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Wakacyjne spotkania
W lipcu i sierpniu br. Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w
Sterdyni zorganizowały tradycyjnie
"Spotkania pod Gruszą”
Strona 2

Wyprawka szkolna
Do 10 września 2015 r.
sekretariatach szkół z terenu Gminy
Sterdyń moŜna składać wnioski o
dofinansowanie
zakupu
podręczników szkolnych na rok
2015/16.
Strona 2

Pielęgnacja
i konserwacja pomnika przyrody
Na przełomie miesiąca lipca
i sierpnia 2015 r. realizowane było
zadanie pn. „Pielęgnacja i konserwacja
pomnika przyrody alei drzew
w Sterdyni przy ul. Lipowej”.
Strona 5

Komisje
DS. REFERENDUM

Najlepszy straŜak, najlepsza OSP!

Składy Obwodowych Komisji do
spraw Referendum powołane na dzień
6 września 2015 r. z terenu Gminy
Sterdyń.

Strona 7
Sprzęt straŜacki, nagrody pienięŜne i rzeczowe ufundowane przez
sponsorów (m.in. PKO BP i PZU S.A.) oraz wycieczka do Parlamentu
Europejskiego w Brukseli czekają na zwycięzców konkursu "O Wawrzyn Przetarg
najlepszy straŜak ochotnik i jednostka OSP z subregionu siedlecko- ustny nieograniczony na sprzedaŜ
ostrołęckiego”. Laureatów poznamy pod koniec września.
nieruchomości będących własnością
Gminy Sterdyń
Strona 8
Strona 3
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Wakacyjne spotkania
W lipcu i sierpniu br. Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w
Sterdyni zorganizowały tradycyjnie
jak co roku warsztaty wyjazdowe do
dziewięciu wsi w Gminie Sterdyń:
Łazowa, Seroczyna, Dzięcioł
Dalszych,
Ratyńca
Nowego,
Paderewka,
Kamieńczyka,
Białobrzeg i Kiełpińca, Mursów
Starych. Tematem przewodnim
„Wakacyjnych Spotkań pod Gruszą”
było koło.
Zarówno zajęcia
plastyczne „origami”, jak i zajęcia
ruchowe, sportowe związane były
z kołem. Wiele zabaw, gier
nawiązujących do koła, idealnego
kształtu i moŜliwości zabawy
z kołem. Ponadto nie zabrakło
lubianej zgaduj – zgaduli i konkursu
z wiedzy ogólnej o Gminie Sterdyń
(tu prym wiedli dorośli), jak równieŜ

nauki harcerskiej piosenki. Na
zakończenie spotkań miała miejsce
rywalizacja grupowa i indywidualna
w przeciąganiu liny. Laureaci
w nagrodę otrzymywali drobne
gadŜety, natomiast kaŜdy uczestnik
warsztatów otrzymał ksiąŜeczkę
Ryszarda Boczonia przekazaną przez
PBS w Sokołowie Podlaskim.
Gościnni
mieszkańcy
wsi
Białobrzegi zorganizowali nie tylko
napoje, ale takŜe integracyjne
ognisko dla ponad 50 uczestników
spotkań. Natomiast 9 sierpnia odbyła
się Impreza Plenerowa pod nazwą
„Wakacje na Wsi” w programie:
zabawy, konkursy dla dzieci,
młodzieŜy i dorosłych, Koncert
Zespołu Ludowego „śurawiacy”
z Bogut Pianek, Kino Plenerowe
i seans pt. „śycie Pi” oraz zabawa
z zespołem „Divers” ze Sterdyni.

Taką inicjatywę ze strony ośrodka
chwalili goście przebywający na
wypoczynku w odwiedzanych
wsiach, gdyŜ dotąd z taką formą
Wakacyjnych spotkań jeszcze się nie
spotkali. Ponad 250 prac, które dzieci
wykonały podczas spotkań, moŜna
obejrzeć w holu GOKiS w Sterdyni.
Jak zwykle spotkania cieszyły się
zainteresowaniem zarówno dzieci,
jak i dorosłych.
Ta sprawdzona forma zabawy na
pewno za rok zagości w większych
miejscowościach Naszej Gminy.
Marianna Kobylińska

Wyprawka szkolna w roku 2015/16

Dofinansowanie
zakupu
podręczników będzie przysługiwać:
• Uczniom, którzy w roku szkolnym
2015/2016 będą uczyć się w klasie
III szkoły podstawowej, w klasie III
ogólnokształcącej
szkoły
muzycznej I stopnia oraz w klasie
IV technikum.
• Uczniom posiadającym orzeczenie
o
potrzebie
kształcenia
specjalnego,
o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie
oświaty:
1. słabowidzącym,
2. niesłyszącym,
3. słabosłyszącym,
4. z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim,
5. z
niepełnosprawnością
intelektualną
w
stopniu
umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową
w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem

Aspergera,
8. z
niepełnosprawnościami
sprzęŜonymi w przypadku gdy
jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona
powyŜej.
- posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty.
Z programu korzystać będą mogli
tylko uczniowie, u których
w rodzinie dochód na osobę wynosić
będzie nie więcej niŜ 574 zł.
W
przypadku
uczniów
pochodzących
z
rodzin
niespełniających w/w kryterium
dochodowego, w przypadkach
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej
(np. sieroctwo, bezdomność,
bezrobocie, niepełnosprawność,
długotrwała lub cięŜka choroba,
przemoc,
potrzeba
ochrony
macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, trudność w integracji

cudzoziemców, którzy uzyskali w
Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
trudność w przystosowaniu do Ŝycia
po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizm
lub
narkomania,
zdarzenia losowe i sytuacje
kryzysowe, klęska Ŝywiołowa lub
ekologiczna) pomoc w formie
dofinansowania
zakupu
podręczników przysługiwać będzie
na podstawie decyzji dyrektora
szkoły, do której uczeń uczęszcza.
Liczba uczniów objętych pomocą na
podstawie art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej
nie moŜe przekroczyć w gminie 5%
ogólnej
liczby
uczniów
uprawnionych.
Więcej informacji na temat
pomocy materialnej dla uczniów,
w proponowanych
formach
dofinansowania
zakupu
podręczników, moŜna uzyskać
w sekretariatach szkół i na stronie
internetowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej www.men.gov.pl
Wnioski naleŜy składać
w sekretariatach szkół do 10
września 2015 r.
Anna Kowalska
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości będących
własnością Gminy Sterdyń
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.
7.Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 452 o powierzchni 0,55
ha, połoŜona w obrębie geod
Seroczyn, gmina Sterdyń księga
wieczysta KW SI1P/000018597
Nieruchomość połoŜona jest w na
terenie
obszaru
objętego
miejscowym
planem
zagospodarowania przestrzennego
gminy Sterdyń, zatwierdzonym

4
uchwałą Rady Gminy Sterdyń Nr
XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008 r. Teren rolny
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego
Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Nieruchomość jest obciąŜona
dzierŜawą do dnia 31.12.2015 r.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 7.800,00 zł.
Postąpienie nie moŜe wynosić
mniej niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
8.Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 1235 o powierzchni 0,72
ha, połoŜona w obrębie geod.
Seroczyn, gmina Sterdyń księga
wieczysta KW SI1P/00018597.
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 jest obciąŜona
dzierŜawą do dnia 31.12.2016 r.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 8.600,00 zł.
Postąpienie nie moŜe wynosić
mniej niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
9.Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 455/1 o powierzchni 0,09
ha, połoŜona w obrębie geod.
Seroczyn, gmina Sterdyń księga
wieczysta KW SI1P/00018597
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.
Działka połoŜona jest w terenie
NadbuŜańskiego
Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Nieruchomość jest obciąŜona
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dzierŜawą do dnia 31.12.2016 r.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 1.500,00 zł.
Postąpienie nie moŜe wynosić
mniej niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
10.Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 451 o powierzchni 0,62 ha,
połoŜona w obrębie geod. Seroczyn,
gmina Sterdyń księga wieczysta KW
SI1P/00018597
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
Działka połoŜona jest w terenie
NadbuŜańskiego
Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Nieruchomość jest obciąŜona
dzierŜawą do dnia 31.12.2016 r.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 8.800,00 zł.
Postąpienie nie moŜe wynosić
mniej niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
11.Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 948 o powierzchni 0,94 ha,
połoŜona w obrębie geod. Seroczyn,
gmina Sterdyń księga wieczysta KW
SI1P/00018597.
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.
Działka połoŜona jest w terenie
NadbuŜańskiego
Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Nieruchomość jest obciąŜona
dzierŜawą do dnia 31.12.2015 r.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 12.300,00 zł.
Postąpienie nie moŜe wynosić
mniej niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
12.Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako

działka nr 755/2 o powierzchni
0,3605 ha, połoŜona w obrębie
geod. Białobrzegi, gmina Sterdyń
księga
wieczysta
KW
SI1P/00019829
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 R VI 0,008, RVIz
0,3525 – w planie przeznaczenie
leśne o symbolu ZL
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego
Parku
Krajobrazowego oraz w granicach
Obszaru Chronionego
Dolina
Dolnego Bugu PLB 140001.
Nieruchomość jest obciąŜona
dzierŜawą do dnia 31.12.2015 r.
Cena
wywoławcza
nieruchomości wynosi 9.000,00 zł
Postąpienie nie moŜe wynosić
mniej niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
13.Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 143 o powierzchni 0,30
ha, połoŜona w obrębie geod.
Kiezie, gmina Sterdyń księga
wieczysta KW SI1P/00018597.
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 letniskowej 0,03
ha, teren pełniący funkcje korytarza
ekologicznego 0,27 ha
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 +
VAT zł.
Postąpienie nie moŜe wynosić
mniej niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
14.Nieruchomość
gruntowa
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niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 144 o powierzchni, 054
ha, połoŜona w obrębie geod. Kiezie,
gmina Sterdyń księga wieczysta KW
SI1P/00018597.
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 letniskowej 0,27 ha,
teren pełniący funkcje korytarza
ekologicznego 0,27 ha
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 + VAT zł.
Postąpienie nie moŜe wynosić
mniej niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 16
września
2015 r. o godzinie 9oo
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 11 września 2015
r w wysokości:
• 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.
• dla nieruchomości opisanej
w punkcie 7. - 780,00 zł
• dla nieruchomości opisanej
w punkcie 8. - 860,00 zł
• dla nieruchomości opisanej
w punkcie 9.- 150,00 zł
• dla nieruchomości opisanej
w punkcie 10 - 880, 00 zł
• dla nieruchomości opisanej
w punkcie 11 - 1230.00 zł
• dla nieruchomości opisanej

w punkcie 12 - 900 ,00 zł
• dla
nieruchomości
opisanej
w punkcie 13 - 620,00 zł
• dla
nieruchomości
opisanej
w punkcie 14 -2590,00 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.
4) dowód wpłaty wadium.
Pokrycia kosztów związanych
z zawarciem umowy notarialnej
dokonuje
nabywca,
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.
Wójt Gminy
/-/ GraŜyna Sikorska

Pielęgnacja i konserwacja
pomnika przyrody

Na przełomie miesiąca lipca i
sierpnia 2015 r. realizowane było
zadanie pn. „Pielęgnacja i konserwacja
pomnika przyrody alei drzew w Sterdyni
przy ul. Lipowej”, wykonana została
pielęgnacja i konserwacja pomnika
przyrody tj. 67 szt drzew rosnących w
pasie drogowym drogi gminnej w
Sterdyni przy ul. Lipowej. Całkowity
koszt realizacji zadania wynosił 14
040,00 zł.
Gmina uzyskała dotację
na

realizację
w/w zadania z
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w wysokości
12 630,00zł.
Zadanie realizowała Firma
Handlowo-Uslugowa
ARBORYSTA Artur Pasztor ,
Albinów 36B,08-130 Kotuń.
GraŜyna Saczuk
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SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM
na terenie Gminy Sterdyń
OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 w STERDYNI
Zespół Szkół w Sterdyni, ul. Wojska Polskiego 17, 08-320 Sterdyń
1. StanisławaMACIAK- przewodniczący
2. Lidia MariaWEREDA- zastępca przewodniczącego
3. Agnieszka OSIPIAK- członek
4. JanuszPAŁKA- członek

5. Ryszard MĄTKIEWICZ - członek
6. Agnieszka KUR- członek
7. Iwona Maria SARNA - członek
8. GraŜyna SACZUK- członek

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 2 w STERDYNI
Zespół Szkół w Sterdyni, ul. Wojska Polskiego 17, 08-320 Sterdyń
1. Mariola BRZEZIK- przewodniczący
2. Małgorzata SZAJKO- zastępca przewodniczącego
3. Hanna Krystyna śOCHOWSKA- członek
4. JolantaMALISZEWSKA- członek
5. Małgorzata Bogumiła MAKOWIECKA - członek

6. Aleksandra WEREDA- członek
7. Jadwiga Helena DĄBROWSKA - członek
8. Małgorzata Anita KOBRYŃ - członek
9. Agnieszka MAKOWIECKA - członek

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 3 w ŁAZOWIE
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łazowie, Łazów 7, 08-320 Sterdyń
1. Zdzisław śOCHOWSKI- przewodniczący
2. Katarzyna RUTKOWSKA - zastępca
przewodniczącego
3. Tadeusz Waldemar DMOCHOWSKI- członek
4. Krystyna GŁÓWKA- członek

5. Radosław RYCIAK - członek
6. Andrzej Zygmunt KEMPA- członek
7. Andrzej KUR
- członek
8. Małgorzata SIŃCZUK- członek

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 4 w KIEŁPIŃCU
Remiza OSP w Kiełpińcu, Kiełpiniec 47, 08-320 Sterdyń
1. Anna JAGIEŁŁO- przewodniczący
2. Urszula Krystyna TUROS- zastępca przewodniczącego
3. Janina GMITRZUK- członek
4. Krzysztof Andrzej ROKITA- członek

5. Renata Anna RYTEL- członek
6. Antoni Stefan KOZAK- członek
7. Przemysław STAŃCZYK- członek
8. Zuzanna CEGLARZ - członek

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 5 w STARYM RATYŃCU
Remiza OSP Starym Ratyńcu, Stary Ratyniec 4, 08-320 Sterdyń
1. Jadwiga CZARNOCKA - przewodniczący
2. Andrzej Jan WASZCZUK- zastępca przewodniczącego
3. Monika Anna KRASNODĘBSKA- członek
4. Tadeusz PAŁKA- członek

5. Krystyna Agnieszka PONIATOWSKA- członek
6. Ewa Mirosława BEDNARCZYK- członek
7. Wioletta BOROWA- członek
8. Joanna BULIK- członek

Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
Postanowieniem z dnia 17
czerwca 2015 r. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej zarządził
ogólnokrajowe referendum (zostało
opublikowane w Dzienniku Ustaw z
dnia 19 czerwca, poz. 852).
Termin
głosowania
wyznaczono na niedzielę 6
września 2015 r. od godz. 6:00 22:00.
Pytania w referendum mają

następujące brzmienie:
Pytanie pierwsze: „Czy jest
Pani/Pan za wprowadzeniem
jednomandatowych
okręgów
wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej?”.
Pytanie drugie: „Czy jest
Pani/Pan
za
utrzymaniem
dotychczasowego
sposobu
finansowania partii politycznych
z budŜetu państwa?”.

Pytanie trzecie: „Czy jest
Pani/Pan za wprowadzeniem zasady
ogólnej rozstrzygania wątpliwości co
do wykładni przepisów prawa
podatkowego
na
korzyść
podatnika?”.
Strona internetowa Państwowej
Komisji Wyborczej dotycząca
referendum dostępna jest pod adresem
: referendum2015.pkw.gov.pl
Anna Kowalska
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PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
termin składania wniosków przedłuŜony
Agencja Restrukrutyzacji i
MODERNIZACJI
Rolnictwa
przedłuŜa termin składania wniosków
o przyznanie wsparcia w ramach
poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu
działalności gospodarczej na rzecz
młodych rolników” finansowanego z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020 do 16
września 2015 r.
Wnioski o przyznanie pomocy
moŜna składać osobiście lub przez
upowaŜnioną
osobę,
listem
poleconym lub pocztą kurierską do
kierownika biura powiatowego
Agencji, właściwego ze względu na
miejsce połoŜenia gospodarstwa.
Premie dla młodych rolników w
nowym
Programie
Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020 będą róŜnić się od tych ze
"starego" PROW-u. NajwaŜniejsza
zmiana polega na tym, Ŝe wsparcie
będzie przyznawane tylko tym
wnioskodawcom,
którzy
juŜ
rozpoczęli urządzanie gospodarstwa
rolnego i prowadzenie gospodarstwa
rolnego jako kierujący rozpoczną po
złoŜeniu wniosku o premię.
O premię moŜe się starać osoba,
która:
• ma nie więcej niŜ 40 lat,
• posiada odpowiednie kwalifikacje
zawodowe,
• po raz pierwszy rozpoczyna
prowadzenie gospodarstwa rolnego
jako kierujący gospodarstwem, co
oznacza, Ŝe do dnia złoŜenia
wniosku
nie
prowadziła
gospodarstwa
rolnego
jako
kierujący,
• stała się właścicielem lub objęła w
posiadanie gospodarstwo rolne
przed dniem złoŜenia wniosku o
przyznanie pomocy, lecz nie
wcześniej niŜ na 12 miesięcy przed
jego złoŜeniem.
Młody rolnik ma teŜ trzy lata na

uzupełnienie
kwalifikacji
zawodowych (wykształcenia), liczone
od dnia doręczenia decyzji o
przyznaniu pomocy.
Inne wymagania dotyczą wielkości
ekonomicznej gospodarstwa (SO),
która nie moŜe być mniejsza niŜ 13
tysięcy euro i nie większa niŜ 150
tysięcy euro.
Kolejny
wymóg
dotyczy
powierzchni uŜytków rolnych w
gospodarstwie rolnym. Musi być ona
co najmniej równa średniej krajowej, a
w województwach o średniej niŜszej
niŜ krajowa - średniej wojewódzkiej
i nie większa niŜ 300 hektarów. Przy
czym określony został wymóg, Ŝe
przynajmniej 70% minimalnej
wielkości
stanowi
przedmiot
własności beneficjenta, uŜytkowania
wieczystego lub dzierŜawy z zasobu
własności rolnej Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego
(JST).
Pomoc
nie
moŜe
zostać
przeznaczona na: chów drobiu

KONKURS
Trwa konkurs „O wawrzynnajlepszy straŜak ochotnik
i jednostka OSP z subregionu
siedlecko-ostrołęckiego”.
Organizatorami konkursu są: poseł
Krzysztof Borkowski, poseł do
parlamentu europejskiego Jarosław
Kalinowski,
Stowarzyszenie
„Tradycja-Rozwój-Przyszłość” oraz
Lokalna Grupa Działania Ziemi
Siedleckiej.
Z terenu gminy Sterdyń w
kategorii
najlepszy
straŜak
zgłoszony został Pan Andrzej
Pogorzelski z jednostki OSP Mursy,
natomiast w kategorii najlepszej
jednostki OSP Mursy.
Głosować moŜna wypełniając

(z wyjątkiem
produkcji
ekologicznej), prowadzenie plantacji
roślin wieloletnich na cele
energetyczne,
prowadzenie
niektórych działów specjalnych
produkcji rolnej.
Ponadto beneficjent zobowiązany
będzie do prowadzenia uproszczonej
rachunkowości w gospodarstwie, a
w wyniku realizacji biznesplanu
wartość ekonomiczna gospodarstwa
wzrośnie co najmniej o 10%.
Premia w wysokości 100 tys.
złotych będzie wypłacana w dwóch
ratach:
I - w wysokości 80% - po spełnieniu
przez beneficjenta, w terminie 9
miesięcy od dnia doręczenia
decyzji o przyznaniu pomocy,
warunków z zastrzeŜeniem
których została wydana ww.
decyzja;
II - w wysokości 20% - po realizacji
biznesplanu.
Anna Kowalska

kupon zamieszczony w gazecie
Tygodnik Siedlecki i przesyłając go
na adres: ul. Armii Krajowej 11, 08110 Siedlce (zgłoszenia moŜna
przesyłać do dnia 18 września br.
do godz. 16:00) lub wysyłając SMS
(koszt 1,23 zł z VAT) o treści
osp.34 pod numer 71160 chcąc
oddać głos na jednostkę OSP Mursy
oraz SMS (koszt 1,23 zł z VAT) o
treści str.39 pod numer 71160
chcąc oddać głos na Pana Andrzeja
Pogorzelskiego. Za pomocą SMSów moŜna głosować do 20 września
br. do północy.
Agata Romaniuk
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