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Sprawozdanie z posiedzenia
II sesji VI kadencji Rady Gminy Urzędów

W dniu 30 grudnia 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie odbyła się II sesja VI
kadencji Rady Gminy Urzędów. Wójt Gminy Jan
Woźniak przedstawił informację dotyczącą realizacji inwestycji na terenie gminy Urzędów
w roku 2010. Grudniowa sesja była również
poświęcona podsumowaniu pracy Rady Gminy
w roku 2010.
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Przewodniczący Rady Gminy Marek Przywara poinformował, że do dnia 30 grudnia 2010 roku odbyło się
10 sesji V kadencji Rady Gminy w tym 2 w trybie art.
20 ust. 3 tj. na wniosek Wójta Gminy, oraz jedna sesja
VI kadencji zorganizowana w dniu 2 grudnia 2010 roku.
Łączna frekwencja radnych wyniosła 94 %. Natomiast
frekwencja sołtysów podczas obrad sesji w roku 2010
wyniosła 62,5 %.
W tym okresie Rada Gminy podjęła w sumie 72
uchwały. Dotyczyły one:
1) budżetu gminy oraz zmian budżetowych – 18
uchwał,
2) kredytów oraz pożyczek – 1 uchwała tj.:
a) uchwała Nr XLIII – 312/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w 2010
roku. Jest to pożyczka długoterminowa w kwocie 468
tys. 100 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Urzędów,
3) następnie 26 uchwał organizacyjnych,
4) 3 uchwały podatkowe,
5) 8 uchwał dotyczących sprzedaży lub wydzierżawienia
nieruchomości,
6) 12 uchwał dotyczących współpracy z innymi jednostkami,
7) 1 uchwały dotyczące zmian w planie przestrzennego
zagospodarowania Gminy Urzędów,
8) 3 uchwał dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych,
W sprawach bieżących radni podjęli następujące
uchwały:
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1) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011
rok.
2) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.
3) w sprawie ustalenia zakresu działania stałych Komisji
Rady Gminy Urzędów.
4) w sprawie zatwierdzenia taryf netto dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Urzędów na okres od
1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

INFORMACJA

Stawki przyjęte na rok 2011 przedstawiają się następująco:
a) Zaopatrzenie w wodę:
Opłata zmienna - cena za 1 m3 wody – 2,30 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 – 4,46 zł
Opłata stała - 1,00 zł za miesiąc.
5) w sprawie dopłaty do zbiorowego odprowadzania
ścieków.
Dopłata w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
do 1 m3 ścieków wynosi - 0,93 zł brutto.
6) w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji
podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego.
7) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Urzędów
z dnia 10 listopada (Nr XLV – 32/2010) w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości.
8) w sprawie wyrażenia intencji - zgody na realizację inwestycji: Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii.
9) w sprawie wyrażenia intencji - zgody na realizację
inwestycji: Obiekty sportowo – rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie – I etap.
10) w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Urzędów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
w Bełżycach.
11) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Urzędów.
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12) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV-324/2010 Rady
Gminy Urzędów z dnia 15 października 2010 roku
w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bobach Kolonii
13) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-299/2010 Rady
Gminy Urzędów z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym w Natalinie, Urzędowie, Bobach Kolonii i Moniakach.
14) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji wspólnej budowy chodnika w Urzędów – Mikuszewskie , w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel - Kraśnik.
15) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.
16) w sprawie zmiany uchwały Nr XLV – 329/2010
Rady Gminy Urzędów z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia „Programu współpracy Gminy Urzędów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2011 rok”.
17) w sprawie wydatków których niezrealizowanie nie
wygasa z upływem roku budżetowego 2010.
18) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Zgodnie z przyjętą tradycją, ostatnia sesja
w roku obchodzona była jako świąteczno-noworoczna. Stąd w drugiej, uroczystej części sesji
uczestniczyli m.in.: ksiądz kanonik Edward Kozyra – proboszcz parafii Urzędów oraz ksiądz
dziekan Szymon Szlachta – proboszcz parafii
Boby. 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.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie informuje, że z dniem 1.03.2011 r.
nie będzie udzielał świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ze względu na nie
otrzymanie kontraktu na rok 2011 na obszar gminy Urzędów.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 85/2010/DSOZ Prezesa NFZ na obszarze powiatu Kraśnickiego
w konkursie ofert zostanie wyłoniony jeden świadczeniodawca, zabezpieczający teren całego powiatu.
Po rozstrzygnięciu konkursu ofert informacja o jego wyniku zostanie zamieszczona w osobnych ogłoszeniach.
W związku z powyższym Ośrodek Zdrowia w Urzędowie od dnia 01-03-2011 r. (zgodnie z zawartym kontraktem w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej) będzie czynny w dni powszednie
do godziny 1800.
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Sprawozdanie z posiedzenia III sesji
VI kadencji Rady Gminy Urzędów

W dniu 28 stycznia 2011 roku odbyła się III sesja VI kadencji Rady Gminy Urzędów. Radni Uchwałą
Nr III – 29/2011 przyjęli budżet zaplanowany na 2011 rok. Łączna kwota planowanych dochodów w budżecie gminy określono na kwotę 24 109 312,45 zł, z tego dochody bieżące w kwocie
19 006 493,43 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 102 819,02 zł.
Wydatki budżetu gminy w kwocie 24 999 610,45 zł,
z tego wydatki bieżące w kwocie 17 909 683,87 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 089 926,58 zł, w tym:
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie
2 777 341,00 zł,
2. wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 650,00 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w kwocie 88 000,00 zł,
4. wydatki na realizację zadań określonych w programie
przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł.
5. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
w kwocie 6 500,00 zł
Szczegółowe informacje na temat budżetu gminy na
rok 2011 znajdują się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy.
Ponadto Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
2. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011.
3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2011 rok.

4. w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Urzędów do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.
Na przedstawiciela Gminy Urzędów do składu Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kraśniku wybrana została Małgorzata Słowik.
5. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie.
Do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie wybrani zostali:
1. Jan Woźniak
- Przewodniczący
2. Andrzej Tybulczuk
- Przedstawiciel Wojewody
3. Zbigniew Markiewicz - Członek
4. Julian Łaciński
- Członek
5. Paweł Kargulewicz
- Członek
6. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej.
7. w sprawie zmiany uchwały Nr – 81/2003 Rady Gminy
Urzędów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Urzędowie.
Magdalena Szumna

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje następującym osobom:
a) matce albo ojcu,
b) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży
obowiązek alimentacyjny,
c) opiekunowi faktycznemu dziecka
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również innej osobie niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na
której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku
gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu
albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki,
o której mowa w ust. 1.
Dokończenie na str. 4
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Przesłanki negatywne
do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Zgodnie z art.17 ust.5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje,
jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do
emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej,
z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo,
w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji
lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki

przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.10,
albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne
dziecko w rodzinie;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest
uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
							
Kierownik Gminnego Ośrodka
			
Pomocy Społecznej w Urzędowie
				
Małgorzata Piłat

Jak minęła kadencja 2006-2010
urzędowskiego samorządu
Generalnie należy stwierdzić, że była to najlepsza kadencja samorządu, gdy chodzi o zakres
rzeczowy i poziom zainwestowanych środków
finansowych, tj. uzyskanie wydatków majątkowych w gminie Urzędów. Zrealizowaliśmy
wydatki majątkowe w latach 2007 – 2010
w wysokości 17,6 mln zł co daje średnio rocznie 4,4 mln zł, a w roku 2010 była to kwota
8,7 mln zł.
Możliwości finansowe gminy, gdy chodzi o inwestycje w ramach budżetu są średnio około 2 mln zł rocznie.
W okresie minionej kadencji z 10 źródeł dofinansowania realizowane były inwestycje przy czym kwotę ponad
6 mln zł gmina Urzędów nie musi spłacać.
Korzystaliśmy z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. lubelskiego
i PROW-u – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013.
W grudniu 2010 r. otrzymaliśmy wiadomość, że pozytywnie oceniono trzy kolejne wnioski na kwotę ponad
2 mln zł z możliwością dofinansowania 1 mln 192 tyś zł.
Stosowne umowy na realizację tych wniosków zostały podpisane w dniu 12 stycznia 2011 roku przy czym
zadanie remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury realizowane będzie w 2011 roku, a boisko sportowe
w Urzędowie i parking w Bobach Kolonii realizowany
będzie w 2012 roku.

Realizujemy bardzo trudny projekt korzystając z dofinansowania w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego na kanalizację ciśnieniową w Bęczynie i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Urzędowie.
Dostosowujemy Ośrodki Zdrowia do nowych uwarunkowań prawnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Zmodernizowano ujęcie wody w Urzędowie i świetlicę w Moniakach z siłownią dla młodzieży. Do rozliczenia pozostaje Dom Wiejski w Józefinie.
W realizacji jest Dom Wiejski w Bobach Kolonii.
Zmodernizowano bądź ulepszono 25 km dróg, w tym
prawie 5 km to drogi powiatowe.
Realizowane były dwa zadania związane z doprowadzeniem wody do nowych terenów przewidzianych do
zainwestowania pod budownictwo mieszkaniowe – jednorodzinne.
W stanie surowym wybudowano budynek biurowo
– administracyjny w centralnym miejscu jakim jest Rynek w Urzędowie.
Poddano termomodernizacji budynek Szkoły Podstawowej w Leszczynie i Przedszkola w Urzędowie.
Zakończono budowę zbiornika wodnego i obiektów
sportowo – rekreacyjnych w Skorczycach.
Szczegółowe rozliczenie tych zadań dokonane zostanie na sesji Rady Gminy Urzędów w terminie późniejszym. Za realizację zadań składam wszystkim, którzy się
do tego przyczynili nasze samorządowe podziękowania.
Wójt Gminy Urzędów
mgr inż. Jan Woźniak
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Dofinansowania zewnętrze uzyskane z MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
UTWARDZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO
(lata 2007 – 2010)

Kwota całkowita
Kwota dofinansowania
1mln 884 tys zł
1 mln 292 tys zł
Dofinansowania zewnętrze uzyskane z FOGR (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

Zwrot dotacji
100%

Kwota całkowita

Zwrot dotacji

DROGI GMINNE
(lata 2007 – 2010)

Kwota dofinansowania

519 tys zł
213 tys zł
Dofinansowania zewnętrze uzyskane z SP Kraśnik (Starostwo Powiatowe w Kraśniku)
DROGI I CHODNIKI POWIATOWE,
Kwota całkowita
Kwota dofinansowania
TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA
1 mln 377 tys zł
851 tys zł
W URZĘDOWIE (lata 2007 – 2010)
Dofinansowania zewnętrze uzyskane z ZDW Lublin (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie)
DROGI I CHODNIKI WOJEWÓDZKIE
(lata 2007 – 2009)

Kwota całkowita

Kwota dofinansowania

100%
Zwrot dotacji
100%
Zwrot dotacji

528 tys zł
231 tys zł
Dofinansowania zewnętrze uzyskane z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Kwota całkowita
Kwota dofinansowania
SAMOCHÓD DLA GOPS, POCHYLNIA OZ URZĘDÓW (lata 2007 – 2008)
175 tys zł
116 tys zł
Dofinansowania zewnętrze uzyskane z SPO ROL (Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”)
RYNEK W URZĘDOWIE, OBIEKTY SPORTOWO REKREACYJNE (lata 2007 – 2008)

100%

Zwrot dotacji
100%

Kwota całkowita

Kwota dofinansowania

Zwrot dotacji

1 mln 222 tys zł

780 tys zł

100%

Dofinansowania zewnętrze uzyskane z WFOŚiGW
(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie)
SP LESZCZYNA, ZBIORNIK W SKORCZYCACH,
PRZEDSZKOLE W URZĘDOWIE (lata 2006 – 2009)

Kwota całkowita

Kwota dofinansowania

Zwrot dotacji

1 mln 377 tys zł
278 tys zł
Dofinansowania zewnętrze uzyskane z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

100%

ŚWIETLICA W MONIAKCH, UJĘCIE WODY
W URZĘDOWIE (lata 2009 – 2010)

Kwota całkowita
Kwota dofinansowania
Zwrot dotacji
955 tys zł
480 tys zł
Dofinansowania zewnętrze uzyskane z EOG NFF (Europejski Obszar Gospodarczy Norweski Fundusz Finansowy)

KANALIZACJA, ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW URZĘDÓW (lata 2009 – 2010)

Kwota całkowita

Kwota dofinansowania

Zwrot dotacji

4 mln zł
1 mln 343 tys zł
Dofinansowania zewnętrze uzyskane z RPO (Regionalny Program Operacyjny)

OŚRODKI ZDROWIA
RAZEM

zwrot częściowy

Kwota całkowita

Kwota dofinansowania

Zwrot dotacji

1 mln 900 tys zł
13 mln 937 tys zł

588 tys zł
6 mln 172 tys zł

Zwrot częściowy

Omówienie
budżetu
Gminy Urzędów – rok 2011

Wydatki bieżące na 2011 rok
Gmina Urzędów

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2011 rok GMINA URZĘDÓW
1. OŚWIATA 9,6 mln zł
2. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 4,1 mln zł

Plan budżetu gminy na 2011 r. 24,1 mln zł, w tym: wydatki bieżące 19,0 mln zł, wydatki majątkowe 7,1 mln zł.
W latach 2007-2010 wydatki majątkowe wyniosły 17,6
mln zł, co daje średnio rocznie 4,4 mln zł.
W roku 2010 wydatki majątkowe zostały podwojone w stosunku do średniej, a na rok 2011 planowane są
na poziomie około 7 mln zł. Jest to efekt dobrego wykorzystania funduszy unijnych, ale również korzystania

3. ADMINISTRACJA 1,9 mln zł
4. GMINNY OŚRODEK KULTURY 398 tyś zł
5. DOFINANSOWANIE DRÓG 305 tyś zł
6. GOSPODARKA KOMUNALNA 459 tyś zł
7. PROMOCJA GMINY 132 tyś zł
8. KOSZT OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 345 tyś zł
9. OŚWIETLENIE ULICZNE 368 tyś zł

10. FUNDUSZ SOŁECKI 270 tyś zł
11. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK 200 tyś zł

12. INNE 1 mln zł

Plan budżetu na 2011 rok Gmina Urzędów
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z pożyczek i kredytów na zabezpieczenie udziałów własnych do wniosków realizowanych w ramach funduszy
unijnych.
Na koniec 2010 r. zadłużenie gminy wyniosło
6,4 mln zł. W ciągu roku 2011 planujemy spłacić
1,6 mln zł i zaciągnąć kolejne około 2,5 mln zł. Realny przyrost długu publicznego porównując lata 2010 i 2011 wyniesie
900 tyś zł. Na koniec roku 2011 prognozowany stan zadłużenia wyniesie około 7,3 mln zł uwzględniając realny
wzrost zadłużenia i zaciągnięte w okresie poprzednim pożyczki i kredyty.
Koszt obsługi zadłużenia łącznie – 345 tyś zł rocznie.
W ramach realizacji programów z udziałem funduszy
unijnych planujemy w roku 2011 realizować następujące
zadania:
1.Dostosowanie budynków SPZOZ w gminie Urzędów
do obowiązujących uregulowań prawnych – kwota 877 tyś
zł. Wartość całkowita zadania około 2 mln 200 tyś zł. Zadanie w kontynuacji planowane do zakończenia w roku 2011.
Kompleksowa informatyzacja gmin powiatu kraśnickiego. Wartość całkowita prawie 3 mln zł, w tym około
500 tyś zł to środki finansowe przewidziane dla gminy
Urzędów.
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Bobach Wsi,
gdzie planowane środki na rok 2011 to kwota 315 tyś zł.
Łączne planowane wydatki majątkowe na w/w cele to
kwota 4 mln 117 tyś zł.
Dwa pierwsze zadania realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. lubelskiego,
a trzecie zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich – okres programowania 2007 – 2013.
Na zadanie „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej
w miejscowości Bęczyn połączona z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urzędowie” planujemy w roku 2011 wydatkować kwotę 2 mln 292 tyś zł.
Planowany udział funduszy unijnych do w/w zadań inwestycyjnych wyniesie około 4 mln zł.
Z początkiem 2011 roku (12.01.2011 r.) podpisane zostały z Urzędem Marszałkowskim kolejne trzy umowy na łączną kwotę ponad 2 mln zł na zadania realizowane w ramach
PROW-u (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata
2007 – 2013. Zasięgaliśmy opinii wszystkich pięciu stałych
Komisji Rady Gminy czy umowy te podpisywać i opinie
były pozytywne. Oznacza to, że zadania zostały przyjęte do
realizacji, a sesja w dniu dzisiejszym je zatwierdzi.
Beneficjentami dla tych zadań są:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie dla wniosku „Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury
Urzędowie” – całkowity koszt operacji (wniosku) to kwota
635 tyś zł. Zadanie ma być zrealizowane w roku 2011.

styczeń-luty 2011

2. Gmina Urzędów – Urząd Gminy w Urzędowie dla dwóch
pozostałych zadań:
a. Obiekty sportowo – rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie I-y etap – koszt całkowity zgodnie z wnioskiem 918 tyś zł,
b. Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii – całkowity koszt operacji (wniosku) to kwota
493 tyś zł.
Zadania dla których beneficjentem jest gmina Urzędów
realizowane będą w roku 2012 i wynika to z faktu ograniczonych możliwości zabezpieczenia bieżącego finansowania i zapewnienia udziału własnego w taki sposób, aby skutecznie skorzystać z funduszy unijnych. To najważniejsze
naszym zdaniem zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji bądź ich zakończenia w roku 2011.
Niektóre zadania bądź zakupy inwestycyjne, majątkowe
na które są potrzebne mniejsze środki finansowe, będą realizowane w ramach wydzielonych funduszy sołeckich.
Łączna kwota tych środków dla 22 sołectw wynosi około 270 tyś zł.
Generalnie należy przyjąć, że budżet na 2011 rok jest
świadomie nieoszacowany, gdy chodzi o wydatki bieżące, głównie w oświecie, ale również i dla innych jednostek
jak GOPS, GOK czy Urząd Gminy. Mamy nadzieję, że ten
mankament związany z planowaniem budżetu będzie jak
najszybciej wyeliminowany. Podejmowane będą starania
w sprawie pozyskania funduszy zewnętrznych z innych źródeł jak fundusze unijne.
W celu utrzymania płynności finansowej gminy i jednostek współpracujących na początek roku budżetowego planujemy wydatki bieżące w układzie jak poniżej:
1. 9,6 mln zł na funkcjonowanie oświaty w układzie gminy,
przy czym:
a. 7,0 mln zł subwencja oświatowa,
b. 2,2 mln zł dofinansowanie oświaty z budżetu gminy.
2. 4,1 mln zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie i pomoc dla tych osób bądź
rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej, przy czym:
a. 3,1 mln zł to fundusze rządowe kierowane na teren gminy na ten cel z budżetu rządowego poprzez Urząd Wojewódzki w Lublinie,
b. ≈ 800 tyś zł to udział finansowy gminy w realizacji pomocy społecznej w ramach budżetu gminy.
3. 4,8 mln zł wydatki na administracje przy czym:
a. 1,9 mln zł to wydatki bieżące,
b. 2,9 mln zł to wydatki majątkowe.
4. 1,5 mln zł to pieniądze przewidziane na kulturę:
a. 398 tyś zł działalność Gminnego Ośrodka Kultury
w Urzędowie,
b. 200 tyś zł na działalność bibliotek na terenie gminy.
Oświetlenie uliczne kosztować będzie gminę 368 tyś zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE
2008

2009

2010

2011

Razem

2,9 mln zł

3,9 mln zł

8,7 mln zł

7,1 mln zł

22,6 mln zł
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Wyodrębnia się w budżecie gminy środki finansowe
stanowiące „Fundusz Sołecki” w podziale na sołectwa
w łącznej kwocie 270 tyś zł, z tego na:
a. Dofinansowanie dróg – 305 tyś zł,
b. Dofinansowanie jednostek OSP – 97 tyś zł w tym 45 tyś zł
z funduszy Rad Sołeckich.
Kwotę 132 tyś zł zaplanowano na promocję gminy
w tym doroczne święto plonów, a 459 tyś zł na Gospodarkę
Komunalną.

Wójt Gminy Urzędów
mgr inż. Jan Woźniak
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Realizacja budżetu w tym trudnym 2011 roku wymagać będzie od nas wszystkich tj. Rady Gminy, Urzędu
Gminy i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wspierać będą nasze wysiłki i działania w tym obszarze, dobrego współdziałania i współpracy, samorządowego
zaufania tak, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać nadarzającą się okazję skorzystania z funduszy
unijnych i pozyskanych środków finansowych z innych źródeł zewnętrznego dofinansowania.

Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Skorczycach
21 i 22 stycznia są szczególnymi dniami - to święto Babć i Dziadków. W tym czasie wnukowie wyrażają Im swoją wdzięczność za to, co dla nich zrobili, robią, a przede wszystkim, kim są.

T
radycyjnie w Szkole Podstawowej w Skorczycach w dniu 14 stycznia 2011 r. zorganizowano środo-

wiskowe spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zebranych na uroczystości serdecznie powitała dyrektor
szkoły P. Małgorzata Piątek. Swą obecnością zaszczycili
nas babcie i dziadkowie naszych uczniów, radny Gminy Urzędów P. Zbigniew Markiewicz, przewodnicząca
Rady Rodziców P. Lidia Dec oraz emerytowani nauczycielei pracownicy szkoły, a także licznie zgromadzeni
rodzice.

INFORMACJA
Informuję mieszkańców Gminy Urzędów że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 października 2010 roku w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej ( Dz. U. z 2010 r.
Nr 199 ,poz.1321 ), w stosunku do osób urodzonych w latach 1939 – 1959, organem właściwym
do wydawania zaświadczeń w zakresie danych zawartych w dokumentach przechowywanych w archiwum WKU, pozostaje nadal Wojskowy Komendant Uzupełnień w Puławach ul. Piłsudskiego 93.
Wójt Gminy
mgr inż. Jan Woźniak

Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas młodszych pod kierunkiem swoich wychowawczyń przygotowali życzenia i piosenki oraz inscenizację „Gwiazda”
tematycznie nawiązującą do świąt Bożego Narodzenia.
Większość strojów i rekwizytów powstała przy pomocy
i wsparciu finansowym niezastąpionych rodziców.
Wystąpienia przed tak licznie zgromadzonymi babciami, dziadkami, rodzicami oraz gośćmi to dla dzieci ogromne przeżycie, ale też niezwykła radość. Dla babć i dziadków to czas niezwykłych wzruszeń. Niejedna z osób, z
łezką w oku oglądała swoje ukochane wnuki
w tej przecież niecodziennej roli.
Wnuczęta najpiękniej, jak potrafiły podziękowały przybyłym gościom za miłość,
opiekę i poczucie, że są kochane. Cieszyły
się, widząc najbliższe im osoby w murach
swojej szkoły. Po występach dzieci złożyły życzenia i wręczyły swoim gościom
własnoręcznie wykonane podarunki. Tę
część uroczystości zakończyła wspólna
sesja zdjęciowa. Tradycyjnie rodzice najmłodszych pociech przygotowali dla gości
i dzieci poczęstunek.
Jak potrzebne i miłe są te coroczne spotkania, w których szkoła otwiera szeroko swe drzwi dla
Seniorów, świadczy fakt tak licznej obecności, a także szczere, pełne wzruszenia podziękowania w imieniu zgromadzonych złożone przez P. Teresę Bednarczyk
na ręce dyrektora szkoły P. Małgorzaty Piątek oraz wychowawczyń klas 0-3: Teresy Rzęsy, Domiceli Machaj,
Małgorzaty Biały i Małgorzaty Izdebskiej. My także
dziękujemy. Organizowana przez nas impreza jest okazją do poznania najbliższych osób z otoczenia naszych
uczniów, ale także do pokazania uczniom uniwersalnych
wartości oraz sposobów ich przekazywania.
Fotografie oraz film z uroczystości znajdują się stronie internetowej szkoły www.zsskorczyce.pl

Małgorzata Izdebska

Udanydlasezon
siatkarzy B.N.W. Popkowice
Po udanym debiutanckim sezonie 2009/2010 w powiatowej lidze „PLAS”, w którym drużyna z naszej gminy zajęła I miejsce, rozpoczęła kolejny sezon 2010/2011
od wygranej 3:1 z „Wiślanami” Annopol. Oprócz zawodników z Annopola B.N.W. Popkowice w fazie grupowej mają za przeciwników drużynę „Reformatorzy”
Kraśnik. Równolegle toczyć się będą spotkania w dwóch
innych grupach. Najlepsze zespoły z trzech grup rywalizować będą o zwycięstwo w lidze.

Mikołajkowy Turniej w Urzędowie. Od lewej stoją: Marek Drozda,
Marek Sapula, Michał Bednara, Cezary Syroka, Mateusz Stępniak
Na dole od lewej: Rafał Broniec, Filip Zarzeczny, Patryk Jastrzębski,
Bartosz Gozdalski (kontuzjowany)

Poza rozgrywkami ligowymi zespól brał udział
w trzech turniejach. W czerwcu wziął udział w rozgrywkach pierwszej rundy Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim na rok 2010. W turnieju w Grabowcu, pomimo
nieobecności dwóch podstawowych zawodników ekipa
uplasowała się na IV miejscu. W miesiącu październiku
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Powiatu Zrzeszenia LZS
w Trzydniku Dużym, w których nasza drużyna w finale nie dala rady pokonać Yellowstone Kraśnik zajmując
drugie miejsce. 5 grudnia w hali przy ZSO w Urzędowie
odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej, którego organizatorami byli: dyrektor szkoły Zbigniew Gawdzik, Mateusz Fic i Michał Bednara, a fundatorami nagród „Zbd-Bud” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Zbigniew Bieniecki oraz Auto Naprawa Pojazdów Samochodowych Jan Bednara. W turnieju wzięły udział zespoły: B.N.W. Popkowice, ULKS „Sprint” Janów Lubelski,
Yellowstone Kraśnik oraz ULKS Dzierzkowice. Po rozegraniu spotkań „każdy z każdym” zwyciężyła drużyna
gospodarzy B.N.W. Popkowice. Kluczowym meczem do
zwycięstwa okazał się ostatni zacięty mecz z Yellowstone
Kraśnik, który zakończył się wynikiem 2:1.
Wygrana nie byłaby możliwa bez wsparcia kibiców,
którzy licznie przybyli by dopingować naszą drużynę.
B.N.W. zaprasza na kolejne mecze!
Michał Bednara

Sukcesy zespołu ”Vox Celestis”
W dn. 12-14 stycznia 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym odbył się
XII powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych. Organizatorem imprezy był Trzydnicki Ośrodek Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku.
W Przeglądzie udział wzięło około 700 wykonawców w różnym wieku (soliści i zespoły), którzy zaprezentowali kolędy, pastorałki oraz Obrzędy Bożonarodzeniowe. W ostatnim dniu Przeglądu 14 stycznia wystąpiły
23 zespoły. Zespół ,,Vox Celestis” z Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie pod kier. Jana Kowala zajął
I miejsce w kategorii zespołów z akompaniamentem.
Jury oraz publiczność urzekły kolędy zaśpiewane przez
nasz zespół ,,Niech wesoło grają” i pastorałka z początku XVIII wieku ,,Nad Betlejem”. Impreza zakończyła się
wspólnym spotkaniem przy gorącym posiłku dla wszystkich uczestników.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Niech kultywują ludową tradycję kolędowania i ją
upowszechniają, bo jest to ważny element tradycyjnej kultury narodowej.
Warto wspomnieć, że ,,Vox Celestis” 25 litopada 2010
roku również w GOK-u w Trzydniku Dużym brał udział
w IX Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej

Wsi. Zaprezentowało się wówczas 26 zespołów. W kategorii zespołów z akompaniamentem nasz zespół zdobył wtedy II miejsce, prezentując dwie piosenki ludowe ,,Czarne
oczka jak heban” oraz ,,Piękna jest nasza kraina”.
Teresa Kaźmierak

Zespół Vox Celestis podczas Dożynek Powiatowych w Kraśniku

