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

29 lutego 2016 r.

RODZINA 500+
1 kwietnia br. rusza Program
„Rodzina 500+” w ramach którego
rodziny otrzymają świadczenia
wychowawcze w wysokości 500 zł
miesięcznie.
Strona 2

Segregujmy odpady
Segregacji podlegają następujące
frakcje odpadów komunalnych: papier
i opakowania wielomaterialowe,
tworzywa sztuczne i opakowania
wielomaterialowe, szkło, metal.
Strona 2

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
niosących nadzieję i odrodzenie Ŝycia,
pragniemy złoŜyć najserdeczniejsze Ŝyczenia
wszelkiej pomyślności
i błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego.

Mała pszczółka...
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej rozpoczęło działania w
ramach projektu „Przygody małej
pszczółki”, dofinansowanego przez
Fundację
BGK
im.
J.
K.
Steczkowskiego w ramach konkursu
grantowego "Na dobry początek".
Strona 4

Niech ten radosny, świąteczny czas,
spędzony bez pośpiechu, troski i zmartwień,

Kolektory słoneczne

w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze

Gmina Sterdyń zamierza ubiegać
się o przyznanie pomocy składając
wniosek o dofinansowanie na montaŜ
kolektorów słonecznych i paneli
fotowoltaicznych.

będzie dla wszystkich Państwa
źródłem nadziei, siły oraz wiary.

Strona 6

Wójt Gminy Sterdyń
GraŜyna Sikorska
wraz z Pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy Sterdyń
Kazimierz Pawluczak
wraz z Radnymi Gminy Sterdyń

Informacje i ogłoszenia
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przelewem na wskazane konta
bankowe.
Świadczenie
wychowawcze
w
roku
2016 będą
musiały
składać
nowych
zaświadczeń
o
osiąganych przyznawane na okres od 1 kwietnia
dochodach w roku 2014.Gdy rodzina 2016 r. do 30 września 2017 r.
Wiesława Tymińska
będzie ubiegać się o świadczenie
wychowawcze na drugie i kolejne
dziecko nie będzie równieŜ
zobowiązana do dołączania do
składanego wniosku zaświadczenia o
dochodach osiągniętych w roku
2014.
W wyniku przedterminowych
Wnioski
o
przyznanie wyborów
sołeckich
świadczenia
wychowawczego przeprowadzonych w dniu 11
moŜna składać w terminie trzech lutego 2016 r. w Starych Mursach
miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie nowym sołtysem wsi Stare
ustawy o pomocy państwa w Mursy została Pani Anna
wychowaniu dzieci tj. w okresie od Dyoniziak.
dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia1 lipca
Wójt Gminy
2016 r.
GraŜyna Sikorska
Świadczenia wychowawcze będą
wypłacane w sposób dogodny dla
rodziców, czyli przede wszystkim

RODZINA 500+
1 kwietnia br. rusza Program
„Rodzina 500+” w ramach którego
rodziny otrzymają świadczenia
wychowawcze w wysokości 500 zł
miesięcznie. Z pomocy skorzystają
rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18
r.Ŝycia.
KaŜda rodzina z minimum
dwojgiem niepełnoletnich dzieci
będzie mogła otrzymać 500 zł na
drugie i kaŜde kolejne dziecko
w rodzinie. W przypadku rodzin
z dochodem poniŜej 800 zł na osobę
wsparcie otrzyma kaŜde dziecko
w rodzinie.
Przy ustalaniu prawa do
świadczenia wychowawczego będzie
brany dochód z roku 2014.
Rodziny,
które
otrzymują
świadczenia rodzinne a sytuacja
finansowa nie uległa zmianie nie będą

Informacja

S E G R E G U J E M Y O D P A D Y !!!
Segregacji podlegają następujące frakcje odpadów komunalnych: papier i opakowania wielomaterialowe,
tworzywa sztuczne i opakowania wielomaterialowe, szkło, metal. NaleŜy je segregować w następujący sposób:
Papier i opakowania wielomate- i zgniecione butelki plastikowe po
riałowe – pojemniki koloru napojach (np. typu PET), puste butelki
plastikowe po kosmetykach i środkach
niebieskiego
czystości, plastikowe opakowania po
Wrzucamy: gazety, ksiąŜki, katalogi,
Ŝywności (np. po jogurtach, serkach,
zeszyty, papierowe torby i worki,
kefirach, margarynach), plastikowe
papier szkolny, biurowy, kartony i
zakrętki, folia i torebki z tworzyw
tekturę oraz zrobione z nich sztucznych, kartoniki po napojach i
opakowania.
po mleku.
Nie wrzucamy: kalki technicznej, Nie wrzucamy: tworzyw sztucznych
tapet, zabrudzonego tłustego, pochodzenia medycznego, mokrych
lakierowanego lub foliowanego folii;
papieru (np. opakowań po maśle, •opakowań i butelek po olejach
jajach,
a
takŜe
folderów technicznych i smarach, puszek
reklamowych),
pieluch i pojemników po farbach i lakierach;
jednorazowych, podpasek i innych • sprzętu AGD ;
• artykułów wykonanych z połączeń
artykułów higienicznych;
tworzyw sztucznych z innymi
Tworzywa sztuczne (plastik) materiałami;
i opakowania wielomateriałowe – Szkło - pojemniki koloru zielonego
pojemnik koloru Ŝółtego lub worki lub worki z napisem szkło
z napisem tworzywa sztuczne
Wrzucamy: butelki i słoiki szklane
Wrzucamy: puste, odkręcone po napojach i Ŝywności, butelki po

napojach alkoholowych, szklane
opakowania po kosmetykach.
Nie
wrzucamy:
ceramiki
(porcelana,naczynia typu arco, talerze,
doniczki),
luster;
szklanych,
opakowań
farmaceutycznych
i chemicznych z pozostałościami
zawartości, szkła budowlanego (szyby
okienne, szkło zbrojone), szyb
samochodowych, sprzętu AGD,
Ŝarówek i lamp.
Metal – worki z napisem drobny
metal
Wrzucamy: puszki po napojach,
konserwach; • drobny złom Ŝelazny
oraz drobny złom metali kolorowych
(np. zabawki,
narzędzia).
Nie wrzucamy: •puszek po farbach,
baterii, • opakowań po aerozolach,
lekach, • opakowań po środkach
chwasto czy owadobójczych, • sprzętu
AGD.

UWAGA!!!
W worku czarnym lub pojemniku na odpady komunalne zmieszane nie mogą znajdować się odpady, które powinny
być wysegregowane do pojemników / worków kolorowych, zgodnie z powyŜszą informacją.
Pojemniki / worki naleŜy wystawiać przed posesją, w dniu odbioru określonym w harmonogramie, o godzinie 7:00.
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Wójt Gminy Sterdyń

„Mała pszczółka w Sterdyni”

podaje do publicznej wiadomości
W dniu 29 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Sterdyń na okres 21 dni został wywieszony wykaz
mienia komunalnego Gminy Sterdyń przeznaczonego do
dzierŜawy połoŜonego w obrębach geodezyjnych:
Seroczyn, Seroczyn Kolonia, Chądzyń, Paderewek,
Szwejki, Nowy Ratyniec, Sewerynówka, Stelągi.
Ponadto w/w wykaz został zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej - www.sterdyn.com.pl.
Wójt Gminy
GraŜyna Sikorska

Informacja
Urząd Gminy Sterdyń przypomina mieszkańcom o
obowiązkowym szczepieniu psów przeciw wściekliźnie.
O terminach szczepień mieszkańcy zostaną
powiadomieni przez lekarza weterynarii. Szczepienia
moŜna takŜe wykonywać indywidualnie w gabinecie
lekarza weterynarii.
Ponadto, kto utrzymuje zwierzę domowe, ma
obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je
przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
z dostępem do światła dziennego, umoŜliwiające
swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę
i stały dostęp do wody.
Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów
z uwięzi lub ogrodzonego pomieszczenia na ternie
nieruchomości moŜe mieć miejsce w sytuacji, gdy
nieruchomość
jest
ogrodzona
w
sposób
uniemoŜliwiający jej opuszczenie przez psa.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej
rozpoczęło działania w ramach projektu „Przygody
małej pszczółki”, dofinansowanego przez Fundację
BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach konkursu
grantowego "Na dobry początek".
W projekcie, który jest realizowany od 03.01.2016 r.
do 12.06 .2016 r. bierze udział 100 dzieci w wieku od 3
do 8 lat z Zespołu Szkół w Sterdyni (60 z przedszkola
i 40 ze szkoły podstawowej, które korzystają
z popołudniowych zajęć pozaszkolnych).
Przed rozpoczęciem projektu odbyło się spotkanie
organizacyjne z rodzicami dzieci, realizatorami
i współpartnerami. W czasie spotkania nastąpił przydział
działań poszczególnym uczestnikom projektu, a takŜe
ogłoszono konkurs rodzinny na projekt ula z drewna dla
pszczół wolnoŜyjących oraz konkurs fotograficzny
"Obserwujemy Ŝycie małej pszczółki”.
22 lutego lokalna twórczyni ludowa pani Ewa
Mitowska w ramach zaplanowanych działań
przeprowadziła zajęcia plastyczne w przedszkolu
i świetlicy szkolnej, podczas których dzieci wykonały
modele uli i pszczół z naturalnych materiałów.

GraŜyna Saczuk

Informacja
Urząd Gminy Sterdyń prosi właścicieli gospodarstw
rolnych o przekazywanie folii rolniczej Firmie PHU
„ROBERT” Robert Godlewski Drewnowo Ziemaki
19, 07-325 Boguty Pianki.
Odbiór folii rolniczej na terenie Gminy Sterdyń
odbywa się w kaŜdy ostatni piątek miesiąca.
Firma prosi o wcześniejsze przygotowanie i
wystawienie folii przed posesją.
Pokwitowania za odbiór folii znajdują się w kierowcy
samochodu.
Telefon do kontaktu - 506 140 705.
GraŜyna Saczuk

Warsztaty z twórczynią ludową cieszyły się bardzo
duŜym zainteresowaniem wśród dzieci, które świetnie
poradziły sobie z wykonaniem prac. Wystawa
wykonanych modeli odbędzie się podczas spotkania
podsumowującego piknik.
W lutym odbyły się równieŜ spotkania członkami
Szkolnego Klubu Ekologa podczas których dzieci zostały
zapoznane z bogactwem gatunków pszczołowatych,
poznały korzyści płynące z pracy pszczół, a takŜe
zapoznane zostały ze sposobami ich ochrony.
Wszyscy ze zniecierpliwieniem czekamy na dalsze
niespodzianki „małej pszczółki”.
ElŜbieta Ludwiniak
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych '2016
Rejon 1 miejscowości: Sterdyń, Dzięcioły BliŜsze, Dzięcioły Dalsze, Kolonia Seroczyn, Seroczyn
A

odpady niesegregowane

C

odpady wielkogabarytowe

B

papier, tworzywa sztuczne, metal

D

szkło

E

odpady ulegające biodegradacji

D
A

E
B
A

E

B

D
A

C
A

Rejon 2 - miejscowości: Dzięcioły Kolonia, Nowe Mursy, Stare Mursy, Paulinów, Nowy Ratyniec, Stary
Ratyniec, Stelągi, Kolonia Stelągi, Golanki, Zaleś, Lebiedzie, Kolonia Lebiedzie, Grądy, Kuczaby
D
A

E
B
A

E

B

C

D
A

A

Rejon 3 - miejscowości: Szwejki, Sewerynówka, Padarewek, Kolonia Padarewek, Łazów, Matejki,
Łazówek, Kiełpiniec, Kamieńczyk, Chądzyń, Białobrzegi, Kiezie

D
A

E
B
A

E
C
A

B

D
A
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Sterdyń
15.04.2016 w Urzędzie Gminy Sterdyń, w godzinach
pracy urzędu tj. 8.00 – 16.00, w pokoju nr 7. Wnioski
które wpłyną po wyŜej wymienionej dacie nie będą
rozpatrywane. W przypadku ograniczonych środków,
udział w projekcie uzaleŜniony będzie od kolejności
złoŜenia w terminie wniosku.

Wstępnie informujemy, Ŝe Gmina Sterdyń zamierza
ubiegać się o przyznanie pomocy składając wniosek o
dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 na 2016 rok w ramach Działanie 4.1
Odnawialne źródła energii (OZE) dla projektu pn.
„MontaŜ kolektorów słonecznych i paneli
fotowoltaicznych na terenie Gminy Sterdyń”.
W ramach konkursu Gmina Sterdyń będzie starać się
o dofinansowanie wniosków dla projektu pn. „MontaŜ
kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na
terenie Gminy Sterdyń” wykorzystujących odnawialne
źródła energii na budynkach prywatnych oraz budynkach
uŜyteczności publicznej. Warunkiem jest jednak fakt, iŜ
wytworzona energia ma słuŜyć do zasilania wewnętrznej
instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego lub
budynku uŜyteczności publicznej i nie moŜe przekroczyć
ilości energii większej niŜ wynosi zuŜycie tej energii
przez gospodarstwo domowe lub obiekt uŜyteczności
publicznej.
Instalacje solarne i fotowoltaiczne będą mogły być
montowane na obiektach prywatnych, pod warunkiem, Ŝe
wytworzona przez nie energia będzie wykorzystywana
tylko na potrzeby gospodarstwa domowego.
Maksymalna kwota dofinansowania jednego
projektu do 80% kosztów kwalifikowanych. Właściciele
nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy
Sterdyń zainteresowani udziałem w projekcie
zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem udziału
gospodarstw domowych w projekcie pn. „MontaŜ
kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na
terenie Gminy Sterdyń”, który znajduje się w Urzędzie
Gminy.
Wnioski wraz z załącznikami dotyczące
uczestnictwa w projekcie przyjmowane będą do

Instalacja montowana będzie przez wykonawcę
wyłonionego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych. Beneficjentem oraz
realizatorem projektu będzie Gmina Sterdyń. W związku
z tym instalacja w okresie trwałości projektu tj. 5 lat od
dnia przyznania pomocy, będzie stanowić własność
Gminy Sterdyń i przez ten czas zostanie uŜyczona do
uŜytkowania właścicielowi budynku.
W przypadku realizacji projektu, mieszkaniec objęty
projektem powinien dysponować środkami na poziomie
ok. 20% tej kwoty, którą będzie obowiązany wpłacić na
rachunek gminy Sterdyń na poczet gwarancji udziału w
projekcie. Wysokość wpłat ustalona zostanie po
rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i stanowić
będzie sumę
20% kosztów kwalifikowanych
poniesionych przez gminę w związku z udziałem
zainteresowanej osoby w projekcie oraz 100% kosztów
niekwalifikowanych ( w razie ich wystąpienia) w
odniesieniu do kosztów inwestycji na budynku
poszczególnej osoby.
WAśNE
Moc zainstalowanych urządzeń określona będzie na
podstawie analizy zapotrzebowania danego gospodarstwa
domowego. Moc instalacji paneli fotowoltaicznych
uzaleŜniona będzie od zapotrzebowanie na energię
elektryczną, która będzie sporządzona na podstawie
danych o zuŜytej energii za wcześniejszy okres
rozliczeniowy. Cała wytworzona energia musi być
zagospodarowana w gospodarstwie domowym. Oznacza
to, Ŝe zuŜycie wyprodukowanej energii w 100 % na
potrzeby własne danego uŜytkownika mikroinstalacji jest
równoznaczne z brakiem moŜliwości odsprzedaŜy
nadwyŜki wyprodukowanej energii w okresie 5 letniej
trwałości projektu.

Wójt Gminy
/-/ GraŜyna Sikorska
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