaniu karmników,
prowadzeniu
dzienniczków

obserwacji,
przekazywaniu
meldunków
i
dostarczaniu
dokumentacji organizatorom.
W dnu 27 kwietnia br. na auli
Instytutu Biologii UPH w Siedlcach
odbyło się uroczyste podsumowanie
konkursu.
W tegorocznej edycji konkursu
wzięło udział 51 uczestników. Jurorzy
oceniali prace wg następujących
kryteriów: zawartość merytoryczna,
meldunki, prace plastyczne, zdjęcia
i opracowania multimedialne.
Wśród nagrodzonych, sześciu
uczestników otrzymało maksymalną
liczbę punktów, w tym Zespół Szkół
w Sterdyni oraz Natalia Gajowniczek
– uczennica ZS w Sterdyni.
Opiekunem uczniów jest Jadwiga
Szymańska – nauczyciel SP

w Sterdyni.
Nagrodę specjalną (aparat
fotograficzny), przyznaną przez
organizatorów otrzymał Jarosław
Zieliński - uczeń Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Łazowie.
Zwycięzcy otrzymali nagrody
w postaci wysokiej jakości lornetek,
ufundowane przez Czesława
Mariana Zalewskiego - Wójta
Gminy Sterdyń.
Gratulujemy.
Anna Kowalska
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OBCHODY ŚWIĘTA STRAśAKA
60 LAT OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W KAMIEŃCZYKU
W niedzielę 6 maja br.
w Kamieńczyku
uroczyście
obchodzono Gminne Święto StraŜaka
połączone z jubileuszem 60-lecia
powstania Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Kamieńczyku.
Obchody Święta rozpoczęły się
mszą św. w kościele parafialnym
w Łazówku.
Następnie wszyscy zebrani udali
się do miejscowości Kamieńczyk,
gdzie w asyście straŜackiej Orkiestry
Dętej odbył się przemarsz pocztów
sztandarowych
jednostek
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych,
przybyłych gości, jednostek OSP
z terenu gminy przed budynek
remizy, gdzie odbyła się oficjalna
część uroczystości.
Zaproszonych gości powitał
pełniący funkcję Prezesa Zarządu
Gminnego Związku Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych - Czesław Marian
Zalewski – Wójt Gminy Sterdyń.
W imieniu Gminy Sterdyń złoŜył
druhom
z
jednostki
OSP
w Kamieńczyku
najlepsze
jubileuszowe gratulacje. śyczenia
z okazji Święta StraŜaków skierował
takŜe do wszystkich druhów. Wójt
podziękował straŜakom - ochotnikom
za wzorową słuŜbę oraz za ich
społeczne zaangaŜowanie w niesienie
pomocy ludziom, których spotykają
róŜnorodne zagroŜenia.
W uroczystości udział wzięli:
Ewa Orzełowska - Członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego,
Dariusz Napiórkowski - Dyrektor
Delegatury
Urzędu
Marszałkowskiego w Siedlcach,
Tomasz Skrzyczyński - Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Stefan
Todorski - Wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
Dyrektor Biura Terenowego ZOSP
RP w Siedlcach, Krystyna
Mikołajczuk Bohowicz - Członek
Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego
Związku

Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP,
Wójt Gminy Repki, Piotr śebrowski
- Prezes Zarządu Powiatowego Banku
Spółdzielczego w Sokołowie
Podlaskim, radni Gminy Sterdyń,
kierownicy zakładów, instytucji,
jednostek organizacyjnych Gminy
Sterdyń, straŜacy z poszczególnych
jednostek Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych z terenu Gminy Sterdyń
oraz mieszkańcy.
Krótką charakterystykę jednostki
OSP Kamieńczyk przedstawił Prezes
tej jednostki - Bogdan Boruta.
Komendant Gminny OSP Andrzej Pogorzelski złoŜył meldunek
Wiceprezesowi Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP –
Stefanowi Todorskiemu.
Podczas
Uroczystości
wyróŜniającym się druhom wręczono
odznaczenia.
• ZŁOTY MEDAL „ZA ZASŁUGI
DLA
POśARNICTWA”
otrzymali:
1. Czesław Chędoska s. Jana
2. Marian Chedoszka s. Władysława
3. Franciszek Wincenciak s. Józefa
4. Stanisław Augustyniak s. Mariana
5. Tadeusz Siedlecki s. Stanisława
6. Tadeusz Pałka s. Henryka
7. Andrzej Szajko s. Ludwika
8. Jan Makowiecki s. Stanisława
• SREBRNY
MEDAL
„ZA
ZASŁUGI
DLA
POśARNICTWA” otrzymali:
1. Jerzy Romańczuk s. Stanisława
2. Andrzej Zembrowski s. Stanisława
3. Marcin Ratyński s. Romana
4. Andrzej Waszczuk s. Jana
5. Mariusz Buczyński s. Janusza
6. Jerzy Krysiak s. Józefa
• BRĄZOWY
MEDAL „ZA
ZASŁUGI
DLA
POśARNICTWA” otrzymali:
1. Bogdan Boruta s. Stanisława
2. Jarosław Zbiejcik s. Józefa
3. Sławomir Chędoska s. Czesława
4. Henryk Aseńczuk s. Eugeniusza
5. Eugeniusz Rybak s. Stanisława
6. Józef Chędoszka s. Eugeniusza
7. Zdzisław Zdunek s. Bronisława
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8. Stanisław Chmiel s. Antonieg
9. Sławomi Wilk s. Franciszka
10. Jerzy Romańczuk s. Mariana
11.Andrzej Dyoniziak s. Eugeniusza
12.Rafał Wyszyński s. Marka
13.Sylwester Zembrowski s.
Andrzeja
14.Jacek Kościuszko s. Wacława
15.Józef Boruta s. Władysława
16.Adam Kobryń. Zygmunta
• ODZNAKĘ
STRAśAK
WZOROWY otrzymali:
1. Jakub Dec
2. Stanisław Jurczak
3. Sławomir Jurczak
4. Zbigniew Zawadzki
5. Michał Krysiak
6. Adam Kazimierczuk
7. Wojciech Wilk
8. Robert Mateusiak
9. Paweł Kozłowski
10.Jarosław Radomski
11.Mirosław Steć
12.Sławomir Wilk
13.Paweł Witkowski
14.Adam Góral
15.Grzegorz Kierył
16.Andrzej Dyoniziak
17.Adam Zieliński
18.Paweł Krysiak
19.Robert Boruta
20.Arkadiusz Chędoszka
21.Piotr Chędoszka
22.Krzysztof Zieliński
23.Jarosław Mastalerczuk
24.Adam Szajko
25.Andrzej Szajko
26.Marcin Waszczuk
27.Radosław Rycia
28.Ignacy Ratyński
29.Marcin Okuniewski
30.Łukasz Ratyński
Odznaczenia wręczyli: Stefan
Todorski - Wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
Dyrektor Biura Terenowego ZOSP
RP w Siedlcach, Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa
Mazowieckiego,
Krystyna
Mikołajczuk Bohowicz - Członek
Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego
Związku
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP,
Wójt Gminy Repki, Tomasz
Skrzyczyński - Prezes Zarządu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, Piotr śebrowski - Prezes
Zarządu Powiatowego Banku
Spółdzielczego w Sokołowie
Podlaskim, Czesław Marian Zalewski
- Prezes Zarządu Gminnego Związku
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP,
Wójt Gminy Sterdyń.
Wszystkim
odznaczonym
serdecznie gratulujemy i Ŝyczymy
dalszych sukcesów w słuŜbie.
Na zakończenie głos zabrali
zaproszeni goście.
Anna Kowalska
Krótka
charakterystyka
jednostki Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Kamieńczyku
Ochotnicza StraŜ PoŜarna
w Kamieńczyku powstała w 1953
roku. Jej załoŜycielem był druh Jan
Wicenciak. Do 2000-go roku
jednostka funkcjonowała ze zmiennym
poziomem aktywności. Od roku 2001
jednostka OSP w Kamieńczyku
wyraźnie
się
uaktywniła.
Dobudowany został garaŜ. Remiza
straŜacka została wewnątrz i na
zewnątrz wyremontowana. StraŜacy
we własnym zakresie wymienili
pokrycie dachowe na budynku remizy.
W ramach działania 413 WdraŜania
Lokalnych Strategii Rozwoju (PROW
na lata 2007-2011), w zakresie
małych projektów została wymieniona

podłoga w remizie oraz zakupiono
stoły i krzesła.
W roku bieŜącym straŜacy we
własnym zakresie ułoŜyli chodnik
i utwardzili plac przed remizą.
Swój
pierwszy
samochód
jednostka otrzymała w roku 2006.
Obecnie posiada średni samochód
poŜarniczy marki AVIA.
Jednostka OSP Kamieńczyk liczy
obecnie ok. 20 aktywnych członków.
Liderami tej jednostki są: Bogdan
Boruta – Prezes jednostki, radny
i sołtys, Jerzy Krysiak – Naczelnik ,
Czesław Chendoska – straŜak, mentor
tej jednostki.
W bieŜącym roku przypada
jubileusz 60-lecia powstania tej
jednostki.

KOMUNIKAT
do rolników i innych osób stosujących zabiegi agrotechniczne
W związku z okresem ochronnym dla pszczół przypominam o
stosowaniu
środków ochrony
roślin zgodnie z terminami
agrotechnicznymi i zaleceniami producenta umieszczonymi na
opakowaniach środków ochrony roślin.
Chemiczne środki ochrony roślin, toksyczne dla pszczół nie mogą być
stosowane na rośliny kwitnące, nawiedzane przez pszczoły, niezaleŜnie od
tego czy są to rośliny uprawne czy chwasty.
Nie naleŜy zostawiać w miejscach dostępnych dla pszczół otwartych
naczyń ze środkami chemicznymi lub nie wymytych naczyń po środkach
chemicznych a takŜe opakowań po tych środkach.
Ponadto nie naleŜy wylewać cieczy do rowów, unikać tworzenia kałuŜ,
nie myć aparatów do ochrony roślin w otwartych wodach.
W przypadku nie zastosowania się do powyŜszego będą stosowane
środki karne pienięŜne.
Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski
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Inwestycje realizowane na terenie gminy Sterdyń
Rozpoczął się remont świetlicy
wiejskiej
w
Paderewku.
Wykonawcą wyłonionym w drodze
przetargu nieograniczonego jest
P.P.H.U. „IRMA I” z Pogorzeli.

Zakres robót budowlanych obejmuje
wymianę pokrycia dachowego z
eternitu na blachę powlekaną
dachówkową, montaŜ instalacji
odgromowej, wymianę okien oraz
remont klatki schodowej i
pomieszczeń na piętrze.
Remontowana jest takŜe
świetlica wiejska w Dzięciołach
Dalszych. Wykonawcą wyłonionym

w
drodze
przetargu
nieograniczonego jest Zakład Usług
Remontowo – Budowlanych,
Andrzej Samsel W tej świetlicy
remontowany jest równieŜ dach,
wymienione
zostaną
drzwi
wewnętrzne
i
zewnętrzne,
zainstalowana zostanie instalacja
odgromowa.
Z roku na rok pięknieje gminna
miejscowość Sterdyń. W latach
ubiegłych wybudowano kilka
nowych pięknych obiektów (sala
sportowa, zbiornik wodny, blok
Ŝywieniowy),
wykonano
termomodernizację budynków
uŜyteczności
publicznych,
zagospodarowano teren pomiędzy
Ośrodkiem Zdrowia i Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Sportu,
poprawiono
funkcjonalność
stadionu, przebudowano kilka ulic.

Jednak to nie koniec prac
realizowanych w Sterdyni. W roku
bieŜącym
prowadzona
jest
termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy. Wykonawcą tego
zadania jest Zakład Usługowy
Blacharsko – Murarski z Czarnej
Średniej. W ramach zadania
ocieplone zostaną ściany i
fundamenty nowej części budynku
oraz pomalowana elewacja na starym
budynku Urzędu. Dodatkowo
pracownicy gospodarczy zatrudnieni
w Urzędzie Gminy pomalowali dach

na starej części budynku Urzędu, na
nowej
części
dach
został
wymieniony.
Rozpoczęły się takŜe roboty
remontowe nawierzchni ciągów
pieszych na skwerach. Na alejkach
skwerów ułoŜona zostanie kostka
brukowa.
Usunięty
zostanie
Ŝywopłot rosnący wokół nich. Na
temat
usunięcia
Ŝywopłotu

prowadzona była w Urzędzie Gminy
w Sterdyni w okresie od 07 do 20
lutego 2012 roku ankieta, w której
pytano mieszkańców czy powinno się
usunąć Ŝywopłot rosnący wokół
skwerów. Około 100 osób wypełniło
ankiety, w tym 85% osób
wypowiedziało się za jego
usunięciem.
Zadania mają na celu podnieść
atrakcyjność wizualną i funkcjonalną
przestrzeni publicznej.
Termomodernizacja
Urzędu
Gminy oraz remont dachu budynku
finansowane są ze środków własnych
budŜetu gminy. Pozostałe zadania
dofinansowane są ze środków Unii
Europejskiej w ramach PROW 20072013.
Urszula Woźniak
Marlena Stańczyk
Paweł Pędzich

KOMUNIKAT
do rolników, właścicieli posesji i terenów przyleglych do dróg
Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz.2008 z poźn.zm.)
Zwracam się z prośbą o utrzymanie czystości chodników, jezdni (do
połowy jej szerokości) oraz rowów przy drogach.
Apeluję o dbałość, o ład i porządek na posesjach.
Odpady komunalne i gospodarcze oraz nieczystości ciekłe naleŜy
usuwać według określonego prawa i przyjętego przez Radę Gminy
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy”- zgodnie
z zawartą umową z przedsiębiorcą mającym pozwolenie na prowadzenie
tego typu działalności.
Zwracam takŜe uwagę na konieczność właściwego korzystania z dróg
gminnych o nawierzchni Ŝwirowej. Nawierzchnie tych dróg zwłaszcza w
okresie wiosennym są niszczone cięŜkim sprzętem.
W wielu miejscach widoczne jest wyorywanie dróg przy polach. Prace
prowadzone przez Gminę na drogach nie nadąŜają za degradacją dróg
w duŜym stopniu powodowaną niefrasobliwością a często bezmyślnością.
Zadbajmy o wspólne dobro – o czystość w lasach i terenach
przyległych do dróg.
Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski
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DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dzień Samorządu Terytorialnego
– polskie święto, obchodzone
corocznie 27 maja, uchwalone przez
Sejm RP w 2000 r. Dzień ten
upamiętnia
pierwsze
wybory
samorządowe z 27 maja 1990 r. Od
2007 r. katolicką patronką polskich
samorządowców jest Święta Kinga.
Obecnie w Polsce jest 16
województw, 314 powiatów i 65
miast na prawach powiatu oraz 2478
gmin.
Samorząd
terytorialny
–
organizacja społeczności lokalnej
(gmina, powiat) lub regionalnej
(województwo
samorządowe)
i jednocześnie forma administracji
publicznej, w której mieszkańcy
tworzą z mocy prawa wspólnotę
i względnie samodzielnie decydują o
realizacji zadań administracyjnych,
wynikających z potrzeb tej wspólnoty
na danym terytorium i dozwolonych
samorządowi przez ustawy, pod
określonym ustawowo nadzorem
administracji rządowej.
Samorząd
terytorialny jest najwaŜniejszą formą
samorządności rozumianej jako
przesunięcie w obrębie administracji
publicznej
kompetencji
do
załatwiania pewnej grupy spraw, tj.

odebranie ich scentralizowanej
administracji rządowej i powierzenie
ich do samodzielnego rozwiązywania
tej grupie społecznej, której te sprawy
dotyczą.
Dziś trudno sobie wyobrazić
państwo polskie bez samorządów
lokalnych i samorządu regionalnego,
władze samorządowe stały się
waŜnym uczestnikiem przemian,
struktury samorządowe przyczyniły
się
w
sposób
istotny
do
uporządkowania państwa, wyzwoliły
potencjał tkwiący w społecznościach
lokalnych. Samorząd terytorialny w
Polsce, będąc najbliŜszą obywatelom
strukturą administracyjną, pozostaje
jednym z podstawowych segmentów
władzy publicznej. Realizuje w
sposób ciągły i powszechny wiele
róŜnorodnych zadań administracji
publicznej z zakresu zapewnienia
obywatelom
bezpieczeństwa
zewnętrznego,
wewnętrznego
i socjalnego. Zgodnie z art. 16
Konstytucji RP samorząd terytorialny
uczestniczy w sprawowaniu władzy
publicznej.
WyraŜa
się
to
w wykonywaniu nie tylko zadań
własnych,
tj.
przypisanych
jednostkom
samorządu

terytorialnego, lecz takŜe realizacji
zadań zleconych z zakresu
administracji
rządowej.
Funkcjonowanie
samorządu
terytorialnego oraz efektywność
realizacji zadań publicznych stanowi
istotną kwestię w podejmowanych
działaniach Rządu. Przyjęte załoŜenie
samodzielności
samorządu
terytorialnego
oraz
udziału
w dysponowaniu
środkami
publicznymi i związanego z tym
rozdziału kompetencji pomiędzy
administracją samorządową a
rządową
nie
ma
na
celu
przeciwstawienia
sobie
obu
segmentów administracji publicznej,
lecz
zapewnienie
ich
komplementarnego działania.
Z okazji tego Święta wszystkim
osobom, które współtworzyły
i współtworzą Sterdyński Samorząd,
które pracowały i pracują na jego
rzecz, w imieniu Kierownictwa
Urzędu
Gminy
składam
najserdeczniejsze Ŝyczenia wszelkiej
pomyślności,
powodzenia
i satysfakcji w Ŝyciu zawodowym
oraz rodzinnym.
Renata Piwko
Sekretarz Gminy

OGŁOSZENIE
Niniejszym informuję, Ŝe od 2 maja do 1 czerwca
2012 roku AGENCJA RESTRUKTURYZACJI
i MODERNIZACJI ROLNICTWA przyjmuje wnioski o
udzielenie jednorazowej pomocy finansowej (de minimis)
dla rolników i producentów rolnych którzy w okresie
zimowym na przełomie 2011/2012 roku ponieśli szkody
w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania
(w tym w wyniku wymarznięcia).
Wnioski naleŜy składać w Biurach Powiatowych
ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania
lub siedzibę producenta rolnego. Do wniosku rolnik
dołącza swoje oświadczenie o powierzchni upraw
wymagających ponownego obsiania.
Oświadczenie musi być potwierdzone przez
KOMISJĘ TERENOWĄ powołaną na wniosek Wójta
Gminy przez Wojewodę w składzie :
1.Jadwiga Czarnocka - przewodniczący komisji,
2.Adam Fabijańczuk - członek komisji,
3.Monika Niemierka - członek komisji,

4.Wojciech Wiktorzak- członek komisji,
5.Michał Krysiak - członek komisji
Druki wniosków dostępne są:
1.u sołtysa wsi,
2.w Urzędzie Gminy Sterdyń pokój nr 5 lub 8,
3.na
stronie
internetowej
ARiMR
(www.arimr.gov.pl),
4.w biurze powiatowym ARiMR w Sokołowie
Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3.
Stawka pomocy na ponowne obsianie 1 ha upraw
wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy Ŝyta,
jęczmienia, pszenŜyta, pszenicy, rzepaku, rzepiku,
trwałych uŜytków zielonych oraz ozimych upraw
nasiennych.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod nr
telefonu /25/ 787 00 04 wew.35 lub 512453004.
Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski
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INFORMACJA
Urzejmie informuję, iŜ z dniem 14 maja 2011 r.
rozpoczęły się prace nad opracowaniem projektu
„Rocznego programu współpracy samorządu
województwa mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie na 2013 rok”.
Prace toczyć się będą zgodnie z przyjętym
harmonogramem. Udział zainteresowanych podmiotów
pozarządowych w tworzeniu programu współpracy daje

nadzieję na dostosowanie jego treści do potrzeb i planów
sektora pozarządowego na kolejny rok.
Więcej informacji na stronie www.dialog.mazovia.pl.
Wójt Gminy Sterdyń
Czesław Marian Zalewski
W załączeniu:
1) Wzór ankiety konsultacyjnej
2) Formularz propozycji składanych do projektu
3) Komunikat

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK
Jak wyglądać ma współpraca
Samorządu
Województwa
Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi w 2013 roku?
Zapraszamy do współtworzenia
projektu Rocznego programu
współpracy
samorządu
województwa mazowieckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie na
2013 rok.
Pełnomocnik
Marszałka
Województwa Mazowieckiego ds.
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi zaprasza organizacje
pozarządowe
oraz
podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie do udziału w pracach
nad przygotowaniem projektu
Rocznego programu współpracy
samorządu
województwa
mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie na 2013 rok.
ZałoŜeniem w pracach nad
przyszłorocznym
programem
współpracy jest oparcie się na
programie
współpracy

obowiązującym w roku 2012.
Program na 2012 rok dostępny jest na
stronie internetowej Samorządowego
Forum Dialogu Obywatelskiego
www.dialog.mazovia.pl w zakładce
„Program współpracy”.
Uwag do Programu zgłaszać
moŜna
poprzez
wskazanie
konkretnych propozycji zmian w
treści Programu, uzupełnień i
doprecyzowania zapisów, itp. W celu
składania propozycji przygotowany
został formularz konsultacyjny oraz
ankieta. Elektroniczna wersja
formularza i ankiety dostępne są na
stronie: www.dialog.mazovia.pl w
zakładce „Program współpracy” --->
Konsultacje programu na rok 2013.
Formularz i ankietę w wersji
elektronicznej moŜna odesłać na
adres:
dialog@mazovia.pl.
Formularz i ankietę w wersji
papierowej moŜna odesłać pocztą na
adres:
Biuro
Dialogu
Obywatelskiego,
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul.
Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa lub
przekazać pracownikom Urzędu
Marszałkowskiego na spotkaniach
informacyjno konsultacyjnych, w
maju 2012 r. w: Płocku,
Ciechanowie, Radomiu, Warszawie,

Siedlcach i Ostrołęce.
Na podstawie zgłoszonych uwag
i propozycji przygotowany zostanie
projekt Programu, który następnie
poddany zostanie konsultacjom. W
załączeniu przedstawiamy równieŜ
harmonogram
prac
nad
przygotowaniem projektu Programu
współpracy na 2013 rok.
Pełnomocnik
Marszałka
Województwa Mazowieckiego ds.
współpracy z organizacjami
pozarządowymi zaprasza do udziału
we
współtworzeniu
najwaŜniejszego
dokumentu
wpływającego
na
zakres
współpracy
Samorządu
Województwa Mazowieckiego
z sektorem
pozarządowym
w kolejnym roku.
TAMARA BORKOWSKA
Pełnomocnik Marszałka
ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi
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