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„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - Wincenty Witos

31 marca 2015 r.

SAMORZĄDOWE
WIEŚCI
W dniu 27 marca 2015 r. o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Sterdyń odbyła się IV Zwyczajna
Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Strona 2

Dzień Kobiet
w Sterdyni
W niedzielę 8 marca br. w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Sterdyni obchodzono święto Dnia
Kobiet.

Święta Zmartwychwstania to czas radości, nadziei i wiary

Strona 3

W imieniu Samorządu Gminy Sterdyń
składamy Ŝyczenia
Błogosławionych i Radosnych Świąt Wielkiej Nocy.
Niech tajemnica Zmartwychwstania
stanie się dla nas źródłem odrodzenia wiary,
umocnienia nadziei i zwycięstwem miłości.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie

Informacja o nowych
Dowodach Osobistych
Zgodnie z ustawą z dnia 6
sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych od 1 marca 2015r.
obowiązuje nowy wzór dowodu
osobistego.
Strona 4

napełni serca wszystkich prawdziwą radością i pokojem.
Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliŜszych
Ŝyczą
Przewodniczący Rady Gminy Sterdyń
Kazimierz Pawluczak
wraz z Radnymi Gminy Sterdyń

Wójt Gminy Sterdyń
GraŜyna Sikorska
wraz z Pracownikami

Dopłaty bezpośrednie
2015
Od 16-go marca biura powiatowe
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły
przyjmowanie
wniosków
o
przyznanie płatności bezpośrednich
za 2015 rok.
Strona 5
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 27 marca 2015 r. o godz.
9.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Sterdyń odbyła się IV
Zwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych wyniosła
100%.
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.
W trakcie obrad sesji Rada Gminy
przyjęła następujące uchwały:
- w sprawie odstąpienia od realizacji
zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa sieci kanalizacyjnej dla
wsi Golanki”- uchwała została
podjęta ze względu na brak zgody
mieszkańców na realizację zadania;
- w sprawie określenia kryteriów dla
drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego dla przedszkoli
publicznych prowadzonych przez
gminę Sterdyń oraz określenia
dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów;
- w sprawie wyboru metody
ustalenia
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty - uchwała została
podjęta ze względu na zmianę
podstawy prawnej poprzedniej
uchwały w tej sprawie podjętej przez
Radę Gminy w 2012 roku;
-w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdań
finansowych
gminnych instytucji kultury
działających na terenie gminy
Sterdyń;
- w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2015- 2030 uchwała została podjęta ze względu
na
wprowadzenie
zadania
„Przebudowa drogi gminnej Sterdyń
DzięciołyChądzyń
(dokumentacja)”, zwiększenia planu
na zadanie „Budowa sieci
kanalizacyjnej dla wsi Dzięcioły
Dalsze” oraz odstąpienia od
realizacji zadania „Budowa sieci
kanalizacyjnej dla wsi Golankidokumentacja’

- w sprawie zmian w uchwale
budŜetowej Gminy Sterdyń na rok
2015
W planie dochodów dokonuje się
następujących zmian:
- wprowadza się do planu dochody z
tytułu odzyskiwanego podatku VAT
w korekcie wieloletniej od
rozbudowy gminnej oczyszczalni
ścieków w Lebiedziach kwocie
42.430 zł;
- zmienia się paragraf w planie
dochodów z tytułu wpływu dotacji z
PROW na zadanie realizowane w
2014 r. „Kwitnący Ratyniec” w
wysokości 24.796 zł w związku ze
zmianą klasyfikacji budŜetowej;
- zwiększa się plan o kwotę 11.887 zł z
tytułu róŜnych dochodów m.in.
refundacji z Powiatowego Urzędu
Pracy robót publicznych
- zwiększa się plan dochodów z tytułu
dotacji celowej z budŜetu państwa o
kwotę 1.273 zł
W planie wydatków dokonuje się
następujących zmian:
- zmniejsza się plan na zadanie
„Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi
Golanki-dokumentacja” o kwotę
9.840 zł w związku z rezygnacją z
realizacji tego zadania oraz zwiększa
się plan o 10.000 zł na zadanie
„Budowa sieci kanalizacyjnej dla
wsi Dzięcioły Dalsze” na prace
dodatkowe;
- wprowadza się do planu wydatków
zadanie pn „Przebudowa drogi
gminnej Nr 390909W SterdyńDzięciołyChądzyń

(dokumentacja)”- kwota 35.000 zł.
Poza tym przeznacza się 10.000 zł
na wykonanie odwodnienia drogi
gminnej w miejscowości Dzięcioły
BliŜsze;
- wprowadza się zmiany związane ze
zmianą klasyfikacji budŜetowej w
związku z rozporządzeniem
Ministra Finansów. Zmiany
polegają między innymi na
wprowadzeniu nowych rozdziałów
w dziale Oświaty i Edukacyjnej
Opieki Wychowawczej. Zmiany w
działach oświaty wprowadza się
zgodnie ze złoŜonymi wnioskami
Dyrektorów Szkół. Zwiększenia i
zmniejszenia w ZS w Sterdyni
wynoszą 175.634 zł, w SZP w
Łazowie 34.105 zł. Przenosi się
równieŜ
plan
wydatków
związanych z pokrywaniem
kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami z działu
Administracji do działu Gospodarki
komunalnej w kwocie 65.100 zł.
- zwiększa się plan na usługi w
Urzędzie Gminy związane z
odzyskiwaniem podatku VAT o
10.430 zł.
Na
zakończenie
sesji
Przewodniczący Rady Gminy Pan
Kazimierz Pawluczak, Wójt Gminy
Pani GraŜyna Sikorska oraz Radny
Rady Powiatu Sokołowskiego Pan
Zdzisław śochowski złoŜyli Ŝyczenia
wielkanocne wszystkim obecnym na
sesji rady gminy.
Agata Łagoda

Zaproszenie na wycieczkę
W dniu 17 maja 2015 r. odbędzie się wycieczka krajoznawcza do
Pisza i okolic dla samorządowców z gminy Sterdyń (Radni, Sołtysi,
Pracownicy Urzędu Gminy i instytucji samorządowych). Koszt wycieczki
- 100 zł. Zapisy i wpłaty moŜna dokonywać w Urzędzie Gminy u p. Anny
Kowalskiej do 20 kwietnia 2015 r.
W programie wycieczki: udział w naboŜeństwie niedzielnym
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu, spacer po Starym Mieście,
zwiedzanie Muzeum Ziemi Piskiej, podziwianie Panoramy Pisza z WieŜy
Ciśnień, zwiedzanie fortyfikacji z okresu II wojny światowej, rejs
statkiem po Jez. Nidzkim, ognisko z kiełbaskami w Puszczy Piskiej.
Wyjazd ze Sterdyni o godz. 7.00 z przystanku koło Poczty. Powrót
do Sterdyni ok. 21.00.
Mieczysław Szymański
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Dzień Kobiet w Sterdyni
W niedzielę 8 marca br. w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Sterdyni obchodzono święto Dnia
Kobiet. Dla Pań z okazji ich święta
przygotowano część artystyczną, w
której wystąpili: Klub 4H działający
przy GOKiS, Huragany i Huraganki z
GOKiS oraz
młodzieŜ ze
sterdyńskiego gimnazjum.
Przewodniczący Rady Gminy
Sterdyń – Pan Kazimierz Pawluczak
złoŜył paniom najserdeczniejsze
Ŝyczenia oraz wręczył ufundowane
przez siebie kwiaty.
Podczas
uroczystości
przeprowadzona została licytacja na
rzecz pani Marioli Fronczak z
Sokołowa Podlaskiego, która w
wyniku wypadku drogowego od 2 lat
znajduje się w śpiączce. Licytację
przeprowadzili Dyrektor GOKiS
Marianna Kobylińska oraz Paweł
Kryszczuk kierownik Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Sokołowie
Podlaskim. W akcję charytatywną
włączyło się równieŜ Szkolne Koło
Caritas działające przy Zespole Szkół
w
Sterdyni.
Wolontariusze
przeprowadzili loterię fantową oraz
zbierali datki do puszek.

Impreza zakończyła się koncertem
charytatywnym, w którym wzięły
udział dzieci ze Szkoły Języka
Angielskiego E&G Lingua School,
Duet Julii i Olgi z Gimnazjum w
Repkach – Laureatki Ogólnopolskiego
Konkursu, koncert zespołu „SONS OF
THE BLUES SKY” z Sokołowa
Podlaskiego,
koncert
zespołu
DIVERS.
Uatrakcyjnieniem spotkania była
Olimpiada Wiedzy o Wiejskim
Gospodarstwie
Domowym,
Przedsiębiorczości i Ekologii, którą
przeprowadził Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego Oddział
Siedlce. ZwycięŜczynią została Pani
Małgorzata Florczuk
z Nowych Mursów. Kolejne
miejsca zajęły Ewa Mitowska ze
Sterdyni, Urszula Turos z Białobrzeg,
Teresa Karpińska z Łazówka.
Nagrody
dla
uczestniczek
Olimpiady ufundowała i wręczyła
Pani GraŜyna Sikorska – Wójt Gminy
Sterdyń.
Anna Kowalska

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Wójt Gminy Sterdyń zaprasza mieszkańców wsi:
Białobrzegi, Kamieńczyk, Kiełpiniec, Dzięcioły
Kolonia, Lebiedzie Kolonia, Paderewek Kolonia,
Stelągi Kolonia do składania deklaracji na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach
planowanego przez Gminę zadania pn.: „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Sterdyń – dokumentacja” z wykorzystaniem
funduszy europejskich na lata 2014 – 2020.
Planowany udział finansowy mieszkańców to

kwota 2.500,00zł.
Więcej szczegółów dotyczących zadania moŜna
uzyskać w Urzędzie Gminy Sterdyń w pok. Nr 7 oraz pod nr
tel. (25) 787 00 41.
WyŜej wymienione deklaracje naleŜy złoŜyć do
30.04.2015 r. w tutejszym Urzędzie Gminy.
Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Sterdyń
oraz na stronie internetowej www.sterdyn.com.pl
Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy.
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INFORMACJA O NOWYCH DOWODACH OSOBISTYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 6
sierpnia 2010r. o dowodach
osobistych (Dz. U. z 2010 nr 167,
poz. 1131) od 1 marca 2015r.
obowiązuje nowy wzór dowodu
osobistego.
NajwaŜniejsze zmiany w
nowym dowodzie osobistym:
• brak adresu zameldowania (przy
kaŜdej zmianie meldunku nie
trzeba będzie wymieniać dowodu),
• brak skanu podpisu posiadacza,
• brak wzrostu i koloru oczu,
Wszystkie dowody osobiste
wydane po 1 marca 2015r. opatrzone
będą datą waŜności, dowody wydane
przed 1 marca 2015r. nadal
zachowują swoją waŜność (do
terminu na jaki zostały wydane),
takŜe dokumenty bezterminowe.
Dowód wydany osobie, która nie
ukończyła 5 roku Ŝycia będzie waŜny
pięć lat (zgodę wyraŜa tylko jeden

rodzic lub opiekun prawny) natomiast
dokument toŜsamości dla pozostałych
osób będzie waŜny 10 lat bez względu
na wiek.
Po pierwszym marca 2015r.
wniosek o wydanie dowodu
osobistego moŜna będzie składać w
organie dowolnej gminy na terenie
całej Polski niezaleŜnie od miejsca
zameldowania.
Osoba, dla której ma być wydany
wniosek osobisty musi być obecna
przy składaniu wniosku z wyjątkiem
dzieci do lat 5.
Osoba obowiązana do posiadania
dowodu osobistego moŜe złoŜyć
wniosek nie wcześniej niŜ 30 dni przed
datą 18 urodzin.
Do wniosku o wydanie dowodu
osobistego
musimy
dołączyć
fotografię. Fotografia zachowuje
dotychczasowe wymiary 35x45 mm,
wykonana winna być na jednolitym,

jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz
odwzorowywać naturalny kolor
skóry, obejmować wizerunek od
wierzchołka głowy do górnej części
barków i przedstawiać osobę w
pozycji frontalnej bez nakrycia
głowy i ciemnych okularów.
Powinna być wykonana nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
dniem złoŜenia wniosku.
Zmiana adresu dokonana przed
1
marca
2015r.
skutkuje
uniewaŜnieniem dowodu po 3
miesiącach i wymaga złoŜenia
wniosku o wydanie nowego
dokumentu.
Zmiana adresu zameldowania
posiadacza dowodu osobistego po 1
marca 2015 r. nie stanowi podstawy
do jego wymiany.
Małgorzata Steć

Psy bez opieki
Urząd Gminy Sterdyń apeluje
do wszystkich właścicieli psów, Ŝe
zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na na terenie
Gminy Sterdyń osoby utrzymujące
zwierzęta domowe zobowiązane są
do zapobiegania ich wydostaniu się
w sposób niekontrolowany poza
miejsce
ich
utrzymywania,
niezwłocznego
uprzątnięcia
zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzę w miejscach

publicznych, wyprowadzania psów na
smyczy, a psów rasy uznawanej za
agresywne na smyczy i w kagańcu
oraz
zapewnienia
stałego
i skutecznego dozoru nad tymi
zwierzętami.

wykroczenie jeśli doszło do
zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, a
w wypadku wysokiej wartości oraz
gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu
człowieka, właściciel zwierzęcia,
które wyrządziło szkodę ponosi
Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, odpowiedzialność karną zgodnie
kto nie zachowuje środków z przepisami Kodeksu karnego.
ostroŜności
przy
trzymaniu
GraŜyna Saczuk
zwierzęcia, podlega karze grzywny do
250 złotych albo karze nagany, ponosi
takŜe
odpowiedzialność
za

Informacja
Przypominam mieszkańcom gminy, którzy
zadeklarowali segregację odpadów o prowadzeniu
prawidłowej segregacji odpadów, zgodnej z zasadami
określonymi w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sterdyń.
Worki/pojemniki naleŜy wystawiać przed posesję
W przypadku nie prowadzenia prawidłowej
w dniu odbioru, określonym w harmonogramie przed
segregacji i na podstawie informacji uzyskanej z firmy
godziną 7.00.
odbierającej odpady - Decyzją Wójta zostanie zmieniona
Wójt Gminy GraŜyna Sikorska
wysokość opłaty za odpady.
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DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 2015
Od 16-go marca biura
powiatowe
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
rozpoczęły
przyjmowanie
wniosków
o przyznanie
płatności
bezpośrednich za 2015 rok.
Zamiast do 15 maja w tym roku
będzie moŜna ubiegać się o dopłaty
bezpośrednie do 15 czerwca.
Od tego roku obowiązują nowe
zasady przyznawania płatności
bezpośrednich.
Najistotniejsze zmiany w systemie
płatności bezpośrednich od 2015 r.
dotyczą, rodzajów płatności, o które
rolnik będzie mógł się ubiegać oraz
wymogów, których spełnienie będzie
warunkowało przyznaniem rolnikowi
poszczególnych płatności.
Katalog realizowanych w Polsce
płatności bezpośrednich w 2015 r.
obejmuje:
1. Jednolitą płatność obszarową
(JPO).
Płatność przysługiwać będzie do
kaŜdego „kwalifikującego się
hektara", za które uznawane będą:
a) wszelkie uŜytki rolne gospodarstwa
rolnego, w tym obszary, które w
dniu 30 czerwca 2003 r. nie były
utrzymywane w dobrej kulturze
rolnej,
b) kaŜdy obszar, który zapewnił
rolnikowi prawo do jednolitej
płatności obszarowej w 2008 r.
i który nie spełnia warunków
kwalifikowalności ze względu na:
- objęcie tego obszaru ochroną na
mocy dyrektyw: ws. ochrony
siedlisk
przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory, ramowej
dyrektywy wodnej, dyrektywy ws.
ochrony dzikiego ptactwa,
- zalesienie tego obszaru w ramach
PROW 2007-2013, 2014-2020
(z wyjątkiem zalesień na gruntach
innych niŜ rolne).
Jednolita płatność obszarowa nie
będzie przysługiwać rolnikom, jeŜeli
kwalifikujący się obszar ich
gospodarstwa rolnego, w odniesieniu

do którego złoŜą wniosek o płatność
wyniesie mniej niŜ 1 ha. Zasada ta nie
będzie jednak dotyczyć rolników,
którzy otrzymają wsparcie powiązane
z produkcją do zwierząt, a łączna
naleŜna
kwota
płatności
bezpośrednich nie będzie mniejsza niŜ
200 EUR.
2. Płatność z tytułu praktyk
rolniczych korzystnych dla
klimatu i środowiska (tzw.
płatność na zazielenienie).
Przysługuje ona zasadniczo
wszystkim rolnikom. Warto jednak
zwrócić uwagę, Ŝe aby ją otrzymać
rolnicy, którzy posiadają grunt orne o
powierzchni ponad 10 ha, muszą
wprowadzić dywersyfikację upraw, a
powyŜej 15 ha powinni zachować
obszary
proekologiczne.
Gospodarstwa
ekologiczne
automatycznie otrzymają płatności za
zazielenienie. Wysokość płatności za
zazielenienie wraz z jednolitą
płatnością obszarową wyniesie ok. 180
euro/ha i moŜe być przyznana
rolnikom do gruntów, które są w ich
posiadaniu 31 maja br.
MoŜna generalnie przyjąć,
Ŝe w przypadku rolników, którzy:
- prowadzą działalność rolniczą na
powierzchni gruntów ornych
mniejszej niŜ 10 ha i nie posiadają
trwałych uŜytków zielonych lub
- planują przystąpić w 2015 r. do
systemu dla małych gospodarstw lub
- prowadzą gospodarstwo ekologiczne,
otrzymanie
płatności
na
zazielenienie nie będzie wiązało się
z koniecznością
dokonania
jakichkolwiek zmian w sposobie
gospodarowania.
Natomiast pozostali rolnicy będą
co do zasady zobowiązani do
przestrzegania, na wszystkich
hektarach kwalifikujących się do
jednolitej płatności obszarowej,
praktyk rolniczych korzystnych dla
klimatu i środowiska lub tzw. praktyk
równowaŜnych.
Wspomniane
praktyki
obowiązkowe obejmują:

- dywersyfikację upraw,
- utrzymanie trwałych uŜytków
zielonych (TUZ),
- utrzymanie
obszarów
proekologicznych (EFA).
3. Płatność dla młodych rolników.
Płatność przysługiwać będzie
rolnikowi aktywnemu zawodowo,
uprawnionemu do jednolitej
płatności obszarowej, który:
- Jest osobą fizyczną, która po raz
pierwszy zakłada gospodarstwo
rolne
jako
kierująca
gospodarstwem rolnym, lub która
załoŜyła juŜ takie gospodarstwo
rolne w ciągu 5 lat przed
pierwszym złoŜeniem wniosku w
ramach systemu jednolitej
płatności obszarowej oraz której
wiek w roku składania wniosku
nie przekracza 40 lat (tj. nie
ukończyła 41 roku Ŝycia w roku
składania wniosku),
- Jest osobą prawną, pod
warunkiem, Ŝe przynajmniej jedna
osoba fizyczna spełniająca
kryteria młodego rolnika (co do
wieku i rozpoczęcia działalności)
sprawuje
efektywną
i długoterminową
kontrolę
(ponosi ryzyko finansowe,
pobiera korzyści, zarządza) nad
osobą prawną (samodzielnie
lub z innymi osobami).
Płatność przyznawana będzie na
okres maksymalnie pięciu lat, przy
czym okres ten skracany będzie o
liczbę lat, które upłynęły między
rozpoczęciem działalności przez
młodego rolnika, a pierwszym
złoŜeniem wniosku o płatność dla
młodych rolników.
Płatność
przysługuje
do
maksymalnie 50 ha gruntów
kwalifikujących się do jednolitej
płatności obszarowej.
4. Płatność dodatkowa.
- Płatność dodatkowa stanowić
będzie płatność o charakterze
dodatkowego
uzupełnienia
poziomu wsparcia finansowego
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dla określonej grupy rolników
aktywnych zawodowo uprawnionych
jednocześnie
do
otrzymania
jednolitej płatności obszarowej.
- Płatność ta przysługiwać będzie
tylko tym rolnikom, którzy nie
podzielili (w sposób sztuczny)
gospodarstwa po 18.10.2011 r. w
celu uzyskania tej płatności.
- Płatność dodatkowa przysługiwać
będzie do maksymalnej liczby
hektarów w przedziale od 3,01 ha do
30 ha.
5. Płatności związane z produkcją.
Wsparcie związane z produkcją
obejmie szereg rocznych płatności i
będzie przyznawane w granicach
określonych limitów ilościowych oraz
oparte na ustalonych obszarach i
plonach lub na ustalonej liczbie
zwierząt. Płatności związane z
produkcją
przysługiwać
będą
rolnikom, którzy spełnią minimalne
wymagania oraz kryteria rolnika
aktywnego zawodowo.
W roku 2015 wsparciem
związanym z produkcją zostaną objęte
następujące sektory, w ramach których
przewiduje się następujące kryteria
udzielania wsparcia:
Płatność do bydła.
Płatność do krów.
Płatność do owiec.
Płatność do kóz.
Płatność do buraków cukrowych.
Płatność do skrobi.
Płatność do owoców miękkich
(truskawki, maliny).
Płatność do chmielu.
Płatność do roślin wysokobiałkowych.
Płatność do pomidorów.
Płatność do lnu.
Płatność do konopi włóknistych.
6. Płatności w ramach przejściowego
wsparcia krajowego.
W roku 2015 przejściowe wsparcie
krajowe będzie mogło zostać
przyznane rolnikom z sektorów, dla
których to wsparcie zostało juŜ
przyznane w roku 2013. Przejściowe
wsparcie krajowe przyznawane będzie
w 2015 r. na identycznych warunkach,
które obowiązywały dla przyznawania
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tych płatności w roku 2013, z tą
róŜnicą, Ŝe łączna pula wsparcia nie
będzie mogła przekroczyć 75 koperty
z roku 2013, co odpowiednio przełoŜy
się na niŜsze wsparcie dla rolników. W
2015 r. ARiMR realizowała będzie
przejściowe wsparcie krajowe w
sektorze tytoniu formie płatności
niezwiązanej z produkcją. Przyjmując
zatem za odniesienie stawkę wsparcia
w tym sektorze w roku 2013,
szacowana stawka dla płatności
niezwiązanej do tytoniu w roku 2015
dla tytoniu odmiany Virginia
wyniosłaby ok. 4,31 zł/kg, a dla
pozostałych grup 3,01 zł/kg, przy
czym na chwilę obecną są to tylko
poglądowe szacunki stawek.
Ponadto rolnik będzie miał
moŜliwość przystąpienia do Systemu
dla małych gospodarstw, z czym
wiązać się będą dla nich korzyści w
postaci:
- zwolnienia z obowiązku realizacji
praktyk zazielenienia bez utraty
prawa do uzyskania płatności na
zazielenienie,
- zwolnienia z kontroli w ramach
zasady wzajemnej zgodności, ale nie
z wymogów przewidzianych w
przepisach prawa powszechnie
obowiązującego,
- zwolnienia z ewentualnych kar
administracyjnych z tytułu tzw.
niezgłoszenia wszystkich działek
rolnych w gospodarstwie),
- zwolnienia z publikacji o
beneficjentach płatności w ramach
przepisów o przejrzystości wsparcia
unijnego.
Do
systemu
dla
małych
gospodarstw będą mogli przystąpić
rolnicy, którzy:
- złoŜą w roku 2015 wniosek w ramach
systemu jednolitej płatności
obszarowej (9 czerwca 2015 r.) i
zadeklarują w tym wniosku zamiar
uczestnictwa w systemie lub nie
sprzeciwią się automatycznemu
włączeniu do systemu,
- spełnią minimalne wymogi w
zakresie powierzchni lub kwoty
wsparcia (1ha lub 200 EUR), spełnią warunki określone dla
pozostałych płatności, o które

wnioskują w roku 2015 (tj.
warunki dla: płatności na
zazielenianie, dla młodego rolnika,
płatności dodatkowej, wsparcie
powiązanego z produkcją).
Rolnicy, którzy wystąpią z
systemu lub nie wyraŜą zgody na
automatyczne włączenie do systemu,
nie będą mogli ponownie
zadeklarować zamiaru uczestnictwa
w systemie dla małych gospodarstw.
Pozostali rolnicy, w przypadku
których naleŜna kwota płatności
bezpośrednich za rok 2015
(określona w decyzji o przyznaniu
płatności) będzie mniejsza lub
równa 1250 EUR, zostaną włączeni
z urzędu do systemu dla małych
gospodarstw
z
moŜliwością
wystąpienia z systemu ze skutkiem
od roku 2016.
Płatność dla małych gospodarstw
będzie określana jako suma
wszystkich płatności, do otrzymania
których rolnik byłby uprawniony w
systemie „standardowym" (tj.
ubiegając się o kolejne płatności), z
zastosowaniem maksymalnego
limitu 1250 EUR. W instrukcji
przesłanej rolnikowi wraz z
formularzem wniosku, rolnik
otrzyma informację o szacunkowych
stawkach płatności i szczegółową
informację na temat sposobu
obliczania stawki wsparcia dla
małych gospodarstw.
Na stronie internetowej ARiMR
(www.arimr.gov.pl) zamieszczone
zostały materiały informacyjne i
formularze wniosków do pobrania.

UWAGA ROLNICY!!!
O pomoc w wypełnianiu
wniosków moŜna zgłaszać się do
Urzędu Gminy Sterdyń, pokój nr 9,
od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00-16.00.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
Oprac. Anna Kowalska
na podstawie informacji ARiMR

7

Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ

Dzień Profilaktyki w Zespole Szkół w Sterdyni
W ramach Szkolnego Dnia
Profilaktyki 20 marca br. społeczność
naszej szkoły uczestniczyła w
spotkaniu z asystentem ds.
nieletnich i patologii społecznej
z Komendy Powiatowej Policji
w Sokołowie
Podlaskim
p. Dariuszem
Tomczukiem.
Uczniowie
zostali
zapoznani
z niektórymi przepisami prawa
w zakresie
odpowiedzialności
prawnej nieletnich za popełnienie
czynów karalnych.
Następnie uczniowie klasy IIa
gimnazjum przedstawili projekt
dydaktyczny „Substancje szkodliwe
w naszym otoczeniu i ich wpływ na
zdrowie człowieka” przygotowany
pod kierunkiem nauczycielki biologii
Jadwigi Szymańskiej. Dzięki
obejrzanej prezentacji młodzieŜ
dowiedziała się, jakie substancje

szkodliwe dla zdrowia występują
w Ŝywności i kolorowych napojach,
kosmetykach, roślinach ozdobnych,
zabawkach, paragonach i sprzęcie
elektronicznym.
Kolejne zajęcia odbyły się na hali
sportowej. Uczniowie klasy IIIb
przedstawili projekt „Junior kozak”
przygotowany pod kierunkiem
nauczyciela wychowania fizycznego
Wojciecha Krzykowskiego.
PoniewaŜ zdrowie nie jest
wartością przypisaną człowiekowi raz
na całe Ŝycie, a największy wpływ na
zachowanie zdrowia ma styl Ŝycia,
gimnazjaliści rozegrali mecz piłki
ręcznej.
Pierwszy Dzień Wiosny uczniowie
sterdyńskiej szkoły spędzili nie tylko
w sposób ciekawy, ale i poŜyteczny.
Jadwiga Szymańska

Kolejne sukcesy Doroty Romańczuk
2 marca br. w Liceum im.
Stefana Batorego w Warszawie
odbyły się eliminacje wojewódzkie
Przedmiotowego
Konkursu
Biologicznego.
Organizatorem konkursu jest
Kuratorium Oświaty w Warszawie
i Mazowieckie
Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Warszawie.
Powiat
sokołowski,
a jednocześnie rejon siedlecki
reprezentowała uczennica klasy IIIb
Gimnazjum im H. Sienkiewicza
w Sterdyni Dorota Romańczuk.
Test
konkursowy,
który
rozwiązywali uczniowie obejmował
zagadnienia znacznie wykraczające
poza program nauczania gimnazjum.
Gimnazjalistka przygotowana
przez nauczycielkę biologii Jadwigę
Szymańską wykazała się duŜą wiedzą
i umiejętnościami. Uczennica została
finalistką tego konkursu, a dzięki
uzyskanemu zaświadczeniu otrzyma
dodatkowe punkty przy przyjęciu do
wybranej przez siebie szkoły
ponadgimnazjalnej.

Dorota jest równieŜ laureatką
Ogólnopolskiego Konkursu „MEDITEST”. Uczennica zajęła III
miejsce w kraju i otrzymała dyplom
laureata oraz nagrodę ksiąŜkową
„Atlas anatomiczny człowieka”.
RównieŜ uczniowie klasy IV
Natalia Nowak i Bartosz Ludwiniak
wykazali się duŜa wiedzą w zakresie
zdrowia i jego ochrony i otrzymali
wyróŜnienia.
Mieczysław Szymański
KOMUNIKAT
do rolników, właścicieli posesji i terenów przyległych do dróg
Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r.,poz.1399 ze zm.) oraz
przyjętego przez Radę Gminy „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sterdyń”
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.
Zwracam takŜe uwagę na konieczność właściwego korzystania z dróg
gminnych o nawierzchni Ŝwirowej. Nawierzchnie tych dróg zwłaszcza
w okresie jesiennym,wiosennym lub po długotrwałych opadach deszczu
niszczone są cięŜkim sprzętem.
Zadbajmy o wspólne dobro – o czystość w lasach i terenach
przyległych do dróg.
Wójt Gminy GraŜyna Sikorska
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sterdyń
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości będących własnością Gminy Sterdyń,
przetarg pierwszy zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 23 lutego 2015 r.
1.Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 143 o powierzchni 0,30
ha , połoŜona w obrębie geod.
Kiezie, gmina Sterdyń księga
wieczysta KW 18597.
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. 0,03 ha zabudowa letniskowa symbol
ML, 0,27 ha teren pełniący funkcję
korytarza ekologicznego
o symbolu
RE.
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 6.200,00 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 144
o
powierzchni 0,54 ha połoŜona w
obrębie geod. Kiezie
gmina
Sterdyń księga wieczysta KW
18597.
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. 0,27 ha zabudowa letniskowa symbol
ML, 0,27 ha teren pełniący funkcję
korytarza ekologicznego o symbolu
RE.

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 25.900,00 zł + VAT.
Postąpienie nie moŜe wynosić
mniej niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 7
kwietnia 2015 r. o godzinie 12.00
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 11922 100 000020071600000040
w terminie do dnia 2 kwietnia 2015 r.
w wysokości:
• dla nieruchomości opisanej w punkcie
1. - 620 zł
• dla nieruchomości opisanej w punkcie
2. - 2590 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 459221
00000020071620000010 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.
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