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Od 16 marca do 16 maja w Agencja
Restrukturyzacji iModernizacji
Rolnictwa będzie przyjmowała
wnioski o dopłaty bezpośrednie na
2016 rok.

Kolektory słoneczne

Gmina Sterdyń zamierza ubiegać się
o przyznanie pomocy składając
wniosek o dofinansowanie na montaŜ
kolektorów słonecznych i paneli
fotowoltaicznych.
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W marcu bieŜącego roku odbyły się
dwie sesje Rady Gminy
Sterdyń.Pierwsza, Nadzwyczajna
Sesja Rady Gminy, odbyła się 8 marca.
Druga Zwyczajna 22 marca. 
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Wieści samorządowe

W niedzielę 6 marca br.
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Sterdyni obchodzono święto Dnia
Kobiet. 
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Dzień Kobiet w Sterdyni

Dopłaty bezpośrednie 

KOMUNIKAT O SZKODLIWOŚCI
WYPALANIA TRAW

Sukcesy uczniów

Uczennice Zespołu Szkół
w Sterdyni znalazły się na podium
podczas Powiatowych Igrzysk
MłodzieŜy Szkolnej
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Sesja 8 marca została zwołana ze
względu na konieczność
zabezpieczenia środków niezbędnych
do złoŜenia wniosków o
dofinansowanie.

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 Rada Gminy
przyjęła uchwały:
- w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2016- 2030,
- w sprawie zmian w uchwale
budŜetowej Gminy Sterdyń na rok
2016.

W planie dochodów wprowadza
się dochody z tytułu planowanej
dotacji z WFOŚiGW na zadanie:
„Utworzenie ścieŜki przyrodniczo-
dydaktycznej w Sterdyni” w
wysokości 54.090 zł i „Kącik
edukacji ekologicznej w Szwejkach”
w kwocie 18.090 zł Ogółem
planowane dochody zwiększa się o
72.180 zł. Planowane dotacje
stanowić będą 90% kosztów
kwalifikowanych zadania.

Po stronie wydatków wprowadza
się w/w zadania w następujący
sposób:
- zadanie „Utworzenie ścieŜki
przyrodniczo-dydaktycznej w
Sterdyni”: wykonanie projektu i map
to koszt 2.560 zł, zakup
infrastruktury edukacyjnej 60.010 zł,
w tym środki WFOŚiGW 54.090 zł,
środki gminy 6.100 zł
- zadanie „Kącik edukacji
ekologicznej w Szwejkach”
wykonanie projektu i map to koszt
1.290 zł, zakup infrastruktury
edukacyjnej 20.100 zł, w tym środki
WFOŚiGW 18.090 zł, środki gminy
2.010 zł.

Wydatki ogółem na w/w zadania
planuje się w wysokości 84.050 zł.
Poza tym planuje się wykonanie
studium wykonalności oraz innych

W marcu bieŜącego roku odbyły się dwie sesje Rady Gminy Sterdyń.Pierwsza, Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy,
odbyła się 8 marca 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sterdyń. Frekwencja radnych wyniosła
100%. Druga, Zwyczajna Sesja Rady Gminy, odbyła się w dniu 22 marca 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sterdyń. Frekwencja radnych równieŜ wyniosła 100%.

niezbędnych dokumentów
inicjujących projekt pn. „MontaŜ
kolektorów słonecznych i paneli
fotowoltaicznych na terenie gminy
Sterdyń”, zabezpieczając na ten cel w
2016 r. kwotę 60.000 zł. RóŜnicę
pomiędzy planowanymi
zwiększeniami dochodów,
a zwiększeniami wydatków
w wysokości 71.870 zł zamierza się
pokryć wolnymi środkami.   

Druga, Zwyczajna Sesja Rady
Gminy, odbyła się w dniu 22 marca
2016 r. o godz. 9.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych równieŜ
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 trwania obrad Rada
Gminy przyj ęła:
- informację o wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Sterdyń
w roku 2015,
- sprawozdanie z realizacji programu
współpracy Gminy Sterdyń z
organizacjami pozarządowymi,
- sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Sterdyń” za
rok 2015,
- sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Sterdyń” za rok 2015,
- sprawozdanie z realizacji zadań
wspierania rodziny i pieczy zastępczej
w roku 2015.

W trakcie obrad Rada Gminy
przyjęła uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie
inkasa podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego - wybory zostały
przeprowadzone w związku ze

śmiercią dotychczasowego sołtysa. W
wyniku wyborów przeprowadzonych
11 lutego br. nowym sołtysem wsi
Stare Mursy została Pani Anna
Dyoniziak.
- w sprawie przyjęcia Gminnej
Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata
2016-2025 -strategia określa kierunki
działań pomocy społecznej na terenie
gminy oraz sposoby realizacji zadań
ujętych w strategii. 
- w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Sterdyń w 2016 roku -
program przyjmowany jest corocznie
do 31 marca,
- w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2016- 2030,
- w sprawie zmian w uchwale
budŜetowej Gminy Sterdyń na rok
2016

W planie dochodów dokonuje się
następujących zmian:
- zwiększa się plan z tytułu subwencji
ogólnej oświatowej o kwotę 42.219 zł
oraz z tytułu udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych o
kwotę 6.976 zł, zgodnie z informacją
Ministerstwa Finansów,
- zmniejsza się dotację na przedszkola
o kwotę 4.237 zł,
- planuje się dochody z tytułu
refundacji z Powiatowego Urzędu
Pracy z tytułu prac społecznie
uŜytecznych dofinansowanych w 60%
- kwota 5.800 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększa
się o 50.758 zł i taką kwotę przeznacza
się na wydatki, w tym 41.038 zł na
wydatki bieŜące dotyczące dróg
gminnych i 9.720 zł na wydatki
związane z wypłatą świadczeń dla
osób skierowanych do prac społecznie
uŜytecznych.

W planie wydatków dokonuje się
następujących zmian:
- zmniejsza się plan wydatków
inwestycyjnych o 7.800 zł na zadanie

SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
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pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr
390909W Sterdyń-Dzięcioły-
Chądzyń, a zwiększa się plan na
zakup usług remontowych na
przebudowę chodnika w
miejscowości Dzięcioły BliŜsze w
związku ze zmianą w
przedsięwzięciach realizowanych w
ramach funduszu sołeckiego. W
ramach zadań poza funduszem
zmniejsza się plan na usługi o 6.000
zł, a zwiększa na zakup Ŝwiru i
kruszywa oraz zwiększa się plan na
usługi remontowe o kwotę 41.038 zł,
- zmienia się między działami plany
wynagrodzeń i pochodnych w ZS w
Sterdyni. Zmiany wynikają z

dostosowania przydziału godzin w
poszczególnych działach,
- wprowadza się plan w kwocie 500
zł na róŜne opłaty i składki
w związku z kosztami komorniczymi
związanymi z egzekucją opłat za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Wprowadza się zmiany z planie
na przedsięwzięcia realizowane w
ramach Funduszu Sołeckiego:
- w sołectwie Dzięcioły BliŜsze-
rezygnuje się z przedsięwzięcia
„Przebudowa drogi gminnej Nr
390909W Sterdyń-Dzięcioły
Chądzyń” w kwocie 7.725,72 zł,
a wprowadza się przedsięwzięcie
„Przebudowa chodnika
w miejscowości Dzięcioły BliŜsze”

w kwocie 7.725,72 zł.
- w sołectwie Stare Mursy- rezygnuje
się z przedsięwzięcia „Wykonanie
odśnieŜania dróg gminnych na terenie
sołectwa” w kwocie 1.000 zł, a
zwiększa się nakłady na
przedsięwzięcie „Utrzymanie dróg
gminnych na terenie sołectwa- zakup
Ŝwiru”
- w sołectwie Kolonia Paderewek
zmniejsza się przedsięwzięcie
„Utrzymanie dróg gminnych na
terenie sołectwa- zakup Ŝwiru” o
5.624,79 zł, a wprowadza się
przedsięwzięcie „Utrzymanie dróg
gminnych na terenie sołectwa- zakup
kruszywa”.

Agata Romaniuk

Dzień Kobiet w Sterdyni

W niedzielę 6 marca br.
w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Sterdyni obchodzono
święto Dnia Kobiet.

Dla Pań z okazji ich święta
przygotowano część artystyczną,
w wykonaniu dzieci z kół
zainteresowań działających przy
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Sterdyni oraz grupy tanecznej ze
świetlicy Zespołu Szkół w Sterdyni.

Odbył się równieŜ koncert
w wykonaniu Witolda Radomskiego,
Radka Świderskiego i Mateusza
Dolińskiego.

Pan Tomasz Rostkowski -
Zastępca Wójta Gminy Sterdyń
oraz Zdzisław śochowski – Radny
powiatowy złoŜyli paniom
najserdeczniejsze Ŝyczenia oraz
wręczyli ufundowane przez siebie
kwiaty.

Uatrakcyjnieniem spotkania był
pokaz tworzenia stroików
wielkanocnych prowadzony przez
TZD Sokołów Podlaski o/Siedlce
oraz Olimpiada Wiedzy o Wiejskim
Gospodarstwie Domowym,
Przedsiębiorczości i Ekologii, którą
przeprowadził Mazowiecki Ośrodek

Doradztwa Rolniczego Oddział
Siedlce. Nagrody dla zwycięzców i
uczestników Olimpiady ufundowała
Pani GraŜyna Sikorska – Wójt
Gminy Sterdyń.

Anna Kowalska

DOPLATY BEZPO ŚREDNIE 2016

Od 16 marca do 16 maja w
Agencja Restrukturyzacji
iModernizacji Rolnictwa będzie
przyjmowała wnioski o dopłaty
bezpośrednie na 2016 rok.

Do dnia 31 maja 2016 r. moŜna
wprowadzać zmiany do wniosku o
przyznanie płatności bezpośrednich
(z wyłączeniem płatności

związanych do zwierząt) i płatności
niezwiązanej do tytoniu.

Przez kolejnych 25 dni
kalendarzowych po terminie
składania wniosków, tj. do dnia 10
czerwca 2016 r., moŜna jeszcze
złoŜyć wniosek, jednak za kaŜdy
dzień roboczy opóźnienia, licząc od
dnia 17 maja 2016 r., stosowane

cd. ze str. 2
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będzie zmniejszenie płatności w
wysokości 1% naleŜnej kwoty
płatności.

Wniosek i załączniki do wniosku
składane przez wnioskodawcę uznaje
się za złoŜone, jeŜeli są podpisane z
podaniem imienia i nazwiska.
Wniosek rozpatrywany jest jedynie w
zakresie, w jakim został on
prawidłowo wypełniony w terminie
do dnia 10 czerwca 2016 r. oraz na
podstawie dołączonych do niego
prawidłowych dokumentów. Braki we
wniosku oraz na załącznikach i na
materiale graficznym, uzupełnione po
dniu 10 czerwca 2016 r., nie będą
uwzględniane w prowadzonym
postępowaniu administracyjnym w
sprawie przyznania płatności.

Do wszystkich rolników, którzy
ubiegali się o wsparcie bezpośrednie
w ubiegłym roku zostały wysłane
spersonalizowane, wstępnie
wypełnione wnioski wraz z
załącznikami graficznymi. Natomiast
rolnicy, którzy występują po raz
pierwszy o przyznanie płatności,

mogą uzyskać formularz wniosku w
biurze powiatowym Agencji bądź
pobrać taki wniosek ze strony
www.arimr.gov.pl.

W 2016 roku, oprócz płatności, o
które moŜna było się ubiegać w roku
ubiegłym, na tym samym wniosku
wnioskodawca moŜe dodatkowo
ubiegać się o przyznanie premii
pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej
w ramach PROW 2014-2020.

Podobnie jak w roku ubiegłym
bardzo istotnym elementem płatności
jest płatność z tytułu zazieleniania —
takie wsparcie otrzymają rolnicy,
którzy w swoich gospodarstwach
stosują dywersyfikację upraw,
utrzymują trwałe uŜytki zielone
(TUZ) oraz zachowują obszary
proekologiczne (EFA).

Stosowanie wymogów w zakresie
zazielenienia nie jest obowiązkowe
dla rolników, którzy:
- prowadzą działalność rolniczą na

powierzchni gruntów ornych
mniejszej niŜ 10 ha i nie posiadają
trwałych uŜytków zielonych,

- włączeni zostali do systemu dla

małych gospodarstw,
- prowadzą w całym gospodarstwie

produkcję metodami ekologicznymi,
zgodnie z przepisami o rolnictwie
ekologicznym.

Od tego roku nie ma moŜliwości
uznania rolnika za uczestniczącego w
systemie dla małych gospodarstw (na
wniosek rolnika i z urzędu). W roku
2016 płatność dla małych gospodarstw
obejmuje wyłącznie rolników, których
włączono do tego systemu w 2015
roku. W roku 2016 rolnik moŜe
jedynie wystąpić z systemu dla małych
gospodarstw wypełniając odpowiednią
część wniosku lub poprzez złoŜenie
stosownego oświadczenia w terminie
do dnia 30 września 2016 r. 

O POMOC W WYPEŁNIANI
WNIOSKÓW MO śNA
ZGŁASZA Ć SIĘ DO URZĘDU
GMINY STERDY Ń, POKÓJ NR 9,
OD PONIEDZIAŁKU DO PI ĄTKU
W GODZ. 8.00 - 16.00.

POMOC UDZIELANA JEST
BEZPŁATNIE.

Anna Kowalska

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sterdyń

Informujemy, Ŝe Gmina Sterdyń
zamierza ubiegać się o przyznanie
pomocyskładając 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.
„Monta Ŝ kolektorów słonecznych i
paneli fotowoltaicznych na terenie
Gminy Sterdyń”. Instalacje solarne i
fotowoltaiczneprawdopodobnie będą
mogły być montowane na obiektach
prywatnych a wytworzona przez nie
energia będzie wykorzystywana tylko
na potrzeby gospodarstwa

domowego.

Wnioski wraz z załącznikami
dotyczące uczestnictwa w projekcie
przyjmowane będą w Urzędzie
Gminy Sterdyń,  w godzinach pracy
urzędu tj. 8.00 – 16.00, w pokoju nr
7. Wnioski dostępne w Urzędzie
Gminy Sterdyń i na stronie
http://sterdyn.bip.net.pl/?a=887.
Wnioski, które wpłyną po wyŜej
wymienionej dacie mogą zostać nie
rozpatrzone w przypadku
ograniczonych środków. Udział w
projekcie uzaleŜniony będzie od
kolejności złoŜenia w terminie
wniosku z załącznikami.

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, będzie
stanowić własność Gminy Sterdyń i

przez ten czas zostanie uŜyczona do
uŜytkowania właścicielowi budynku.

Maksymalna kwota
dofinansowania jednego projektu do
80% kosztów kwalifikowanych. 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.

Wójt Gminy
/-/ GraŜyna Sikorska

cd. ze str. 3
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KOMUNIKAT O SZKODLIWOŚCI WYPALANIA TRAW
CO ROKU W POśARACH

WYWOŁANYCH WYPALANIEM
TRAW GIN Ą LUDZIE, W TYM

PODPALACZE, PRZYPADKOWE
OSOBY ORAZ STRAśACY!!!

Statystyka poŜarowa statnich
dwóch lat powiatu sokołowskiego
pokazuje niepokojący wzrost
poŜarów such traw na nieuŜytkach,
uprawach rolnych i terenach leśnych.
NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe ogień to
Ŝywioł. Zdarza się, Ŝe w starciu z nim
giną takŜe osoby wyszkolone w
walce z płomieniami. Trzeba
pamiętać, Ŝe po zimie trawy są
wysuszone i palą się bardzo szybko.

W rozprzestrzenianiu ognia
pomaga takŜe wiatr. Osoby, które
wbrew logice decydują się na
wypalanie traw, przekonane są, Ŝe w
pełni kontrolują sytuację i w razie
potrzeby, w porę zareagują, niestety
mylą sie i czasami kończy się to
tragedią. W przypadku gwałtownej
zmiany jego kierunku, poŜary bardzo
często wymykają się spod kontroli i
prznoszą na pobliskie lasy i
zabudowania. Niejednokrotnie w
takich poŜarach ludzie tracą dobytek
całego Ŝycia. Występuje równieŜ
bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia
i Ŝycia ludzi.

NIE WARTO RYZYKOWA Ć - NA
SKUTEK JEDNEJ,

NIEODPOWIEDZIALNEJ DECYZJI
BARDZO ŁATWO STRACI Ć

DOROBEK SWOJEGO śYCIA, ALE
I SAMO śYCIE

Wypalanie traw to takŜe bardzo
duŜe zagroŜenie dla lasów. Z uwagi
na znaczne zalesienie naszego
powiatu tereny upraw rolniczych i
leśnych dość często ze sobą
sąsiadują, a czasami wręcz przenikają
się. Ogień z nieuŜytków
niejednokrotnie przenosi się na
obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie
bezcenne drzewostany, które po
poŜarze odradzają się przez wiele
dziesiątek lat. 

Podczas poŜaru powstaje takŜe
duŜe zadymienie, które jest
szczególnie groźne dla osób
przebywających w bezpośrednim
sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z
uwagi na moŜliwość zaczadzenia.
Powoduje ponadto zmniejszenie
widoczności na drogach, co moŜe

prowadzić do powstania groźnych w
skutkach kolizji i wypadków
drogowych. Od palącego się poszycia
gleby, zapaleniu ulega podziemna
warstwa torfu, który moŜe zalegać
nawet do kilkunastu metrów w głąb.
Są to poŜary długotrwałe (nawet do
kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne
do ugaszenia. Ponadto, w przypadku,
gdy zwykła łąka po poŜarze
regeneruje się przez kilka lat, to
pokłady torfu potrzebują na to kilku
tysięcy lat. 

Podczas intensywnego
prowadzenia prac rolnych na polach,
takŜe moŜe dojść do poŜarów
wskutek nieostroŜności osób
wykonujących te prace lub
niesprawnego sprzętu technicznego.
PoŜary nieuŜytków, z uwagi na ich
charakter i zazwyczaj duŜe rozmiary,
angaŜują znaczną liczbę sił i środków
straŜy poŜarnych. KaŜda interwencja
to powaŜny wydatek finansowy.
StraŜacy zaangaŜowani w akcję
gaszenia poŜarów traw, łąk i
nieuŜytków, w tym samym czasie
mogą być potrzebni do ratowania
Ŝycia i mienia ludzkiego w innym
miejscu. MoŜe się zdarzyć, Ŝe przez
lekkomyślność ludzi nie dojadą z
pomocą na czas tam, gdzie będą
naprawdę niezbędni.

EKOLOGICZNE SKUTKI
POśARÓW

PoŜary traw powodują równieŜ
spustoszenie dla flory i fauny.
Niszczone są miejsca lęgowe wielu
gatunków gnieŜdŜących się na ziemi
i w krzewach. Palą się równieŜ
gniazda juŜ zasiedlone, a zatem z
jajeczkami lub pisklętami (np. tak
lubianych przez nas wszystkich
skowronków). Dym uniemoŜliwia
pszczołom i trzmielom oblatywanie
łąk. Owady  giną w płomieniach, co
powoduje zmniejszenie liczby
zapylonych kwiatów, a w
konsekwencji obniŜenie plonów
roślin. Giną zwierzęta domowe, które
przypadkowo znajdą się w zasięgu
poŜaru  (tracą orientację w dymie,
ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to
równieŜ duŜych zwierząt leśnych,
takich jak sarny, jelenie czy dziki.
Płomienie niszczą miejsca bytowania
zwierzyny łownej, m.in. baŜantów,

kuropatw, zajęcy, a nawet  saren.W
płomieniach lub na skutek
podwyŜszonej temperatury ginie
wiele poŜytecznych zwierząt
kręgowych: płazy (Ŝaby, ropuchy,
jaszczurki), ssaki (krety ryjówki,
jeŜe, zające, lisy, borsuki, kuny,
nornice, badylarki, ryjówki i inne
drobne gryzonie). 

Przy wypalaniu giną mrówki.
Jedna ich kolonia moŜe zniszczyć do
4 milionów szkodliwych owadów
rocznie. Mrówki zjadając resztki
roślinne i zwierzęce ułatwiają
rozkład masy organicznej oraz
wzbogacają warstwę próchnicy,
„przewietrzają” glebę. Podobnymi
sprzymierzeńcami w walce ze
szkodnikami są biedronki, zjadające
mszyce. Ogień uśmierca wiele
poŜytecznych zwierząt
bezkręgowych, m.in. dŜdŜownice
(które mają pozytywny wpływ na
strukturę gleby i jej właściwości),
pająki, wije, owady (drapieŜne i
pasoŜytnicze). PoŜary traw niszczą
rodzimą faunę i florę.

WYPALANIE TRAW JEST NIE
TYLKO NIEBEZPIECZNE, ALE

TEś NIEDOZWOLONE! 
Ci, którzy którzy chcą

ryzykować, muszą równieŜ liczyć
się z konsekwencjami. O tym, Ŝe
postępowanie takie jest
niedozwolone mówi m.in.
a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody  (Dz. U. 2015.
1651),
-  art. 124. „ Zabrania się wypalania
łąk, pastwisk, nieuŜytków, rowów,
pasów przydroŜnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów”.
- art. 131: „Kto...wypala łąki,
pastwiska, nieuŜytki, rowy, pasy
przydroŜne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary… –
podlega karze aresztu albo
grzywny”.
b) ustawa z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. 2014. poz. 1153); 
-   art.  30 ust.3  " w lasach oraz na
terenach śródleśnych, jak równieŜ w
odległości do 100 m od granicy
lasu, zabrania się działań
i  c z y n n oś c i  m o gą c y c h
wywołać  n iebezp ieczeńs two,
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a w szczególności:
> rozniecenia poza miejscami
wyznaczonymi do tego celu przez
właściciela lasu lub nadleśniczego, 
> korzystania z otwartego płomienia,
> wypalania wierzchniej warstwy
gleby i pozostałości roślinnych”. 

Za wykroczenia tego typu groŜą
surowe sankcje:
- art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja
1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U.
2015.1094) kara aresztu, nagany lub
grzywny, której wysokość, a w myśl
art. 24, § 1 moŜe wynosić od 20 do
5000 zł" .
- art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2015.
396) stanowi: „Kto sprowadza
zdarzenie, które zagraŜa Ŝyciu lub
zdrowiu wielu osób albo mieniu w

wielkich rozmiarach, mające postać
poŜaru, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10”. 
DOPŁATY BEZPO ŚREDNIE UNII

EUROPEJSKIEJ DLA
WŁA ŚCICIELI GRUNTÓW

Do walki ze zjawiskiem
wiosennego wypalania traw włączyła
się  takŜe Unia Europejska. ZałoŜenia
polityki rolnej UE regulują między
innymi zagadnienia ochrony
środowiska w rolnictwie. Jednym z
narzędzi umoŜliwiaj ących
dokonywanie pozytywnych przemian
w tym sektorze jest system dopłat
bezpośrednich. Ta forma wsparcia
unijnego, zobowiązuje uŜytkownika
gruntów do ich utrzymania zgodnie z
normami tzn. w dobrej kulturze
rolnej – rozporzadzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju wsi  z dnia 11
marca 2010 r. w sprawie

minimalnych norm
(Dz.U.2014.1372).

W ślad za Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, naleŜy stwierdzić, Ŝe
wypalanie traw jest nie dość, Ŝe
środowiskowo szkodliwe, ale takŜe
surowo zabronione. Za wypalanie
traw groŜą, oprócz kar nakładanych
np. przez policję czy prokuraturę,
takŜe dotkliwe kary finansowe
nakładane przez Agencję w postaci
zmniejszenia od 5 do 25%, a w
skrajnych przypadkach nawet
odebrania, naleŜnej wysokości
wszystkich rodzajów dopłat
bezpośrednich za dany rok.

Opracował:
Wydział Zarządzania Kryzysowego

Starostwa Powiatowego
- mat. źródłowy KGPSP

Sukcesy  uczniów 
Zespołu Szkół w Sterdyni 

w piłce siatkowej

Uczennice kl. VI zajęły III miejsce w Powiatowych
Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej w mini siatkówce
rozgrywanych w Sokołowie Podlaskim.

Dnia 11 marca 2016 roku na hali sportowej
w Sterdyni odbyły się Powiatowe Igrzyska MłodzieŜy
Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt gimnazjum.
Uczennice Gimnazjum w Sterdyni równieŜ zajęły
3 miejsce.

Anna Jagiełło
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