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Informacja z XIII i XIV sesji IV kadencji Rady Gminy Urzędów
28 listopada 2003 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie odbyła się XIII sesja IV
kadencji Rady Gminy Urzędów. Głównymi tematami sesji była ocena sytuacji finansowej
Szpitala Powiatowego w Kraśniku, informacja na temat realizacji zadań przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz podjecie uchwał podatkowych na
rok 2004.
W sesji udział wzięli między innymi Pan Krzysztof Pulikowski – Kierownik Wydziału
Promocji Zdrowiai Pomocy Społecznej jako przedstawiciel Starosty Powiatu Kraśnickiego
oraz Pan Mirosław Włodarczyk – Zastępca Dyrektora SP ZOZ w Kraśniku. Przedstawiony
został apel Zarządu i Rady Społecznej w Kraśniku kierowany do wszystkich gmin o środki
finansowe dla SP ZOZ w Kraśniku w proporcji do możliwości gmin oraz zasobności jej
mieszkańców.
Pan Józef Baran przedstawił informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 r.
Radni Rady Gminy Urzędów podjęli następujące uchwały związane ze stawkami
podatkowymi na rok 2004:
1) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania
podatku rolnego – 20,00 zł za 1 q (górna stawka 34,57 zł);
2) w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Urzędów (roczne stawki
podatku przedstawiono w tabeli na stronie 4);
3) w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy
Urzędów;
4) w sprawie podatku od posiadania psów w gminie Urzędów;
5) w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od posiadania psów na terenie
gminy Urzędów;
6) w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku
rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego;

7) w sprawie stawek czynszu za dzierżawę nierucho-mości stanowiących własność
gminy;
8) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Urzędów na okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004
r.
Treść powyższych uchwał dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w
Urzędowie.
29 grudnia 2003 r. odbyła się XIV sesja IV kadencji Rady Gminy Urzędów. W sesji
uczestniczyli m.in.: Ksiądz Kanonik Edward Kozyra – Proboszcz Parafii Urzędów, Pan
podinsp. Mirosław Sokal – Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku, Pan Adam Bratko –
Prezes Banku Ziemi Kraśnickiej O/Urzędów, Pan Jacek Lodowski – Kierownik Posterunku
Policji w Urzędowie, prezesi kół i organizacji z terenu gminy, dyrektorzy placówek
oświatowych, sołtysi, mieszkańcy i pracownicy administracji samorządowej. Przewodniczący
obrad Pan Antoni Sochal podkreślił, że jest to ostatnia sesja w 2003 roku, tj. trzecim roku
trzeciego tysiąclecia. Wszystkim gościom, Radzie Gminy, pracownikom samorządowym i
mieszkańcom gminy złożył życzenia świąteczno-noworoczne, aby Nowy Rok 2004 oraz
nowo narodzony Książę Pokoju wniósł w serca, rodziny i gminę dużo nadziei, miłości,
radości i pokoju.
Głównym zagadnieniem obrad sesji Rady Gminy było podsumowanie pracy Rady
Gminy za 2003 rok oraz informacja Wójta Gminy na temat realizacji zadań wynikających z
budżetu gminy i wprowadzonych zmian w roku 2003. W sprawach bieżących podjęte zostały
uchwały i dotyczyły m.in.:
– uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2004 rok,
– przyjęcia planu pracy Rady Gminy Urzędów na 2004,
– wydatków których niezrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego,
– zmian w budżecie gminy na rok 2003,
– przeniesienia własności budynków i budowli w zamian za zaległości.
Podczas obrad sesji dokonano również wyboru na Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Urzędowie. Po wcześniejszym dwuetapowym rozpatrzeniu ofert kandydatów i
przeprowadzeniu rozmów przez Komisję Konkursową, radni w głosowaniu tajnym dokonali
wyboru spośród dwóch kandydatów tj.: Pan Jerzy Kniaź (mieszkaniec Kraśnika) oraz Pan
Leszek Sadowski (mieszkaniec Bęczyna). Stosunkiem głosów 11 do 1 na Kierownika ZGK
został wybrany Pan Leszek Sadowski.
Edyta Puchajda
Lp.

1.

Podatek od nieruchomości

Górna
stawka
podatku na
rok 2004

0,32 zł

0,63 zł

1,70 zł

3,41 zł

0,06 zł

0,31 zł

0,06 zł

0,31 zł

0,26 zł

0,52 zł

Od gruntów:
a) od 1 m2 gruntów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
b/ od 1 ha powierzchni gruntów pod
jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne, lub elektrowni wodnych
c/ od 1 m2 powierzchni pozostałych
gruntów
d/ od 1 m2 powierzchni pozostałych
gruntów zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

2.

Stawka podatku
uchwalona
przez Radę
Gminy

Od budynków lub ich części:
a/ od 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych

b/ od 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej

8,71 zł

17,42 zł

4,06 zł

8,11 zł

d/ od 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych

3,49 zł

3,49 zł

e/ od 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków pozostałych w tym: zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego

2,91 zł

5,82 zł

2 % ich wartości

2 % ich
wartości

c/ od 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym

3.

Od budowli

Uczestnicy sesji przełamali się opłatkiem
Dopłaty bezpośrednie – szanse i zagrożenia
Integracja Polski z Unią Europejską stwarza nowe uwarunkowania funkcjonowania
naszego rolnictwa. Unia Euro-pejska nałożyła na każde państwo obowiązek utworzenia
przez kraje członkowskie własnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZiK – ang.
IACS).
Decyzja taka zapadła na mocy Rozporządzenia Nr 3508 w celu właściwego
administrowania płatnościami. Przygotowanie i wdrożenie tego systemu w Polsce
powierzone zostało Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednocześnie jako
agencji płatniczej.
Budowę systemu rozpoczęto w roku 1999 od przeprowadzenia Identyfikacji i
Rejestracji Zwierząt (IRZ). Pierwszym działaniem w budowie tego systemu była masowa
akcja znakowania bydła. Podstawą prawną tworzenia krajowego systemu ewidencji
gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich jest ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr
125 z 2001 r. z późn. zmianami).
System IACS (Ajaks) w Polsce będzie zwierał:
1. Wielofunkcyjny rejestr gospodarstw rolnych.
2. System identyfikacji działek rolnych (ewidencja działek rolnych, opracowanie
odpowiednich map).
3. System identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich.
4. Rejestr płatności bezpośrednich.
5. Zintegrowany system kontroli gospodarstw na miejscu.
6. Komputerową bazę danych.
Przystąpienie rolników, jako przyszłych beneficjentów do systemu jest dobrowolne, a

decyzję każdy rolnik podejmuje indywidualnie. Aby otrzymać dopłatę bezpośrednią trzeba
załatwić pewne formalności. Najpierw należy złożyć wniosek o nadanie dziewięciocyfrowego
numeru identyfikacyjnego gospodarza (zarejestrować gospodarstwo). Druk wniosku do
wypełnienia można otrzymać (podobnie jak i o dopłaty bezpośrednie) w biurze powiatowym
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku wniosków z terenu naszej
gminy biuro takie mieści się w Kraśniku (adres do korespondencji: 23-200 Kraśnik,
ul. Słowackiego 7). Złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego gospodarza
oznacza, że jesteśmy w systemie komputerowym IACS (Ajaks) i mamy świadomość, że
wyrażamy zgodę na kontrolowanie naszego gospodarstwa przez odpowiednie służby.
Kontroli podlegać będą dane, które podaliśmy we wniosku oraz wszystkie zwierzęta i działki
przynależne do gospodarstwa. Założeniem jest, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa kontrolować będzie około 11% złożonych wniosków. Drugi wniosek o dopłaty
bezpośrednie (druk do wypełnienia możemy otrzymać w biurze powiatowym ARiMR
w Kraśniku) należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do tego biura. Po złożeniu wniosek
wprowadzony zostanie do systemu komputerowego gdzie będzie weryfikowany i – jeżeli
spełni stawiane przez system informatyczny warunki – naliczane będą dopłaty. Wielu
rolników, bądź osób zainteresowanych, ma zapewne wątpliwości czy może otrzy- mać
bezpośrednie dopłaty. Otóż osobą uprawnioną do uzys-kania płatności obszarowych jest
producent rolny, właściciel gospodarstwa, osoba posiadająca grunty z tytułu dzierżawy,
użyczenia bądź użytkowania. Ważne przy tym jest, że nie ma wymogu, aby umowa
dzierżawy zawierana była w formie aktu notarialnego, bądź była rejestrowana, czy też
potwierdzana w gminie.
Fakt użytkowania gruntu można potwierdzić nakazem podatkowym i dowodem zapłaty
podatku rolnego. Dobrze byłoby, szczególnie gdy chodzi o późniejsze kontrole, aby na
nakazie podatkowym, bądź potwierdzeniu opłacenia podatku rolnego podane było, kto jest
użytkownikiem gruntów rolnych. Dopłatę bezpośrednią otrzymać może również osoba, która
użytkuje grunty spadkowe, w odniesieniu do których nie było sądowego nabycia praw do
spadku i działu spadku. Bardzo ważny jest fakt, aby potencjalni spadkobiercy byli zgodni, kto
w rodzinie będzie składał wniosek o dopłaty obszarowe – jeżeli będą chcieli wszyscy i
dobrowolnie tego nie uzgodnią przed złożeniem wniosku, do biura terenowego i na grunty
spadkowe wpłynie więcej niż jeden wniosek, to dopłaty nie dostanie nikt. Do wniosku o
dopłaty bezpośrednie (obszarowe) potrzebne są dokumenty potwierdzające stan posiadania
(dla właścicieli) wypis z ewidencji gruntów i budynków. Dokument ten zawiera podstawowe
informacje tj. powierzchnię, położenie działki. Dokumentem potwierdzającym własność
gruntu jest akt notarialny kupna-sprzedaży, darowizny, bądź dzierżawy, notarialny akt
przekazania gospodarstwa rolnego za emeryturę bądź rentę. Dokumenty te powinny być
poddane weryfikacji przez powiatowe biuro ARiMR. Dokumenty potwierdzające prawo
własności bądź użytkowania, rolnik powinien starannie przetrzymywać przez okres pięciu lat
i być gotowym do ich udostępnienia instytucjom kontrolującym. W Polsce przyjęto
uproszczony obszarowy system dopłat, co oznacza, że ich wysokość uzależniona będzie
głównie od powierzchni, tj. wielkości gospodarstwa rolnego. Wysokość dopłat zależeć będzie
również od rodzaju upraw rolniczych. Można więc wyszczególnić jednolitą płatność
obszarową do każdego hektara gruntów rolnych, którą objęte są:
– grunty rolne,
– łąki i pastwiska trwałe,
– sady i inne plantacje wieloletnie,
oraz płatności uzupełniające, które dotyczą upraw:
– chmielu,
– tytoniu,
– ziemniaków przeznaczonych na skrobię,
– zbóż,
– roślin wysokobiałkowych,
– roślin oleistych,
– lnu i konopi (roślin włóknistych).
Uzupełniającej dopłacie (dopłacie dodatkowej) nie podlegają uprawy:
– ziemniaka na cele konsumpcyjne i inne kierunki użytkowania (za wyjątkiem
ziemniaków skrobiowych sprzedawanych do przetwórstwa),
– buraka cukrowego,
– owoców, warzyw, w tym również owoców użytkowych,
– roślin ozdobnych.
Wysokość dopłat w okresie najbliższych trzech lat została określona procentowo w
odniesieniu do stawek, jakie mają wypłacane rolnicy unijni, i tak:

– w roku 2004 – 55%,
– w roku 2005 – 60%,
– w roku 2006 – 65%.
Dopłaty w tym systemie otrzymają rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o
powierzchni min. 1 ha użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej, w którym
działka rolna ma powierzchnię nie mniejszą jak 0,10 ha. Dodać należy, że w ramach
drugiego filaru Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej rolnicy będą mogli starać się o inne
dopłaty z tytułu:
1) gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach dla upraw i hodowli
(obszary takie będą określane przez Ministra Rolnictwa);
2) gospodarowania na gruntach, zachowując jednocześnie walory środowiska
naturalnego (programy rolno-środowiskowe);
3) zalesiania ziem gorszej jakości;
4) rent strukturalnych;
5) pomocy dla gospodarstw niskotowarowych;
6) tworzenia grup producenckich.
W bieżącej realizacji jest program SAPARD, z którego korzysta wielu rolników z terenu
naszej gminy, przy czym jest to transza pieniędzy kierowana do polskiego rolnictwa jako tzw.
fundusze przedakcesyjne.
Od 1.05.2004 r. Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, a zatem
rolnicy polscy będą mogli korzystać z funduszy strukturalnych.
Fakt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej daje szanse naszemu rolnictwu, ale mogą
pojawiać się również i zagrożenia. Każdy z nas ma prawo mieć swój własny pogląd czy
dopłaty na tym poziomie są szansą dla naszego rolnictwa. W mojej ocenie, jeżeli zarówno
rolnicy jak i samorządy uczynią wszystko, aby ze środków unijnych skorzystać sytuacja
polskiego, w tym i naszego, gminnego rolnictwa i poszczególnych rolników będzie zapewne
lepsza.
Zagrożeniem, w mojej ocenie, są:
– brak przepływu informacji ze struktur i agend rządowych,
– małe zainteresowanie rolników korzystaniem z pomocy (w gminie Urzędów jest z
tym nieźle),
– trudności finansowe gospodarstw rolnych,
– rozwiązania prawne, które wydłużają samą procedurę opracowania projektu czy też
spełnienie innych warunków objętych programem unijnej pomocy.
Rolnik w obecnych realiach i po wejściu do Unii Europejskiej tym bardziej musi być
profesjonalnym fachowcem, znającym się na wielu dziedzinach gospodarowania. Na
przełomie stycznia i lutego zorganizujemy, jako lokalny samorząd, kilkudniowe spotkania
informacyjne na ten temat. Odnośnie dopłat bezpośrednich biuro powiatowe w porozumieniu
z Urzędem Gminy realizuje program szkoleń we wszystkich miejscowościach gminy.
Zachęcam więc do korzystania z różnych spotkań oraz indywidualnego
zainteresowania się unijnymi i krajowymi problemami, przed którymi stoi nasze rolnictwo.
Rolnicy, którzy obrażą się na dotychczasowe działania rządu czy też samorządu i nie
będą interesować się tą problematyką wyjdą na tym najgorzej – potwierdzi to jednak dopiero
upływ czasu. Czy musimy wracać do znanej zasady mądry Polak–rolnik po fakcie?
Pytanie to pozostawiam do rozważenia czytającym ten artykuł.
Jan Woźniak

Zakład Gospodarki Komunalnej w gminie Urzędów rozpoczął działalność z
dniem 1 stycznia 2004 r.
Potrzeba powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej w gminie Urzędów jest
bezsporna. Pierwsza próba uruchomienia Zakładu podejmowana była w marcu 1997 r.,
jednak dopiero rok 2003 stał się rokiem decydującym o uruchomieniu działalności w zakresie
gospodarki komunalnej.
Przedmiotem działalności Zakładu jest:

1. Budowa i eksploatacja gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę.
2. Budowa i eksploatacja urządzeń służących do odprowadzania i oczyszczania
ścieków.
3. Świadczenie usług dla ludności w zakresie niezbędnym do funkcjonowania tych
urządzeń.
4. Działania związane z utrzymaniem zieleni, porządku i czystości w gminie.
5. Utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów i placów w zakresie zleconym przez Urząd
Gminy.
6. Świadczenie usług dla ludności związanych z gospodarką odpadami – docelowo
przejąć wywożenie odpadów komunalnych z prywatnych posesji i z terenu gminy.
7. Wykonywanie innych zadań np. przebudowa chodników itp., jako zadań własnych
gminy zleconych przez Urząd Gminy.
To najważniejsze problemy, którymi powinien zająć się Zakład Gospodarki
Komunalnej. Warto dodać, że gmina Urzędów ma 98% gospodarstw objętych zbiorowym
zaopatrzeniem w wodę, oczyszczalnię ścieków o przepustowości 175 m3, oczyszczalnię,
która zbiera ścieki z bloków po byłej RSP w Moniakach; Mikołajówka ma przydomowe
oczyszczalnie ścieków; Boby Księże będą mieć przydomowe oczyszczalnie ścieków w roku
2004.
Kierownik Zakładu wyłoniony został w drodze konkursu i tajnego głosowania przez
Radę Gminy. Konkurs organizowany był dwuetapowo, przy czym w pierwszym etapie
postawione zostały bardzo zaostrzone warunki odnośnie kwalifikacji, doświadczenia i
kierunkowego przygotowania kandydatów. W drugim etapie te warunki zostały złagodzone, a
ponieważ docierały do nas uwagi, że Zakładem powinna kierować osoba związana
miejscem zamieszkania z gminą, tak też się stało. Głosowanie pozwoliło nam – sądzimy, że
trafnie – podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Kierownikiem została osoba, która
zamieszkuje na terenie gminy Urzędów, tj. Pan Leszek Sadowski zam. w Bęczynie. Należy
ufać, że poradzi sobie z problemami, które stoją przed Zakładem w najbliższym czasie,
uporządkuje sprawy związane z poborem wody z hydrantów, zlikwiduje przypadki
nielegalnego poboru wody przez niektórych nieuczciwych odbiorców.
Przejęcie realizacji zadań przez Zakład spowoduje, że będą one lepiej nadzorowane i
dopilnowane, a Urząd zajmie się pozyskaniem dodatkowych funduszy na rozwój
infrastruktury na terenie gminy.
Jan Woźniak

INFORMACJE BIEŻĄCE
Obrady Zarządu TZU
W dniu 4 stycznia 2004 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Zarządu Towarzystwa Ziemi
Urzędowskiej z udziałem Wójta Gminy mgr. inż. Jana Woźniaka. TZU, powstałe w 1984 r.,
liczy obecnie 320 członków. W bieżącym roku obchodzić będzie XX-lecie swojej działalności.
W czasie posiedzenia przyjęto harmonogram zadań, jakie TZU realizować będzie w
roku 2004. Omówiono główne przedsięwzięcia związane ze zbliżającymi się obchodami 600lecia Urzędowa.
W związku z tym jubileuszem przedstawiono zaawansowanie prac przy wydaniu
monografii Urzędowa.
Z okazji 600-lecia Urzędowa podjęto także inicjatywę budowy na rynku urzędowskim
pomnika; przyjęto także do realizacji wniosek o przygotowaniu jubileuszowego medalu
okolicznościowego.
Dla upamiętnienia 100-lecia działalności OSP w Urzędowie powołano Komitet Budowy
Pomnika św. Floriana.
W lutym 2004 r. TZU wspólnie z Wójtem Gminy zorganizuje Tydzień Kultury Rolnej,
podczas którego przybliżona zostanie problematyka dopłat i pomocy strukturalnej. W maju
odbędą się Dni Urzędowa połączone z obchodami XX-lecia TZU. W listopadzie
zorganizowany zostanie XVIII Tydzień Kultury Zdrowotnej.
W zakresie wydawnictw TZU planuje w bieżącym roku wydać „Głos Ziemi
Urzędowskiej 2004” oraz folder o ziemi urzędowskiej w wersji trójjęzycznej.

Jasełka

W Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie 16 stycznia 2004 r. odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z Przedszkola Publicznego w Urzędowie wystawiły
„Jasełka” pod kierownictwem p. Marii Jadczak i nauczycielek z tegoż przedszkola.
Dyrektor przedszkola p. Anna Krawczyk dziękuje wszystkim rodzicom za pomoc w
zorganizowaniu tej uroczystości.
Dzień wcześniej ten sam spektakl obejrzeli uczniowie najmłodszych klas miejscowych
szkół podstawowych.

Wystawa gołębi
W pierwszą niedzielę grudnia już po raz ósmy w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się
wystawa gołębi. Organizatorem wystawy był urzędowski oddział Związku Hodowców Gołębi i
Ptaków Rasowych. Swoich podopiecznych prezentowało 18 hodowców zrzeszonych w
kołach z Urzędowa i Ostrowca Świętokrzyskiego. Komisja sędziowska dokonała wyboru
championów poszczególnych ras gołębi. Obok wystawy funkcjonowała giełda a także stoiska
oferujące wszystko, co jest niezbędne w hodowli. Przez cały dzień wystawa cieszyła się
dużym zainteresowaniem zarówno znawców jak i laików tematu, podziwiających urodę
ptaków.

Opłatek
Po raz kolejny samotni mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość uczestniczenia w
spotkaniu wigilijnym organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Odbyło się
ono dnia 22 grudnia 2003 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie. Dość duża liczba
uczestników wigilii wskazuje na faktyczną potrzebę organizowania takich spotkań.
Pracownicy GOPS serdecznie dziękują wszystkim osobom, które zechciały pomóc w
zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.

Selektywna zbiórka odpadów
– efekty uzyskane na terenie Gminy Urzędów w 2003 r.
Wydatkowanie pieniędzy budżetowych bardzo często budzi wiele emocji, a przy tym troski o
to, aby przeznaczać je na cele nie budzące wątpliwości co do zasadności ich realizacji.
Najchętniej, na poziomie lokalnym, środki finansowe wydatkowane są na działania, których
efekty są bardzo wymierne i oczywiste – drogi, zaopatrzenie w wodę, obiekty budowlane itp.
Wydatkowanie funduszy na ochronę środowiska ma bardzo często różne zrozumienie,
bowiem inwestowanie w ten obszar wymaga dużych nakładów finansowych, a na efekty
niekiedy trzeba poczekać. W podobnej atmosferze podejmowane były decyzje dotyczące
zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Urzędów.
Możliwość pozyskania bezzwrotnych funduszy na ten cel, zapowiedzi w sprawie
wprowadzania i zwiększania opłat za składowanie odpadów komunalnych, stosunkowo
wysokie koszty transportu, przekonywały nas o tym, że inwestowanie w ten obszar
wydatków musi gminie się opłacać. Chciałbym poprzez treść tego artykułu przekonać
mieszkańców naszej Gminy, że to wspólne działanie, jakim jest selektywne gromadzenie
odpadów, jest korzystne dla lokalnego budżetu Gminy Urzędów. Nakłady jakie poniesione
zostały na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, gminnego punktu prasowania
butelek PET, makulatury, to kwota 121 213 złotych, przy czym 34 548 złotych to pozyskane
dotacje. W roku 2003 zebrano łącznie 41 280 kg odpadów, w tym:
– 30 730 kg stłuczki szklanej,
– 7380 kg butelek PET,
– 3170 kg makulatury.

Objętościowo jest to 409 m3 odpadów. Daje to 73 kontenery KP-7 przy 80%
wypełnieniu. W przeliczeniu na statystycznego mieszkańca Gminy, daje to około 4,5 kg
rocznie i jest to wskaźnik jeszcze niezbyt zadowalający.
Opłata za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku w 2003 r. wynosiła 62,43
złote za tonę. Średni koszt transportu i obsługi przez firmę przewozową odbierającą odpady
komunalne to kwota 19,69 zł/m3. Średnia roczna opłata, jaką musielibyśmy ponieść za
wywiezienie odpadów z kontenerów KP-7 i ich składowanie na wysypisku, wyniosłaby:
– za transport i obsługę przez firmę przewozową:
409 m3 × 19,69 zł = 8053 zł,
– za składowanie na wysypisku:
41,28 ton × 62,43 zł/tonę = 2577 zł,
Łączna kwota – 10 630 złotych.
Koszty związane z segregacją odpadów i ich przygotowaniem do transportu celem
odsprzedania i utrzymanie gminnego punktu prasowania ze strony Gminy to kwota
10 405 zł rocznie, w tym dla GS Urzędów – 2245 zł. Wydatkowane pieniądze
pozostają na terenie Gminy, a odpady trafiają do odzysku surowców wtórnych, a nie na
składowisko odpadów komunalnych. Biorąc pod uwagę, że stawki odpłatności za
składowanie odpadów komunalnych na wysypisku rokrocznie są wyższe, zakupiony majątek
po odliczeniu dotacji, jakie uzyskaliśmy na zakupy, zwróci się po ok. 8 latach. Wartość
rynkowa tego, co pozostanie po amortyzacji będzie dość znaczna i służyć będzie w
kolejnych latach gminie, bowiem zarówno pojemniki jak i prasa, jeżeli nie ulegną
uszkodzeniu, będą nadal wykorzystywane.
Selektywna zbiórka odpadów stałych jest zadaniem własnym Gminy zgodnie z ustawą
z dnia 11 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Warto dodać, że na
2490 gmin w kraju, tylko 470 tj. 19% realizuje to zadanie. Gmina Urzędów jest jedną z tych,
które ten obowiązek potraktowały poważnie.
Jan Woźniak

Spotkanie z Posłem Andrzejem Mańką
Dnia 14 grudnia w sali GOK-u odbyło się spotkanie z posłem LPR Andrzejem Mańką.
Poseł A. Mańka urodził się w Świdniku, ma 37 lat, żonaty, należy do młodego pokolenia
posłów, którzy chcą służyć ojczyźnie. Tematem spotkania była sytuacja społeczno-polityczna
w kraju. W spotkaniu wzięło udział około czterdziestu osób. Po krótkim wstępie posła był
czas na zadawanie pytań i na dyskusję. Dyskusja toczyła się wokół pytań, jakie zadawali
uczestnicy spotkania. Dużym zainteresowaniem cieszyła się opinia posła na temat planu
min. Hausnera a szczególnie zmiany, jakie mają nastąpić w sprawie weryfikacji przyznanych
rent i przyznawania nowych rent. Zrodziło się wiele wątpliwości, co do korzyści dla
przeciętnego obywatela. Między innymi nastąpi zmiana kwalifikacji chorób, które będą brane
pod uwagę podczas przyznawania rent. Były też pytania dotyczące bezpośrednio osoby
posła a także wiele pytań dotyczących elit politycznych. Mówił, że jest za samorozwiązaniem
się sejmu, ale gdyby do tego doszło to i tak nie widzi szansy na wymianę elit politycznych,
obserwując niską aktywność społeczeństwa.
Poseł nadmienił o bardzo negatywnym wpływie mediów na świadomość
społeczeństwa, zauważył też, że w mediach po referendum unijnym mówi się o
negatywnych skutkach naszej integracji z UE i płacze się nad rozlanym mlekiem, a o tych
skutkach przecież wiadomo było już wcześniej. Zauważył też, że niektóre partie, które były
za integracją na takich złych warunkach dla Polski, w mediach występują jako te, które
bronią naszej racji stanu a ci, co prawdziwie ostrzegali, w mediach w ogóle nie istnieją.
Poseł stwierdził też, że jedynymi wygranymi w kampanii przed referendum były media.
Spotkanie trwało prawie 2 godziny. Uczestnicy spotkania wyrażali opinie, że należy
organizować więcej takich spotkań.
Kazimierz Jagiełło

Kolędowaliśmy na szkołę
Okres Bożego Narodzenia to w polskiej tradycji czas kolędowania. Dzieci ze Szkoły Filialnej
w Bęczynie podjęły się tego zadania. Utworzyły one cztery grupy kolędnicze i w dniach 27 i
28 grudnia wędrowały po Bęczynie z przygotowanym programem. Pod kierunkiem
nauczycielek wyuczyły się kolęd i rymowanych życzeń noworocznych. W tekst wplotły apel o
wsparcie finansowe budowy nowej szkółki. Każda grupa składała się z nauczyciela, rodzica i
kilkorga dzieci. Kolędując od domu do domu niosły ze sobą gwiazdę betlejemską, rysunek
nowej szkoły i puszkę na datki. Kolędom towarzyszyły dźwięki dziecięcych instrumentów.
Odwiedziły ponad 150 domów i wszędzie spotykały się z życzliwym przyjęciem. Ofiarność

mieszkańców Bęczyna i ich wypowiedzi potwierdziły zasadność budowy. Wysokość datków
była różna – od symbolicznej złotówki do ponad 100 zł. Hojności mieszkańców Bęczyna
zawdzięczamy zebranie 4161 zł, które wpłacono na konto Społecznego Komitetu.
Wszystkim ofiarodawcom składamy tą drogą najserdeczniejsze podziękowania.
Z pewnością wśród czytających znajdzie się grono byłych wychowanków szkoły w
Bęczynie. Może zechcą wesprzeć budowę nowej szkółki, która zastąpi najstarszy (blisko
stuletni) budynek oświatowy w gminie Urzędów.
Podajemy numer konta: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Oddział w Urzędowie
87171022-50000011-27016-11 z dopiskiem „Szkoła w Bęczynie”.
Kazimiera Gawdzik

XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie” pod
patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty
Etap szkolny konkursu odbył się w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej w
ramach XII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego.
Celem było kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej, rozbudzenie
ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia,
wyrażenie nastroju i uczuć związanych z tymi świętami, promowanie młodych talentów,
wymiana doświadczeń i rozszerzenie zakresu wiedzy na temat różnych technik
plastycznych. W etapie szkolnym wzięło udział 86 uczniów z klas V–VI Szkoły Podstawowej i
I–II Gimnazjum.
Komisja konkursowa w składzie: pani Małgorzata Marzycka – wicedyrektor ZSO, pani
Małgorzata Smętek – nauczyciel plastyki, pani Grażyna Sadowska – katechetka, wyróżniła
24 listopada 2003 r. następujących uczestników konkursu:
W kategorii literackiej:
I miejsce:

Aleksandra Strzelecka – poezja

Anna Pokora – proza
Wyróżnienie:

Monika Dziewulska.

W kategorii plastycznej ze względu na wysoki poziom prac konkursowych przyznano
aż 12 wyróżnień:
1. Katarzyna Kaźmierak
2. Aleksandra Siemionek
3. Aneta Surdacka
4. Maria Majewska
5. Renata Gajewska
6. Alicja Kowalik
7. Małgorzata Jacniak
8. Aleksandra Strzelecka
9. Daria Smolińska
10. Angelika Wziątek
11. Dorota Nowak
12. Beata Chęcińska.
Sponsorem nagród w etapie szkolnym był Sklepik Szkolny, który prowadzi pani
Małgorzata Walicka.
Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego konkursu odbyło się 19 grudnia 2003 r. W
Miejskim Domu Kultury w Lublinie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień i
podziękowań oraz otwarcie wystawy w galeriach i na korytarzach. Wraz ze mną, na
zaproszenie MDK, przybyła na to spotkanie Ewa Jacniak – uczennica I-szej klasy
Gimnazjum ZSO w Urzędowie. Nadesłano 1752 prace plas-tyczne ze szkół i placówek
oświatowych województwa lubelskiego oraz 586 prac literackich.
Wernisaż poprzedził występ Dziecięcego Chóru „Skowronki”, który wykonał dla licznie
przybyłych gości kolędy i pastorałki. Uroczystość zaszczycił swą obecnością Jego
Ekscelencja ks. Biskup Józef Życiński, który złożył wszystkim świąteczne życzenia.
Jury Konkursu Plastycznego przyznało 40 nagród i 85 wyróżnień. Komisja Konkursu
Literackiego nagrodziła prace 27 autorów oraz wyróżniła 31 prac. Wśród wyróżnionych w
kategorii literackiej znalazła się Ewa Jacniak. Gratulujemy! Swoim zaangażowaniem dałaś
wyraz postawy humanistycznej w oparciu o wartości kultury chrześcijańskiej.

Konkurs „Święty Mikołaj – Patron naszej Parafii – postać świętego godna
naśladowania we współczesnym świecie”
Konkurs został przeprowadzony w związku z Patronem naszej Parafii – Świętym
Mikołajem. Celem było uświadomienie uczniom, że każdy człowiek jest powołany przez
Chrystusa do niesienia pomocy i radości innym we współczesnym świecie. Pomoc bliźniemu
jest chrześcijańskim obowiązkiem. W konkursie wzięło udział 42 uczniów.
Kategoria literacka:
I miejsce:

Rafał Sajdak – poezja

Kategoria plastyczna:
I miejsce:

Paulina Surdacka

II miejsce:

Aleksandra Siemionek

III miejsce:

Agnieszka Cieślicka

Nagrodą było czasopismo religijne „Mały Gość Niedzielny”. Wszystkim laureatom
konkursów gratulujemy!
Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.
Grażyna Sadowska

Wolontariat
Wolontariat to bezpłatna, świadoma, dobrowolna działalność na rzecz innych,
wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
W ZSO im. Wł. Jagiełły w Urzędowie działa Klub Młodych Wolontariuszy pod opieką Danuty
Bijak. Liczy on 24 członków; są to uczniowie z drugiej i trzeciej klasy gimnazjum. W ramach
pracy klubu została zorganizowana dyskoteka „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.
Biletem wstępu były słodycze, z których przygotowano 32 paczki. Wolontariuszki wraz ze
Świętym Mikołajem rozdały je chorym i potrzebującym dzieciom z gminy Urzędów.
Grupa wolontariuszek odwiedziła Dom Dziecka w Kraśniku, gdzie przekazała słodycze
i zeszyty otrzymane od sponsora. Opiekunka klubu i jego członkowie uczestniczyli w
seminarium Szkolnych Klubów Wolontariuszy zorganizowanym przez Regionalne Centrum
Wolontariatu w Lublinie. Uczniowie odwiedzają w domu swojego młodszego kolegę, który ze
względów zdrowotnych nie uczęszcza do szkoły. Współpracują z Domem Pomocy
Społecznej w Popkowicach. Zaprezentowali tam inscenizację pt. „Czerwony kapturek
współcześnie” oraz program słowno-muzyczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Własnoręcznie wykonali stroiki świąteczne, które wraz z życzeniami przekazali
mieszkańcom.
30 listopada 2003 r. w ZSO zorganizowany został sztab akcji „Pomóż dzieciom
przetrwać zimę”. Zbierane były ziemiopłody i żywność trwała. Zebrano około 700 kg żywności. Dary przekazane zostały do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku i Domu Dziecka w Kraśniku.
11 stycznia 2004 r. Klub Młodych Wolontariuszy włączył się do akcji „Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy”. A. Pomorska, E. Trancygier, E. Wójtowicz, U. Wójtowicz, K. Sic
zbierały pieniądze na ulicach Urzędowa, w szkole wśród młodzieży (zebrano 1554 zł 84 gr,
2,7 euro) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach (zebrano 450 zł 73 gr). Łącznie
uzbierało się 2005 zł 57 gr.
Dziękujemy za Dar Serca młodzieży, wszystkim Tym którzy włączyli się do akcji: „I ty
możesz zostać Świętym Mikołajem”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy”.
Danuta Bijak

Sportowe życie ZSO Urzędów
W dniach 6–7 stycznia 2004 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w siatkówce dziewcząt i
chłopców szkół podstawowych. Sukces odniosła nasza drużyna dziewcząt, zdobywając I
miejsce. Siatkarki pokonały rywalki z Zakrzówka, Kraśnika i Gościeradowa. Drużyną
opiekuje pani Agnieszka Jacak. Sukces jest tym cenniejszy, że został osiągnięty po raz
pierwszy w tej kategorii wiekowej. Mistrzostwa Powiatu były pierwszymi zawodami, w
których uczestniczyła Agnieszka Jacak (absolwentka naszego liceum) i już w swoim
debiucie osiągnęła piękny sukces. W marcu dziewczęta będą reprezentować nasz powiat w
Mistrzostwach Rejonu, które odbędą się w Bystrzycy Starej. Skład drużyny tworzą: Ewelina
Dębska, Katarzyna Jagiełło, Monika Kołbuk, Sandra Konopka, Anna Marzycka, Agnieszka

Sic, Angelika Chruścielewska, Patrycja Banach, Magdalena Kwiatek, Paulina Wołoszyn,
Sylwia Serwa, Aneta Moryc.
Drużyna chłopców prowadzona przez Marcina Markiewicza zajęła III miejsce za SP Nr
5 Kraśnik i SP Zakrzówek.
Wojciech Sadowski

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W URZĘDOWIE,
zatrudni osobę na stanowisko:
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
WYMAGANIA:
Ø

Wykształcenie wyższe:
- ekonomiczne jednolite studia magisterskie,
- ekonomiczne wyższe studia zawodowe
- uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
- ekonomiczne studia podyplomowe
- co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości

Ø

Średnią, policealną, lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku
rachunkowość, z co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości

WYMAGANIA DODATKOWE:
Ø

Umiejętności organizatorskie, ekonomiczne i finansowe

Ø Znajomość obsługi komputera
Ø Umiejętność pracy w zespole
Ø Dyspozycyjność
Ø Niekaralność
OBOWIĄZKI:
Ø Prowadzenie spraw księgowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz własnych i zleconych zadań Gminy
Ø Współpraca z podmiotami wewnętrznymi zakładu pracy i współpraca z
podmiotami zewnętrznymi

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie szczegółowego życiorysu zawodowego
(CV), wraz ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Urzędowie
ul. Bł. Dzikowskiego 1
23 – 250 Urzędów
tel./ fax. (0-81) 822 52 09
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane podania mieszkańców gminy Urzędów.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Urzędów ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej /grunt orny/
położonej w Rankowskim, działka nr 77 o pow. 2.54 ha uregulowanej w Księdze Wieczystej
Nr 32080. Cena wywoławcza 17.145 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2004 r. o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy w
Urzędowie.
Ustala się wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, płatne do dnia 6.02.2004 r. do
godz. 1500 w kasie Urzędu Gminy.
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