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Z narodzenia Pana
dzień dziś wesoły...
W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok
pełni nadziei i wiary
spoglądamy w przyszłość...

Wszystkim Mieszkańcom i Czytelnikom biuletynu składamy gorące życzenia
zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji
i wielu, wielu sukcesów.
Niech te Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny wieczór,
tak jak cały nadchodzący Nowy Rok upłyną Wam w szczęściu i radości.
Przewodniczący Rady Gminy Chłopice
Romuald Niedźwiedzki
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Chłopice
Andrzej Czyż
wraz z pracownikami

Nowi Czytelnicy Biblioteki w Chłopicach

Biblioteka to nie tylko zbiór książek...
„Biblioteka jest instytucją, która
samym swoim istnieniem świadczy
o rozwoju kultury. Jest ona bowiem
skarbnicą piśmiennictwa, przez które
człowiek wyraża swój zamysł twórczy,
inteligencję, znajomość świata i ludzi,
a także umiejętność panowania nad
sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra
wspólnego” - te słowa wielkiego
Polaka Jana Pawła II przyświecają
działaniom podejmowanym przez
Bibliotekę Samorządową w Chłopicach oraz Filię w Łowcach.
Bibliotece w kończącym się 2012
roku udało się zorganizować następujące przedsięwzięcia kulturalnoedukacyjne:
Zabawy karnawałowe dla dzieci w Chłopicach i Łowcach - zabawy
te stały się coroczną „tradycją”. Zabawy odbywają się w miłej i ciepłej
atmosferze, pomimo zimowej aury,
towarzyszą im liczne konkursy i zabawy dla uczestników.

W ramach Dyskusyjnych Klubów
Książki Biblioteka jako nagrodę,
miała możliwość bezpłatnego zorganizowania spotkania autorskiego
z pisarką bajek dla dzieci Panią
Małgorzatą Strętkowską-Zarembą.
Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Chłopicach 9 maja br.
Dzieci miały możliwość poznania
osoby, której bajki chętnie czytają.
W czerwcu w bibliotekach
w Chłopicach i Łowcach obchodzono
Dzień Dziecka. Spotkaniom towarzyszyły gry i zabawy oraz słodki poczęstunek dla najmłodszych.
Dzięki współpracy ze Szkołą
Podstawową w Chłopicach udało się
zorganizować Lekcje biblioteczne dla
uczniów klas najmłodszych oraz
Uroczystość Pasowania na Czytelnika
uczniów klas I Szkoły Podstawowej
w Chłopicach i Filii w Boratynie.
Dzięki tej uroczystości biblioteka
pozyskała nowych , wiernych czytelników, a najmłodsi mieli możliwość

Zajęcia w Świetlicy w Chłopicach

bliższego obcowania z książką, która
poprzez gry i zabawy została im ukazana w przyjazny sposób.
Od października w Świetlicach
w Chłopicach i Łowcach odbywają
się cotygodniowe zajęcia ruchowe
„W zdrowym ciele - zdrowy duch”.
Dzieci na zajęciach pod okiem
instruktora uczą się układów tanecznych oraz innych form ruchowych.
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem.
Biblioteka organizuje zajęcia biblioteczne dla dzieci w każdy wtorek
i czwartek. Zajęcia są okazją do
wspólnego poznawania zasobów
biblioteki oraz miłego spędzania
czasu w gronie rówieśników. Udział
we wszystkich zajęciach organizowanych przez bibliotekę jest bezpłatny.
Biblioteka organizując tego typu
zajęcia stara się wychodzić naprzeciw
potrzebom lokalnej społeczności oraz
przełamać stereotyp, że biblioteka to
tylko zbiór książek.

Zajęcia w Świetlicy w Łowcach
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Szanowni Mieszkańcy!
Czas Świąt Bożego Narodzenia, to tradycyjnie czas
odpoczynku, spotkań z najbliższymi, jak również czas
refleksji nad tym co udało nam się osiągnąć
w kończącym się roku oraz planów na przyszłość.
Połowa kadencji Wójta i Rady Gminy za nami. Jest
to moment, kiedy można pierwsze efekty pracy podsumować i zastanowić się co udało się zrealizować, a na
co zabrakło czasu lub pieniędzy. Podsumowując ostatnie
dwa lata nietrudno doszukać się zmian jakie zaistniały
na naszym gminnym podwórku. Realizowane zadania nie
zawsze są ogromnymi zadaniami czy inwestycjami, niemniej jednak są również potrzebne i ważne – a niekiedy
zupełnie przez niektórych niezauważone.
Na początku kadencji została dokończona inwestycja
rozbudowy ujęcia wody w Chłopicach przy wsparciu
unijnym w kwocie 499 000 zł. Wśród zadań inwestycyjnych, jakie udało się w naszej gminie zrealizować, na
szczególne podkreślenie zasługuje fakt wybudowania
dwóch kompleksów sportowych w ramach programu
„Orlik 2012”. Dzięki udziałowi gminy w tym ogólnopolskim programie otrzymaliśmy dofinansowanie na obydwa kompleksy sportowe w łącznej kwocie 1.666.000 zł.
Gmina zmodernizowała ponadto obiekt sportowy
w Łowcach - przebudowano zniszczone boisko przy
Zespole Szkół. Na to zadanie uzyskano 30 tys. zł dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Podkreślić również należy, iż w omawianym okresie
zwiększone zostały prawie dwukrotnie środki finansowe
na wspieranie rozwoju piłki nożnej wśród młodzieży.
Środki te przeznaczone zostały na zakup wyposażenia i
strojów piłkarskich, przewozy zawodników na zawody
sportowe i koszty utrzymania boisk.
Niezmiernie ważnym przedsięwzięciem była budowa mostu w miejscowości Dobkowice, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 062 000 zł.
W mijającym roku udało nam się również, przy współudziale Starostwa Powiatowego, wybudować chodnik
w miejscowości Łowce – kwota wniesiona przez nasza
gminę na sfinansowanie chodnika to 200 tys. zł.
W omawianym okresie wykonaliśmy kapitalne remonty budynków użyteczności publicznej:
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutków,
uzyskano dofinansowanie w kwocie 214 tys. zł,
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamiechów, na co uzyskano dofinansowanie w kwocie ponad 74 tys. zł oraz zakupiono wyposażenie do tej
świetlicy z wykorzystaniem dofinansowana 11 tys. zł,
- w całości z własnych środków wykonano remont
świetlic wiejskich w Boratynie i w Jankowicach.
Zgodnie z założeniami wybudowano trzy nowe place
zabaw: w Chłopicach, w Jankowicach i w Boratynie
z wykorzystaniem otrzymanej dotacji w kwocie 100 tys.
zł. Na dwa kolejne place zabaw: w Dobkowicach i Zamiechowie mamy już zapewnione dofinansowanie w tej
samej kwocie 100 tys. zł.
Udało się również zacząć żmudną pracę nad odrestaurowaniem zaniedbanego, zabytkowego parku
w Chłopicach. W bieżącym roku przycięto drzewa i je
wypielęgnowano. Jest to kropla w morzu potrzeb przy
tego typu inwestycji. Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 43 tys. zł.

Andrzej Czyż
Wójt Gminy Chłopice

Wymienić również należy podnoszenie poziomu
działań w szkołach podstawowych na terenie gminy poprzez świadczenie dodatkowych zajęć wyrównawczych
dla uczniów w klasach I-III. W wyniku złożonego przez
Gminę wniosku z „Kapitału Ludzkiego” otrzymaliśmy
na te działania dofinansowanie w kwocie 180 tys. zł.
Przygotowujemy się również do wdrożenia nowego
obowiązku jaki spada na gminy w następnym roku w
zakresie gospodarki śmieciowej. W związku z tym już
teraz zakupiliśmy pojemniki do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, który będzie się mieścił
w Chłopicach. Pojemniki w ilości 10 sztuk zostały zakupione z dofinansowania 3 tys. zł .
Ogólny poziom inwestycji od początku kadencji sięga 6 mln złotych, z czego prawie 4 mln zł pochodzi
z dofinansowania otrzymanego w wyniku składanych
przez gminę wniosków z różnych programów.
Inwestycje są prowadzone, na miarę posiadanych
możliwości, w każdej miejscowości Gminy Chłopice.
W najbliższej przyszłości mamy plany realizować dalsze
potrzeby Mieszkańców.
W temacie gospodarki finansowej nadmienić należy,
że obejmując kadencję wójta zadłużenie gminy wynosiło
3.972.037 zł, natomiast na dzień dzisiejszy mamy zadłużenie 2.343.250 zł oraz zabezpieczone dodatkowe środki
finansowe z kredytu w kwocie 1.650.000, które zostaną
uruchomione i wykorzystane na finansowanie planowanych inwestycji w roku 2013. Przez minione dwa lata
staraliśmy się tak gospodarować, aby nie zwiększać zadłużenia gminy.
Na kolejnych stronach Biuletynu Informacyjnego
znajdą Państwo skrótowy przegląd najważniejszych wydarzeń i zadań gospodarczych, które ilustrują działania
samorządu gminy, w kierunku należytego wykorzystania
dostępnych możliwości i środków, z pożytkiem dla przyszłości mieszkańców.
Z wyrazami szacunku,
Andrzej Czyż
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Z ŻYCIA GOSPODARCZEGO GMINY CHŁOPICE
- podsumowanie 2012 roku
W wyniku rozstrzygniętych w 2012 roku przetargów na terenie Gminy Chłopice zakończono lub
są kontynuowane inwestycje:
Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu
komunalnym w miejscowości Dobkowice. Całkowity koszt prowadzonej budowy, która zostanie
oddana do użytku w 2013 roku wyniesie 534 tys. zł.
W roku bieżącym obiekt został wybudowany i przykryty, oraz utwardzono i ułożono nawierzchnię
z kostki wokół obiektu i na parkingu. Wartość wykonanych do tej pory prac wynosi 224 tys. zł. Na
2013 rok pozostają do zakończenia prace: instalacja
elektryczna, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, wykonanie posadzek. Całość środków na sfinansowanie
tego zadania będzie pochodzić ze środków gminnych.
Ponadto w bieżącym roku zakończono prace budowlane przy nowym oświetleniu ulicznym, na
odcinku pomiędzy zabudową domów mieszkalnych
a budowaną kaplicą cmentarną – wartość prac
45.000 zł.

Nowy chodnik przy drodze powiatowej w Łowcach

W sumie w 2012r. na przebudowę, remont
dróg gminnych i wewnętrznych zorganizowano
dwa przetargi.
Na inwestycje drogowe w 2012 roku pozyskano
środki celowe z Urzędu Marszałkowskiego i Agencji Nieruchomości Rolnej w kwocie 90.000zł. Z pozyskanej kwoty dofinansowano budowę dróg:
- droga wewnętrzna na osiedlu mieszkaniowym
w miejscowości Zamiechów,
- odcinek drogi wewnętrznej zagumiennej
w miejscowości Łowce,
- odcinek drogi wewnętrznej w stronę zabudowań
do Pana Fedaka w miejscowości Jankowice
- drogę wewnętrzną łączącą drogę gminną
z powiatową w miejscowości Chłopice.
Wyżej wymienione remonty odcinków dróg
zakończono w miesiącu sierpniu.
Ogółem na terenie naszej gminy w 2012 roku zostało przebudowane lub wyremontowane 4.190 mb
dróg, na co wydatkowano 465 tys. złotych.
Zgodnie z zawartym w dniu 22.06.2010 roku
porozumieniem pomiędzy ,,BUDIMEX SA” z siedzibą w Jankowicach, a Gminą Chłopice, generalny
wykonawca odcinka autostrady wykonał na rzecz
gminy między innymi takie prace jak:
- dowiezienie we wskazane miejsca ziemi, której to
ilości zostały wskazane w porozumieniu,
- wyremontowanie odcinka drogi gminnej objętej
porozumieniem w miejscowości Jankowice,
- przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym
w miejscowości Jankowice.
Uzgodniony w porozumieniu zakres prac został
wykonany w całości, w terminie, zgodnie ze sztuką
budowlaną.

Kaplica cmentarna w Dobkowicach - w trakcie budowy.

W miejscowości Łowce w wyniku rozstrzygniętego przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu przetargu, wybudowano przy wsparciu finansowym
Gminy Chłopice 856 mb chodnika. Chodnik usytuowany jest wzdłuż drogi powiatowej relacji Chłopice-Łowce-Radymno. Zadanie prowadzone jest przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu. Zgodnie
z zawartym porozumieniem Gmina Chłopice wydatkuje na przedmiotowe zadanie 200 tys. zł.
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Końcem listopada br. przy Gimnazjum
w Boratynie oddano do użytku kolejny, drugi już
w naszej gminie, kompleks boisk sportowych
w ramach programu ,,Moje Boisko ORLIK 2012”.
Zadanie zostało wykonane przez Firmę ,,WITMAR” M. Lis i D. Lis. Wielofunkcyjne boiska zlokalizowano na terenie, gdzie jeszcze przed kilkoma
miesiącami składowany był kamień pod budowę
autostrady. Koszt inwestycji wyniósł 1 121 000
złotych, przy 80% wsparciu finansowym ze środków zewnętrznych.

świetlicy wiejskiej wiaty tanecznej (grzybka) której
to wartość brutto wraz z dokumentacją wyniesie 78
tys. zł. Przy sprzyjających warunkach pogodowych
przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca
bieżącego roku.

Plac zabaw przy świetlicy Wiejskiej w Jankowicach

W miesiącu lipcu został przeprowadzony kapitalny remont sanitariatów wraz z wymianą instalacji
na jednej z kondygnacji w zespole szkół w Łowcach. Zaznaczamy, że prace nie wchodziły do zakresu prac wcześniej przeprowadzanego kapitalnego
remontu całego obiektu.
W miesiącu sierpniu dokonano zakupu dla potrzeb gminnych samochodu ratowniczo gaśniczego
o wartości 597 tys. złotych. Na realizację przedsięwzięcia z budżetu gminy wydatkowano 100 tys.
złotych. Pozostała kwota to dotacje celowe.
W miesiącu wrześniu został rozstrzygnięty
przetarg na rozbudowę wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Zespole Szkół w miejscowości
Łowce. Efekt końcowy zadania to oddanie i rozliczenie do końca bieżącego roku boiska do małych
gier. Zadanie zostanie w części refundowane z programu ,,Bezpieczne Boiska Podkarpacia”, refundacja środków przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego.
Koszt całego zadania 104 tys. złotych, w tym
refundacja 30 tys. złotych.
W miesiącu wrześniu w miejscowości Chłopice
na mieniu komunalnym wykonano przebudowę
chodnika w pobliżu boiska sportowego o łącznej
długości 180 mb. Prace zostały wykonane w ramach
własnych przez pracowników Gminnego Zarządu
Gospodarką Komunalną w Chłopicach.
Oprac. M. Brudek

Kompleks boisk Orlik 2012 w Boratynie - w trakcie budowy,
październik 2012

Budynek sanitarno-szatniowy - Orlik 2012 w Boratynie

W miesiącu lipcu został rozpoczęty pierwszy
etap prac przy remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowice. W tym roku w ramach rozstrzygniętego
przetargu
zostały
wykonane
następujące prace: wymiana stolarki okiennej, docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji
frontowej, brama garażowa dla potrzeb OSP, wymiana drzwi ewakuacyjnych, płyta odbojowa wraz z
chodnikiem na łączną kwotę 210 tys. zł. Dodatkowo w ramach zapytania ofertowego w bieżącym
roku wyłoniono wykonawcę do wykonania przy
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Informacja z bieżącej działalności Gminnego Zarządu
Gospodarką Komunalną w Chłopicach
W ostatnich dniach listopada br. zakupiono
używany ciągnik rolniczy marki RENAULT Ceres o mocy 95 KM. Zakupiony ciągnik jest kompletny, w bardzo dobrym stanie technicznym, nie
wymaga wkładu finansowego, poza bieżącą obsługą. Ciągnik wyposażony jest w przedni układ
zawieszenia tzw. TUZ. Od chwili obecnej zakupiony ciągnik wykorzystany będzie do zimowego
utrzymania dróg gminnych i dojazdowych. Będzie
on wspomagał koparko–ładowarkę przy odśnieżaniu oraz posypywaniu śliskich nawierzchni dróg.
W tym celu zakupiono pług do odśnieżania oraz
zawieszaną piaskarkę. W okresie letnim ciągnik
wykorzystywany będzie do koszenia poboczy,
rowów dróg gminnych, utrzymywania mienia
wiejskiego i działek, które są własnością lub
w zarządzie Gminy Chłopice. W tym celu w przyszłym roku zostanie zakupiona kosiarka bijakowa
do wykonywania tych robót. W przyszłości planowany jest zakup szczotki do zamiatania i czyszczenia nawierzchni asfaltowych.
Gmina Chłopice pozyskała bezpłatnie przyczepę samowyładowczą do ciągnika.

Ciągnik Renault CERES – zakupiony w listopadzie br.
na potrzeby gospodarki komunalnej

Do gospodarki komunalnej pozyskano bezpłatnie samochód ciężarowy STAR 200
z Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie
oraz samochód marki ARO (użytkowany wspólnie
z OSP Chłopice).
Pozyskane pojazdy wykorzystywane będą do
wykonywania robót transportowych w miarę potrzeb.
Wiesław Gołąb

Gmina Chłopice zakończyła realizacje i rozliczenie
następujących wniosków:
413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2008-2013. Koszty całkowite
realizacji danego etapu operacji wyniosły
107 077 zł z czego 59 687 zł to kwota dofinansowania ze środków EFRROW. W wyniku realizacji wniosku została wykonana elewacja
świetlicy wiejskiej , dach , ogrodzenia , odbojówka, wyjazd , miejsca postojowe oraz instalacja
odgromowa .
2) „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zamiechowie ” . w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji

1) „Remont budynku świetlicy wiejskiej
w Zamiechowie – II etap” w ramach działania
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Małych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2008-2013. Koszty całkowite realizacji operacji wyniosły 21 051 zł z czego 11 008
zł to kwota dofinansowania ze środków EFRROW. W wyniku realizacji wniosku zostały zakupione krzesła - 120 sztuk oraz stoliki w ilości
30 sztuk do świetlicy wiejskiej w Zamiechowie.
3) Gmina Chłopice skończyła również prace
przy budowie 3 placów zabaw i oddała je do
użytku. Jako pierwszy został oddany do użytku
plac zabaw w miejscowości Boratyn, w ramach
realizacji wniosku pn. „Budowa publicznego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Boratynie”
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013” Plac zabaw Boratyn
- Koszt całkowity realizacji operacji wyniósł
39 148 zł z czego 25 457 zł to kwota dofinansowania ze środków EFRROW.

Plac zabaw Chłopice – Koszt całkowity realizacji operacji wyniósł 53 973 zł z czego 35 104 zł
to kwota dofinansowania ze środków EFRROW.
Plac zabaw Jankowice - Koszt całkowity realizacji operacji wyniósł 61 147 zł z czego
39 770 zł to kwota dofinansowania ze środków
EFRROW. Kolejne place zabaw powstaną w ramach realizacji wniosku „Budowa publicznego
placu zabaw w miejscowościach Zamiechów
i Dobkowice ” przy szkołach podstawowych również z dotacją ze środków EFRROW w kwocie
100 000 zł przy koszcie całkowitym 179 943 zł .
Gmina Chłopice sukcesywnie realizuje zamierzone działania odnośnie placów zabaw , by
w każdej miejscowości na terenie gminy był kącik
dla dzieci , który ma służyć mieszkańcom
a przede wszystkim przynosić radość i zadowolenie najmłodszym mieszkańcom.
Sylwia Bogacz- Plichta

Podsumowanie zadań gospodarczych zrealizowanych
w okresie 2 lat obecnej kadencji Rady Gminy
W okresie 2-letniej działalności Rady Gminy oraz Wójta, w ramach posiadanych własnych
i pomocowych środków finansowych, zrealizowane zostały następujące inwestycje i zadania
gospodarcze w poszczególnych miejscowościach:

-

CHŁOPICE
Murowanka, rozbudowa oświetlenia ulicznego,
modernizacja płyty boiska sportowego,
rozbudowa parkingu przy drodze gminnej koło
cmentarza parafialnego,
współfinansowanie prac przy remoncie zabytkowego kościoła,
inwentaryzacja, zabiegi pielęgnacyjne drzew
zabytkowego parku przy Szkole Podstawowej
w Chłopicach,
zakończenie modernizacji stacji uzdatniania
wody
remont biblioteki i pomieszczeń socjalnych dla
OSP,
adaptacja budynku po starym ośrodku zdrowia
urządzono i wyposażono siłownię ogólnodostępną dla mieszkańców oraz przekazano pomieszczenie dla Stowarzyszenia Miłośników
Chłopic,

- remonty przebudowa dróg wewnętrznych
i gminnych, na długości 1200 mb,
- oddanie do użytku placu zabaw dla dzieci,
- przebudowa chodnika na mieniu komunalnym,
- odtwarzanie rowów i odwodnień przy mieniu
komunalnym przy pomocy własnej koparki,
- zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego m-ki „Mercedes” dla OSP Chłopice,
- doposażenie parku maszynowego dla potrzeb
gospodarki komunalnej: koparko-ładowarka
„Waryński”, ciągnik rolniczy „Renault” + przyczepa, dwa pługi odśnieżne, rozsiewacz materiałów sypkich, samochód ciężarowy „STAR”.
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-

-

-

BORATYN
zakończenie prac przy remoncie świetlicy wiejskiej i jej obejściu,
oddanie do użytku placu zabaw dla dzieci,
oddanie do użytku boiska sportowego ,,Moje
boisko ORLIK 2012”,
częściowa modernizacja i przygotowanie dokumentacji do rozbudowy oświetlenia ulicznego,
przebudowa, budowa, remonty dróg wewnętrznych, na długości 1.334 mb,
odtwarzanie rowów i odwodnień przy mieniu
komunalnym przy pomocy własnego i wynajętego sprzętu,
przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po
byłej cerkwi.

-

-

JANKOWICE
wykonanie parkingu na działce komunalnej
przy cmentarzu w Jankowicach,
wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza
wraz z odprowadzeniem wód opadowych,
remont świetlicy wiejskiej, oraz budowa wiaty
tanecznej,
oddanie do użytku placu zabaw dla dzieci,
przebudowa, remonty dróg gminnych i wewnętrznych, na długości 1.000 mb,
odtwarzanie rowów i odwodnień przy mieniu
komunalnym przy pomocy własnego i wynajętego sprzętu,
zgodnie z zawartą umową Generalny wykonawca autostrady firma BUDIMEX wykonał
nowy przepust i odbudował drogę gminną.

-

-

DOBKOWICE
oddanie do użytku mostu na cieku wodnym
Mleczka,
wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia ulicznego do cmentarza,
klimatyzacja świetlicy wiejskiej,
budowa kaplicy cmentarnej wraz z parkingiem
i alejkami,
remonty, przebudowa dróg gminnych
i wewnętrznych, na długości 688 mb,
odtwarzanie rowów i odwodnień melioracyjnych na mieniu komunalnym przy pomocy wynajętego i własnego sprzętu.

-

LUTKÓW
kapitalny remont świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie,
przygotowanie dokumentacji do przebudowy
drogi przez mienie komunalne,
remonty dróg wewnętrznych, na długości 147
mb,
odtwarzanie rowów i odwodnień melioracyjnych na mieniu komunalnym przy pomocy własnego sprzętu.
ŁOWCE
zakończenie prac remontowych w zespole
szkół,
partycypacja w kosztach budowy chodnika,
rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy zespole szkół: poszerzenie boiska piłkarskiego, montaż ławek dla kibiców, zakup
piłkołapów,
adaptacja pomieszczenia w szkole na szatnię
dla sportowców,
częściowa modernizacja oświetlenia ulicznego
przebudowa, remont dróg wewnętrznych i
gminnych, na długości 2.048 mb,
przygotowanie dokumentacji technicznej
i uzyskanie pozwolenia na budowę kaplicy
przycmentarnej.
ZAMIECHÓW
zakończenie prac remontowych przy świetlicy
wiejskiej i jej obejściu,
doposażenie świetlicy wiejskiej,
oddanie do użytku kompleksu boisk sportowych
,,Moje boisko ORLIK 2012”,
częściowa modernizacja oświetlenia ulicznego,
remonty dróg wewnętrznych, na długości 850
mb;
odtwarzanie rowów i odwodnień melioracyjnych na mieniu komunalnym przy pomocy własnego sprzętu.
Oprac. M. Brudek
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Zmiany w „becikowym” od stycznia 2013 roku
Narodziny dziecka są niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu każdej rodziny. Z tytułu jego urodzenia
rodzice mogą ubiegać się o jednorazową zapomogę. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
(tzw. „becikowe”) przysługuje w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko. Do końca br. będzie ona przyznawana rodzicom dziecka niezależnie od wysokości dochodów. W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych
od 1 stycznia 2013 r. „becikowe” będzie przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Ponadto aby otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Barbara Kuźniar

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chłopicach

Projekt systemowy
„Czas na aktywność w Gminie Chłopice”
W 2012 r. w projekcie „Czas na aktywność
w Gminie Chłopice” wzięło udział również
8 uczestników (6 kobiet i 2 mężczyzn), w tym
7 osób bezrobotnych i 1 nieaktywna zawodowo.
Osoby te również zostały objęte trzema instrumentami aktywnej integracji, jak w roku poprzednim.
Wszyscy
uczestnicy
wzięli
udział
w szkoleniach teoretycznych i praktycznych. Kobiety otrzymały dyplom ukończenia kursu „Opiekuna
osób starszych” oraz „Sprzedawcy z obsługą kasy
fiskalnej”, zaś mężczyźni – „Operatora koparko –
ładowarki”.
Głównym celem projektu jest przezwyciężenie
marginalizacji i wykluczenia społecznego klientów
GOPS. Udział w kursie pozwoli podopiecznym zdobyć dodatkowe kwalifikacje, które mogą pomóc w
zdobyciu pracy, a tym samym w poprawie sytuacji
materialno – bytowej rodziny.

Od 1 czerwca 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chłopicach realizuje projekt pt. „Czas
na aktywność w gminie Chłopice”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2011 r. w projekcie wzięło udział 8 uczestników
(6 kobiet i 2 mężczyzn), w tym 7 osób bezrobotnych
i 1 rolnik.
Osoby te zostały objęte trzema instrumentami
aktywnej integracji:
- treningiem kompetencji i umiejętności społecznych,
- indywidualnymi konsultacjami z doradcą
i psychologiem,
- szkoleniami i kursami zawodowymi.
Wszystkie osoby biorące udział w projekcie w
2011 r. otrzymały certyfikat ukończenia kursu kucharz – kelner.

Barbara Kuźniar
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Opłaty za wodę i ścieki w 2013 roku bez zmian

W obszernym katalogu zadań
nałożonych na gminę znajduje się
problematyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Analiza
przepisów ustawy z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006
r.nr.123 poz.858) prowadzi do
jednoznacznego wniosku ,iż gmina
pełni funkcje regulatora w sektorze
wodociągowo-kanalizacyjnym.
W celu sprawnego i skutecznego
realizowania przedmiotowej funkcji została wyposażona w rozliczne
instrumenty regulacyjne, wśród
których ważne miejsce zajmuje
uprawnienie do zatwierdzania
wniosku taryfowego przygotowanego przez Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach.
W dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
organy gminy przyznane im ustawą władztwo administracyjne
(w tym wydawanie aktów administracyjnych) mogą wykorzystać
jedynie w celu zorganizowania
i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych
na danym obszarze, zaś w zakresie
opłat i cen za usługi świadczone
przez Gminny Zarząd Gospodarką

Komunalna w Chłopicach granicą
swobodnej ingerencji administracyjnej jest procedura weryfikacji
i zatwierdzenia taryf.
Wniosek złożony Wójtowi
Gminy Chłopice w dniu 22 października 2012 roku przez Gminny
Zarząd Gospodarką Komunalną w
Chłopicach zawierał przedłużenie
okresu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i stawek opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków
z uzasadnieniem ,że ograniczone
dochody szczególnie utrzymujących się z gospodarstw rolnych
mieszkańców Gminy Chłopice
uzasadniają stosować w 2013 roku
dotychczasowe taryfy. Wójt Gminy Chłopice po przeanalizowaniu
wniosku o przedłużenie obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków wystąpił
z wnioskiem do Rady Gminy
w Chłopicach o podjęcie uchwały
o przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf cen
i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwałą Nr
XVIII/184/2012 z dnia 15 listopad 2012 roku Rada Gminy
w Chłopicach przedłużyła czas
obowiązywania
Uchwały
Nr
VIII/70/2011 z dnia 14 października 2011 roku zatwierdzającej
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku do
31 grudnia 2013 roku.
Przedłużone taryfy wynikające
z kalkulacji cen netto za 1 m³ wody
i ścieków oraz opłaty stałe przedstawiają się następująco.
Dla gospodarstw domowych:
- cena 1 m³ wody w kwocie
2,75zł.
- cena 1 m³ odprowadzanych ścieków w kwocie 4,19zł.
- opłatę stałą miesięczną za wodomierz netto w kwocie 1,80zł.
Takie same stawki opłat obowiązują grupę taryfową II bez dopłat.
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Dla gospodarstw domowych
dopłaty do cen i stawek opłat za
1 m³ wody i 1 m³ odprowadzanych
ścieków z budżetu gminy przedstawiają się następująco:
- do 1 m³ dostarczonej wody dopłacić kwotę 0,55zł netto.
- do 1 m³ oczyszczonych ścieków
dopłacić kwotę 0,99zł netto.
Po uwzględnieniu dopłat ceny
i opłaty dla gospodarstw domowych przedstawiają się następująco:
1. Cena netto za 1 m³ dostarczonej wody 2,20zł.
2. Cena netto za 1 m³ odprowadzonych ścieków 3,20zł.
3. Opłatę stała miesięczną za
wodomierz netto 1,80zł.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na postawie ustawy wodociągowej
należy do zadań własnych Gminy.
Z zadaniem tym ściśle wiąże
się sprawa ustalania cen za wodę
i odprowadzanie ścieków w formie
taryf w trybie określonym tą ustawą. Aby umożliwić organom gminy realną kontrolę wysokości
stosowanych cen i opłat za usługi
świadczone przez przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjna
na
terenie Gminy, ustawodawca powierzył tym organom kompetencje
do zatwierdzania taryf (zestawienie
ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki
ich stosowania) stosowanych przez
te przedsiębiorstwa. Unormowania
art. 24 ustawy wodociągowej stanowiące o trybie zatwierdzania
taryf przez radę Gminy mają
ochronić interes odbiorców usług
świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
na terenie Gmin.
Ochrona ta ma zapobiegać
nadmiernemu i nieuzasadnionemu
wzrostowi cen za usługi świadczone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
Wiesław Gołąb

„Rewolucja śmieciowa”
- co nas czeka w 2013 roku?
Od początku 2012r. w Polsce obowiązuje nowa
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nasz kraj dołączył tym samym do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów
komunalnych. Nowelizacja wprowadza nowy porządek prawny w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi. W konsekwencji wymusza na gminach zmianę dotychczasowego systemu gospodarowania tymi odpadami. Zasadniczo ulegnie zmianie
relacja pomiędzy właścicielem nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy, podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości a gminą.
W 2013 roku całkowicie zmieni się system gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce, a tym samym w naszej gminie. Na podstawie
nowych przepisów gmina przejmie władztwo nad
odpadami komunalnymi, a właściciele nieruchomości będą musieli zapłacić tzw. podatek śmieciowy.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zacząć funkcjonować najpóźniej od
1 lipca 2013r. System ten ma polegać na przejęciu
odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Uchwalona ustawa ma za
zadanie wprowadzenie zmian w obowiązującym
systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
poprzez wprowadzenie zmian mających na celu
uszczelnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła", zmniejszenie ilości
odpadów komunalnych w tym ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,
całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk
odpadów. Bieżący rok jest czasem na dostosowanie
przepisów lokalnych do nowych uregulowań prawnych oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej
wśród mieszkańców. Dlatego rozpoczynamy cykl
artykułów dotyczących tematyki gospodarowania
odpadami w naszej gminie. Regularnie będziemy
wyjaśniać Państwu nowe przepisy, informować o
bieżącym zaawansowaniu prac nad tworzeniem
prawa miejscowego oraz przedstawiać wszelkie
informacje dotyczące rewolucji śmieciowej. Obecnie odpady odbierają od nas wyspecjalizowane do
tego celu przedsiębiorstwo na podstawie indywidualnych umów. Zmieni się to od lipca przyszłego
roku. Gminy są zobowiązane do ogłoszenia przetargu, w wyniku którego wyłoniona zostanie firma

odbierająca śmieci z obszaru gminy. Natomiast od
mieszkańców za wywóz i unieszkodliwianie odpadów zostanie pobrany tzw. podatek śmieciowy.
W zamian za opłatę gmina odbierze od mieszkańców każdą ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pokryją koszty funkcjonowania systemu obejmujące koszty odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty
obsługi administracyjnej. Wprowadzenie nowego
ustawowego systemu gospodarki odpadami i realizacja obowiązków nałożonych przez ustawę spowoduje niestety znaczny wzrost kosztów jakie będą
ponosić mieszkańcy za gospodarkę odpadami. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że kwoty te sięgają
w granicach od 6 do 10 zł na 1 mieszkańca/miesiąc. O tym w jaki sposób będzie naliczany
oraz jaka będzie stawka podatku śmieciowego decyduje Rada Gminy. Rada spośród czterech proponowanych przez ustawodawcę sposobów naliczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wybrała metodę: od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Rada określając
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięła pod uwagę:
- liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę,
- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów
komunalnych,
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi,
- przypadki, w których właściciele nieruchomości
wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady
komunalne powstają sezonowo.
Ustawodawca umożliwił zastosowanie specjalnej obniżonej stawki opłaty w stosunku do osób
segregujących odpady. (Nowe zapisy ustawy wychodzą naprzeciw osobom, które segregują odpady
i stosują na co dzień zachowania proekologiczne.
Właśnie te osoby zwróciły uwagę na fakt niekonsekwencji w gospodarowaniu odpadami. Często posegregowane przez mieszkańców śmieci były mieszane
w kontenerze śmieciarki, która przyjeżdżała po
wszystkie śmieci za tzw. jednym razem. Powodowało
to niechęć, do dalszego segregowania. Takie złe
działania mają się skończyć za sprawą znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
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Co „rewolucja śmieciowa" oznacza dla statystycznego mieszkańca?

w gminach. Firmie, która zmiesza posegregowane
wcześniej odpady grozi kara w wysokości 10 tys. zł).
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie promowana mniejszym podatkiem śmieciowym
do zapłacenia. Ustawodawca spodziewa się, że
w ten sposób znacząco poprawi się stan środowiska:
znikną dzikie wysypiska oraz zwyczaj wyrzucania
odpadów do lasów, rowów i na pola. Ponieważ
wszyscy będą płacić specjalny podatek, nielegalne
pozbywanie się śmieci przestanie się opłacać.

Po pierwsze - będzie wolny od wszelkich
umów, które do tej pory musiał podpisywać
z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci - teraz zrobi to za niego gmina;
Po drugie - znikną zmartwienia co zrobić ze
starą pralką, zniszczoną szafą, przeterminowanymi
lekami albo zużytymi bateriami - gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkt odbioru takich odpadów;
Po trzecie - koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu śmieci - mieszkańcy
będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną,
wyznaczona w drodze uchwały stawką, a w zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę, który
opróżni śmietniki mieszkańców, a ich zawartość
wywiezie;
Po czwarte - każdy kto selekcjonuje odpady
będzie robił to nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie - za selektywną zbiórkę
gmina będzie pobierać niższe opłaty.

Jak powstanie nowa polityka
śmieciowa w Gminie Chłopice?
Rada Gminy Chłopice podjęła już część uchwał
dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
Podjęto uchwały w sprawach:
- nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, który określi wszystkie obowiązki, wymagania i zasady w zakresie
utrzymania czystości, gromadzenia i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
Pozostałe, wymagane przepisami uchwały w zakresie gospodarki śmieciowej zostaną podjęte na
sesji końcem grudnia, będą one dotyczyły:
- wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłaty,
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców (tj. częstotliwość wywozu
śmieci, zasady ich gromadzenia, segregacji itp.).
Uchwały te stworzą ramy prawne do funkcjonowania nowego systemu "gospodarki śmieciowej".
O wszystkich nowych przepisach dotyczących gospodarki śmieciowej będziemy na bieżąco informować przy pomocy ulotek oraz na zebraniach
wiejskich..
Pragniemy poinformować, że uchwały Rady
Gminy Chłopice są na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu
Gminy
Chłopice
pod
adresem
http://www.ug-chlopice.e-zet.pl/ w zakładce [Prawo miejscowe] oraz na stronie www.chlopice.pl pod
przyciskiem w górnej części [BIP_UG_Chłopice].

Nowe przepisy mają też zagwarantować
skuteczniejszą walkę z dzikimi wysypiskami,
ponieważ dzięki równej stawce za odbiór odpadów
nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci
ani do lasu ani do sąsiadów. Zniknie też powód,
żeby śmieci pozbywać się przez spalanie w domowych piecach - co mimo, że jest niezgodne
z prawem, nadal stanowi niebezpieczny dla zdrowia ludzi problem w wielu miejscach kraju. Zdaniem Ministerstwa Środowiska wdrażana właśnie
„rewolucja śmieciowa" jest nowoczesnym sposobem zarządzania odpadami, dzięki której po raz
pierwszy mamy realną szansę na czystą Polskę.
Teraz gminy rozpoczynają przygotowania do
zmian, które najpóźniej do połowy 2013 roku będą
dla nas oznaczać odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę i obowiązkowo niższe rachunki za odpady posegregowane
Agnieszka Kiełt
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Stawki podatku rolnego i podatku od nieruchomości
w 2013 roku bez zmian
Rada Gminy Chłopice na wniosek Wójta postanowiła nie zwiększać stawek podatkowych
w podatkach lokalnych na rok 2013.
Odpowiednimi uchwałami podtrzymała stawki wszystkich podatków lokalnych na poziomie 2012 r.

Podatek rolny
Stawka podatku rolnego na 2013 rok mimo
wzrostu ceny skupu żyta nie ulegnie zmianie.
Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2012r. średnia cena
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
w 2012 roku wyniosła 75,86 zł za 1 dt*.
Dla przypomnienia w poprzednim roku wynosiła
ona 74,18 zł za 1 dt.
Rada Gminy Chłopice skorzystała z możliwości
z obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę
obliczania podatku rolnego i obniżyła ją do poziomu
55 zł za 1 dt uchwałą Nr XVIII/180/2012 z dnia
15 listopada 2012r. W konsekwencji w 2013 roku
podatek rolny wyniesie :
- 137,50 zł za 1 ha przeliczeniowy (55 zł x 2,5)
dla gruntów gospodarstw rolnych (liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych
wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia
do okręgu podatkowego)
- 275 zł za 1 ha fizyczny (55 zł x 5) dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych (liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji
gruntów i budynków sklasyfikowana jako użytki
rolne).

Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości również pozostają również na poziomie roku 2012. Pełna treść
uchwały z dnia 15 listopada 2012 roku Nr
XVIII/181/2012 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy
2013 jest dostępna na stronie internetowej Gminy
Chłopice.
Z analizy wpływu podatków w mijającym roku
wynika, że większość podatników wywiązała się
z obowiązku terminowej wpłaty i uregulowała swoje
obowiązania podatkowe. Do podatników, którzy nie
wpłacili podatku w terminie są wysyłane upomnienia. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla podatnika, a jest to koszt 8,80 zł. plus należne odsetki
w zależności od kwoty podatku i ilości dni przekroczonego terminu. Aby uniknąć takich niespodzianek, zachęcamy do terminowego regulowania
zobowiązań podatkowych.
Paweł Szawarniak

*1 dt = 1 kwintal

Zezwolenie na wycinkę drzewa
– jak je uzyskać?
Wycinka drzewa trwa chwilę – wystarczy piła i nieco wprawy. A przecież
istnieje alternatywa – czasem wystarczą niewielkie zmiany koncepcji zagospodarowania działki, na której planujemy budowę domu czy inne inwestycje. Czyż nie lepiej się odpoczywa w upalne dni w cieniu starego
drzewa, które poza cieniem zapewnia bogate w tlen powietrze?

Drzewa - pod ochroną prawa

posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem
niezbędnym jest uprzednie uzyskanie zgody na wycinkę od właściciela nieruchomości. Wymóg uzyskania zgody właściciela nie obowiązuje
w przypadku gdy posiadacz nieruchomości jest zarazem jej użytkownikiem wieczystym.

Jeżeli na naszej nieruchomości znajduje się
drzewo lub krzew, które chcielibyśmy wyciąć, musimy zwrócić się do wójta gminy o wydanie zezwolenia.
Stosowne zezwolenie wydaje się na wniosek
złożony przez posiadacza nieruchomości. Jeżeli
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Uwaga! O zezwolenie na usunięcie drzewa może się ubiegać tylko jego właściciel, współwłaściciel
lub osoba posiadająca pełnomocnictwo właściciela
(tzw. zgodę właścicielską). Należy pamiętać, aby we
wniosku podać numer telefonu umożliwiający kontakt w celu ustalenia terminu komisji decydującej
o załatwieniu sprawy.

cyzja musi stać się ostateczna. Uprawomocnienie
decyzji trwa min. 14 dni od momentu jej otrzymania
przez strony. Jest to okres w czasie którego można
wnosić odwołanie od decyzji.
Ponadto trzeba podkreślić, iż na posiadaczy nieruchomości nałożono obowiązek uiszczenia opłaty
za wycinkę zarówno drzew jak i krzewów. Opłatę za
usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Szczegółowe stawki dla poszczególnych
rodzajów drzew określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r.
w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następuje dokumenty:
- kopię dokumentu stwierdzającego prawo własności do działki, na której rośnie drzewo do wycinki;
- szkic lub mapę, na którą należy nanieść miejsce
zlokalizowania drzewa, o wycinkę którego występujemy. Ponadto, szkic musi zawierać informacje dotyczące granic działki oraz trwałych
elementów, które na niej się znajdują (np. istniejących w bliskiej odległości od drzewa zabudowań);
- wykaz drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia. Jeśli jest to jedno drzewo wystarczy podać
we wniosku jego parametry, czyli gatunek i wielkość obwodu pomierzonego na wysokości 130 cm
nad poziomem gruntu. Wniosek, wraz z wymienionymi wyżej załącznikami należy złożyć w sekretariacie lub pokoju 21 w Urzędzie Gminy
Chłopice

Opłata nie jest pobierana w przypadku drzew,
które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie,
z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Nie podlega opłacie również wycinka topoli
o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na
wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym
sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.
Należy jednakże pamiętać, iż nie każda wycinka
drzewa czy krzewu wymaga uzyskania zezwolenia,
a tym samym wniesienia opłaty.
Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę
nie dotyczy drzew lub krzewów owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Nie potrzeba też
zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, których
wiek nie przekracza 10 lat.

Oględziny w terenie
Po złożeniu wszystkich dokumentów urząd (w
imieniu urzędu osoba prowadząca przedmiotowe
postępowanie) ustala termin komisyjnych oględzin
i powiadamia o tym stronę, czyli właściciela nieruchomości. Termin komisji nie może być wyznaczony wcześniej niż na 7 dni od chwili doręczenia
pisma do właściciela o rozpoczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie usunięcia drzewa (zieleni).Warunkiem wydania zezwolenia na usunięcie
drzewa jest przeprowadzenie komisyjnych jego
oględzin. Komisja musi się składać z minimum jednego przedstawiciela urzędu i właściciela drzewa
(pełnomocnika właściciela lub posiadacza).

Ponadto opłacie nie podlega m.in. wycinka
drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub
mienia w istniejących obiektach budowlanych jak
również takich, które posadzono lub wyrosły na
nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na
cele budowlane; z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi
drzew i krzewów.
Trzeba pamiętać, iż usunięcie drzew i krzewów
bez wymaganego zezwolenia podlega karze pieniężnej.

Prowadzący postępowanie, czyli przedstawiciel
urzędu, sporządza w trakcie wizji w terenie (oględzin drzewa) protokół oględzin. W protokole podaje
się faktyczne, pomierzone przez komisję parametry
drzewa, jego stan i przyczyny usuwania. Protokół
oględzin stanowi podstawę do sporządzenia zezwolenia na wycinkę drzewa lub odmowy jego wykonania. Decyzja o wycince musi być przesłana listem
poleconym z tzw. zwrotką do właściciela działki.
Może być również osobiście przez niego odebrana.
Ważna jest data odbioru zezwolenia, ponieważ de-

Podstawa prawna:
Art. 83 i nast. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tj: Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz.
1220 ze późn. zm.)
Oprac. A. Kiełt
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Co słychać
w naszych szkołach?
Co roku Szkoła Podstawowa w Chłopicach jeden
z jesiennych dni poświęca ziemniakom i organizuje
tzw. „Dzień Ziemniaka”. To świetna okazja do integracji wśród uczniów podczas wspólnych zabaw, nawiązywania kontaktów z rodzicami, a przede wszystkim
wywołania radości i zadowolenia ze wspólnie spędzonego czasu. Zabawy tego roku inicjowała jedna z mam
– Przewodnicząca Rady Rodziców p. B. Baran.
W pewnym momencie okazało się, że nie tylko bawią
się i uczestniczą w konkursach uczniowie, ale także
rodzice i nauczyciele. Podczas rozstrzygania poszczególnych konkursów zwycięzcy byli nagradzani słodkimi upominkami. Inną atrakcją tego spotkania było
wykonanie plakatów związanych z jesiennym świętem
ziemniaka, które ozdobią szkolne korytarze i będą
przywoływać wspomnienia tego dnia, wywoływać
uśmiech na twarzach uczniów oraz wszystkich, którzy
odwiedzają naszą szkołę.
Piękny i słoneczny dzień, który został wybrany na
to święto przyczynił się do tego, że mogliśmy prowadzić zabawy i konkursy na świeżym powietrzu, a taki
pobyt robi swoje. Apetyt postanowiły zaspokoić mamy
uczniów, które przygotowały mnóstwo przeróżnych
ziemniaczanych pyszności. Na koniec wszyscy bawili
się przy muzyce.
Ten dzień był bardzo udany, więc w przyszłym roku również jeden dzień przeznaczymy na spotkanie
z najpospolitszym warzywem - ziemniakiem.

SP Chłopice
,,Dzień Ziemniaka”
5 października 2012 r.

Renata Puszyńska

Degustacja ziemniaczanych potraw

Gala nauczycielskich Oskarów
W poniedziałek 15 października 2012 r. w Szkole
Podstawowej w Chłopicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej pod hasłem
„Gala Nauczycielskich Oskarów”. W jej przygotowaniu wzięli udział uczniowie klasy VI pod opieką wychowawcy p. Reginy Bały. Uczniowie w wyniku
głosowania przyznali nauczycielom wyróżnienia
w poszczególnych kategoriach:
- MIKROFON ROKU- ks. Marcin Kapłon
- ŻARTOWNIŚ ROKU- p. Renata Puszyńska
- GORĄCY UŚMIECH- p. Katarzyna Buczek
- LUZAK ROKU- ks. Jacek Książek
- BRATNIA DUSZA- p. Maria Karpińska
- ZŁOTY WYKŁADOWCA- p. Janina Karpińska
- SUPER OSKAR- p. Janusz Fudali
Zwycięzcom wręczono statuetki wykonane przez
uczniów SP Chłopice. Pozostałych nauczycieli wyróżniono dyplomami. Uroczystości towarzyszyły piosenki
oraz pokaz mody nauczycielskiej.
Regina Bała

„Fantazje Małych Rąk”
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Dodatkowe zajęcia dla dzieci
indywidualne i wspólne wykonywanie zadań. Wprowadzenie zajęć nadprogramowych dodatkowo stymuluje rozwój dziecka oraz wzbogaca ofertę edukacyjną
szkoły.

Z dniem 07.11.2012r. w Szkole Podstawowej
w Chłopicach zostały wprowadzone codzienne dodatkowe zajęcia dla dzieci 5 letnich oraz klasy 1 w godzinach od 13.00 do 15.00. Udział w zajęciach jest
dobrowolny a realizowane na spotkaniach zagadnienia
łączą teorię z praktyką, uczą reguł, którymi rządzi się
grupa, współpracy a także wzbogacają rozwój społeczno – emocjonalny dzieci. Spotkania mają charakter
gier i zabaw dydaktycznych, działalności plastycznej
oraz dowolnych zabawach zgodnych z upodobaniami
dzieci. Powyższy sposób spędzania czasu oraz dodatkowe przyswajanie wiedzy dają dzieciom wiele satysfakcji pobudzając do obserwacji, pozwalając na
doświadczanie poprzez konkretne działania jednocześnie stymulując różne zainteresowania plastyczne,
techniczne oraz zdolności twórczego myślenia. Zajęcia
dodatkowe pobudzają fantazję i wyobraźnię dziecka,
wyrabiają również wrażliwość estetyczną i muzyczną.
Podczas zajęć dzieci mają również możliwość zetknięcia się z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi jak znoszenie porażek, ponoszenia odpowiedzialności za

M. Piśko

Myśliwska gala
W czwartek 18 października br.
grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. prof. Stefana Myczkowskiego w Jankowicach oraz Szkoły
Podstawowej w Chłopicach uczestniczyła w pikniku myśliwskim
zorganizowanym przez jarosławskie Wojskowe Koło Łowieckie
„Ryś”. Wcześniej jednak uczniowie
z Jankowic pod opieką p. Joanny
Kureckiej i ks. Marcina Kapłona
udali się na plantację kukurydzy
w tej miejscowości, aby tam zebrać
paszę, którą myśliwi będą dokar-

miać dziką zwierzynę w ciężkie
zimowe miesiące. Rok wcześniej
podobną pracę wykonywały dzieci
z placówki w Chłopicach wraz ze
swoją wychowawczynią p. Danutą
Niemczycką. Czwartkowe spotkanie było więc niejako podziękowaniem myśliwych a zarazem okazją
do ukazania młodemu pokoleniu, iż
łowiectwo to nie tylko rekreacja,
ale przede wszystkim troska o przyrodę. W trakcie pikniku Wójt Gminy Chłopice p. Andrzej Czyż oraz
p. Dyrektor Krystyna Kmiecik wrę-
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czyli dzieciom upominki a Prezes
Koła p. Franciszek Kiszka przekazał zebranym informacje dotyczące
spraw przyrodniczych.
Całość zakończył „koncert”
melodii myśliwskich wykonany na
rogu przez myśliwego Pana
Krzysztofa Jarocha.
Ks. Marcin Kapłon

Na zdjęciu
- młodzież wraz z opiekunami

SP Jankowice
„W zdrowym ciele zdrowy duch”- wspomnienie z XIII Podkarpackiego
Rajdu Pieszego Szkół im. Jana Pawła II

Uczniowie i opiekunowie podczas Rajdu

Dnia 2 października 2012r. grupa 21 uczniów ze
Szkoły Podstawowej im. prof. Stefana Myczkowskiego w Jankowicach wzięła udział w XIII Podkarpackim Rajdzie Pieszym Szkół im. Jana Pawła II.
Opiekunami dzieci byli nauczyciele tamtejszej szkoły: p. Joanna Kurecka, p. Łukasz Kucab i ks. Marcin
Kapłon.
Szkoła Podstawowa w Jankowicach nie nosi
imienia Papieża-Polaka, jednakże miłość do Jana
Pawła II oraz tradycje pieszych wędrówek sprawiły,
że jej uczniowie każdego roku w licznym gronie
biorą udział w tej krajoznawczo-religijnej imprezie.
Podobnie było i tym razem.
Wtorkowy poranek był skąpany w słońcu, stąd
też w wesołej atmosferze wsiedliśmy do autokaru,
który zawiózł nas na rynek w Pruchniku, gdzie przy
radosnych tonach piosenek śpiewanych przez tamtejszą młodzież mogliśmy przypatrywać się kolejnym grupom przybywającym z całego Podkarpacia.
Po przywitaniu nas przez organizatorów rajdu oraz
przedstawicieli miejscowych władz samorządowych, udaliśmy się do Świebodnej, skąd mieliśmy
wyruszyć na turystyczne szlaki. Stojąc przed miejscową szkołą z niepokojem patrzyliśmy na pobliskie
wzniesienia, gdzie zamierzaliśmy się udać zgodnie
z wyznaczoną trasą. Na domiar złego niebo pokryło

się chmurami, stąd też w trakcie marszu zmoczył
nas solidny deszcz. Nie obyło się też bez upadków
na rozmokłym gruncie, choć nie były one niebezpieczne, a raczej wywoływały salwy śmiechu. Sporym utrudnieniem było też przejście przez
prowizoryczny mostek nad niewielką rzeczką, którego solidność budziła spore wątpliwości piechurów. Ostatecznie wszyscy uczestnicy dotarli do
pierwszego postoju, który miał miejsce w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. W tamtejszym kościele wysłuchaliśmy historii tego
miejsca, oddaliśmy się w opiekę Maryi, a także
zaczerpnęliśmy wody z cudownego źródełka. Po
krótkim posiłku i odpoczynku wyruszyliśmy w dalszą drogę, która zaprowadziła nas na Mechową Górę
– najwyższy szczyt powiatu jarosławskiego. W jej
pobliży spożyliśmy też pyszną zupę, która po dotychczasowym wysiłku smakowała wybornie. Następnie udaliśmy się na ostatni etap trasy, na końcu
którego czekało na nas ognisko. Wszyscy byliśmy
bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi, zaś o kompletnym
wyczerpaniu świadczył fakt, iż mimo kolejnych
piosenek śpiewanych przez księdza katechetę, nawet
największe urwisy nie były w stanie podjąć melodii.
ks. Marcin Kapłon
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Gimnazjum w Boratynie - własna strona internetowa
www.gimboratyn.szkolnastrona.pl - pod takim
adresem prowadzona jest strona szkoły przez nauczycieli: Irenę Bisacką i Dorotę Tymcio. Dzięki
temu rodzice mają ułatwiony kontakt ze szkołą.
Mogą tam sprawdzić aktualne ogłoszenia, przeczytać o ostatnich imprezach szkolnych i osiągnięciach
swoich dzieci.
Na stronie podany jest też plan lekcji, zajęć dodatkowych oraz konsultacji dla rodziców. Utworzenie strony internetowej pozwoliło na nawiązanie
pierwszych kontaktów z europejskimi szkołami:
Emine Ibrahim Pekin Ortaokulu z Turcji oraz Senja
Videregaende Skole z Norwegii. Współpraca będzie
opierać się na programie Comenius a-twining.
W ramach tego działania uczniowie naszego
gimnazjum będą mieli możliwość poznania swoich
rówieśników z zagranicznych szkół. Wymienią się
informacjami i zdjęciami na temat swoich szkół,
regionów i krajów, w których mieszkają. Będą mogli również porozmawiać ze sobą o swoich zainteresowaniach podczas wideo konferencji. Możliwe, że
znajomość ta zakończy się wymianą młodzieży

Występ młodzieży gimnazjalnej w Świetlicy wiejskiej
w Boratynie

Od przyszłego półrocza w szkole będzie działać
sala fitness. To kolejny pomysł na uatrakcyjnienie
zajęć wychowania fizycznego i ograniczenie wyjazdów do sali sportowej w Chłopicach. Szkoła zakupiła już niezbędne wyposażenie tj. stepy, twistery,
ławeczki, piłki itp. do ćwiczeń w układach tanecznych.
W Publicznym Gimnazjum w Boratynie, jak co
rok uczniowie wzięli udział w licznych imprezach
szkolnych w tym w XII Podkarpackim rajdzie Szkół
im. Jana Pawła II, pasowaniu na gimnazjalistę, wycieczce do Przemyśla. Młodzież przygotowała również akademię z okazji Narodowego Święta
Niepodległości oraz montaż słowno – muzyczny
z okazji Dnia Papieskiego.
Uroczystość ta odbyła się w świetlicy w Boratynie i cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców wsi. Piękne wykonania piosenek i wierszy
wzruszyły wszystkich zebranych. Występ uczniów
uzupełnił pokaz multimedialny, ukazujący drogę
życia błogosławionego Jana Pawła II.
Agnieszka Marczak

Oficjalna strona internetowa Gimnazjum w Boratynie

„Żywe lekcje historii” - w Zespole Szkół w Łowcach
i uzbrojenie. Najwięksi śmiałkowie odbyli nawet lekcję szermierki, a „szkolni złoczyńcy” zostali zakuci
w dyby. Miesiąc później do szkoły przybyli kolejni
interesujący goście z Grupy rekonstrukcyjnej 16. Pułku Piechoty w Tarnowie. Zaprezentowali umundurowanie i wyposażenie żołnierza polskiego z okresu
II wojny światowej oraz opowiedzieli o kampanii
wrześniowej z 1939 roku. Uczniowie z dużym entuzjazmem uczestniczyli w spotkaniach.

Po raz kolejny naszą szkołę odwiedziła grupa rekonstrukcyjna „Rekonstrukto”. Pokaz odbył się
28 września 2012 roku. Tym razem zaprezentowano
żywą lekcję historii na temat staropolskiego sarmatyzmu. Podczas występu uczniowie zostali przeniesieni
w epokę szlachecką i stali się świadkami interesujących wydarzeń. Mieli okazję zobaczyć tradycyjne
stroje polskich sarmatów, poznać elementy ich kultury,
przeglądnąć oraz wypróbować szlachecki ekwipunek
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Częstym gościem w naszej szkole jest również
grupa teatralna, która przygotowuje spektakle
o tematyce profilaktycznej. W tym roku aktorzy
uświadamiali uczniów jakie zagrożenia czyhają, gdy
nieodpowiednio korzystają z komputera i Internetu.
W zeszłym roku artyści również nas odwiedzili,
mówili wtedy o przemocy i problemach współczesnego świata.
Spektakle tej grupy cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, która słucha z uwagą.

Żywa lekcja historii w Łowcach
- występ grupy „Rekonstrukto”

Podziękowanie
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Łowcach składa serdeczne podziękowania
Panu Tadeuszowi Trelce - Prezesowi Firmy SANEX za ufundowanie dwóch zestawów
huśtawek i zjeżdżalni.
Dzięki ofiarności firmy z Łowiec przedszkolaki miło i bezpiecznie spędzają czas na
placu zabaw. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i życzliwość oraz życzymy wielu
sukcesów zawodowych oraz dalszego rozwoju Przedsiębiorstwa.
Dyrektor Przedszkola
Maria Wołoszyn

Krzyż Zasługi
członkom OSP. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ich wręczenia dokonała Wicewojewoda Podkarpacki Pani Alicja Wosik.
Wśród odznaczonych znalazł się również mieszkaniec naszej gminy druh Grzegorz Kawecki
z OSP w Boratynie. Krzyż Zasługi nadawany jest
przez Prezydenta RP.
Pani Wicewojewoda w słowach skierowanych
do przybyłych strażaków podziękowała za całokształt działalności na rzecz ratowania życia i mienia
mieszkańców Podkarpacia. Podkreśliła także jak
niezwykle istotna jest ich praca społeczna na rzecz
lokalnych społeczności.
Na posiedzeniu obecna była również Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani
Teresa Kubas-Hul oraz Podkarpacki Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Bogdan Kuliga.
Oprac. G. Kawecki

15 listopada br. w Czerminie (powiat mielecki)
odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP. Podczas uroczystości nastąpiło poświęcenie
i przekazanie samochodów pożarniczych i łodzi ratunkowej jednostkom OSP z tego terenu. Spotkanie
władz z całego województwa było też okazją do
wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym

19

Poświęcenie i przekazanie samochodu
ratowniczo-gaśniczego w Chłopicach
Na zdj. Minister Gospodarki Mieczysław Kasprzak przekazuje
na ręce Prezesa OSP Chłopice druha Wawrzyńca Kościka
kluczyki do nowego samochodu pożarniczego Mercedes-Benz

Dnia 30 września 2012 r.
w Chłopicach odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania
nowozakupionego samochodu pożarniczego dla miejscowej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uroczystość rozpoczęła się
Mszą św. której przewodniczył Z-ca
Kapelana strażaków Archidiecezji
Przemyskiej ks. Marian Hofman. Po
zakończeniu mszy nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie pojazdu
oraz
dalsza
część
uroczystości. Wójt Gminy Chłopice
Pan Andrzej Czyż powitał wszystkich uczestników, a szczególnie
licznie przybyłych gości, wśród
których był Minister Gospodarki
Pan Mieczysław Kasprzak oraz
Posłowie na sejm RP: Pan Mieczy-

sław Golba i Pan Tomasz Kulesza.
Władze samorządowe reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Pan Leszek
Szczybyło, Radni Rady Gminy
Chłopice na czele z Przewodniczącym Panem Romualdem Niedźwiedzkim a także Skarbnik Gminy
Chłopice Pani Anna Gołąb i Sekretarz Gminy Pani Marzena Blok.
Wśród
zaproszonych
byli
przedstawiciele PSP: Podkarpacki
Komendant Wojewódzki w Rzeszowie st. bryg Bogdan Kuliga,
Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg.
Roman Petrykowski,
Komendant Powiatowy PSP
w Jarosławiu mł. bryg Piotr Biały.
Obecni byli również: Zastępca Ko-

mendanta Powiatowego Policji
w Jarosławiu mł. insp. Wacław
Cząstka, oraz Dyrektor Przedstawicielstwa w Przemyślu WFOŚiGW
w Rzeszowie Pan Eugeniusz Marcol.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie zasłużonym
druhom z OSP w Chłopicach medali. Medale wręczyli członek Zarządu
Oddziału
Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Rzeszowie Pan
Stanisław Górski oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Chłopicach Pan Andrzej
Czyż.
Prezes Zarządu OSP w Chłopicach Pan Wawrzyniec Kościk serdecznie
podziękował
Panu
Ministrowi, Komendantowi Wojewódzkiemu oraz Władzom Gminy
za pomoc w pozyskaniu pojazdu.
Nowy samochód strażacki –
Mercedes-Benz 1429 ATEGO –
został zakupiony ze środków pochodzących z dotacji z budżetu
Gminy Chłopice, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
Komendy Głównej PSP oraz
Związku OSP RP. Wszystkim tym,
którzy przyczynili się do zakupu
nowego samochodu strażacy ochotnicy z Chłopic składają serdeczne
podziękowania.
G. Kawecki
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