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W dniu 28 grudnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie odbyła się XXIII sesja VI kadencji
Rady Gminy Urzędów. Grudniowa sesja była poświęcona
podsumowaniu pracy Rady Gminy w roku 2012. Przewodniczący Rady Gminy Marek Przywara poinformował, że
do dnia 28 grudnia 2012 r. odbyło się 9 sesji VI kadencji
Rady Gminy. Łączna frekwencja radnych wyniosła 96%,
natomiast frekwencja sołtysów podczas obrad sesji w roku
2012 wyniosła 82%.
W tym okresie Rada Gminy podjęła w sumie 75 uchwał.
Dotyczyły one:
1) budżetu gminy oraz zmian budżetowych – 16 uchwał,
2) 37 uchwał organizacyjnych,
3) 6 uchwał podatkowych,
4) 5 uchwał dotyczących sprzedaży lub wydzierżawienia
nieruchomości,
5) 3 uchwały dotyczące współpracy z innymi jednostkami,
6) 5 uchwał dotyczących zmian w planie przestrzennego
zagospodarowania gminy Urzędów,
7) 3 uchwały dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXIII – 174/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ale
powstają odpady komunalne.
2. Uchwała Nr XXIII – 175/2012 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik.
Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych zmieszanych (frakcja mokra) wynosić będzie
24,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób
selektywny, wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
3. Uchwała Nr XXIII – 176/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Dokończenie na str. 2
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Dokończenie ze str. 1
4. Uchwała Nr XXIII – 177/2012 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę.
5. Uchwała Nr XXIII – 178/2012 w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
6. Uchwała Nr XXIII – 179/2012 w sprawie zmiany
uchwały Nr XX – 148/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia
21 września 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
7. Uchwała Nr XXIII – 180/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf netto dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Urzędów na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Stawki przyjęte na rok 2013 przedstawiają się następująco:
a) zaopatrzenie w wodę:
– opłata zmienna – cena za 1 m3 wody – 2,60 zł,
– opłata stała – 2,00 zł na miesiąc za odbiorcę – wodomierz;
b) odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:
– opłata zmienna – cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 3,90 zł,
– opłata stała – 1,00 zł za miesiąc.
8. Uchwała Nr XXIII – 181/2012 w sprawie podziału
gminy Urzędów na obwody głosowania i ustalenia ich

numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9. Uchwała Nr XXIII – 182/2012 w sprawie wniesienia
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
10. Uchwała Nr XXIII – 183/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.
11. Uchwała Nr XXIII – 184/2012 w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2012.
12. Uchwała Nr XXIII – 185/2012 w sprawie wydatków,
których niezrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego 2012.
Zgodnie z przyjętą tradycją, ostatnia sesja w roku obchodzona była jako świąteczno-noworoczna. Stąd w drugiej,
uroczystej części sesji uczestniczyli m.in.: ks. kan. Edward
Kozyra – proboszcz parafii Urzędów, ks. dziekan Szymon
Szlachta – proboszcz parafii Boby oraz ks. kan. Andrzej
Mizura – proboszcz parafii Popkowice. Ponadto w sesji
udział wzięły osoby reprezentujące samorząd gminy, przedstawiciele instytucji, ośrodków i organizacji współpracujących na co dzień z gminnym samorządem oraz osoby, które
w sposób szczególny swoją pracą i osiągnięciami przynoszą
chlubę całej gminie.
Informuję, iż wszystkie protokoły z posiedzeń Rady
Gminy Urzędów, a także Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są na stronie internetowej
gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://ugurzedow.
bip.lubelskie.pl/ pod odpowiednimi zakładkami.
W programie styczniowej sesji przewidziane są następujące tematy:
1. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2013.
2. Sprawy bieżące.
Magdalena Szumna

Krótki komentarz do budżetu na rok 2013
Budżet gminy Urzędów na rok 2013 opracowany został
przy przestrzeganiu zasady oszczędnego gospodarowania
środkami publicznymi i uwzględnieniu, że wydatki bieżące
nie mogą przekroczyć dochodów bieżących. Podobnie jak
w poprzednich latach, największym obciążeniem dla budżetu gminy będzie dofinansowanie ze środków własnych
funkcjonowania oświaty. W tym roku katalog wydatków
bieżących poszerzy się o zwiększone wydatki na przedszkola – uruchomione zostało w miejscowości Wierzbica
przedszkole niepubliczne. Coraz więcej dzieci z rodzin
niepełnych bądź trudnych trafia do Domów Dziecka, co
wiąże się z dodatkową odpłatnością finansową ze strony
gminy. Wdrożony będzie gminny system gospodarowania
odpadami komunalnymi, do którego najprawdopodobniej
będą potrzebne dodatkowe fundusze. Na mocy rządowych
decyzji podwyższone zostały wynagrodzenia dla nauczycieli, co zwiększy dofinansowanie ze strony gminy o kwotę
ponad 300 tys. zł rocznie. Nakłady na inwestycje są również
ograniczone, ponieważ każdorazowo przy wprowadzaniu
jakiegokolwiek wydatku majątkowego musi być opracowa-

na i opiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową prognoza długu rozłożona na dłuższą perspektywę czasową.
Do projektu budżetu na 2013 r. wpisane zostały dwa
zadania:
I – Kontynuacja budowy kanalizacji przewodowej dla
sołectwa Zakościelne,
II – Modernizacja placu publicznego przed budynkiem
wielofunkcyjnym w Popkowicach.
Planowane jest również zrealizowanie placu zabaw przy
Publicznym Przedszkolu w Urzędowie i przy Filii Szkoły
Podstawowej w Rankowskiem.
Inne zadania mogą być wprowadzone do budżetu w ciągu
roku przy założeniu, że pojawi się możliwość finansowego
zabezpieczenia ich realizacji.
Ważnym problemem, przed którym w roku bieżącym
stanie gmina, będzie dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej funkcjonowania oświaty. Po decyzjach rządowych
w sprawie podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli
w roku 2013 będziemy zmuszeni dofinansować oświatę ze
środków własnych na poziomie około 2 mln 800 tys. zł.
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Od roku podejmowane są starania o wprowadzenie takich zmian w organizacji roku szkolnego 2013/2014, aby
zmniejszyć wydatki finansowe na utrzymanie oświaty na
poziomie około 300 tys. zł rocznie.
Jest to możliwe poprzez wprowadzenie łączonych klas
oraz łączenia przedmiotowe międzyoddziałowe – temat
niezbyt przyjemny do realizacji, przy czym konieczny do
wprowadzenia, bowiem w przeciwnym wypadku gmina
będzie miała kłopoty finansowe. Wydatki bieżące na innych
kierunkach czy też obszarach realizacji budżetu są zaplanowane na poziomie zapewniającym ich realizację, podobnie
jak miało to miejsce w latach poprzednich.
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Przeprowadziliśmy bardzo wnikliwą analizę we wszystkich jednostkach współpracujących z Urzędem Gminy, gdy
chodzi o planowanie budżetu na rok 2013.
Wydatki zostały „spłaszczone” do koniecznego minimum, przy czym mogą pojawić się dodatkowe zapotrzebowania na zadania nieprzewidziane, o których dzisiaj nic
nie wiemy.
Jesteśmy dobrej myśli, że podobnie jak w latach poprzednich zmniejszymy stan zadłużenia gminy, w ograniczonym
zakresie będą podejmowane zobowiązania finansowe,
w tym zaciąganie kolejnych kredytów i pożyczek.
wójt gminy Urzędów
mgr inż. Jan Woźniak

Podsumowanie plebiscytu EURO-GMINA
W dniu 18 grudnia 2012 r. w siedzibie Radia Lublin
odbyła się uroczysta gala – podsumowanie plebiscytu
EURO-GMINA organizowanego na terenie województwa
lubelskiego.
Powołana do oceny gmin kapituła bardzo pozytywnie
oceniła naszą gminę za całokształt działań związanych
z funkcjonowaniem samorządu lokalnego i podejmowanie
starań o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, głównie
unijnych.
Realizowaliśmy bardzo trudny projekt Krajowy Norweski
Mechanizm Finansowy, Europejski Obszar Gospodarczy, do
którego aplikowała bardzo ograniczona liczba samorządów
z województwa lubelskiego. W naborze wniosków w Krajowym Punkcie Kontaktowym zaledwie dla czterech gmin,
w tym dla gminy Urzędów (I miejsce na liście rankingowej),
przyznane zostało dofinansowanie.
Korzystaliśmy z dobrym skutkiem z funduszy unijnych
na poziomie regionalnym województwa lubelskiego, pozyskując środki finansowe na służbę zdrowia i informatyzację
7 gmin powiatu kraśnickiego.
Dla projektu „Kompleksowa informatyzacja gmin powiatu kraśnickiego” byliśmy liderem, co pozwoliło nam
zdobyć nowe doświadczenie we współpracy i pozyskiwaniu
funduszy unijnych z innymi samorządami.
Skutecznie procedowaliśmy również w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich – modernizacja Rynku

w Urzędowie, rozwój bazy lokalowej dla potrzeb kultury
i sportu.
Bardzo dobrze układa się współpraca z Lokalną Grupą
Działania Ziemi Kraśnickiej, za pośrednictwem której
pozyskiwaliśmy fundusze na odnowę wsi i małe projekty
bardzo dobrze wpisujące się w działalność organizacji
pozarządowych na terenie gminy.
Łącznie 35 razy pozytywnie oceniono nasze wnioski do
wymienionych wyżej programów, w tym 12 razy na projekty związane z rozwojem infrastruktury technicznej, tzw.
projekty twarde. Wliczając zadania, które są w realizacji,
do budżetu gminy w okresie programowania 2007–2013
trafi kwota zewnętrznego, w tym unijnego, dofinansowania
o wartości przekraczającej 10 milionów złotych.
W imieniu całej wspólnoty samorządowej, jaką jest gmina Urzędów, składam serdeczne podziękowania kapitule
plebiscytu za obiektywną ocenę oraz zauważenie naszych
starań i przyznanie statuetki oraz certyfikatu, organizatorom – za inicjatywę odnośnie tej imprezy, Urzędowi Marszałkowskiemu i instytucjom współpracującym – za dobrą
współpracę.
Efektem tej współpracy pozostają na terenie gminy
konkretne wymierne efekty rzeczowe zadań, jakie zostały
zrealizowane i służą społeczeństwu gminy Urzędów.
wójt gminy Urzędów
mgr inż. Jan Woźniak

Ogłoszenie
Wójt gminy Urzędów przypomina, że od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy składać wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie: od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu posiadającemu gospodarstwo rolne powyżej 1 ha użytków
rolnych.
UWAGA:
• w celu prawidłowego wypełnienia wniosku należy podać nr NIP i PESEL,
• należy wpisać NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, na który ma być przekazany przelewem zwrot
ww. podatku akcyzowego.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Urzędów, pokój nr 8 i na stronie internetowej: www.urzedow.pl
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 81 822 50 53.
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Czy gminie Urzędów potrzebne są wiatraki
i jakie to może stwarzać uciążliwości bądź ograniczenia?
Budową farmy wiatrowej na terenie naszej gminy od
ponad trzech lat zainteresowanych było 6 firm z kapitałem
zagranicznym. Obecnie pozostała tylko jedna – „Contino”
– która chce wybudować farmę do 24 szt. wiatraków.
Opinia odnośnie uciążliwości wiatraków bądź związanych z nimi ograniczeń jest bardzo różna – zależy ona
w większości od tego, z kim rozmawiamy i jaki jest stosunek
rozmówcy do tego tematu, a bardzo często również od tego,
jaką opcję polityczną chce on popierać. Uprawianie polityki
na poziomie lokalnym nie wypełni deficytu budżetowego,
jaki ma miejsce w budżecie nie tylko naszej gminy.
Warto sobie uzmysłowić, że jeżeli będziemy przedłużać
swoje stanowisko w klimacie niepewności i podejmowania
decyzji ze strony Rady Gminy szansa na dochody gwarantujące bezpieczny sposób funkcjonowania i finansowania
gminy może się nie powtórzyć. Aby czytelnicy nie myśleli,
że minione trzy lata to wyłącznie czas oczekiwania na to,
co się wydarzy, to przytoczę, że:
1. Wyjeżdżaliśmy do gminy Łęki Dukielskie, gdzie funkcjonuje kilka wiatraków, przy czym zwracaliśmy uwagę na
hałas, jakość gruntów, na których są zlokalizowane wiatraki,
oraz na inne uciążliwości. Ocena zespołu wyjeżdżającego
była z rezerwą, bo nasza sytuacja jest inna jeżeli chodzi
o lokalizację, a nasze grunty są bardziej przydatne do
produkcji rolnej niż w gminie Łęki Dukielskie. Natomiast
hałas, odległość od zabudowy i inne uwagi krytyczne nie
potwierdziły się nawet w rozmowach z mieszkańcami obszaru przyległego do farmy wiatrowej.

2. Wyjeżdżaliśmy do gminy Kisielice k. Grudziądza
i gminy Krzyżanów k. Kutna w woj. warmińsko-mazurskim,
w których ulokowano ponad 30 wiatraków. Urządzenia
w gminie Kisielice funkcjonują od 10 lat. Gmina uzyskuje
dochody na poziomie 60–65 tys. zł od jednego wiatraka
(zależy to od zainstalowanej mocy). Pomimo że już tyle
tych wiatraków pracuje, trwają przygotowania do lokalizacji
kolejnych tam, gdzie to jest jeszcze możliwe, aby maksymalnie wykorzystać pod te inwestycje teren gminy.
Przedstawiciel gminy w osobie burmistrza i pracownicy
zajmujący się tym tematem umożliwili nam wgląd, jako
delegacji z gminy Urzędów, do wyników badań, które zle-

cane były przez różne instytucje niezależnie od inwestora
i gminy. Badania potwierdzają, że 87% mieszkańców popiera ten kierunek działalności gminy. Badano śmiertelność
ptaków, zachowania zwierząt w terenie przyległym, wpływ
na uprawy polowe i ludzi – wyniki są do akceptacji.

Delegację gminy Urzędów przyjmuje burmistrz gminy Kisielice

Do tego, aby rozpocząć zmiany i trwający 2–3 lata proces
przygotowania inwestycji, potrzeba w gminie Urzędów
uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do zmian w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwalenia tych zmian. Wątpliwości
radnych wynikają z tego, że kilka osób mających negatywny
stosunek do takiej inwestycji przedstawia zagrożenia, jakie
mogą wystąpić po ich wybudowaniu, w sposób głęboko
przejaskrawiony i negatywny.
Nigdy nie mówiłem i tak jest nadal, że wiatraki upiększają nam krajobraz i że nie będzie żadnych uciążliwości
bądź ograniczeń w czasie chociażby budowy, ale warto
zwrócić uwagę na rekompensatę z tytułu pojawienia się tych
urządzeń. Firma „Contino” jako inwestor chce podpisać
porozumienie z gminą Urzędów, na mocy którego przekaże
środki finansowe na konto gminy w kwocie:
1) 200 tys. zł w momencie podjęcia przez Radę Gminy
Urzędów uchwały o przystąpieniu do zmian w studium
i planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) 800 tys. zł w momencie uchwalenia zmian w planie,
3) zainwestuje na rzecz poprawy dróg bądź innej infrastruktury 2–3 mln zł od momentu realizacji.
Efektem docelowym dla gminy będą jednak podatki:
60 tys. zł × 24 szt. = 1 mln 440 tys. zł rocznie + wynegocjowana dzierżawa za udostępnienie pod lokalizację
wiatraków gruntów stanowiących własność gminy i może
być to nawet 150 tys. zł rocznie (zależy od ilości zlokalizowanych wiatraków) oraz dochody z tytułu dzierżawy dla
osób fizycznych.
Można negocjować wysokość dzierżawy, jak np. 2–3%
udziału w rocznej produkcji energii, co może okazać się
bardziej korzystne niż kwota ryczałtowa. Czy te dochody są
gminie potrzebne? Otóż od 3 lat, od kiedy zaczęto centralnie
podejmować decyzje w sprawie wynagradzania nauczycieli,
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kiedy minister finansów wprowadził powszechnie obowiązującą wszystkie samorządy zasadę, że wydatki bieżące
nie mogą przekroczyć dochodów bieżących, środki do
zrównoważenia budżetu pozyskiwaliśmy, dokonując sprzedaży niektórych składników majątkowych stanowiących
własność gminy. Na dłuższą metę takie funkcjonowanie
może okazać się kłopotliwe dla osiągania i utrzymywania
płynności finansowej, a to będzie wymuszać konieczność
zredukowania wydatków bieżących.
Zachodzi więc pytanie, czy mając inwestora, który chce
wyłożyć własne pieniądze na realizację inwestycji i może
wnosić do budżetu podatki, jakie ustabilizują finanse
gminy, mamy decydować się na oszczędzanie np. poprzez
zamykanie szkół czy inne niekorzystne zmiany? Obecnie
gminy, w których dochód na mieszkańca jest niższy od
średniej krajowej (gmina Urzędów należy do tej kategorii),
uzyskują na zrównoważenie wydatków bieżących subwencje wyrównawczą. W odniesieniu do naszej gminy jest to
kwota 183 tys. zł (za rok 2012), które otrzymujemy poprzez
transfer – przemieszczanie środków wypracowanych przez

5

samorządy, w których dochód na osobę jest wyższy od średniej krajowej (przy czym od dwóch lat gminy te protestują
i twierdzą, że nie będą płacić janosikowego na rzecz innych
samorządów). Sytuacja taka stwarza zagrożenie i wtedy
problemy zrównoważenia budżetu będą jeszcze bardziej
kłopotliwe, a nawet trudno sobie wyobrazić jak długo z taką
sytuacją może poradzić sobie gmina.
Moim zdaniem, przy wielu obawach ze strony tych,
którzy krytykują, a nie chcieli z nami pojechać, aby naocznie się przekonać, jakie zagrożenia stwarzają wiatraki,
podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do zmian w planie
i uchwalenia tych zmian staje się dla gminy koniecznością.
Co zrobią z tym problemem radni, okaże się w najbliższym
okresie 1–2 miesięcy.
Decyzja negatywna bądź odsuwanie tego problemu
w czasie spowoduje, że stracimy inwestora, a poprzez to
szansę na dobre funkcjonowanie gminy w kolejnych latach
działalności samorządu.
wójt gminy Urzędów
mgr inż. Jan Woźniak

Sylwester w Moniakach... po 36 latach
Ten wyjątkowy wieczór jego uczestnicy będą wspominać
bardzo długo. Był to bal na 50 par. Wszyscy, którzy mogli
tam być, a nie skorzystali z okazji, niech żałują.
Pod koniec miesiąca października grupa ludzi dobrej
woli, zrzeszona w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Kole
Gospodyń Wiejskich, podjęła decyzję o organizacji Balu
Sylwestrowego w miejscowości Moniaki w budynku
OSP (świetlicy środowiskowej). Został utworzony Komitet
Organizacyjny, który zajął się przygotowaniem imprezy.
Na początku było wiele obaw i niepewności czy będziemy w stanie zainteresować swoją ofertą chętnych. Przecież
dzisiejszy rynek jest wyjątkowo atrakcyjny, jeśli chodzi
o tego typu propozycje. 36 lat bez Balu Sylwestrowego
to próżnia dwóch pokoleń. Jednak wszystko, co zostało
zaplanowane, udało się wykonać i organizatorzy oraz

przybyli goście byli w pełni usatysfakcjonowani. Zabawa
przy dobrej muzyce i bogato zastawionym stole trwała do
białego rana.
Na gorąco podjęto decyzję o organizacji Balu za rok przy
udziale tego samego zespołu muzycznego.
Chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy uwierzyli, że razem można osiągnąć wiele. Z zysku zakupiona
została profesjonalna kuchnia gazowa, która już jest zainstalowana w budynku i będzie służyć jeszcze długo przy
organizacji imprez towarzyskich i rodzinnych nie tylko
lokalnej społeczności.
Mam nadzieję, że ten rok przy dalszej przychylności
władz gminnych oraz zaangażowaniu społecznemu będzie
obfitował w podobne małe sukcesy, które bardzo cieszą.
Tomasz Mazik

Świąteczne życzenia z Niemiec dla uczniów ZSO Urzędów
Zwyczaj pisania bożonarodzeniowych życzeń nie jest
już tak popularny w dobie komunikacji cyfrowej, jednak
otrzymywanie kart świątecznych sprawia wszystkim przyjemność. Przyjemność może być jeszcze większa, jeśli na
kopercie jest zagraniczny znaczek. Uczniowie z klas IV
szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie otrzymali takie życzenia od swoich rówieśników ze szkoły niemieckiej Realschule Hürtgenwald.
Akcję zapoczątkowała nauczycielka języka angielskiego
p. Małgorzata M. Solecka. Dzieci pod jej opieką wykonały
także kartki, ozdabiając je świątecznymi motywami dzieciątka, aniołów, gwiazdy i choinki. Życzenia zostały złożone
w języku angielskim z radosnym Merry Christmas na czele.
Uczniowie ze szkoły niemieckiej dołączyli również krótkie notatki opisujące siebie, co będzie tematem następnej
wymiany listów ze strony polskiej.

Gimnazjaliści przygotowali kartki świąteczne dla uczniów szkoły litewskiej Kaunas „Azuolas” Catholic Secondary School w ramach projektu e-Twinning.
Małgorzata M. Solecka
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Aktywna integracja
społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje od
2008 r. projekt systemowy „Aktywna integracja społeczna
i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów”. Głównym
celem projektu jest podwyższenie poziomu funkcjonowania
społeczno-zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Urzędów.
Wyłonienie takiej grupy osób powoduje konieczność zapewnienia jej kompleksowego wsparcia w celu integracji ze
społeczeństwem. Osoby obejmowane wsparciem charakteryzują się niskim wykształceniem, brakiem odpowiednich
kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Podejmowane
przez nich działania są bezskuteczne, co powoduje, że
mają niską motywację do podjęcia pracy. Wymusza to
na pracownikach socjalnych konieczność wypracowania
wzorcowych metod, które w szerokim stopniu będą zapobiegały negatywnym postawom, zachowaniom tych osób
oraz wpłyną korzystnie na zmianę ich mentalności i ułatwią
im powrót na rynek pracy.
W ramach projektu pracownicy socjalni zawierają z jego
uczestnikami kontrakty socjalne, nakierowane na pomoc
tym rodzinom we wzmacnianiu i odzyskiwania zdolności do
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez
pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie
warunków sprzyjających temu celowi. Pracownicy socjalni
odwiedzają uczestników projektu w ich miejscu zamieszkania, motywują ich do aktywnego udziału w projekcie
oraz monitorują przebieg realizacji założeń zawartych
w kontraktach. W okresie trwania szkoleń pracownicy
utrzymują stały kontakt z instytucjami szkolącymi i czuwają
nad prawidłową realizacją przebiegu projektu.
Każdy z beneficjentów ostatecznych zostaje objęty co
najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji. Są to:
● instrumenty aktywizacji społecznej – organizacja
i funkcjonowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji
życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym
na rynek pracy i aktywizację zawodową;
● instrumenty aktywizacji edukacyjnej – motywowanie do podjęcia edukacji i finansowanie zajęć szkolnych
związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym
z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników;
● instrumenty aktywizacji zawodowej – przeprowadzenie szkoleń zawodowych.
Dodatkowo beneficjenci objęci są działaniami środowiskowymi. W roku 2012 były to:
1) organizacja ogniska integracyjnego „Dzień Rodziny”
– w tym konkursy z nagrodami,
2) szkolenie z zakresu ekonomii społecznej wraz z wyjazdem integracyjnym do Hołowna,

3) opłacenie pobytu dzieci beneficjentów na koloniach
letnich w Janowie Lubelskim – na czas realizacji szkolenia,
4) cykl spotkań integracyjnych – wspólne tworzenie
kalendarza na rok 2013.
W roku 2012, wzorem roku poprzedniego, 4 uczestników
projektu systemowego brało udział w pracach społecznie
użytecznych przez okres 6 miesięcy. Zaplanowano także
wsparcie finansowe beneficjentów, zgodnie z przepisami
ustawy o pomocy społecznej, w formie zasiłków okresowych i celowych. Jest to wkład własny gminy do projektu. Całkowity koszt projektu realizowanego w latach
2008–2012 wynosi 572 100,00 złotych.
Zestawienie kursów/szkoleń finansowanych w ramach
projektu w latach 2008–2012:
Nazwa kursu/szkolenia
Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i chorych psychicznie

Liczba osób
przeszkolonych
14

Wizaż i stylizacja paznokci; Księgowość
małych firm z elementami Prawa Pracy

6

Obsługa sekretariatu z elementami
Kodeksu Postępowania Administracyjnego

1

Profesjonalny sprzedawca z elementami
marketingu

1

Spawanie metodą MAG-TIG

1

Robotnik wykańczania wnętrz

3

Kurs fryzjerski

2

Kurs prawa jazdy kat. B

13

Magazynier z obsługą wózka widłowego

1

Operator koparko-ładowarki klasa III,
wszystkie typy

6

Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy
fiskalnej

12

Kucharz małej gastronomii

3

Pracownik ochrony I stopnia

2

Operator wózka widłowego

2

Ogrodnik terenów zielonych

2

Florystyka

4

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy
unijnych

1

Księgowość w małej firmie z obsługą
komputera

2

Kadry i płace

1
Razem:

77

Ogółem zostały przeszkolone 62 osoby (niektóre osoby
skorzystały z dwu i więcej szkoleń).
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Zakładane rezultaty „miękkie” projektu to:
– wzrost motywacji w zakresie poszukiwania pracy
i zwiększenie zaufania we własne możliwości,
– nabycie umiejętności komunikacyjnych w kontaktach
interpersonalnych,
– poprawa wizerunku i autoprezentacji oraz zwiększenie
poczucia kompetencji osobistych i społecznych,
– nabycie umiejętności gospodarowania zasobami,
w tym finansowymi.
Realizacja projektu monitorowana jest na bieżąco pod
względem jakościowym i ilościowym, aby zapobiec wy-
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stępowaniu nieprawidłowości. Monitoring prowadzony jest
przy wykorzystaniu następujących metod:
– wywiady z ostatecznymi beneficjentami,
– kontrola list obecności na kursach/szkoleniach,
– nadzorowanie realizacji kontraktów socjalnych przez
pracowników socjalnych.
Realizacja projektu przyczynia się do zmniejszenia
liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród
mieszkańców naszej gminy poprzez pobudzenie ich aktywności zawodowej i społecznej. Udział w projekcie jest
bezpłatny.
Monika Ambrożkiewicz

Rada się „radzi”… sądu?
Czy nasza Rada wie co robi, czy po prostu jest wpuszczana w nasze urzędowskie maliny? Sądząc po treści uchwały
z grudnia 2012 roku, odnoszę nieodparte wrażenie, że próbuje się ją wkręcić w coś, o czym nie do końca ma rozeznanie. Co gorsza próbuje się to przykryć niedoprecyzowaniem
przepisów dotyczących materii samorządowej. Takie tłumaczenie może dotrzeć do dzieci w naszym przedszkolu, ale
nie powinno do naszych radnych. Dzieci jeszcze nie mają
możliwości sprawdzenia tego, co im się mówi i przyjmują
wszystko jako dobre słowo wychowawców i rodziców. Od
radnych musimy wymagać więcej, zwłaszcza w dobie dostępu do informacji, w tym mediów i Internetu. Jeśli radni
potrafią przeczytać rozstrzygnięcie wojewody lubelskiego,
dotyczące uchwały nr XXI-161/2012 z dn. 30 października,
to również potrafią je zrozumieć i nie podejmować decyzji
bez przemyślenia. Okazuje się jednak, że jajko chce być
mądrzejsze od kury, czy dobrze na tym wyjdzie czas pokaże.
Na razie jajko prowadzi 1:0. Ja radzę radnym sprawdzanie
swoich wiadomości, to nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie,
może przynieść wiele dobrego. Sam często dzwonię do
radcy prawnego przy Urzędzie Wojewódzkim lub szukam
wiadomości w Internecie do późnych godzin. Wszystko po to, by wiedzieć więcej i świadomie podejmować
decyzje.
Przechodząc do sedna sprawy wyjaśniam, że na grudniowej sesji radni postanowili wnieść skargę do Sądu
Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody
lubelskiego z dnia 07.12.2012 r. Postanowienie to stwierdza
nieważność uchwały Rady Gminy dotyczącej zapisu, że
minimum 5 radnych może tworzyć klub radnych. Pisząc
artykuł w listopadowym numerze naszego biuletynu, nie
myślałem, że sprawa ta dojdzie aż tak daleko, że radni poruszą sądy, aby udowodnić swoją rację. Kto będzie płacił
za to wszystko? Wiadomo – podatnicy, czyli każdy z nas!
Radni i inni liczą na przeciągnięcie sprawy tak długo jak
się da, może skończy się kadencja Rady Gminy i wszystko
umrze śmiercią naturalną? Operacja się udała, lecz pacjent
zmarł. Urząd Nadzoru Wojewody przyznając rację naszemu
„nielegalnemu klubowi” – w oczach naszego samorządu
– podpierał się tylko i wyłącznie szeroko rozumianą literą
prawa. Nie mógł postąpić inaczej, bo złamałby prawo.
Było to o wiele łatwiejsze, bo był poza naszą samorządową
rzeczywistością? W naszym samorządzie wojny nie ma,

ale czy jest pokój? Wyjaśnienia w tej sprawie złożyli do
wojewody pan wójt i przewodniczący Rady Gminy dnia
03.12.2012 r., ale nie zostały one uwzględnione. Przytaczając wiele wyroków sądu w tej sprawie, Urząd Nadzoru
Wojewody podkreślił, że sprawy tego rodzaju były już
rozstrzygane i nie można ograniczać radnych w wykonywaniu ich obowiązków. Istnienie klubów wzmacnia bowiem
możliwość wykonywania swego mandatu. Grupa tworząca
klub zawiązuje formalne porozumienie, wzmacnia i wyodrębnia swoją pozycję. Przytoczono wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 18.09.1990 r., który stwierdził, że
„...mechanizmy podejmowania rozstrzygnięć w sprawach
publicznych nie powinny służyć dyktatowi większości,
lecz muszą pozwolić na artykułowanie w tym procesie
także interesów mniejszości...”. Nasuwają się nieodparte
pytania: Kiedy wreszcie większość przestanie nadużywać
naszej cierpliwości, jak długo będzie z nas drwić, by osiągnąć swój cel? Dokąd będzie panoszyć się ta zuchwałość?
Mało wam władzy w samorządzie, to jeszcze próbujecie
naciągnąć prawo do własnych celów, które ugruntują tą
władzę? Widzi to wojewoda, zobaczy sąd i mieszkańcy,
wszystko to pokaże naszą gminę od ciemnej strony. Idąc za
wnioskiem przewodniczącego Rady, radni oddając sprawę
do sądu, pokazali, że między ludźmi stojącymi na dwóch
przeciwległych biegunach etyki ludzkiej i obywatelskiej
nie może być porozumienia.
Mając na uwadze, że grudniowa sesja była w okresie
świąteczno-noworocznym, powstrzymałem się od pewnych
opinii i sądów. Lecz jak długo można wytrzymać, gdy postępuje coraz większy upadek wartości słowa. Używa się słów
jako narzędzia wypranych wartości bez najmniejszej odpowiedzialności za skutki ich niewłaściwego zastosowania.
Pojęcia prawdy i kłamstwa stały się relatywne. Doskonałość
w manipulowaniu szykiem i znaczeniem słów weszła na
najwyższy poziom, mówi się dużo, aby nic nie powiedzieć.
Przy takim podejściu do swojej służby publicznej, jakże
może być mowa o męstwie, honorze i patriotyzmie? Nie
chciałbym zostać obrońcą urzędowskiej demokracji, lecz
jeśli zajdzie taka potrzeba stanę w pierwszym szeregu tych,
którzy widzą, że dzieje się źle.
Z noworocznym pozdrowieniem
radny Rady Gminy Urzędów
mgr inż. Andrzej Rolla (Miodek)
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Mistrzostwa Województwa Lubelskiego LZS
Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce
Dnia 26 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 w Dęblinie odbyły się Mistrzostwa Województwa
Lubelskiego LZS Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce
dziewcząt. W zawodach wzięły udział cztery zespoły: ZS
w Klementowicach, ZSZ nr 2 w Dęblinie, UKS „Libero”
w Dęblinie i ZSO w Urzędowie. Siatkarki z Urzędowa nie
miały sobie równych, wygrywając wszystkie mecze w stosunku 2:0, co dało im I miejsce w zawodach.
Końcowa klasyfikacja:
I miejsce – ZSO Urzędów,
II miejsce – ZS Klementowice,
III miejsce – ZSZ nr 2 Dęblin,
IV miejsce – UKS „Libero” Dęblin.
ZSO Urzędów występował w składzie: Magdalena
Łepkowska, Kinga Broniec, Marlena Szafraniec, Karolina
Oseredczuk, Emanuela Biguszewska, Aleksandra Sadowska, Paulina Gajewska, Paulina Siemion, Karolina Korczak,
Weronika Bieniecka i Andrzej Zdenicki (trener).
Andrzej Zdenicki

Wielkie sprawy małej szkoły
Okazuje się, że św. Mikołaj może przyjść również do
dorosłych, a prezent może sprawić dziecko.
6 grudnia w Lublinie odbył się uroczysty koncert laureatów wojewódzkiego konkursu recytatorskiego, który sku-

Znajdź św. Mikołaja
Na zdjęciu wśród uczestników VII edycji Turnieju Mikołajkowego w piłkę nożną ukryliśmy troje Mikołajów. Dzięki
nim, a byli to: Agata Denek-Michalczyk (NZOZ Kraśnik),
Józef Baran (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych), Krzysztof Wójtowicz („Witabo” spółka
z o.o.), uczniowie ze szkół w: Bobach, Moniakach, Urzędowie oraz z zaproszonej szkoły z Chruśliny otrzymali paczki
ze słodyczami i artykułami szkolnymi.
W imieniu obdarowanych dzieci podziękowania składają
organizatorzy.
Waldemar Michalczyk

piał wykonawców w różnym wieku i z różnych środowisk.
Wśród 11 laureatów znalazła się uczennica Szkoły Podstawowej w Bobach, drugoklasistka Natalka Słotwińska.
Recytacja wiersza Decybele autorstwa Wandy Chotomskiej
podbiła serca jurorów i publiczności, a fakt, że była najmłodszym laureatem, podnosi rangę wyróżnienia.
Gratulujemy wychowawczyni, pani Małgorzacie Kowalczyk, podopiecznej, a przede wszystkim gratulujemy
rodzicom, bo czyż może być lepszy prezent dla rodziców
niż sukces dziecka?
Do finału wojewódzkiego, a zarazem na najwyższy
szczebel rozgrywek sportu szkolnego dotarły również badmintonistki z naszej szkoły w składzie: Weronika Pietroń
i Ewa Kazanowska. Zawody odbyły się w Zamościu, a nasze zawodniczki znalazły się w gronie 8 najlepszych szkół
Lubelszczyzny. Radość tym większa, że szkoła w Bobach
znalazła się w tym elitarnym gronie drugi raz z rzędu.

