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OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI MASTERS
W GMINIE STERDYŃ

W niedzielę 10 sierpnia br w
Sterdyni odbył się VI Ogólnopolski
Wyścig Kolarski MASTERS o Puchar
Polski pod patronatem Wójta Gminy
Sterdyń. Organizatorami wyścigu
było Sokołowskie Towarzystwo
Cyklistów.
W wyścigu startowało 77
zawodników w kategoriach: M20,
M30, M40, M50, M60, M70, w
których udział wzięło równieŜ 2
zawodniczki. Honorowym starterem
była Marianna Kobylińska – dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni.
Trasa wyścigu przebiegała przez

miejscowości: Sterdyń – Łazówek –
Paderewek – Kurowice – Zembrów –
Sterdyń.
Kolarze rywalizowali w 6.
kategoriach, mając do pokonania 70
km– kategorie M 20, M 30, M 40, M
50. Natomiast 47 mieli do pokonania
zawodnicy kategorii M 60 i M 70.
W poszczególnych kategoriach
zwycięzcami zostali:
 M 20 Marcin Bartolewski (CTC
Scout Częstochowa)
 M 30 Paweł Pyzikowski (LKK
Lublin)
 M 40 Piotr Pawłowski (KS Ślęza
Sobótka)

W numerze m.in.:

 M 50 Mirosław Mazurowski (JF
DUET Goleniów)
 M 60
Andrzej Ramza
(Warszawski Klub Kolarski)
 M 70
Edmund Grabowski
(Naftokor Gdańsk)
Nagrody w postaci pucharów,
dyplomów i pamiątkowych medali
wręczyła zwycięzcom Marianna
Kobylińska – dyr. GOKiS w asyście
Leszka Rosochackiego i Macieja
WęŜa z STC.
Trasę zabezpieczali straŜacy
z jednostek Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych z terenu Gminy Sterdyń.
Anna Kowalska
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 1 sierpnia 2014 r. o godz. 9.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Sterdyń odbyła się XXXI
Zwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń. Frekwencja
radnych wyniosła 80%.
Po przyjęciu proponowanego porządku obrad Rada
Gminy przyjęła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy i działalności Wójta Gminy Sterdyń za okres
między sesjami Rady Gminy.
Wójt Gminy Sterdyń poinformował, Ŝe 18 lipca
2014 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Policji i Starostwa Powiatowego
oraz mieszkańców Sterdyni poświęcone poprawie
bezpieczeństwa na drodze krajowej w miejscowości
Sterdyń. Na spotkanie zaproszeni byli równieŜ
przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego,
ale niestety nie przyjechali. W czasie spotkania zostały
omówione doraźne sposoby na poprawę bezpieczeństwa,
natomiast docelowo powrócił temat budowy ronda
w Sterdyni. Kilka dni po wspomnianym spotkaniu
zostały przeprowadzone pomiary na terenie Sterdyni.
Teraz naleŜy czekać na efekty tych pomiarów i wydane
w związku z tym decyzje.
W trakcie obrad Rada Gminy przyjęła uchwały:
- w sprawie w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Sterdyń,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Sterdyń oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
Uchwała dotyczy przystanków w Szwejkach,
Lebiedziach, Dzięciołach BliŜszych i Dzięciołach
Dalszych.
- w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu
utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu
Sokołowskiego.
Gmina Sterdyń utworzy okręg wyborczy wspólnie
z gminą Ceranów oraz Miastem i Gminą Kosów Lacki. Z
utworzonego okręgu zostanie wybranych 4 radnych.
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Kredyt zostanie zaciągnięty na pokrycie deficytu
gminy.
- w sprawie przekazania środków finansowych na
Fundusz Wsparcia Państwowej StraŜy PoŜarnej.
Przekazane środki zostaną przeznaczone na zakup
wozu straŜackiego dla Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Sokołowie Podlaskim.
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2014- 2030.
Zwiększa się planowane dochody bieŜące o 22.849
zł, które po zmianie wynoszą ogółem 11.356.865,27 zł.
Zwiększa się planowane wydatki o 22.849 zł, w tym
inwestycyjne o 15.000 zł, bieŜące o 7.849 zł, które po
zmianie wynoszą ogółem 12.425.165,69 zł.
- w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy
Sterdyń na rok 2014.
W planie wydatków dokonuje się następujących
zmian:
W dziale 700- zwiększenie planu wydatków o

4.000 zł na wydatki niekwalifikowane dotyczące zadania
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie”.
Ostateczny plan będzie uregulowany po podpisaniu aneksu
z instytucją dofinansowującą zadanie.
W dziale 754 - wprowadzenie do planu środków
w kwocie 6.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu
specjalistycznego w wyposaŜeniem dla Komendy
Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Sokołowie Podlaski.
W dziale 852 - zwiększenie planu wydatków o 4.900
zł na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy do prac społecznie uŜytecznych na
terenie gminy.
W dziale 921 - zmiana dotacji podmiotowychzmniejszenie o 14.000 zł dotacji dla GOKiS, a zwiększenie
dla biblioteki o 18.000 zł.
W załączniku inwestycyjnym zmienia się nazwy zadań
„Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi Dzięcioły Dalsze
i „Budowa sieci kanalizacyjnej do sołectwa Golankidokumentacji” zastępując słowa do słowem dla.
Plan wydatków ogółem zwiększa się o 18.900 zł.
Agata Łagoda

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STERDYŃ
Niniejszym informuję , Ŝe w dniu 8 września 2014 r.
o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Sterdyń odbędzie się spotkanie informacyjne na temat
nowych zasad przyznawania płatności obszarowych
w latach 2015-2020.
Prowadzący spotkanie – Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Sokołowie Podlaskim.
Nadmieniam, Ŝe od 2015 roku wchodzą w Ŝycie nowe
zasady przyznawania płatności obszarowych. Dlatego
teŜ pojawia się uzasadniona konieczność
przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej która
będzie miała na celu dotarcie z wiedzą do jak
największej liczby potencjalnych odbiorców pomocy.
W związku z powyŜszym organizuję we współpracy
z ARMiR na terenie Gminy Sterdyń spotkanie
informacyjne dla rolników i podmiotów zewnętrznych
z terenu Gminy Sterdyń.

Pomoc materialna dla uczniów
w roku szkolnym 2014/2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sterdyni
informuje, Ŝe w terminie od 1 września 2014 r. do 15
września 2014r. moŜna składać wnioski o przyznanie
stypendiów szkolnych dla uczniów na rok szkolny
2014/2015.
Do pomocy kwalifikują się rodziny, w których
dochód netto w przeliczeniu na 1 członka rodziny wynosi
456 zł. Uprawnienia do pomocy będą ustalane w oparciu
o dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc
złoŜenia wniosku. Druki wniosków o przyznaie pomocy
materialnej dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wiesława Tymińska
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Informacje ogólne dotyczące wyborów samorządowych c.d.
Obywatele polscy mogą głosować i
kandydować w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw
oraz
wójtów,
burmistrzów
i
prezydentów miast, które zostaną
zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.,
pod warunkiem, Ŝe są wpisani do stałego
rejestru wyborców prowadzonego przez
gminę. Wpis do rejestru wyborców obywatela
polskiego następuje:
1) z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na
obszarze gminy na pobyt stały;
2) na wniosek wyborcy złoŜony w urzędzie gminy
właściwym ze względu na jego miejsce stałego
zamieszkania — w przypadku osób stale zamieszkujących
na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, osób
stale zamieszkujących na obszarze gminy pod innym
adresem aniŜeli adres ich zameldowania na pobyt stały
oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających
stale na obszarze gminy.
Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w
głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do rady
gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz
wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ma
obywatel polski, który:
- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- stale zamieszkuje na obszarze danej jednostki samorządu
terytorialnego,
- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym
orzeczeniem Trybunału Stanu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym
orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 3 i 4 oraz§ 2 Kodeksu
wyborczego).
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. MoŜna
być wpisanym tylko do jednego spisu.
Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) w
wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku
województwa ma obywatel polski mający prawo
wybierania w wyborach do tej danej rady. Bierne prawo
wyborcze (prawo wybieralności) w wyborach wójta,
burmistrza, prezydenta miasta ma obywatel polski
mający prawo wybierania w wyborach do rad, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Kandydat na
wójta, burmistrza, prezydenta miasta nie musi stale
zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.
Kandydat na wójta moŜe kandydować w wyborach
na wójta tylko w jednej gminie. Kodeks wyborczy nie
zakazuje natomiast jednoczesnego kandydowania na
radnego i na wójta w tej samej lub innej gminie.
Dopuszczalne jest takŜe jednoczesne kandydowanie na
radnego powiatu lub radnego województwa i na wójta. W
przypadku jednoczesnego wyboru tego samego kandydata
na radnego i na wójta, jego mandat radnego wygasa z mocy
prawa

Głosowanie w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast odbywa się wyłącznie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyborcy głosują w obwodzie
głosowania właściwym dla miejsca ich
stałego zamieszkania, za wyjątkiem
osób przebywających w szpitalach,
domach pomocy społecznej, zakładach
karnych i aresztach śledczych.
Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania
Wyborca zameldowany na pobyt stały na
obszarze gminy, który nie złoŜył wniosku o wpisanie do
stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz
wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny
wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców
w gminie, w której ujęty jest w rejestrze wyborców,
sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla
jego miejsca zamieszkania.
Wyborca zameldowany na pobyt czasowy
(przebywający czasowo), który nie został wpisany do
stałego rejestru wyborców w gminie właściwej dla
miejsca czasowego zameldowania (pobytu) zostanie
ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania
na pobyt stały.
2. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania
• Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu
wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej,
zakładach karnych i aresztach śledczych
usytuowanych na terenie województwa, na obszarze
którego znajduje się gmina, w której wpisani są do
rejestru wyborców zostaną wpisani do spisów
wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania
utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować
w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby
przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie
wyborców.
Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza
informuje, Ŝe w dniu wyborów obwodowe komisje
wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych
wyborców, którzy:
• zostali pominięci w spisie wyborców, jeŜeli
udokumentują, Ŝe stale zamieszkują na terenie danego
obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, Ŝe są
ujęci w rejestrze wyborców, a urząd nie otrzymał
zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania,
• zostali skreśleni ze spisu wyborców dla danego
obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu
wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej,
zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeŜeli
udokumentują, Ŝe opuścili tę palcówkę przed dniem
wyborów.
Opracowała: Renata Piwko
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Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sterdyń” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Gminy Sterdyń
Realizacja projektu jest kolejnym
działaniem Gminy Sterdyń w kierunku
zwiększenie
atrakcyjności
turystycznej gminy. ZałoŜeniem
projektu
jest
urozmaicenie
i wzbogacenie przestrzeni publicznej
poprzez rozbudowę infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej.
W ramach projektu zakupiono
następujące składniki turystyczne:
- WieŜe kwiatowe – 4 szt.;
- Choinka świąteczna – 1 szt.;
- Oświetlenie świąteczne - 24 szt.
z przeznaczeniem do montaŜu na
słupy uliczne w miejscowości
Sterdyń i 4 szt. na zamontowania na
słupy parkowe znajdujące się na
skwerach w Sterdyni;
- Figury zwierząt o rzeczywistych
wielkościach zamontowane na
terenie przy Zespole Szkół
w Sterdyni z zamieszczonymi obok
tabliczkami zawierającymi opis
gatunku – 10 szt.;
- Figury ptaków o rzeczywistych
wielkościach z zamieszczonymi
obok tabliczkami zawierającymi opis
gatunku ustawione na terenie przy
zbiorniku wodnym w Sterdyuni –
20 szt.;
- Tablice o tematyce historycznej – 6
szt. zostało zamontowanych wzdłuŜ
ul. Lipowej w Sterdyni i dot. historii:
Sterdyni, szkoły, parafii, straŜy
poŜarnej, spółdzielczości i zabytków.
Dwie tablice zostały zamontowane
w Łazowie i Paulinowie i opisują
zabytki tam znajdujące się (łączna
liczba tablic 8 szt.).;
- Tablice o tematyce przyrodniczej
ustawione zostały w Kamieńczyku,
Białobrzegach,
Kiełpińcu,
Dzięciołach BliŜszych, Dzięciołach
Dalszych, Lebiedziach, Paderewku
i Seroczynie Kolonia ( łącznie 8
szt.);
- Elementy siłowni zewnętrznej - 6
kompletów
(biegacz–orbitrek,

drabinkę i podciąg do nóg,
wyciskanie siedząc i wyciąg górny,
prostownik pleców, wahadło
i twister, wioślarz). Urządzenia
wyposaŜone w tabliczki z instrukcją
obsługi;
- Folder turystyczny – 500 egz.
Projekt
realizowany
jest
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Sportu w Sterdyni, który
podczas zorganizowanego festynu
w Białobrzegach w dniu 16 sierpnia
2014 r. zapoznał wszystkich
zgromadzonych z ofertą turystyczną
gminy Sterdyń. Informacje przekazane
dotyczyły obecnej bazy turystycznej
gminy oraz powstałej w ramach
realizacji projektu. Partnerem
w projekcie
było
równieŜ
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej, które uczestniczyło
w opracowaniu materiałów do
wydania folderu turystycznego o
gminie Sterdyń.
Całkowita wartość projektu to
kwota około 226.221,62 zł., z tego 85
% kosztów kwalifikowalnych
pochodzi
ze
środków
Unii
Europejskiej w ramach Priorytetu VI
RPO WM 2007 – 2013, działania 6.2
Turystyka.
Urszula Woźniak
Paweł Pędzich
Milena Krasowska
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,,WAKACJE NA WSI”
W Białobrzegach dnia 16
sierpnia 2014r. odbyła się impreza
plenerowa zorganizowana przez
Radę Sołecką Wsi Białobrzegi,
,,Stowarzyszenie Lepsze Jutro
Gminy Sterdyń” oraz Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu
w Sterdyni.
Otwarcia uroczystości dokonała
dyrektor
GOKiS
Marianna
Kobylińska, następnie rozpoczął się
konkurs ,,Moja Mała Ojczyzna” ,
gdzie goście mogli sprawdzić swoją
wiedzę na temat Gminy Sterdyń i
Powiatu Sokołowskiego. Laureatką
została Celina Piwko przed Aliną
Kamińską i GraŜyna Chędoska.
WyróŜnieni otrzymali nagrody
ksiąŜkowe, a zwycięŜczyni dodatkowo
puchar. W tym samym czasie odbywał
się ,,Konkurs Wiedzy o Gospodarce
Odpadami”. Uczestnicy odpowiadali
na pytania dotyczące segregacji śmieci
oraz ochrony ekosystemu. Pierwsze
miejsce ex aequo zajęli Klan Turosów

oraz Edyta Puchalska, kolejnymi
laureatami
zostali:
Magda
Głuchowska, Wojciech Puchalski
oraz Emilia Steć. Zwycięzcy otrzymali
nagrody ksiąŜkowe. Później wykazać
się mogli najmłodsi uczestnicy w
quizie o nazwie ,,Zgaduj Zgadula”.
Największą wiedzą wykazała się
Weronika Patejko przed Oliwią Kierył
i Kingą Patejko. Uczestniczki
otrzymały upominki ksiąŜkowe.
Dzieci mogły się takŜe wykazać
swoim talentem plastycznym biorąc
udział w konkursie na najładniejsze
logo Białobrzeg. Bezkonkurencyjni
okazali się ElŜbieta Stasiuk oraz
Leonid
Radziwon,
kaŜdy
z
uczestników otrzymał ksiąŜkę.
Podczas trwania uroczystości moŜna
było podziwiać ofertę turystyczną
Gminy Sterdyń.
W trakcie koncertu zespołu
DIVERS, goście mogli skosztować
zupy straŜackiej oraz pieczonego
dzika. Dzięki uprzejmości pana

Macieja Mastalerczuka, właściciela
stajni ,,U Macieja” uczestnicy mogli
skorzystać z darmowej przejaŜdŜki
konnej. Sponsorami całego
przedsięwzięcia byli: Tadeusz
Ficiński- firma MEDICMETAL,
Marek Kobyliński oraz Leszek
Murawski.
Marianna Kobylińska

TVP w Sterdyni
Sterdyński Gminny Ośrodek
Kultury
i
Sportu
dnia
19.08.2014roku odwiedziła telewizja
w celu stworzenia materiału o
wykorzystaniu środków z projektu
,,Biblioteka XXI wieku z czytelnią
multimedialną”
Panowie zostali przywitani bardzo
Ŝyczliwie przez dyrektor Mariannę
Kobylińską z wójtem Czesławem
Marianem Zalewskim. Wypowiadali
się oni na temat wykorzystania
środków ze zrealizowanego projektu
oraz korzyści jakie wniósł on do
biblioteki i GOKiS-u. Bardzo duŜym
sukcesem jest komputeryzacja
biblioteki,
która dorównała
podobnym obiektom miejskim.
Nowoczesny sprzęt pozwala na
samodzielne tworzenie plakatów
i zaproszeń oraz na drukowanie
w kolorze czasopisma społecznokulturalnego
,,Nasza
Gazeta
Sterdyniak". Ośrodek stał się bardziej
przyjazny
dla
dzieci,
przy
profesjonalnym nagłośnieniu mogą
poczuć się jak w kinie. Najmłodsi

mogą juŜ nie tylko wypoŜyczać
ksiąŜki, ale równieŜ filmy i bajki.
W ramach rozwoju mieszkańców
gminy 50+ planowane jest szkolenie
z zakresu obsługi komputera. Dorośli
i młodzieŜ dostali szanse na edukację z
wykorzystaniem
nowoczesnych
programów
i
słowników
multimedialnych oraz rzutnika, który
pozwala na odbiór pokazanych
informacji przez szerokie grono
odbiorców. DuŜym udogodnieniem jest
równieŜ laptop oraz kolorowe xero A3.
GOKiS w ramach promowania
swojej działalności na bieŜąco
umieszcza zdjęcia na stronie
internetowej Facebook GOKiS. Z
wyposaŜenia korzystają równieŜ
miejscowe stowarzyszenia. Poprawie
uległa estetyka i funkcjonalność
pomieszczeń, a takŜe samo korzystanie
z biblioteki stało się łatwiejsze dzięki
programowi
bibliotecznemu,
plastikowym kartom oraz czytnikowi.
Panowie z TVP mieli okazję
zaobserwować wykorzystanie tych
dobrodziejstw przez dzieci. Korzystały

one z komputera, oglądały bajkę a
takŜe miały okazję pochwalić się
swoim talentem plastycznym robiąc
przepiękne, papierowe sowy.
Operatorzy uwiecznili równieŜ
wnętrze budynku oraz dzieła
najmłodszych.
Marianna Kobylińska
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Nabór wniosków o przyznanie w 2015 roku
środków z funduszu sołeckiego
sołectwa,
•
wniosek
został przekazany do wójta
Fundusz sołecki to pieniądze,
które mają słuŜyć poprawie po dniu 30 września.
Zadania własne Gminy
warunków Ŝycia mieszkańców gminy.
Zaspokajanie
zbiorowych
O przeznaczeniu funduszu sołeckiego
decydują bezpośrednio mieszkańcy potrzeb wspólnoty naleŜy do zadań
sołectw na zebraniach wiejskich. Za własnych gminy. W szczególności
wykonanie funduszu sołeckiego, zadania własne obejmują sprawy:
podobnie jak całego budŜetu gminy, 1) ładu przestrzennego, gospodarki
nieruchomościami,
ochrony
odpowiada Wójt Gminy.
środowiska i przyrody oraz
Przygotowując wniosek o fundusz
gospodarki wodnej,
sołecki, warto opracować realny
harmonogram przedsięwzięcia i ująć 2) gminnych dróg, ulic, mostów,
placów oraz organizacji ruchu
go we wniosku uchwalonym przez
drogowego,
mieszkańców na zebraniu wiejskim.
Wniosek musi zawierać wskazanie 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji,
usuwania
przedsięwzięć przewidzianych do
i oczyszczania
ścieków
realizacji na obszarze danego
komunalnych,
utrzymania
sołectwa wraz z oszacowaniem
czystości i porządku oraz urządzeń
kosztów i uzasadnieniem. Z zebrania
sanitarnych,
wysypisk
wiejskiego naleŜy równieŜ sporządzić
i unieszkodliwiania odpadów
protokół.
Uchwała
zebrania
komunalnych,
zaopatrzenia
wiejskiego wraz z wnioskiem o
w energię elektryczną i cieplną
przyznanie środków z funduszu
oraz gaz,
sołeckiego, listą obecności oraz
w
zakresie
protokołem przekazywane są przez 3a)działalności
telekomunikacji,
sołtysa do Wójta Gminy Sterdyń.
Pieniądze z funduszu moŜna 4) lokalnego transportu zbiorowego,
wydać na zadania, które w myśl 5) ochrony zdrowia,
ustawy o funduszu sołeckim słuŜą 6) pomocy społecznej, w tym
ośrodków
i
zakładów
poprawie
warunków
Ŝycia
opiekuńczych,
mieszkańców są zadaniami własnymi
gminy oraz są zgodne ze strategią 6a)wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej,
rozwoju gminy.
7)
gminnego
budownictwa
Termin składania wniosków o
mieszkaniowego,
przyznanie
w 2015
roku
8)
edukacji
publicznej,
środków z funduszu sołeckiego
9)
kultury,
w
tym bibliotek gminnych
obowiązuje do 30 września
i innych
instytucji
kultury
2014 r.
oraz ochrony zabytków i opieki nad

Szanowni mieszkańcy!

Wniosek złoŜony po tym
terminie powoduje utratę przez
sołectwo prawa do skorzystania
ze środków funduszu sołeckiego.

Wójt moŜe odrzucić wniosek
tylko wtedy, gdy zawiera błędy
wymienione w ustawie o funduszu
sołeckim, na przykład:
• 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

zabytkami,
10)kultury fizycznej i turystyki,
w tym terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych,
11)targowisk i hal targowych,
12)zieleni gminnej i zadrzewień,
13)cmentarzy gminnych,
14)porządku
publicznego
i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpoŜarowej
i przeciwpowodziowej, w tym
wyposaŜenia i utrzymania
gminnego
magazynu
przeciwpowodziowego,
15)utrzymania gminnych obiektów
i urządzeń
uŜyteczności
publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
16)polityki prorodzinnej, w tym
zapewnienia kobietom w ciąŜy
opieki socjalnej, medycznej
i prawnej,
17)wspierania i upowszechniania
idei samorządowej, w tym
tworzenia
warunków
do
działania i rozwoju jednostek
pomocniczych i wdraŜania
programów
pobudzania
aktywności obywatelskiej;
18)promocji gminy,
19)współpracy i działalności na
rzecz
organizacji
pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536, z późn. zm.),
20)współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych
państw.
Anna Kowalska

Zbiórka zuŜytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych (meble)
3 września 2014 r.(środa) od godziny 7.00
Rejon I - Sterdyń, Lebiedzie, Dzięcioły BliŜsze, Dzięcioły Dalsze,
Kolonia Seroczyn, Seroczyn.
4 września 2014 r.(czwartek) od godziny 7.00
Rejon II - Białobrzegi, Kiezie, Chądzyń, Dzięcioły Kolonia, Golanki,
Grądy, Kamieńczyk, Kiełpiniec, Kuczaby, Lebiedzie Kolonia, Łazów,
Łazówek, Matejki,Nowe Mursy, Stare Mursy, Paderewek,Paderewek
Kolonia, Paulinów, Nowy Ratyniec, Stary Ratyniec, Sewerynówka, Stelągi,
Stelągi Kolonia, Szwejki, Zaleś.
Odpady naleŜy wystawić przed posesją.
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INFORMACJA DLA RODZICÓW!
Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „WYPRAWKA SZKOLNA”
W roku szkolnym 2014/2015
istnieje moŜliwość dofinansowania
zakupu podręczników dla uczniów:
• klas II, III i VI szkoły podstawowej
oraz uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
O
dofinansowanie
zakupu
podręczników moŜe ubiegać się:
• uczeń uczęszczający do klasy objętej
rządowym programem „wyprawka
szkolna” uczęszczający do szkoły
zlokalizowanej na terenie gminy
Sterdyń, spełniający kryterium
dochodowe 539,00 zł netto na osobę
w rodzinie (jest to kryterium
określone w ustawie o świadczeniach
rodzinnych),
• uczeń uczęszczający do klasy objętej
rządowym programem „wyprawka
szkolna”, uczęszczający do szkoły
zlokalizowanej na terenie gminy
Sterdyń, nie spełniający kryterium
dochodowego, na podstawie
pozytywnej decyzji dyrektora
szkoły, do której uczęszcza, przy
czym z pomocy skorzystać moŜe 5
proc. uczniów z klas objętych
rządowym programem „wyprawka
szkolna” niespełniających kryterium
dochodowego.
• kaŜdy
uczeń
słabowidzący,
niesłyszący,
słabosłyszący,
z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu lekkim, z upośledzeniem
umysłowym
w
stopniu
umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspargera oraz z
niepełnosprawnościami
sprzęŜonymi, w przypadku gdy jedną
z
niepełnosprawności
jest
niepełnosprawność wymieniona
wyŜej, posiadający orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego,
uczęszczający w roku szkolnym
2014/2015 do szkoły zlokalizowanej
na terenie gminy Sterdyń (szkoły
podstawowej,
gimnazjum,
ponadgimnazjalnej).
Uczeń
niepełnosprawny, o którym mowa
powyŜej, ma prawo ubiegać się o

dofinansowanie w programie • uczniowie
słabowidzący,
„Wyprawka szkolna" bez względu niesłyszący, słabo słyszący,
na dochód, na jednego członka z niepełnosprawnością ruchową,
rodziny.
w tym z afazją, z autyzmem, w
W tym roku nowością jest tym z zespołem Aspargera,
moŜliwość uzyskania wsparcia z upośledzeniem umysłowym
finansowego przez uczniów słabo w stopniu lekkim, oraz uczniowie
słyszących, z niepełnosprawnością z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i a m i
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, sprzęŜonymi, w przypadku gdy
w tym z zespołem Aspargera.
jedną z niepełnosprawności jest
Uczniowie
klas
I
szkół niepełnosprawność wymieniona
podstawowych otrzymają w tym roku wyŜej, posiadający orzeczenie o
szkolnym darmowe podręczniki, potrzebie kształcenia specjalnego,
zatem nie zostali oni objęci rządowym realizujący
kształcenie
programem „Wyprawka szkolna”.
w gimnazjum – do kwoty 350,00
Pomoc jest udzielana na wniosek zł
rodziców (prawnych opiekunów) • w przypadku korzystania przez
ucznia, a takŜe nauczyciela, uczniów
niesłyszących,
pracownika socjalnego lub innej z upośledzeniem umysłowym
osoby, za zgodą przedstawiciela w stopniu
lekkim,
ustawowego.
z niepełnosprawnościami
Wniosek składa się do dyrektora sprzęŜonymi (w przypadku gdy
szkoły, do której uczeń będzie jedną z niepełnosprawności jest
uczęszczał w roku szkolnym niepełnosprawność wymieniona
2014/2015. Wnioski naleŜy składać w tym punkcie) z podręczników
w szkołach w terminie do dnia do kształcenia specjalnego
10 września 2014 r.
dopuszczonych do uŜytku przez
Dofinansowanie
zakupu ministra właściwego do spraw
podręczników w 2014 r. będzie oświaty i wychowania wysokość
wynosić:
pomocy moŜe wynosić do 770,00
• kl. II - III szkoły podstawowej - do zł w szkole podstawowej, do
kwoty 225,00 zł
607,00 zł w gimnazjum.
• kl. VI szkoły podstawowej - do
Anna Kowalska
kwoty 325,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Od 1 listopada 2014 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy.
Wnioski o świadczenia rodzinne przyjmowane są od 1 września 2014r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sterdyni przy ulicy Wojska
Polskiego 17(budynek Zespołu Szkół w Sterdyni) tel. 025 7870411.
Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego uległo
zmianie i wynosi 574 zł na osobę, natomiast w przypadku
wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego 651 zł.
Uprawnienia do świadczeń rodzinnych ustalane są w oparciu o dochód
rodziny uzyskany w roku 2013.
Aby otrzymać świadczenia rodzinne w miesiącu listopadzie 2014 r.
wnioski naleŜy złoŜyć do końca września 2014 r.
Wnioski złoŜone w terminie późniejszym będą rozpatrzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wiesława Tymińska
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ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości
będących własnością Gminy Sterdyń. Przetarg pierwszy zakończony
wynikiem negatywnym odbył się w dniu 21 lipca 2014 r.

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
jako działka nr 177/28 o powierzchni 0,0894 ha,
połoŜona w obrębie geod. Sterdyń Poduchowna, księga
wieczysta KW SI1P/00015569/2.
Nieruchomość połoŜona jest w granicach obszaru
objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Sterdyń, zatwierdzonym uchwałą
Rady Gminy Sterdyń Nr XIV/75/08 z dnia 19 lutego
2008 r. - Teren zabudowy jednorodzinnej o symbolu MN.
Działka połoŜona jest na terenie NadbuŜańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Nieruchomość nie jest
obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23 600,00
zł + VAT. Postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1%
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
jako działka nr 177/27 o powierzchni 0,0958 ha,
połoŜona w obrębie geod. Sterdyń Poduchowna, księga
wieczysta KW SI1P/00015569/2.
Nieruchomość połoŜona jest w granicach obszaru
objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Sterdyń, zatwierdzonym uchwałą
Rady Gminy Sterdyń Nr XIV/75/08 z dnia 19 lutego
2008 r. - Teren zabudowy jednorodzinnej o symbolu MN.
Działka połoŜona jest na terenie NadbuŜańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Nieruchomość nie jest
obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 300,00 zł +
VAT. Postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1%
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
jako działka nr 1225 o powierzchni 0,76 ha , połoŜona
w obrębie geod. Białobrzegi, gmina Sterdyń księga
wieczysta KW SI1P/00020086/0.
Nieruchomość połoŜona jest w granicach obszaru
objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Sterdyń, zatwierdzonym uchwałą
Rady Gminy Sterdyń Nr XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008
r. - Teren rolny wyłączony z zabudowy.
Działka połoŜona jest na terenie NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego oraz w granicach Obszaru Chronionego
Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 600,00 zł
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
jako działka nr 1228 o powierzchni 0,87 ha , połoŜona
w obrębie geod. Białobrzegi, gmina Sterdyń księga
wieczysta KW SI1P/00020086/0

Nieruchomość połoŜona jest w granicach obszaru
objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Sterdyń, zatwierdzonym uchwałą
Rady Gminy Sterdyń Nr XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008
r. - Teren rolny wyłączony z zabudowy.
Działka połoŜona jest na terenie NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego oraz w granicach Obszaru Chronionego
Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 900,00 zł.
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
jako działka nr 1221 o powierzchni 0,18 ha , połoŜona
w obrębie geod. Białobrzegi, gmina Sterdyń księga
wieczysta KW SI1P/00020086/0.
Nieruchomość połoŜona jest w granicach obszaru
objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Sterdyń, zatwierdzonym uchwałą
Rady Gminy Sterdyń Nr XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008
r. - Teren rolny wyłączony z zabudowy.
Działka połoŜona jest na terenie NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego oraz w granicach Obszaru Chronionego
Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 500,00 zł.
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
jako działka nr 1229 o powierzchni 1,14 ha , połoŜona
w obrębie geod. Białobrzegi, gmina Sterdyń księga
wieczysta KW SI1P/00020086/0.
Nieruchomość połoŜona jest w granicach obszaru
objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Sterdyń, zatwierdzonym uchwałą
Rady Gminy Sterdyń Nr XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008
r. - Teren rolny wyłączony z zabudowy.
Działka połoŜona jest na terenie NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego oraz w granicach Obszaru Chronionego
Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17 600,00 zł
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 6 października 2014 r. o
godzinie 11oo w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Sterdyń,
ul. Kościuszki 6. Przystępujący do przetargu winni
wpłacić wadium w gotówce na konto PBS Sokołów
Podlaski o/Sterdyń Nr 1922100000020071600000040 w
terminie do dnia 1 października 2014 r. w wysokości:
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• dla nieruchomości opisanej w punkcie 1. - 2 360,00 zł;
• dla nieruchomości opisanej w punkcie 2. - 2 530,00 zł;
• dla nieruchomości opisanej w punkcie 3. - 960,00 zł;
• dla nieruchomości opisanej w punkcie 4. - 1 090,00 zł;
• dla nieruchomości opisanej w punkcie 5. - 250,00 zł;
• dla nieruchomości opisanej w punkcie 6. - 1 760,00 zł.
Za datę wpłacenia wadium uwaŜa się wpływ
wymaganej kwoty na w/w rachunek.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał zalicza się poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium pozostałym uczestnikom zwraca się
niezwłocznie
po zamknięciu przetargu, jednak nie
później niŜ w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są
przedstawić Komisji Przetargowej następujące
dokumenty:
1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający toŜsamość
(dowód osobisty lub paszport),
2) pełnomocnicy – dokument potwierdzający toŜsamość
i pisemne pełnomocnictwo,
3) reprezentanci osoby prawnej – dokument
potwierdzający toŜsamość i aktualny odpis
z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do
reprezentowania danej osoby prawnej. Pokrycia
kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej

dokonuje nabywca,
4) dowód wpłaty wadium.
Nabywca nieruchomości winien dokonać wpłaty
ceny przetargowej w ciągu jednego miesiąca od dnia
przetargu na konto Nr 45922100000020071620000010
w PBS Sokołów Podlaski o/Sterdyń.
Do ceny nieruchomości określonej w wyniku
przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości obowiązującej w dniu przetargu.
JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy
notarialnej – Wójt Gminy moŜe odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przedmiot przetargu moŜna oglądać po
wcześniejszym uzgodnieniu w Urzędzie Gminy Sterdyń –
pokój nr 5, tel. (25) 787 00 04 wew. 107.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu
w Urzędzie Gminy Sterdyń w pokoju nr 5.
Dodatkowe informacje na stronie internetowej:
www.sterdyn.com.pl w zakładce BIP.
Wójt Gminy Sterdyń moŜe odwołać przetarg
z uzasadnionej przyczyny, przed jego rozpoczęciem
o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla
ogłoszenia o przetargu.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

KOMUNIKAT

W ślad za pismem ARR i komunikatem Komisji
Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzonych
wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców
i warzyw, dla Rolników poszkodowanych w wyniku
embarga rosyjskiego oraz w nawiązaniu do instrukcji
opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Urząd Gminy Sterdyń informuje,
Ŝe Agencja Rynku Rolnego
przyjmuje
powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia
wycofania z rynku owoców lub warzyw nie
przeznaczonych do sprzedaŜy.
Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać
z moŜliwości wycofania mogą składać powiadomienia
do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania
lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów
Terenowych Agencji Rynku Rolnego na formularzu
udostępnionym na stronie internetowej ARR pod
adresem:http://www.arr.gov.pl/index.php?option=
com_content&view=article&id=3304:arr-przyjmujepowiadomienia-od-rolnikow-poszkodowanychembargo&catid=379&Itemid=1114
Producenci z terenu woj. mazowieckiego składają
powiadomienia w: Oddziale Terenowym Agencji
Rynku Rolnego w Warszawie, Al. J. Waszyngtona
146, 04-076 Warszawa .
O szczegółach dotyczących asortymentu,
wysokości stawek oraz sposobu realizacji
mechanizmu będziemy informować po publikacji
Rozporządzenia Komisji Europejskiej.
J. Czarnocka

W związku z trwającymi pracami nad
wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami
naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe
Stacje Chemiczno-Rolnicze do wykonania badań pH
gleb, które posłuŜą jako jedno z kryteriów do ustalenia
powierzchni objętych specjalną formą płatności
w latach 2014-2020.
Z danych ARiMR wynika, Ŝe tylko w roku 2013
z dopłat ONW skorzystało w Polsce ponad 750 tys.
rolników na łączną kwotę blisko 1,37 mld. zł. Mając
nadzieję na utrzymanie tak znaczącego poziomu
wsparcia dla rolnictwa w warunkach gospodarowania
na obszarach z ograniczeniami naturalnymi informuję,
Ŝe na terenie gminy Sterdyń w miesiącach lipiec 2014
– maj 2015 będą prowadzone prace monitoringowe,
w celu dostarczenia (całkowicie anonimowych)
danych do Instytutu Uprawy NawoŜenia
i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu
badawczego w Puławach, który na zlecenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy ONW.
Badania są bezpłatne, a ich wyniki mogą przynieść
znaczące korzyści rolnikom w perspektywie lat 20142020. Liczymy zatem na Ŝyczliwość i propagowanie
celu prac prowadzonych przez specjalistów
z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
Komunikat opracowano na podstawie pisma
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie
ul. Stanisława śółkiewskiego 17, Nr OSChR DO/393
/14 z dnia 22 lipca 2014 r.
J.Czarnocka
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Z pokoju nauczycielskiego…
Drodzy Rodzice
Szkoła juŜ szykuje się na powrót swoich uczniów.
Nauczyciele pracują w klasach, odbywają pierwsze
zebrania, w których jest tak wiele planów, nadziei
i radości ze spotkań z dziećmi i młodzieŜą. Myślę,
Ŝe w rodzicielskich sercach są podobne uczucia, ambicje,
nadzieje…Tak, ale aby się one ziściły, musimy wszyscy
zmobilizować się i „przestroić” nasze obowiązki na nowy
szkolny tryb. Zanim jeszcze dzieci chwycą za kolorowe
plecaki i pobiegną na lekcje, pomyślmy, co musimy
zmienić w postępowaniu, w wymaganiach wobec
naszych uczniów, aby nowy rok skończył się pomyślnie.
Wróćmy na chwilę do roku poprzedniego i szczerze
powiedzmy sobie, czego nie dopilnowaliśmy, moŜe
zlekcewaŜyliśmy,
gdzie
popełniliśmy
błędy…Przemyślmy, co w naszym rodzicielskim
nadzorze nie sprawdziło się. Potem nie rzucajmy się na
pociechy i nie zapowiadajmy ostro, Ŝe „teraz to ja się za
Ciebie wezmę!”. Nie, nie straszmy dzieci ani szkołą, ani
surową zapowiedzią, po której szybko zapał w nas
ostygnie.
Zamiast tego – spokojnie, stopniowo i konsekwentnie
bądźmy przy naszych dzieciach i wywiązujmy się
z naszych powinności. Pamiętajmy o pochwałach,

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY
Od 1 października 2014 roku rozpoczyna
się nowy okres świadczeniowy. Wnioski o
świadczenie z funduszu alimentacyjnego
przyjmowane są od 1 sierpnia 2014 r. w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Sterdyni przy ulicy Wojska Polskiego 17
(budynek Zespołu Szkół w Sterdyni) tel. 025
7870411.
Kryterium dochodowe uprawniające do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie
uległo zmianie i wynosi 725 zł na osobę.
Uprawnienia do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego ustalane są w oparciu o dochód
rodziny uzyskany w roku 2013.
Aby otrzymać świadczenia z funduszu
alimentacyjnego w miesiącu październiku
wnioski naleŜy złoŜyć do końca sierpnia 2014 r.
Wnioski złoŜone w terminie późniejszym
będą rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

o uśmiechu, o dobrej atmosferze, o dumie i miłości, a to
będą najlepsi towarzysze naszej rodzicielskiej troski.
Stawiajmy wymagania sobie, a potem dzieciom – to chyba
dobra kolejność.
Drodzy Rodzice, niech ten rok szkolny 2014/2015
będzie dla nas wszystkich owocny w sukcesy
wychowawcze i dydaktyczne, do których dojdziemy
razem, współpracując systematycznie i przyjaźnie dla
dobra naszych najmłodszych.
Przy okazji juŜ dziś w imieniu Dyrekcji Szkoły oraz
Samorządu Gminnego pragnę zaprosić wszystkich do
udziału w pięknej akcji Narodowe Czytanie Trylogii.
To nasz drugi udział w uroczystości zainspirowanej
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Nasze zgłoszenie zostało juŜ przyjęte. Przyjdźmy
posłuchać i poczytać – pisanego KU POKRZEPIENIU
SERC – „Potopu” H. Sienkiewicza.
Impreza odbędzie się 6 września br. na dziedzińcu
Zespołu Szkół w Sterdyni. Szczegółowe informacje
zamieścimy na okolicznościowych plakatach.
Z nauczycielskim pozdrowieniem – Teresa Styś

Ogłoszenie Wójta Gminy Sterdyń
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
w Urzędzie Gminy Sterdyń został przygotowany projekt
„Programu współpracy Gminy Sterdyń z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na rok 2015”.
Zapraszam do konsultacji organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
Ewentualne propozycje i uwagi prosimy zgłaszać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r. na
adres poczty elektronicznej: ug_sterdyn@pro.onet.pl
lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje społeczne”
na adres:
Urząd Gminy Sterdyń
ul. T. Kościuszki 6
08-320 Sterdyń
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Milena Kamińska
Ref. ds. sekretariatu

Wiesława Tymińska
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PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY STERDYŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015
I. Postanowienia ogólne.
1. Podstawą Programu współpracy
Gminy Sterdyń z organizacjami
p o z a r z ą d o w y m
oraz
innymi
podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego na rok 2015, zwanego
dalej „Programem”, jest art. 5a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i
o wolontariacie.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1)Gmina – naleŜy przez to rozumieć
Gminę Sterdyń;
2)ustawie – naleŜy przez to rozumieć
ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie (teks jedn. Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.),
3)podmiotach programu – naleŜy
przez to rozumieć organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność poŜytku
publicznego, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy,
4)dotacji – naleŜy przez to rozumieć
dotację w rozumieniu art. 127 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (teks jedn. Dz. U. z 2013
r. poz. 885
z późn. zm.),
5)konkursie – naleŜy przez to
rozumieć otwarty konkurs ofert, o
którym mowa w art. 11 ust. 2 i w
art.13 ustawy,
6)zadaniach publicznych – naleŜy
przez to rozumieć zadania publiczne,
o których mowa w art. 4 ust.1
ustawy.
II. Zasady współpracy.
Współpraca pomiędzy podmiotami
Programu a Gminą odbywa się na
zasadach:
pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i
jawności.
III. Cel główny i cele szczegółowe.
1. Celem głównym Programu jest
budowanie partnerstwa pomiędzy
Gminą
a podmiotami
Programu oraz wykorzystanie

społecznej aktywności w realizacji zadań
Gminy.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1)stworzenie
warunków
do
efektywniejszego
współdziałania
podmiotów Programu z organami Gminy,
2)promowanie aktywności społecznej,
3)udział podmiotów prowadzących
działalność poŜytku publicznego w
działaniach programowych samorządu
gminnego,
4)wzmocnienie pozycji podmiotów
Programu i zapewnienie im równych z
innymi podmiotami szans realizacji zadań
publicznych poprzez wspieranie i
powierzenie im zadań, przy jednoczesnym
zapewnieniu odpowiednich środków na
ich realizację,
5)promocja działalności podmiotów
prowadzących działalność poŜytku
publicznego,
6)umoŜliwienie społeczności lokalnej
współdecydowania o kierunkach rozwoju
Gminy w zakresie realizacji zadań
publicznych,
7)integracja podmiotów Programu z
terenu Gminy,
8)racjonalne wykorzystanie publicznych
środków finansowych.
IV. Zakres przedmiotowy
Współpraca Gminy z podmiotami
Programu dotyczy zadań gminy
określonych w art.4 ustawy, a w
szczególności zadań uwzględniających
zrównowaŜony rozwój Gminy w
dziedzinach:
1)działalności na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagroŜonych wykluczeniem społecznym,
2)działalności
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych,
3)podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4)promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagroŜonych zwolnieniem z pracy,
5)działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy,
w
tym
rozwój
przedsiębiorczości,

6)nauki, szkolnictwa wyŜszego,
edukacji, oświaty i wychowania,
7)wypoczynku dzieci i młodzieŜy,
8)kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego,
9)wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej,
10)ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego,
11)turystyki i krajoznawstwa,
12)porządku i bezpieczeństwa
publicznego,
13)przeciwdziałania uzaleŜnieniom
i patologiom społecznym.
V. Formy współpracy.
Zasadniczymi formami współpracy
Gminy z podmiotami Programu w
2015 roku są:
1)zlecanie zadań w formie
powierzenia lub wspierania na
zasadach
określonych
w ustawie,
2)wzajemne informowanie się o
planowanych
kierunkach
działalności,
3)konsultowanie z podmiotami
Programu, odpowiednie do zakresu
ich statutowej działalności –
projektów aktów normatywnych
gminy,
4)szkolenia organizowane dla
podmiotów Programu na temat
pozyskiwania środków
z
funduszy unijnych.
VI. Priorytetowe zadania
publiczne.
Priorytetowe zadania dla Gminy
do realizacji w 2015 r. we
współpracy z podmiotami:
1)udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe,
pomocy psychologicznej i prawnej,
a w szczególności ochrona przed
przemocą w rodzinie,
2)realizacja
programów
profilaktycznych w zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych oraz w zakresie
przeciwdziałania narkomanii,
3)ochrona i promocja zdrowia

12

Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ

wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych
mieszkańców gminy,
4)organizacja wypoczynku dla
dzieci i młodzieŜy szkolnej
pochodzącej z rodzin,
w których
występują problemy alkoholowe,
5)prowadzenie profilaktycznej
działalności
edukacyjnej
i
informacyjnej
w
zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii,
6)upowszechnianie
wiedzy
ekologicznej i kształtowanie
właściwych postaw wobec ochrony
środowiska naturalnego,
7)upowszechnianie kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieŜy,
8)organizowanie imprez sportowych
i sportowo – rekreacyjnych
(zawodów sportowych, festynów,
turniejów, itp.),
9)wspieranie działań i inicjatyw
mających na celu prezentację
dorobku artystycznego lokalnych
środowisk twórczych,
10)ochrona
dziedzictwa
kulturowego gminy,
11)współpraca w zakresie szkolenia
dzieci i młodzieŜy w róŜnych
dyscyplinach sportu,
12)wspieranie
działalności
organizacji
kombatanckiej
dotyczących
podtrzymywania
tradycji narodowej i pielęgnowania
polskości.
VII. Okres realizacji.
Gmina realizuje zadania publiczne
we współpracy z podmiotami
Programu na podstawie rocznego
programu współpracy i działania te
obejmują rokkalendarzowy 2015.
VIII. Sposób realizacji Programu.
Cele zawarte w programie
realizowane są przez:
1)równy dostęp do informacji oraz
wzajemne informowanie się
podmiotów programu współpracy o
planowanych
kierunkach
działalności i współdziałania w celu
scharmonizowania tych kierunków,

2)informowania o moŜliwościach
pozyskiwania środków finansowych ze
źródeł zewnętrznych,
3)udział podmiotów Programu w
działaniach programowych gminy.
IX. Wysokość środków przeznaczonych
na realizację Programu.
Na realizację zadań zleconych planuje
się przeznaczyć w 2015 r. środki
finansowe w wysokości 8 500,00 zł
(słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).
Ostateczną wysokość środków na
realizację zadań zleconych określi Rada
Gminy w uchwale budŜetowej na 2015 r.
X. Sposób oceny realizacji Programu.
Ustala się następujące wskaźniki oceny
realizacji Programu:
1)liczba
ogłoszonych
otwartych
konkursów ofert,
2)liczba ofert złoŜonych w otwartym
konkursie ofert,
3)liczba umów na realizację zadań,
4)liczba umów, które nie zostały
zrealizowane lub zasady rozwiązywane z
przyczyny zaleŜnych od organizacji,
5)ilość zadań, które zlecono organizacjom
pozarządowym.
XI. Informację o sposobie tworzenia
programu oraz o przebiegu konsultacji.
Program uchwalony został na bazie
projektu programu, skonsultowanego
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy funkcjonującymi na terenie
Gminy. Projekt programu zamieszczony
był na tablicy ogłoszeń, stronie
internetowej
Urzędu
Gminy:
www.sterdyn.com.pl w zakładce
urzędowa tablica ogłoszeń. Uwagi i
wnioski dotyczące programu moŜna było
składać, nie później niŜ 10 dni od dnia
zamieszczeniu projektu na stronie
internetowej:
www.sterdyn.com.pl,
osobiście w Urzędzie Gminy lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres ug_sterdyn@pro.onet.pl lub
tradycyjnej.
XII. Tryb powoływania i zasady
działania komisji konkursowych do
opiniowania
ofert w otwartym
konkursie ofert.

1.Komisję
konkursową
do
opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert powołuje Wójt
Gminy w drodze zarządzenia, w
składzie 7 osób.
2.W skład komisji konkursowej
wchodzą:
1)Tadeusz Pałka – Przewodniczący
Komisji
2) Kazimierz Pawluczak – Z-ca
Przewodniczącego Komisji
3) ElŜbieta Kruza – Sekretarz
Komijsji
4) Teresa Tenderenda – Członek
Komisji
5) Mariola Brzezik – Członek
Komisji
6) Wiesława Tymińska – Członek
Komisji
7)Piotr Talarczyk – Członek
Komisji
3.Pracami komisji konkursowej
kieruje przewodniczący.
4.Komisja
obraduje
na
posiedzeniach zamkniętych, bez
udziału oferentów. Termin
i miejsce posiedzenia komisji
określa przewodniczący.
5.Komisja
podejmuje
rozstrzygnięcia w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej
połowy
pełnego
składu
osobowego. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego.
6.Do zadań komisji konkursowej
naleŜy w szczególności:
a) formalna weryfikacja złoŜonych
ofert,
b) merytoryczna ocena ofert
spełniających
wymagania
formalne,
c) propozycja wyboru oferty.
7.Komisja konkursowa dokonuje
oceny
merytorycznej
na
formularzu „Karta oceny oferty”.
8.Z prac komisji konkursowej
sporządza
się
protokół
podpisywany przez wszystkich
członków komisji.
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