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Dnia 7 grudnia 2007 r. odby o si posiedzenie
wspólne komisji Rady Gminy po wi cone w g ównej
mierze zagadnieniom zwi!zanym z projektem bud#etu
na 2008 rok, a 28 grudnia odby a si sesja Rady Gminy
Opatówek, na której g ównym punktem porz!dku obrad
by o przyj cie uchwa y w tej sprawie.
Wójt Gminy przed omówieniem za o#e) do bud#etu,
przedstawi
radnym
opini
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej o projekcie bud#etu gminy Opatówek
oraz opini n.t. prawid owo ci prognozy kwoty d ugu.
Nast pnie Wójt szczegó owo omówi zapisy zawarte
w projekcie bud#etu po stronie dochodów i wydatków,
które zaplanowano w kwotach: dochody - 22 150 378 z ,
wydatki - 21 657 430 z . Projekt bud#etu Gminy
Opatówek na 2008 rok zawarty w Uchwale Nr 84/07
zosta przyj ty przez radnych jednog o nie.
Podczas obrad radni przyj li równie# nast puj!ce
uchwa y:
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w sprawie zmian bud#etu i w bud#ecie Gminy
Opatówek na 2007 rok (gdzie zawarto ostatnie
korekty w dochodach i wydatkach tegorocznego
bud%etu);
w
sprawie
ustalenia
wykazu
wydatków
niewygasaj!cych z ko)cem roku bud#etowego 2007
oraz okre lenia ostatecznego terminu dokonania
tych wydatków;
w sprawie przyj cia przez Gmin
Opatówek
prowadzenia zada) powiatowej biblioteki publicznej
dla Powiatu Kaliskiego przez Gminn! Bibliotek
Publiczn! im. Braci Gillerów w Opatówku
(kontynuacja
porozumienia
zawartego
ze
Starostwem Kaliskim w sprawie przekazania
opatóweckiej
bibliotece
zada.
i
/rodków
finansowych na te zadania);
w sprawie przyj cia do realizacji na 2008 rok
Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii programu wchodz!cego w sk ad Gminnej Strategii
Integracji i Polityki Spo ecznej;
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w sprawie przyj cia do realizacji na 2008 rok
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi!zywania
Problemów Alkoholowych - programu wchodz!cego
w sk ad Gminnej Strategii Integracji i Polityki
Spo ecznej;
w sprawie regulaminu przyznawania oraz wyp aty
dodatków: mieszkaniowego, za wys ug
lat,
funkcyjnego, motywacyjnego, za prac w trudnych
i uci!#liwych warunkach, wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe i godziny zast pstw dora>nych
oraz
przyznawania
nagród
za
osi!gni cia
dydaktyczno-wychowawcze
w
roku
2008
nauczycielom
zatrudnionym
w
przedszkolu
i szko ach prowadzonych przez Gmin Opatówek
(poszerzono wykaz stanowisk uprawnionych do
otrzymywania dodatku funkcyjnego o stanowisko
wychowawcy
w
przedszkolach
oraz
uszczegó1owiono zasady wyp1aty za godziny
ponadwymiarowe przypadaj2ce w Dzie. Edukacji
Narodowej oraz w dniach rekolekcji);
w sprawie przeznaczenia rodków finansowych na
pomoc zdrowotn! dla nauczycieli szkó i przedszkola
prowadzonych przez Gmin
Opatówek oraz
przyj cia regulaminu gospodarowania tymi rodkami
(obowi2zek wyodr3bnienia takiego funduszu zosta1
wprowadzony nowelizacj2 Karty Nauczyciela);
w sprawie zwolnienia z obowi!zku wniesienia op aty
za wpis do ewidencji dzia alno ci gospodarczej
w 2008 roku (z op1aty tej zwolniono osoby
bezrobotne, a intencj2 wywo1ania tej uchwa1y by1o
zach3cenie do podejmowania przez te osoby
w1asnej dzia1alno/ci gospodarczej).

***************************************

BUD7ET GMINY NA 2008 ROK
28 grudnia odby a si ostatnia i mo#na by
powiedzie?, #e najwa#niejsza sesja 2007 r., podczas
której uchwalono projekt bud#etu na 2008 r.
Projekt zosta przedstawiony Radzie Gminy do dnia 15
listopada 2007 r. zgodnie z obowi!zuj!cym prawem;
ciekawostk! jest to, #e jako jedyna gmina w powiecie
kaliskim wywi!zali my si
z tego obowi!zku
w obligatoryjnym terminie.
Komisja Bud#etu, Finansów, Za o#e) i Planów
Gospodarczych oraz Porz!dku Publicznego pozytywnie
zaopiniowa a projekt w trakcie kilku burzliwych
konsultacji. Projekt równie# zosta przedstawiony
pozosta ym komisjom.
W roku 2008 planuje si dochody w wysoko ci
22 150 378 z oraz wydatki w wysoko ci 21 657 430 z
w tym wydatki maj!tkowe w wysoko ci 1 902 000 z .
Kwota
wydatków
maj!tkowych
zosta a
zaplanowana z wielk! ostro#no ci! i dzisiaj ju# mo#na
powiedzie?, #e ulegnie ona zmianie w ci!gu roku. Tez
swoj! chcia bym oprze? na bud#ecie zesz orocznym,
w którym dochody by y planowane na kwot 21 884 574
z a wydatki na poziomie 22 162 574 z , w tym wydatki
maj!tkowe 2 435 000 z , natomiast bud#et zosta
zrealizowany z nadwy#k!, tzn. dochody wzros y do
wysoko ci 23 344 084 z , natomiast wydatki do poziomu
24 072 163 z , w tym wydatki maj!tkowe wzros y do
kwoty 3 452 867 z .
Bud#et w ci!gu roku ulega kilku a nawet
kilkunastu zmianom, projekt jest pewnego rodzaju
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kompromisem - jak twierdz! niektórzy - sytuacj!, któr!
ka#dy potrafi zaakceptowa?, ale nikt do ko)ca nie jest
zadowolony. Jako przewodnicz!cy Komisji Bud#etowej,
maj!c na uwadze rozs!dne d ugoterminowe planowanie
Wójta oraz prognoz d ugu na lata 2008 - 2011 uwa#am,
#e jest to dobry bud#et, zmierzaj!cy do odd u#enia
Gminy-naszej ma ej ojczyzny, co w naszym przypadku
jest rzecz! najwa#niejsz!.
Pawe B kowski

Trzy dni przed zako)czeniem roku 2007, który
przeszed ju# do historii, Rada Gminy na XVII sesji
przyj a Uchwa
Nr 84/07 w sprawie uchwalenia
bud#etu gminy na rok 2008 ustalaj!c w niej okre lone
wielko ci dochodów, wydatków, zobowi!za) i nak adów
inwestycyjnych.
Dokument uwzgl dnia zarówno aktualn! sytuacj gminy
jaki i realia stoj!ce przed gmin! w roku bie#!cym.
Wskazuje tak#e konkretn! osob odpowiedzialn! za
jego realizacj .
Czy
przyj ty
na
2008
rok
bud#et
usatysfakcjonuje ka#dego mieszka)ca naszej gminy?
Spróbujmy zatem przedstawi? podstawowe dane uj te
w tym bud#ecie. Ustalaj!c w nim wielko ci planowanych
dochodów na poziomie 22 150 378 z , a wydatków na
poziomie 21 657 450 z , ustalono tak#e nadwy#k
bud#etow! w wysoko ci 492 948 z . Jest to pierwsza
nadwy#ka planowana w bud#ecie Gminy od kilku lat.
W latach poprzednich bud#ety gminy zamyka y si
bowiem deficytem w granicach 1,5 mln z w skali roku.
Rok 2008 to kolejny rok sp aty wcze niej
zaci!gni tych przez gmin kredytów. Rata kredytu
wymaganego do sp acenia w roku bie#!cym wyniesie
oko o 3 mln z . B dzie to najwy#sza rata kredytu
sp acanego przez gmin w ostatnich latach (stanowi ona
oko o 13% kwoty dochodów planowanych).
W roku bie#!cym gmina planuje zaci!gn!? kredyt
d ugoterminowy w wysoko ci zaledwie 2 mln z .
W wyniku tych dzia a) !czne zobowi!zania gminy
w roku 2008 zmniejsz! si do kwoty poni#ej 8 mln z ,
a wska>nik tzw. zad u#enia gminy ulegnie obni#eniu
z oko o 40% do 35%. Wydaje si , i# w latach 2008 2009 dalsza systematyczna analiza wska>ników
zad u#enia gminy nale#e? b dzie do wa#niejszych
zada) w adz samorz!dowych.
Mamy wiadomo ?, #e przeci tny mieszkaniec
gminy ocen
ka#dego bud#etu dokonuje poprzez
pryzmat wielko ci planowanych nak adów na inwestycje
i zadania rzeczowe uj te w tych bud#etach. Trudno
jednak
nie
podkre li?
cis ej
wspó zale#no ci
planowanych efektów od dobrej i pe nej analizy sytuacji,
w jakich ka#dy bud#et jest tworzony. Z tych wzgl dów
nak ady inwestycyjne na rok bie#!cy zaplanowano
w wysoko ci 1 902 000 z otych. W ramach tej kwoty
planuje si wykonanie:
- zako)czenie budowy sali sportowej przy szkole
podstawowej w Che mcach
- zakupu sprz tu i urz!dze) o wietlenia ulicznego
i drogowego oraz wniesienie wk adów do Spó ki
O wietlenie Uliczne i Drogowe
- kontynuacj przebudowy i budowy dróg i chodników
(m.in. ul. Ludowej i dróg wewn trznych na osiedlu
Ko ciuszki w Opatówku, drogi w Micha owie
Trzecim, Szulec-Borów, Cienia Druga-Porwity)
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niezb dne prace remontowe w placówkach
o wiatowych, w budynkach komunalnych oraz
w innych jednostkach organizacyjnych
Pokazuj!c podstawowe dane uj te w bud#ecie gminy na
2008 rok stwarzamy szanse oceny tego dokumentu
przez spo eczno ? lokaln!. Bior!c pod uwag pewne
trudno ci w realizacji ka#dego bud#etu, nie mo#na w odniesieniu do roku 2008 - nie bra? pod uwag tak#e
okoliczno ci bie#!cych jego korekt wynikaj!cych ze
wzrostu dochodów w asnych, otrzymanych dodatkowych
dotacji lub subwencji oraz pozyskania dodatkowych
rodków i funduszy z innych >róde .
Stanis aw Ku

***************************************

OSP W OPATÓWKU
W sobot 19 stycznia 2008r. odby o si
zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
Stowarzyszenia
Ochotnicza
Stra#
Po#arna w Opatówku za rok 2007.
W zebraniu uczestniczy o 49 stra#aków
oraz zaproszeni go cie:
- pose na Sejm RP - Adam Rogacki
- senator RP - Piotr kaleta
- Przewodnicz!cy
Rady
Gminy
Opatówekdh Andrzej Michalski
- Wójt Gminy Opatówek - dh Sebastian Ward cki
- Sekretarz Gminy Opatówek - dh Krzysztof Dziedzic
- radni gminy Opatówek - Stanis aw Ku , dh Pawe
B!kowski, Wojciech Pokojowy, Jaros aw Gadera,
Ryszard Gonera.
Zebranie prowadzi dh Mariusz Ma oburski.
Podsumowano dzia alno ? OSP Opatówek
w 2007 roku, a sprawozdanie z dzia alno ci, w imieniu
Zarz!du, przedstawi Prezes OSP - dh Krzysztof
Karolewski. Podkre li , #e w minionym roku stra#acy
bardzo czynnie i z zaanga#owaniem uczestniczyli
w licznych pracach i imprezach organizowanych na
terenie naszej gminy. By y to: prace gospodarcze,
festyny, do#ynki, uroczysto ci rocznicowe, uroczysto ci
ko cielne, szkolenia m odzie#owych dru#yn. W okresie
letnim organizowano pikniki stra#ackie na !ce przy
stawie - z okazji wianków wi toja)skich oraz Turnieju
Pi ki No#nej, w którym uczestniczy o 8 trzyosobowych
dru#yn. Zwyci zc! by a dru#yna OSP Opatówek,
a nagrod! by y puchary i dyplomy ufundowane przez
Wójta Gminy - wspó organizatora pikniku. W organizacj
pikników w !czy y si panie z Ko a Gospody) Wiejskich,
w dkarze, a ca o ? koordynowa Sekretarz Gminy
Opatówek dh Krzysztof Dziedzic.
Najwi ksz! imprez! stra#ack! w minionym roku
by y obchody 125-lecia ochotniczego po#arnictwa
w Opatówku, na której uhonorowano Ochotnicz! Stra#
Po#arn! w Opatówku odznak! Zas u#ony dla
Województwa Wielkopolskiego. Odznaczenia dokona
ówczesny Wicemarsza ek Sejmiku Wielkopolskiego
p. Józef Racki.
Dzia alno ? ratowniczo-ga nicz! jednostki OSP
w okresie sprawozdawczym szczegó owo omówi
i przedstawi wszystkie wyjazdy do akcji dh Mariusz
Ma oburski - Naczelnik OSP Opatówek. W roku 2007
stra#acy uczestniczyli w 49 akcjach ratowniczoga niczych. By y to: po#ary, wypadki i kolizje drogowe,
usuwanie skutków wichur, a tak#e cz sta pomoc
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w uwalnianiu ptactwa i zwierz!t domowych. Naczelnik
podkre li , #e wa#nym tematem, który wymaga
rozwi!zania
s!
bie#!ce
szkolenia
stra#aków
uprawniaj!ce ich do udzia u w akcjach ratowniczych.
Program szkolenia w ubieg ych latach by realizowany
przez PSP w Kaliszu. Obecnie, jak wyja ni zebranym
Komendant Oddzia u Gminnego ZOSP dh Stanis aw
Baran, takich szkole) nie prowadzi PSP.
Oczkiem w g owie stra#aków z Opatówka s!
samochody ga nicze. W u#ytkowaniu OSP s! dwa
pojazdy po#arnicze: Star 244 - rok prod. 1979,
Volkswagen LT35 - rok prod. 1978. Stra#acy obawiaj!
si , #e 30-letnie samochody mog! kiedy zawie ? i nie
wyjecha? z gara#u do akcji. Wymiana pojazdów na
nowocze niejsze znacznie przekracza mo#liwo ci
finansowe samej OSP i bez pomocy innych instytucji nie
pr dko uda si zmieni? t sytuacj .
Zebranie przyj o sprawozdanie finansowe
przedstawione przez skarbnika OSP dh Piotra
Ward ckiego oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytane przez dh Andrzeja Michalskiego. Przyj to
równie#
przedstawiony
przez
dh
Krzysztofa
Karolewskiego plan pracy na rok 2008.
Na zako)czenie zebrania Wójt Gminy Sebastian
Ward cki podzi kowa stra#akom za prac na rzecz
spo eczno ci gminy Opatówek. Wiele ciep ych s ów
us yszeli stra#acy od pos a Adama Rogackiego
i senatora Piotra Kalety. Odczytano zebranym równie#
list gratulacyjny przys any przez nieobecnego na sali
pos a Leszka Aleksandrzaka.
Po zako)czonych obradach, wszyscy zasiedli do
sto ów zastawionych przez Panie z Ko a Gospody)
Wiejskich z Opatówka.
Naczelnik OSP dh Mariusz Ma oburski
Prezes OSP dh Krzysztof Karolewski

***************************************

PODATEK OD >RODKÓW
TRANSPORTOWYCH
Urz!d Gminy w Opatówku przypomina
w a cicielom
i
wspó w a cicielom
rodków
transportowych o ustawowym obowi!zku sk adania do
dnia 15 lutego br rocznych deklaracji na podatek od
rodków transportowych na rok 2008. Druki deklaracji
wraz z za !cznikiem dost pne s! w Urz dzie Gminy,
pokój nr 18 (II pi tro) oraz na stronie internetowej:
www.bip.opatowek.pl
W zwi!zku z nowelizacj! ustawy o podatkach
i
op atach
lokalnych
samochody
ci #arowe
o dopuszczalnej masie ca kowitej równej 3500kg
nie podlegaj! podatkowi od rodków transportowych
na 2008 rok i ich w a ciciele nie sk adaj! deklaracji
na w/w podatek.
Jednocze nie przypomina si , #e I rata 2008
roku p atna jest do dnia 15 lutego 2008 r. Wp aty mo#na
00
00
dokona? w kasie urz du w godz. 8 - 14 lub na konto:
BS Ziemi Kaliskiej O/Opatówek nr 43 8404 0006 2004
0014 4964 0001.
***************************************

FERIE ZIMOWE 2008
BIBLIOTEKI
Biblioteki publiczne na terenie gminy Opatówek
zapraszaj! najm odszych czytelników na czytanie bajek,
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rozwi!zywanie zagadek i krzy#ówek literackich oraz gry
i zabawy.
00
Filia biblioteczna w Rajsku - 30 stycznia (godz. 9 00
00
00
11 ) i 1 lutego (godz. 11 - 13 )
Filia Biblioteczna w T okini Wielkiej - we wtorki i czwartki
00
00
w godz. 11 - 13
00
00
Biblioteka w Opatówku - w rody w godz. 10 - 12
(o ile nie rozpocznie si remont biblioteki)
W czasie ferii zimowych biblioteki pracuj! normalnie.
Zapraszamy czytelników do:
- biblioteki w Opatówku od poniedzia ku do pi!tku
30
00
00
00
w godzinach 8 do 16 , w soboty od 8 do 13
(je#eli nie rozpocznie si remont).
30
30
- filii w Rajsku - poniedzia ki (10 - 18 ), rody i
00
00
45
45
czwartki (8 - 15 ), pi!tki 10 do 14 (od 6 do 8
lutego biblioteka nieczynna z powodu urlopu
bibliotekarki).
00
00
- filii w T okini Wielkiej - poniedzia ki (12 - 18 ),
45
45
00
00
wtorki i czwartki (10 - 14 ), rody (11 - 17 ).

-

pi!tek - 1 lutego: zaj cia plastyczno-muzyczne,
zaj cia informatyczne
**********

SZKO3A PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej uprzejmie
informuje, #e w okresie ferii zimowych organizowane
b d! nast puj!ce zaj cia dla dzieci:
00
00
- 28 stycznia - 10 - 12 : tenis sto owy- rozgrywki
w grupach wiekowych
00
00
- 30 stycznia - 10 - 13 : wyjazd na zaj cia w hali
sportowej w Opatówku; gry i zabawy ruchowe
wspólnie z uczniami szko y podstawowej
w Sierzchowie
00
00
- 31 stycznia - 10 - 12 : spotkanie Klubu M odego
Europejczyka
00
00
- 1 lutego - 10 - 12 : rozgrywki w scrabble
**********

**********
GMINNY O-RODEK KULTURY
Gminny O rodek Kultury czynny jest w okresie ferii
zimowych normalnie, tj. w godz.:
00
00
00
00
- poniedzia ek: 8 - 12 oraz 16 - 20
00
00
30
30
- wtorek: 8 - 11 oraz 13 - 20
00
00
00
30
roda: 8 - 12 oraz 16 - 20
00
00
00
00
- czwartek: 8 - 12 oraz 17 - 21
00
00
00
00
- pi!tek: 8 - 12 oraz 17 - 20
30
00
- sobota: 8 - 12
**********
GOPS
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
informuje, #e w dniu 9 lutego 2008 r. (sobota) w sali
00
OSP w Cieni Drugiej o godz. 10 odb dzie si Turniej
Tenisa Sto owego p.h. "Myj zdrowo i sportowo".
Zawodnicy zg oszeni przez jednostki OSP z terenu
naszej gminy rywalizowa? b d! o Puchar Wójta Gminy
Opatówek. Wszystkich ch tnych zapraszamy do
kibicowania uczestnikom rozgrywek.
W okresie ferii zimowych wietlica rodowiskowa
z elementami socjoterapii "S oneczko" b dzie czynna
00
00
w godz. 11 - 15 . Dzieci ch tne do uczestnictwa
w zaj ciach wietlicy nale#y uzgodni? z kierownikiem
wietlicy p. Ew! Brandebura.
**********
ZESPÓ3 SZKÓ3 W CHE3MCACH
Dyrektor Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
zaprasza na zaj cia dla dzieci i m odzie#y w okresie
trwania ferii zimowych 2008r.:
- poniedzia ek - 28 stycznia: zaj cia plastycznomuzyczne, gry i zabawy, tenis sto owy
- wtorek - 29 stycznia: zaj cia plastyczne, gry
i zabawy, zaj cia ko a dziennikarskiego,
informatyczne
roda - 30 stycznia 2008: gry i zabawy, tenis
sto owy, zaj cia z j zyka angielskiego
- czwartek - 31 stycznia: pi ka siatkowa, tenis sto owy
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GIMNAZJUM W OPATÓWKU
-

00

28 stycznia - 10 : zaj cia komputerowe
00
28 stycznia - 10 : spotkanie ko a turystyczno geograficznego
00
00
29 stycznia - 9 - 11 : warsztaty dziennikarskie
00
00
29 stycznia - 9 - 12 : zaj cia sportowe
00
00
30 stycznia - 9 - 11 : kawiarenka internetowa
00
00
31 stycznia - 9 - 12 : gminny turniej pi ki no#nej
00
00
1 lutego - 9 - 11 : spotkanie Klubu Europejskiego
00
00
4 lutego - 9 - 12 : turniej klas I ( pi ka no#na )
00
00
5 lutego - 10 - 14 : turniej pi karski klas II i III
00
00
7 lutego - 8 - 18 : wyjazd na basen do Leszna
**********

SZKO3A PODSTAWOWA OPATÓWEK
Dyrekcja Szko y Podstawowej w Opatówku informuje, #e
w okresie ferii zimowych nauczyciele przeprowadz!
nast puj!ce zaj cia i imprezy:
- 28 stycznia (poniedzia ek)
Bal Karnawa owy dla kl. 0; wyjazd do kina (klasy VI)
- 29 stycznia (wtorek)
zaj cia w pracowni komputerowej kl. I-III
- 30 stycznia ( roda)
otwarta zbiórka ZHP;
rozgrywki sportowe w pi k siatkow! i tenisa
sto owego kl. IV -VI
- 31 stycznia (czwartek)
wyjazd na basen (dla ch tnych)
- 4 lutego (poniedzia ek)
"Zdrowe i weso e ferie” - zaj cia otwarte SK PCK
(prosimy o przyniesienie no#yczek, kleju, papieru
kolorowego, kredek)
- 5 lutego (wtorek)
zaj cia sportowe dla uczniów kl. I-III na sali
gimnastycznej lub na wie#ym powietrzu
- 6 lutego ( roda)
sk adanki z papieru - origami (prosimy
o przyniesienie kolorowych kartek z bloku i ma ych
karteczek w kszta cie kwadratu);
rozgrywki w koszykówk - dziewcz ta
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7 lutego (czwartek)
wietlica - rozgrywki w pi karzyki, gry i zabawy
ruchowe w sali gimnastycznej
9 lutego (sobota)
Turniej stra#acki w Cieni II OSP; udzia bior! ch tne
dzieci pod opiek! rodziców
**********

FERIE 2008 - ZESPÓ3 SZKÓ3 W RAJSKU
-

-

-

-

-

28 stycznia (poniedzia ek)
00
00
godz. 9 - 10 "Z Komputerem na Ty" - zaj cia
w pracowni informatycznej
przygotowanie do spr. po S.P. "Wy cig
z równaniem"
29 stycznia (wtorek)
00
00
godz. 10 - 12 - zaj cia teatralne "W krainie
czarów";
00
00
godz. 9 - 12 wycieczka do kina
30 stycznia ( roda)
00
00
godz. 10 - 12 Zaj cia Klubu Europejskiego
(poszukiwanie informacji w Internecie); turniej gier
towarzyskich kl. I-III; Igraszki z j zykiem polskim;
00
00
godz. 8 - 11 wyjazd na basen;
00
00
godz. 10 - 12 w bibliotece na weso o: gry
i zabawy, zagadki literackie, czytanie bajek,
rozwi!zywanie krzy#ówek literackich
00
00
godz. 9 - 13 zastosowanie komputera do
produkcji muzyki
31 stycznia (czwartek)
00
godz. 9 Turniej Pi ki no#nej w Opatówku
00
00
godz. 11 - 13 - w bibliotece na weso o: gry
i zabawy, zagadki literackie, czytanie bajek,
rozwi!zywanie krzy#ówek literackich
1 lutego (pi!tek)
00
00
godz. 9 - 13 zaj cia sportowe w sali
gimnastycznej
00
00
godz. 10 - 12 zabawy z j. angielskim,
j. niemieckim
**********

SZKO3A PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE
-

30 stycznia "Bawmy si weso o" - wyjazd na zaj cia
do Hali Sportowej w Opatówku
1 lutego spotkanie z Internetem - zaj cia w szkole
7 lutego wyjazd do kina
**********

ZESPÓ3 SZKÓ3 W T3OKINI WIELKIEJ
-

-

28 stycznia (poniedzia ek)
00
00
godz.10 - 12 warsztaty fotograficzne - uczniowie
gimnazjum
29 stycznia (wtorek)
00
00
godz.10 - 12 zaj cia plastyczno- muzyczne i gry
dydaktyczne - uczniowie 0 - III szko y podstawowej
00
00
godz.16 - 20 dyskoteka dla uczniów szko y
podstawowej i gimnazjum
30 stycznia ( roda)
00
00
godz. 10 - 12 Zaproszenie do fizyki - uczniowie
szko y podstawowej
00
00
godz. 9 - 12 Klub Europejczyka - uczniowie
szko y podstawowej i gimnazjum
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-

31 stycznia (czwartek)
00
30
godz. 11 - 12 Akademia Przedsi biorczo ci
5 lutego (wtorek)
00
00
godz. 10 - 12 nauka ta)ca towarzyskiego uczniowie szko y podstawowej i gimnazjum

***************************************

REGULAMIN PRZYZNAWANIA
STYPENDIÓW
Zarz dzenie nr 2/2008
Wójta Gminy Opatówek
z dnia 11 stycznia 2008
w sprawie regulaminu przyznawania stypendium z
Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek
Na podstawie § 2 pkt 1) uwa y nr103/99 Rady Gminy
Opatówek z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia
Funduszu Stypendialnego Rady ( zm. Uchwa a Rady
Gminy nr 44/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r., Uchwa a
Rady Gminy nr 79/07 z dnia 27 listopada 2007 r.)
zarz!dzam co nast puje:
§1
Wydaj Regulamin przyznawania stypendium Gminy
Opatówek, okre laj!cy kryteria, warunki i procedur
przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego
Gminy Opatówek, w brzmieniu stanowi!cym za !cznik
do Zarz!dzenia.
§2
Trac! moc:
1. Uchwa a nr 40/00 Zarz!du Gminy Opatówek z dnia
23 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia
regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki
w nauce dla uczniów i studentów - mieszka)ców na
sta e zameldowanych w gminie Opatówek.
2. Uchwa a nr 98/02 Zarz!du Gminy Opatówek z dnia
20 marca 2002 roku zmieniaj!ca Uchwa nr 40/00
Zarz!du Gminy Opatówek z dnia 23 maja 2000 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania
stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów
i studentów - mieszka)ców na sta e zameldowanych
w gminie Opatówek.
3. Zarz!dzenie nr 5/2003 Wójta Gminy Opatówek
z dnia 5 lutego 2003 roku zmieniaj!ca uchwa nr
40/00 Zarz!du z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za
wyniki w nauce dla uczniów i studentów mieszka)ców na sta e zameldowanych w gminie
Opatówek.
4. Zarz!dzenie nr 22/2003 Wójta Gminy Opatówek
z dnia 20 maja 2003 r. zmieniaj!ce uchwa nr 40/00
Zarz!du z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za
wyniki w nauce dla uczniów i studentów mieszka)ców na sta e zameldowanych w gminie
Opatówek.
5. Zarz!dzenie nr 1/2004 Wójta Gminy Opatówek
z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniaj!ce uchwa nr
40/00 Zarz!du z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za
wyniki w nauce dla uczniów i studentów mieszka)ców na sta e zameldowanych w gminie
Opatówek.
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6. Zarz!dzenie nr 12/2006 Wójta Gminy Opatówek
z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniaj!ce uchwa nr
40/00 Zarz!du z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za
wyniki w nauce dla uczniów i studentów mieszka)ców na sta e zameldowanych w gminie
Opatówek.
§3
Zarz!dzenie wchodzi w #ycie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Opatówek
/-/ Sebastian WardBcki

Za !cznik
do Zarz!dzenia Nr 2/2008
Wójta Gminy Opatówek
z dnia 11 stycznia 2008

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
GMINY OPATÓWEK
§1
O stypendia mog! ubiega? si osoby kszta c!ce si
w publicznych placówkach o wiatowych i b d!ce:
1. Uczniami gimnazjów, dla których organem
prowadz!cym jest Gmina Opatówek.
2. Uczniami szkó ponadgimnazjalnych, na sta e
zameldowanymi na terenie Gminy Opatówek.
3. Studentami
szkó
wy#szych,
na
sta e
zameldowanymi na terenie Gminy Opatówek i nie
uko)czy y 26 lat. O stypendia nie mog! ubiega? si
studenci studiów doktoranckich, podyplomowych
oraz drugiego kierunku studiów.
§2
Ustala
si
nast puj!ce
kryteria
przyznawania
stypendiów
dla
uczniów
gimnazjów
i
szkó
ponadgimnazjalnych:
1. Laureaci
b!d>
finali ci
konkursów
mi dzynarodowych i ogólnopolskich.
2. Laureaci b!d> finali ci konkursów i olimpiad
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.
3. Laureaci
konkursów
szczebla
rejonowego,
powiatowego. Za laureata uwa#a si osob , która
zaj a I miejsce na danym etapie, jak równie# i t ,
która zakwalifikowa a si do udzia u na wy#szym
szczeblu tego konkursu.
4. M odzie# osi!gaj!ca szczególnie wysokie wyniki
w nauce, z minimum dobr! ocen! z zachowania i ze
redni! z przedmiotów obowi!zkowych:
a) dla ucznia gimnazjum - minimum 5,40
b) dla ucznia szko y ponadgimnazjalnej minimum 5,00.
5. Warunkiem niezb dnym do otrzymania stypendium,
przez uczniów wymienionych w punktach 1-3 § 2,
jest poziom wiedzy ogólnej z przedmiotów na ocen
minimum dobr! i minimum dobra ocena
z zachowania.
§3
Ustala si nast puj!ce kryteria przydzia u stypendiów
dla studentów:
Rrednia ocen ze wszystkich egzaminów i zalicze),
w danym semestrze, nie ni#sza ni# 4,50.
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§4
Wysoko ? stypendiów na rok szkolny i akademicki
okre la ka#dorazowo Wójt Gminy po uchwaleniu
corocznej
wysoko ci
funduszu
stypendialnego
w bud#ecie Gminy.
§5
Wnioski o przyznanie stypendiów sk ada? mog!:
1. W przypadku uczniów gimnazjów i szkó
ponadgimnazjalnych:
- dyrekcje szkó ,
- rady pedagogiczne b!d> rady szkó ,
- rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
- uczniowie po uko)czeniu 18 roku #ycia.
2. W przypadku studentów - sami zainteresowani.
3. Do ka#dego wniosku powinny by? do !czone
dokumenty potwierdzaj!ce spe nienie kryteriów
okre lonych w regulaminie.
§6
Wymienione w § 2 i § 3 regulaminu osi!gni cia winny
by? potwierdzone przez opatrzenie ich stemplem
instytucji
oraz
stemplem
imiennym
osoby
upowaEnionej do uwierzytelniania tych osi gniBF
(dziekan, prodziekan, dyrektor szko y itp. lub osoby
dzia aj!cej z jego upowa#nienia, co uwidocznione jest
w tre ci stempla). Za potwierdzenie osi!gni ? w nauce
Komisja Stypendialna uznawa? b dzie równie#
po wiadczon!,
wy !cznie
przez
Urz!d
Gminy
w Opatówku za zgodno ? z orygina em, kserokopi
stosownych stron indeksu studenckiego, w tym
stwierdzaj!cej zaliczenie danego semestru.
§7
1. Stypendia przyznaje Wójt Gminy po zako)czeniu
procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez
powo an! w tym celu komisj stypendialn!.
2. Tryb i procedura przyznawania stypendiów zgodnie
z niniejszym regulaminem s! podawane do
wiadomo ci publicznej w szko ach, na tablicy
og osze) Urz du Gminy i pi mie "Wiadomo ci
Gminne".
3. Stypendia przyznawane s! dwa razy w roku - na
okresy pó roczne, obejmuj!ce okre lony cykl nauki
szkolnej (pó rocze - semestr). W przypadku
studentów, których obowi!zuje sesja ci!g a,
stypendium przyznawane b dzie raz w roku za ca y
rok akademicki.
4. Stypendium nie nale#y si studentowi za semestr
ko)cz!cy nauk w danej uczelni, a w przypadku
studentów, których obowi!zuje sesja ci!g a za rok
ko)cz!cy nauk w danej uczelni.
§8
Ustala si nast puj!ce terminy sk adania wniosków
o przyznanie stypendium:
I. do koIca wrze nia ka#dego roku na pierwszy okres
(pa>dziernik-luty) za wyniki osi!gni te w ostatnich
sze ciu miesi!cach przed z o#eniem wniosku.
W przypadku studentów, których obowi!zuje sesja
ci!g a za wyniki osi!gni te w ostatnim roku
akademickim przed z o#eniem wniosku (pa>dziernikczerwiec).
II. do 15 marca kaEdego roku na drugi okres:
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1) dla uczniów szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (marzec-lipiec) za wyniki osi!gni te
w ostatnich sze ciu miesi!cach przed z o#eniem
wniosku,
2) dla studentów (marzec-czerwiec) za wyniki
osi!gni te w ostatnich pi ciu miesi!cach przed
z o#eniem wniosku.
Wnioski nale#y kierowa? do Wójta Gminy Opatówek na
adres 62-860 Opatówek, Plac Wolno ci 14, wg
za !czonego wzoru. Wniosek mo#na pobra? ze strony
internetowej www.bip.opatowek.pl
***************************************

REGULAMIN UTRZYMANIA
PORZBDKU I CZYSTO>CI
Wymagania w zakresie utrzymania czysto ci i porz!dku
na terenach nieruchomo ci i na terenach s u#!cych do
u#ytku publicznego
WYCIKG
Z "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTO-CI
I PORZKDKU NA TERENIE GMINY OPATÓWEK"
1. W a ciciele nieruchomo ci zapewniaj! utrzymanie
czysto ci i porz!dku przez uprz!tanie b ota, niegu,
lodu i innych zanieczyszcze) z chodników
po o#onych wzd u# nieruchomo ci, przy czym za taki
chodnik uznaje si
wydzielon! cz ? drogi
publicznej s u#!c! dla ruchu pieszego po o#on!
bezpo rednio przy granicy nieruchomo ci; w a ciciel
nieruchomo ci nie jest obowi!zany do uprz!tni cia
chodnika, na którym dopuszczony jest p atny postój
lub parkowanie pojazdów samochodowych;
2. Uprz!tni cie i pozbycie si b ota, niegu, lodu
i
innych
zanieczyszcze)
z
przystanków
komunikacyjnych
nale#y
do
obowi!zków
przedsi biorców u#ytkuj!cych tereny s u#!ce
komunikacji publicznej; b oto, nieg, lód i inne
zanieczyszczenia
uprz!tni te
z
przystanków
komunikacyjnych oraz z dróg publicznych, nale#y
gromadzi?
poza
terenem
przystanku
komunikacyjnego w sposób nie utrudniaj!cy
zatrzymywania si
pojazdów oraz wysiadania
i wsiadania pasa#erów.
3. Obowi!zki utrzymania czysto ci i porz!dku na
drogach publicznych nale#! do zarz!du drogi. Do
zarz!du drogi nale#y tak#e:
1) pozbycie si
b ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszcze) uprz!tni tych z chodników
przez w a cicieli nieruchomo ci przyleg ych do
drogi publicznej;
2) uprz!tni cie i pozbycie si b ota, niegu, lodu
i innych zanieczyszcze) z chodników, je#eli
zarz!d drogi pobiera op aty z tytu u postoju lub
parkowania pojazdów samochodowych na takim
chodniku.
4. W a ciciele nieruchomo ci zobowi!zani s! do
uprz!tni cia b ota,
niegu, lodu i innych
zanieczyszcze) z cz ci nieruchomo ci udost pnionej do u#ytku publicznego.
5. Usuni cie b ota, niegu i lodu powinno odbywa? si
niezw ocznie po ich wyst!pieniu, natomiast innych
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zanieczyszcze) systematycznie w miar istniej!cych
potrzeb.
6. B oto, nieg i lód uprz!tni te z chodników wzd u#
nieruchomo ci nale#y pryzmowa? na chodniku przy
kraw dzi jezdni, z zachowaniem mo#liwo ci odp ywu
wody do kanalizacji w sposób nie zagra#aj!cy
istniej!cej zieleni, i nie utrudniaj!cy ruchu pieszych
i
pojazdów.
Inne
zanieczyszczenia
nale#y
umieszcza? w stosownych urz!dzeniach s u#!cych
do gromadzenia odpadów. Zmiotki z chodnika
nale#y wrzuca? do w asnego pojemnika.
7. W a ciciel nieruchomo ci zobowi!zany jest ponadto
do:
1) usuwania niezw ocznie z dachów i gzymsów
niegu, sopli i nawisów niegu stwarzaj!cych
zagro#enie dla przechodniów;
2) likwidowania
lisko ci
na
chodnikach
po o#onych wzd u# nieruchomo ci w okresie
mrozów i opadów nie#nych. Piasek z sol!
u#yte do tego celu nale#y usun!? z chodnika
niezw ocznie
po
ustaniu
przyczyn
ich
zastosowania; usuwania chwastów z terenu
nieruchomo ci powoduj!cych jej zanieczyszczanie;
8. Zabrania si w szczególno ci zgarniania b ota,
niegu, lodu i innych zanieczyszcze) na jezdni lub
urz!dzone ziele)ce
***************************************

FUNDUSZE UNIJNE
DLA SAMORZBDÓW
Informacje o skali
rodków, które Polska
otrzyma w latach 2007 - 2013 w ramach polityki
spójno ci Unii Europejskiej - ponad 67 mld euro
z funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego oraz Europejski Fundusz Spo eczny)
i Funduszu Spójno ci oraz dodatkowo 12,4 mld euro ze
rodków Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki
Rybackiej - mocno rozbudzi y oczekiwania samorz!dów
co do mo#liwo ci dofinansowania przedsi wzi ?
wa#nych dla spo eczno ci lokalnych. Dzi ki mediom
opinia publiczna niemal codziennie jest informowana
o wielko ci
rodków pomocowych, które zasil!
poszczególne sektory funkcjonowania pa)stwa, w tym
bud#ety inwestycyjne samorz!dów. Pojawiaj! si
artyku y o bardzo wymownych tytu ach, jak np.: Miliardy
p1yn2 do regionów; Euromanna dla Polski; Unia da
miliardy na drogi, ale czy Polska je wyda; Gminy nie
mog2 przegapiC szansy, jak2 daj2 unijne fundusze;
Samorz2dy musz2 odwa%nie si3gaC po /rodki na rozwój
regionalny; Polska ro/nie za unijne pieni2dze, itd. itp.
Dodatkowo, pod koniec grudnia 2007 r. Departament
Informacji
i
Promocji
Ministerstwa
Rozwoju
Regionalnego og osi , i# rozpoczyna si telewizyjna
emisja spotów, informuj!cych o Narodowej Strategii
Spójno ci i Funduszach Europejskich na lata 20072013. Odpowiednie kampanie medialne informuj!ce
o funduszach dost pnych na rozwój poszczególnych
regionów, prowadz! lub b d
prowadzi y równie#
wszystkie urz dy marsza kowskie.
Oczekiwania spo eczno ci lokalnych odno nie realizacji
w najbli#szym czasie przez samorz!dy lokalne wielu
inwestycji z wykorzystaniem dotacji unijnych wydaj! si
wi c w pe ni uzasadnione. Informacje medialne
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jednoznacznie wskazuj!, i# znaczna cz ? ze
wspomnianych powy#ej kwot trafi do samorz!dów
terytorialnych
na
finansowanie
infrastruktury
transportowej (budowa i modernizacja dróg) i ochrony
rodowiska (sie? wodoci!gowa i kanalizacyjna,
oczyszczalnie cieków), rozwój turystyki i kultury,
infrastruktur spo eczn! (szko y, baseny, szpitale, domy
kultury), popraw poziomu edukacji (finansowanie zaj ?
dodatkowych, tworzenie pracowni internetowych) oraz
aktywn! walk z bezrobociem. Wydaje si , #e wr cz nie
ma dziedziny, która nie by aby obj ta wsparciem
funduszy unijnych.
Gdy jednak zag bi? si
nieco w problematyk
dost pno ci funduszy, cz sto prawda okazuje si
zupe nie inna. Poni#ej zaprezentowano istotne
spostrze#enia dotycz!ce omawianej problematyki.
1. Pomimo,
i#
fundusze
unijne
zosta y
zaprogramowane na lata 2007-2013, to przez ca y
2007 rok nikt nie skorzysta z nowej puli rodków
i wszystko wskazuje na to, i# nie skorzysta równie#
przez pierwsze kwarta y roku 2008. Spodziewane
jest og aszanie pierwszych naborów wniosków
sukcesywnie w 2008 roku, a na niektóre typy
inwestycji dopiero w 2009. Przyczyn! tego stanu
rzeczy s! problemy i opóMnienia na najwy#szych
szczeblach administracji. Jeszcze w roku 2005
za o#enia ówczesnego Rz!du by y nast puj!ce:
- rok 2005 na przygotowanie programów
operacyjnych,
- rok 2006 na negocjacje programów z Komisj!
Europejsk! oraz przygotowanie szczegó owych
wytycznych dotycz!cych naborów,
- od 1 stycznia 2007 roku mia y rozpocz!? si
pierwsze nabory wniosków i realizacja przez
samorz!dy lokalne inwestycji z wykorzystaniem
dofinansowania unijnego.
Jednak kolejne zmiany ekip rz!dz!cych oraz d ugi
czas
na
podejmowanie
decyzji
odno nie
poszczególnych zagadnie) dotycz!cych funduszy
unijnych, przyczyni y si do tak du#ych opó>nie).
Nale#y wyra>nie podkre li?, i# opó>nienia te nie
wynikaj! z opiesza o ci samorz!dów lokalnych ani
samorz!du województwa. Od wielu miesi cy mo#na
bowiem zaobserwowa? wielkie zainteresowanie
funduszami
przez
w odarzy
samorz!dów
i pojawiaj!ce si stale pytanie KIEDY WRESZCIE
BNDK SZCZEGÓ3OWE WYTYCZNE I NABORY
WNIOSKÓW? Warto tu wspomnie?, i# Wielkopolska
jest jednym z liderów je li chodzi o stopie)
przygotowania do procesu og aszania pierwszych
konkursów.
Wszystko wskazuje na to, #e na rodki unijne
samorz!dom przyjdzie jeszcze troch poczeka?.
W celu og oszenia konkursów, a potem wyboru
projektów,
podpisania
umów
i
refundacji
poniesionych wydatków niezb dne jest jeszcze
przygotowanie i zatwierdzenie ostatecznych wersji
wielu dokumentów oraz odpowiednie przygotowanie
instytucji na poziomie centralnym i regionalnym musz!
one
dysponowa?
procedurami,
przeszkolonymi kadrami, a tak#e warunkami
lokalowymi i sprz towymi.
Na dzie) dzisiejszy nie wida? jeszcze zagro#enia
zwi!zanego z konieczno ci! zwrotu do bud#etu
unijnego niewykorzystanych funduszy w pierwszych
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latach okresu 2007-2013. Przez pierwsze 2 lata
b dzie bowiem obowi!zywa a zasada n+3
(a w kolejnych latach zasada n+2), co oznacza,
i# pula rodków zapisanych na dany rok mo#e by?
wydatkowana jeszcze przez 3 kolejne lata. Bior!c
jednak pod uwag czas potrzebny na przygotowanie
inwestycji (projekt budowlany, kosztorys, studium
wykonalno ci, pozwolenia budowlane, itd.), jej
wykonanie i rozliczenie, zaczyna wkrada? si
niepokój, czy zd!#ymy.
Tak du#e opó>nienia nios! za sob! tak#e bardzo
istotne problemy dla bud#etów samorz!dowych.
W ród podstawowych zagro#e) nale#y wymieni?
cho?by „blokowanie" pieni dzy w bud#etach
samorz!dów, czy te# szybko rosn!ce koszty
inwestycji.
2. Skala potrzeb zg aszanych przez samorz!dy
terytorialne jest ogromna. Najlepszym przyk adem
mo#e tu by? ostatni nabór wniosków na
dofinansowanie
z
funduszy
UE
inwestycji
samorz!dowych, przeprowadzony w marcu 2006
roku (Dzia anie 3.1 i 3.2 ZPORR - przede wszystkim
na gospodark wodno- ciekow! oraz drogi gminne
i powiatowe). Liczba z o#onych przez samorz!dy
wniosków w Wielkopolsce przekroczy a 300, za
funduszy wystarczy o na dofinansowanie kilkunastu
projektów, czyli dofinansowanie otrzyma co 20
wniosek. W tym miejscu nale#y podkre li?, i# rodki
przeznaczone dla samorz!dów wielkopolskich na
lata 2004-2006 zosta y rozdysponowane w ca o ci,
a i tak pokry y tylko niewielk! cz ? zg aszanego
zapotrzebowania.
Z drugiej strony, opinia publiczna jest informowana
przez
media
o
s abym
dotychczasowym
wykorzystaniu funduszy przeznaczonych dla Polski
na lata 2004-2006 i prawdopodobnej konieczno ci
zwrócenia do bud#etu Unii Europejskiej cz ci
niewykorzystanych
rodków. Warto wspomnie?
w tym miejscu, i# problem ten nie dotyczy funduszy
przeznaczonych dla samorz!dów lokalnych, lecz
przede wszystkim rodków, z których mia y by?
realizowane du#e inwestycje, cz sto zarz!dzane
centralnie.
3. Wielko F rodków tylko pozornie jest bardzo du#a.
Informowanie o globalnych kwotach, jakie b d!
przeznaczone
na
dofinansowanie
inwestycji
w Polsce, nie pokazuje realnych mo#liwo ci
pozyskania i wielko ci funduszy na okre lone
dzia ania. Dopiero przeliczenie skali
rodków
dost pnych na konkretny typ inwestycji przez liczb
potencjalnych zainteresowanych, wskazuje, jakiej
wielko ci dofinansowa) „przeci tnie" mo#na si
spodziewa?. Takie przeliczenie dla Wielkopolski
mo#e wygl!da? nast puj!co:
- Województwo wielkopolskie tworzy 35 powiatów
(w tym 31 powiatów ziemskich oraz 4 miasta na
prawach powiatu) oraz 226 gmin, czyli !cznie
261 samorz!dów lokalnych.
- Fundusze unijne na dofinansowanie budowy
i modernizacji dróg wojewódzkich w miastach na
prawach powiatu oraz dróg powiatowych
i gminnych na lata 2007-2013 osi!gn!
w Wielkopolsce !czn! kwot 76,8 mln euro, co
przy kursie 3,6z /1 euro daje wielko ? 276,5 mln
z (Dzia anie 2.2 Wielkopolskiego Regionalnego
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Programu Operacyjnego na lata 2007-2013).
Wynika z tego, i# przeci tnie dla 1 samorz!du
na inwestycje w infrastruktur
drogow!
przypada oko o 1 mln z na ca y okres 20072013. Nale#y przy tym pami ta?, #e jako
1 samorz!d do przeliczenia zaliczono zarówno
du#e o rodki - Pozna) i by e miasta
wojewódzkie, jak równie# niewielkie gminy,
licz!ce kilka tysi cy mieszka)ców. Znaj!c
rosn!ce koszty inwestycji w infrastruktur
drogow!, mo#na przewidzie?, i# kwota 1 mln z
powinna wystarczy? na gruntown! modernizacj
oko o 1-2 km drogi gminnej czy te# powiatowej.
Prawda jest bowiem taka, i# fundusze unijne
maj! mocno wspiera? jedynie autostrady i drogi
krajowe (których jest w Polsce 18,5 tys. km),
a nie drogi zarz!dzane przez samorz!dy
(których jest 360 tys. km).
- Innym przyk adem mo#e by? Dzia anie 5.2
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 - Rozwój
infrastruktury edukacyjnej, w tym kszta1cenia
ustawicznego. Z zapisów w Programie wynika,
i# b dzie mo#liwy bardzo szeroki zakres
inwestycji w baz o wiatow! zarz!dzan! przez
samorz!dy gminne i powiatowe. Wymieniono
bowiem m.in. nast puj!ce typy potencjalnych
projektów kwalifikuj!cych si
do wsparcia:
budowa, remonty i przebudowa budynków
szkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do
praktycznej
nauki
zawodu
w
szko ach
ponadgimnazjalnych
oraz
pracowni
komputerowych,
bibliotek
przyszkolnych,
obiektów sportowych (wykluczono przy tym
jednak p ywalnie, lodowiska i stadiony),
obiektów infrastruktury spo eczno-edukacyjnej
(w szczególno ci burs, internatów, sto ówek),
zakup pomocy dydaktycznych, itd. Wk ad ze
rodków unijnych na to Dzia anie wynosi
w Wielkopolsce jednak zaledwie 14 mln euro,
czyli oko o 50 mln z . Dziel!c t kwot przez
liczb
wielkopolskich samorz!dów lokalnych
otrzymamy wielko ? - oko o 200 tys. z rednio
na samorz!d na ca y okres 2007-2013. Warto
w tym miejscu nadmieni?, #e budowa cho?by
niewielkiej przyszkolnej sali gimnastycznej to
koszt rz du kilku milionów z otych.
4. Nawi!zuj!c do powy#szego punktu, nale#y jednak
pami ta?, i# #adne fundusze nie nale#! si
samorz!dom na zasadach, na przyk ad „proporcjonalnie
do
liczby
mieszka)ców".
O wszystkie dotacje b dzie trzeba „walczy?"
w konkursach. Obowi!zek taki wynika z unijnej
zasady wybierania do dofinansowania tylko
najlepszych projektów.
5. Nabory
wniosków
(konkursy)
b d!
przeprowadzane
sukcesywnie,
zgodnie
z opracowanym przez samorz!d województwa
harmonogramem. Wniosek mo#na bowiem z o#y?
wy !cznie w konkretnym terminie, w odpowiedzi na
tzw. og oszenie naboru. Pierwsze konkursy na
poszczególne typy inwestycji b d! og aszane
sukcesywnie w latach 2008-2009. Ustalono ju#,
i# w jednym naborze ka#dy beneficjent b dzie móg
z o#y? maksymalnie 1 wniosek na okre lony typ
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inwestycji (czyli np. na wybran! jedn! inwestycj
drogow!), podczas gdy w latach 2004-2006 móg
tych wniosków z o#y? dowoln! liczb .
Niewiadom! pozostaje jeszcze liczba naborów dla
poszczególnych dzia a) w kolejnych latach.
Ze wzgl du na szczup o ? rodków nie wydaje si
jednak, aby w okresie 2007-2013 by y to wi cej ni#
2 nabory na poszczególne dziedziny, np.
drogownictwo, gospodark ciekow!, itd.
6. Inwestycje samorz dów lokalnych nie s
priorytetem w ca ym systemie programowania
rozwoju kraju przy wykorzystaniu funduszy UE.
Wida? to wyra>nie, kiedy przyjrzymy si podzia owi
i kwotom zapisanym na poszczególne programy
operacyjne oraz podzia owi rodków na priorytety
w ramach konkretnych programów operacyjnych,
w tym Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. Dotyczy to nie
tylko województwa wielkopolskiego, ale tak#e
innych regionalnych programów operacyjnych.
Przyk adowo, ze wzgl du na szczup o ? rodków,
w niektórych województwach w ogóle zrezygnowano
z dotacji na drogi gminne!!! Warto w tym miejscu
wspomnie?,
i#
samorz!d
województwa
wielkopolskiego przeznaczy procentowo najwi cej
pieni dzy spo ród wszystkich regionów na wsparcie
przedsi biorstw.
Taki podzia
rodków wynika z celu g ównego
polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 20072013. Jest nim bowiem „zwi kszenie spójno ci
spo eczno-ekonomicznej powi kszonej Wspólnoty,
dla promowania harmonijnego, równomiernego
i trwa ego rozwoju Unii Europejskiej". Dodatkowo
mówi si przy tym o „koncentracji na najs abszych
regionach UE i budowaniu konkurencyjnej
gospodarki opartej na wiedzy".
Trudno jednak dopatrywa? si „nie zauwa#ania
potrzeb samorz!dów lokalnych" przez samorz!d
województwa
wielkopolskiego
przy
podziale
rodków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Wszystkie problemy
i dyskusje wynikaj z niewielkiej sumy funduszy,
jakie Wielkopolska otrzyma a na inwestycje
realizowane przez samorz dy lokalne i wielkiej
liczby wietnie przygotowanych potencjalnych
beneficjentów,
zainteresowanych
ich
pozyskaniem.
7. Nawi!zuj!c
do
problemów
poruszonych
w powy#szym punkcie, nale#y wskaza? na wielk!
dysproporcj skali funduszy unijnych kierowanych
do poszczególnych województw Polski. Rrodki dla
województw Rz!d rozdzieli
pos uguj!c si
odpowiednim wzorem, w którym znaczenie mia y
nast puj!ce
dane:
liczba
mieszka)ców
województwa, wysoko ? PKB na mieszka)ca i stopa
bezrobocia w województwie. Wynikiem takich
oblicze) jest to, i# na 1 mieszkaIca Wielkopolski
przypada najmniej „euromanny" w kraju
(podobnie jak na mieszka)ca województwa
ódzkiego
i
ma opolskiego).
Szczególn!
dysproporcj wida? w odniesieniu do województw
tzw. Polski Wschodniej, a wi c warmi)skomazurskiego,
podlaskiego,
lubelskiego,
podkarpackiego
oraz
wi tokrzyskiego.
Przyk adowo, tylko w ramach regionalnych
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programów operacyjnych województwa te otrzymaj!
w przeliczeniu na 1 mieszka)ca oko o 2-krotnie
wi cej rodków ni# województwo wielkopolskie,
a dodatkowo b d! równie# korzysta y z funduszy
niedost pnych dla Wielkopolski, jak Program
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, ze
specjalnych zapisów w programach ogólnopolskich
(np. priorytet Infrastruktura drogowa w Polsce
Wschodniej
w
Programie
Operacyjnym
Infrastruktura i >rodowisko), a tak#e Programów
Europejskiej Wspó1pracy Terytorialnej (dawniej:
Interreg).
Tak wi c informacje o tak wielkich dost pnych
rodkach na inwestycje lokalne dotycz! by? mo#e
kilku szczególnie uprzywilejowanych regionów, ale
z pewno ci! nie jest nim Wielkopolska, gdzie
o rodki na inwestycje b dzie szczególnie trudno,
a globalnie, w przeliczeniu na 1 mieszka)ca jest ich
kilkakrotnie mniej ni# w niektórych innych regionach
Polski.
8. Fundusze dla samorz!dów wielkopolskich b d!
dost pne
przede
wszystkim
w
ramach
wspominanego ju# Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego (za realizacj
którego
odpowiada samorz!d województwa) oraz krajowych
programów
operacyjnych:
Infrastruktura
i >rodowisko, Kapita1 Ludzki oraz Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Nie nale#y wi c skupia? si
wy !cznie na programie regionalnym, ale te#
poszukiwa?
mo#liwo ci
realizacji
projektów
dofinansowanych w a nie z innych >róde . Wi ksze
samorz!dy z pewno ci! wykorzystaj! szans , jak!
niesie
Program
Operacyjny
Infrastruktura
i >rodowisko. Dla mniejszych wspólnot jednak
barier! nie do pokonania b dzie minimalna wielko ?
sk adanego
wniosku,
opiewaj!ca
zgodnie
z wytycznymi cz sto na kwot minimum 20 mln z .
Z kolei mniejsze samorz!dy z pewno ci! powinny
upatrywa? swej szansy w realizacji projektów
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
przede wszystkim z zakresu gospodarki wodnociekowej oraz tzw. „Odnowy wsi".
Równie# bardzo istotne b dzie nastawienie
samorz!dów
lokalnych
do
dzia a)
kolejno
uruchamianych w ramach Programu Operacyjnego
Kapita1 Ludzki. Pomimo, i# fundusze dost pne
z tego >ród a nie s! przeznaczone na wspomaganie
inwestycji infrastrukturalnych, to z pewno ci! warto
wykorzysta? szans , jak! nios!, tym bardziej, #e te
rodki powinny by? relatywnie atwiej dost pne ni#
fundusze na dzia ania „twarde". Co warte
podkre lenia rodków przeznaczonych na
„inwestycje w ludzi", szkolenia i walkB
z
bezrobociem
w
ramach
Programu
Operacyjnego Kapita0 Ludzki w Wielkopolsce
bBdzie nominalnie wiBcej niE na inwestycje
infrastrukturalne
samorz dów
w
ramach
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego [sic!], czyli drogi, gospodark wodnociekow!, infrastruktur o wiatow!, infrastruktur
s u#by zdrowia, itd.
9. Dotacje nie bBd
równe dla wszystkich
beneficjentów, tak jak to by o w przypadku
ZPORRu w latach 2004-2006. Dotychczas
wnioskuj!c o dofinansowanie inwestycji z funduszy
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UE, samorz!d otrzymywa wsparcie na poziomie
75%
kosztów
kwalifikowanych
inwestycji
i dodatkowo bud#et pa)stwa dofinansowywa projekt
w wysoko ci 10% kosztów kwalifikowanych, wi c
ko)cowy udzia rodków w asnych dla samorz!du
pozostawa na poziomie 15%.
Aktualnie na etapie przygotowywania projektu
niezb dne b dzie wyliczanie tzw. „luki finansowej".
Oznacza to, i# koszty kwalifikowane inwestycji
nale#y pomniejszy? o bie#!c! warto ? dochodu
netto z inwestycji (Dochód netto wyst!pi, gdy
przychody z inwestycji, np. op aty za wod i cieki,
czy te# za wynajem sali gimnastycznej, przekrocz!
bie#!ce koszty utrzymania wybudowanej inwestycji,
czyli nowej sieci wodnokanalizacyjnej, czy sali)
w danym okresie odniesienia (najcz ciej b dzie to
30 lat) i dopiero od tej otrzymanej warto ci oblicza?
warto ? dofinansowania. W dalszym etapie
spowoduje to cz sto konieczno ? obni#enia
poziomu dofinansowania do oko o 60-70% kosztów
kwalifikowanych. Przy czym przyk adowo na
inwestycje w infrastruktur drogow! gmin i powiatów
zapisano w Wielkopolskim Regionalnym Programie
Operacyjnym, i# maksymalne dofinansowanie
wyniesie jedynie 50% kosztów kwalifikowanych.
10. Kolejnym problemem podczas realizacji inwestycji
zwi!zanych z ochron! rodowiska (a wi c przede
wszystkim sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni
cieków),
mo#e
okaza?
si
konieczno ?
respektowania unijnej zasady „zanieczyszczaj!cy
p aci". Zasada ta mówi o tym, i# przygotowuj!c
analiz finansow! dla takiego projektu, zaistnieje
obowi!zek uwzgl dniania w cenie pobieranej od
mieszka)ców op aty za us ugi - równie# amortyzacji
maj!tku wybudowanego dzi ki wsparciu funduszy
UE. Efektem mo#e by? znacz cy wzrost op at za
cieki.
11. System rozdzielania funduszy unijnych w latach
2004-2006 by bardzo skomplikowany, d ugotrwa y
i kosztowny, tak#e dla samorz!dów lokalnych. W
celu z o#enia wniosku aplikacyjnego, nale#a o dan!
inwestycj
ca kowicie
przygotowa?
(pe na
dokumentacja, pozwolenia budowlane, studium
wykonalno ci), a do wniosku za !czy? oko o 20
ró#nych za !czników.
Wprowadzenie
procedury
preselekcji
dla
najbli#szych naborów wniosków jest wyj ciem
naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów i ich
do wiadczeniom z okresu programowania 20042006. Cz stym przedmiotem krytyki by fakt, #e
beneficjenci ponosili zazwyczaj ogromne koszty
zwi!zane z przygotowaniem wniosku, który by
odrzucany z przyczyn natury technicznej czy
formalnej.
Preselekcja
ograniczy
to
niebezpiecze)stwo, gdy# przewiduje mo#liwo ?
uzupe nienia wniosku po rekomendowaniu go do
realizacji w wyniku oceny merytorycznej, gdy
uzyskanie dofinansowania jest ju# pewniejsze.
Beneficjenci, którzy pomy lnie przejd! preselekcj
b d! zapraszani do uzupe nienia dokumentacji (np.
z o#enia pozosta ych za !czników, uszczegó owienia
zapisów wniosku, itp.). Na tym etapie instytucja
organizuj!ca konkurs mo#e podpisa? z beneficjentem umow wst pn! okre laj!c! warunki, jakie
musi on spe ni? w celu podpisania z nim umowy
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o dofinansowanie realizacji projektu (np. termin na
przygotowanie pozosta ych za !czników czy dat
pocz!tkow! kwalifikowania kosztów, itp.).
Niewiadom! pozostaje wci!# bardzo istotna kwestia
- przyznawania dodatkowych punktów za posiadanie
przez
beneficjenta
dokumentacji
technicznej
inwestycji i pozwole) budowlanych na etapie
sk adania wniosku preselekcyjnego.
Nale#y tak#e pami ta?, i# pomimo #e posiadanie
kosztorysu inwestorskiego nie b dzie wymagane na
etapie sk adania wniosku preselekcyjnego, to jednak
koszty inwestycji i przep ywy z ni! zwi!zane
powinny by? oszacowane do ? precyzyjnie ju# we
wniosku wst pnym. Kwoty zawarte w z o#onym
nast pnie
wniosku
„pe nym"
b d
mog y
przekroczy? kwoty wnioskowane we wniosku
preselekcyjnym zaledwie o 15%. Pojawia si
równie# obawa, czy wystarczy czasu na
przygotowanie pe nego wniosku wraz ze wszystkimi
zagadnieniami
projektowymi,
pozwoleniami
rodowiskowymi
i
budowlanymi,
studium
wykonalno ci, itd. Przygotowanie du#ej inwestycji to
cz sto proces trwaj!cy znacznie d u#ej ni# 1 rok.
W zwi!zku z tym, ju# od pewnego czasu mo#na
zaobserwowa? w ród wielkopolskich samorz!dów
praktyk przygotowywania ca o ci dokumentacji,
aby na moment z o#enia wniosku preselekcyjnego
posiada? inwestycj gotow! do realizacji.
12. Podobnie jak w latach 2004-2006, prawdopodobnie
inwestycje realizowane przez samorz!dy lokalne
b d! rozliczane na zasadzie refundacji i nie b dzie
funkcjonowa system zaliczek. Koszt zaci!gni cia
kredytu na okres od dokonania p atno ci wykonawcy
inwestycji do dnia wp yni cia do bud#etu samorz!du
dotacji (cz sto wiele miesi cy) b dzie kosztem
niekwalifikowanym, czyli b dzie w 100% ponoszony
przez beneficjenta.
Podsumowuj!c powy#sze rozwa#ania, nale#y po raz
kolejny podkre li?, i# obserwuj!c skal
potrzeb
i
zaanga#owanie
wielkopolskich
samorz!dów
w ubieganiu si o rodki z Unii Europejskiej, mo#na
z pewno ci! stwierdzi?, #e nawet tak znaczne rodki
przyznane Polsce nie wystarcz! na sfinansowanie
wszystkich planowanych projektów. Jednak pomimo
tego, i# potrzeby samorz!dów wielokrotnie przekraczaj!
dost pne rodki, nie oznacza to, #e nale#y unika?
aktywno ci i nie ubiega? si o fundusze. Do „wzi cia"
w najbli#szych latach jest znacznie wi cej rodków ni#
by o w latach 2004-2006, wi c z pewno ci! wiele
inwestycji uda si przeprowadzi? z wykorzystaniem
funduszy unijnych. Nale#y jednak zdawa? sobie spraw ,
i# je li na kilka z oEonych wniosków w najbliEszych
latach otrzymamy dotacjB na choFby 1-2 duEe
inwestycje, bBdzie trzeba taki stan uznaF za sukces
a nie poraEkB!!! Teoretycznie bowiem fundusze s!
dost pne na prawie wszystkie rodzaje inwestycji
realizowane przez samorz!dy, lecz w praktyce ich skala
jest do ? mizerna, co pokaza y wyliczenia zawarte
w punkcie 3) niniejszego opracowania.
Jako pozytywny aspekt mo#na w tym miejscu wskaza?
jednak coraz cz ciej pojawiaj!c! si
praktyk
„inspiruj!cej rol
funduszy unijnych". Okazuje si
bowiem, i# w przypadku braku powodzenia przy
wnioskowaniu o fundusze na okre lon! inwestycj ,
samorz!dy zaczynaj! o niej my le? w kontek cie
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sfinansowania z w asnych rodków i cz sto ostatecznie
dochodzi do takiej realizacji.
Nale#y równie# przypomnie?, i# sfera funkcjonowania
to
nie
tylko
dzia ania
zwi!zane
samorz!du
z infrastruktur! techniczn!. Skoro dost p do takich
funduszy b dzie trudny, nale#y nieco silniej ni#
dotychczas skupi? si na projektach spo ecznych (dla
osób zagro#onych wykluczeniem, dla organizacji
pozarz!dowych, szkó , etc), realizowanych równie# przy
wsparciu funduszy unijnych. Tutaj nale#y dopatrywa? si
istotnej roli inspiruj!cej, doradczej i wspomagaj!cej
samorz!dów terytorialnych, które do tej pory cz sto nie
podejmowa y dzia a) w omawianych kierunkach,
skupiaj!c
si
wy !cznie
na
inwestycjach
infrastrukturalnych.
Nale#y równie# pami ta?, #e pomimo, i# wielkopolskie
samorz!dy terytorialne nie zostan! „zalane euromann!"
na realizacj
swoich inwestycji, to z pewno ci!
mieszka)cy ca ego kraju, w tym Wielkopolski, odczuj!
pozytywne efekty korzystania z mo#liwo ci jakie daj!
fundusze unijne. Dzi ki dotacjom unijnym powinny
zosta? przeprowadzone pot #ne inwestycje o skali
ponadregionalnej, jak inwestycje w drogi krajowe
i autostrady, transeuropejskie linie kolejowe, szko y
wy#sze, szpitale kliniczne, infrastruktur
ochrony
rodowiska, itd.
Pozytywnym echem odbije si równie# za jaki czas dla
samorz!dów
du#e
zaanga#owanie
funduszy
w inwestycje w rozwój przedsi biorstw i nowoczesne
technologie. Ich efektem powinien by? bowiem dalszy
spadek bezrobocia i wzrost podatków (w tym podatków
lokalnych) p aconych przez firmy.
Ostatni! konkluzj! jest problematyka „my lenia
strategicznego" w samorz!dach. Pojawienie si bowiem
funduszy strukturalnych przyczyni o si
cz sto do
zmiany kierunku my lenia o problemach rozwoju
samorz!du strategicznego i planowanych inwestycjach.
Wiele samorz!dów skupi o si
na poszukiwaniu
potencjalnie dost pnych funduszy zewn trznych na
inwestycje, a po znalezieniu takiego potencjalnego
>ród a pojawia a si my l „skoro na takie inwestycje s!
potencjalnie dost pne
rodki zewn trzne, wi c
zastanówmy si co z tej dziedziny by oby do zrobienia
w naszej wspólnocie i przygotujmy odpowiedni wniosek".
Potencjalnie dost pne rodki zewn trzne zacz y wi c
generowa? potrzeby samorz!du. Kanony zarz!dzania
strategicznego wskazuj! jednak inn! drog
do
d ugoterminowego sukcesu - najpierw identyfikujmy
potrzeby (aktualna i realna strategia rozwoju oraz
„porz!dny" wieloletni plan inwestycyjny), a dopiero
nast pnie poszukujmy >róde finansowania naszych
planów inwestycyjnych.
Poruszone powy#ej problemy s! jedynie nawi!zaniem
do wybranych zagadnie), a szczegó owa analiza ca ego
systemu funkcjonowania funduszy unijnych wymaga aby
opracowania, znacz!co wykraczaj!cego poza zakres
niniejszej publikacji. Poza tym, wg stanu na pocz!tek
stycznia 2008 roku, pozostaje jeszcze wiele
niewiadomych odno nie ostatecznego kszta tu ró#nych
wytycznych dotycz!cych funkcjonowania systemu
funduszy unijnych w Polsce w latach 2007-2013.
Waldemar Pruss
Konsultant ds. projektów europejskich
Wielkopolski O rodek Kszta cenia
i Studiów Samorz dowych w Poznaniu
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WIADOMO>CI SZKOLNE
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Andrzejkowy prezent dla uczniów
24 listopada 2007 roku odby si
bal
andrzejkowy zorganizowany przez Rad
Rodziców
Gimnazjum w Opatówku. Cieszy si on ogromnym
powodzeniem w ród ca ej spo eczno ci lokalnej. Mamy
naszych uczniów pod kierunkiem pani Ma gorzaty
Jarczewskiej zadba y o wy mienite menu. Zabawa by a
równie wspania a. Balow! atmosfer
stworzy a
doborowa muzyka, która zagrzewa a do ta)ca a# do
bia ego
rana.
Pl!sy
andrzejkowe
dostarczy y
uczestnikom wielu rado ci. Na twarzach wszystkich
malowa o si
zadowolenie z tak kunsztownie
przygotowanego balu.
Wspania ym pomys em by o wkomponowanie
w tok zabawy loterii fantowej, a tak#e walczyka
czekoladowego. Go cie ochoczo wzi li udzia w owych
atrakcjach wieczoru. Uzyskany dochód z balu zosta
przeznaczony na zakup sprz tu nag a niaj!cego dla
gimnazjum w Opatówku.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej
placówki serdecznie dzi kuj! Radzie Rodziców pod
przewodnictwem pani Magdaleny K ysz i pani Barbary
Michalak za trud w o#ony w przygotowanie wspania ej
uroczysto ci andrzejkowej. Jednocze nie chcieliby my
z o#y? podzi kowania wszystkim, którzy przyczynili si
do zorganizowania balu, a w szczególno ci mamom
naszych uczniów.

Zakupiony
sprz t
nag a niaj!cy
pozwoli
u wietni? i uatrakcyjni? wszystkie nasze uroczysto ci
szkolne, a tym samym wzbogaci proces dydaktyczno wychowawczy. Zapewne sprz t ten b dzie s u#y? przez
wiele lat dzieciom ucz szczaj!cym do Gimnazjum
w Opatówku.
Jeszcze raz wszystkim bardzo dzi kujemy
i cieszymy si , #e w ród spo eczno ci lokalnej
Opatówka s! ludzie, którym sprawy szko y nie s!
oboj tne. Szczególne wyrazy wdzi czno ci sk adamy:
- Wójtowi Gminy Opatówek p. Sebastianowi
Ward ckiemu
- Prezesowi OSP p. Krzysztofowi Karolewskiemu
- Prezesowi GSSCH p. Eleonorze Gieszczy)skiej
- Firmie "Jutrzenka" S.A.
- Firmie "Nestle Winiary"

Wiadomo ci Gminne

-

Dyrektorowi p. Jerzemu Marciniakowi i pracownikom
Muzeum Historii Przemys u
p. G. Rlesi)skiemu, pp. J. H. Menclom, pp. G. T.
Bron , pp. H. M. Ma oburskim, pp. A. R.
Wojcieszakom, p. Maik, pp. I. A. Stempniewskim,
pp. L. K. Pieturom, pp. M. R. Prusom, p. I. Grzesiak,
pp. E. M. Kusiom, pp. R. Z. Gabarskim, pp. E. R.
Ka>mierczakom,
pp.
M. A.
Rutowiczom,
p. R. Sobczak, pp. G. M. Faworskim, pp. Z. J.
Dziubkom, p. A. Laskowskiej, p. B. Chojnackiej, pp.
M. W. Sowom, p. P. Jarczewskiemu, pp. M. K.
Roma)czykom, p. E. Wojciechowskiej i p. J. Litwin.

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

**********
SZKO3A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Dzia ania proekologiczne

W naszej szkole od wrze nia realizujemy ró#ne
dzia ania maj!ce na celu u wiadamianie uczniów, #e
nale#y dba? o swoj! ma ! ojczyzn - jak! jest
Opatówek. Zach camy do troski o swoje rodowisko i do
segregowania odpadów w celu ich powtórnego
wykorzystania. Wszystkim zale#y, #eby miejscowo ?,
w której mieszkamy by a czysta, nieza miecona, #eby
oszcz dza? energi , zmniejszy? zu#ycie surowców.
Dlatego przyst!pili my do zbierania puszek. Dzi ki
aktywnemu w !czaniu si uczniów w akcj ju# w na
pocz!tku grudnia mogli my przekaza? do punktu skupu
z omu 51 kg zebranych puszek aluminiowych. Uzyskane
pieni!dze przeznaczone zostan! na potrzeby uczniów.
Akcja trwa? b dzie do marca, mamy nadziej , #e coraz
wi cej osób w !czy si w zbiórk puszek, której cel jest
godny zaanga#owania.
Du#ym zainteresowaniem cieszy si równie#
konkurs na najpi kniejsz! ozdob choinkow! z metalu.
Uczniowie klas I - VI wykazali si pomys owo ci!
i wykonali przepi kne ozdoby choinkowe, które teraz
zdobi! choinki ustawione na szkolnym korytarzu.
Wykonawcy najciekawszych ozdób zostali nagrodzeni.
Metaliczny blask ozdób przyci!ga wzrok dzieci, które
w czasie przerw podziwiaj! dzie a swoje i swoich
kole#anek oraz kolegów. Wystarczy pomys i nawet
z odpadów mo#na zrobi? co interesuj!cego. Zbieramy
równie# odpady niebezpieczne - zu#yte baterie.
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i przedszkoli na zaj cia zwi!zane z bezpiecze)stwem
ruchu drogowego.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Sierzchowie
Alina 3aIduch

"Ca a Polska czyta dzieciom"
W dniu 11 stycznia br. w Szkole Podstawowej
w Sierzchowie mieli my zaszczyt go ci? kolejn! znan!
posta? z gminy Opatówek Sekretarza p. Krzysztofa
Dziedzica. Mi o nam by o wys ucha? czytanej bajki
"O Janku Drewniaczku", a tak#e opowiadania ksi dza

Mamy nadziej , #e dzi ki takim dzia aniom
b dzie wzrasta? wiadomo ? ekologiczna naszych
uczniów. Dzi kujemy wszystkim nauczycielom, uczniom
i rodzicom, którzy bior! aktywny udzia w akcji.
Pami tajmy, #e chroni!c przyrod , chronimy samych
siebie.
Lidia Antczak, Aneta Cyl,
Agnieszka KaMmierczak, Marta Zió kowska

**********
SZKO3A PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE
Baw siB bezpiecznie!

Twardowskiego. Wszyscy uczniowie z wielkim
zadowoleniem ws uchiwali si i dostrzegli umiej tno ?
nawi!zywania kontaktu czytaj!cego ze s uchaczem.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Sierzchowie
Alina 3aIduch

Nasza cegie ka dla Wielkiej Orkiestry -wi tecznej
Pomocy
Uczennice Szko y Podstawowej w Sierzchowie:
Lidia Gonera i
Adrianna
Bardowska zosta y
wolontariuszkami Fundacji Jurka Owsiaka. Za zgod!
dyrektor szko y w pi!tek 11 stycznia 2008r. dziewcz ta
kwestowa y na terenie szko y. Dzi ki obywatelskiej
postawie naszych uczniów spo eczno ? Sierzchowa

W dniu 10 grudnia 2007r. Szko a Podstawowa
w Sierzchowie otrzyma a od Wojewódzkiego O rodka
Ruchu Drogowego w Kaliszu reprezentowanego przez
dyrektora Stanis awa Piotrowskiego zestaw edukacyjno odblaskowy „Serduszko na drog ” dla oddzia u
przedszkolnego. Przekazanie zestawu edukacyjnego
odby o si
w obecno ci przedstawiciela organu
prowadz!cego Pana Arkadiusza Xa)ducha, dyrektora
Szko y Podstawowej w Sierzchowie Pani Aliny Xa)duch,
nauczycielki oddzia u przedszkolnego Pani Magdaleny.
Zestaw edukacyjny zosta zademonstrowany
dzieciom, które aktywnie uczestniczy y w pokazie
z wielkim zaanga#owaniem oraz u miechem wciela y si
w rol
pojazdów drogowych, znaków drogowych
i policjantów.
Dyrekcja Szko y Podstawowej w Sierzchowie
zaprasza
dzieci
z
oddzia ów
przedszkolnych

Wiadomo ci Gminne

w !czy a si w zbiórk pieni dzy z okazji XVI Fina u
Wielkiej Orkiestry Rwi!tecznej Pomocy.
Bogumi a Kwa niewska
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ZESPÓ3 SZKÓ3 W RAJSKU
Jase ka
Jak co roku w naszej szkole przed Rwi tami
Bo#ego Narodzenia uczniowie przedstawili jase ka
bo#onarodzeniowe.

Osi gniBcia uczniów w konkursach
Uczniowie z Zespo u Szkó w Rajsku bardzo
ch tnie bior! udzia i odnosz! sukcesy w ró#nych
konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
Uczennica klasy III gimnazjum Paulina Nowicka
ma ju# na swoim koncie wiele wyró#nie) w konkursach
literackich. Ostatnio uda o jej si
pokona? wielu
konkurentów i dosta? si
do II etapu konkursu
poetyckiego pt.: Moje pierwsze wiersze organizowanego
przez wydawnictwo Wiking. Natomiast nasi sportowcy
ze
szko y
podstawowej
(w
sk adzie:
Robert
Ka>mierczak, Przemek Perskawiec, Micha Bach,
Damian Jeziorski, Bartek Filipak, Mateusz B aszczyk,
Maciek Pawlak, Mateusz Nowak, Norbert Miko ajczyk
i Miko aj Trwanik) zdobyli niedawno Mistrzostwo Powiatu
w koszykówce ch opców i awansowali do dalszej fazy
rozgrywek na szczeblu by ego woj. kaliskiego.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i #yczymy dalszych
sukcesów.
Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku
Honorata Wolniaczyk

**********
Nad powodzeniem imprezy czuwa a p. El#bieta
Wosiek.
Opraw
muzyczn!
przygotowa
p. Damian Pyrek. Dzieci przybli#y y swoim kolegom
i
kole#ankom
oraz
Szanownym
Go ciom
przedstawicielom
organu
prowadz!cego
szko
(p. Arkadiuszowi Xa)duchowi - dyrektorowi Zespo u
Ekonomiczno - Administracyjnego Szkó i p. Stanis awowi Kusiowi - Wiceprzewodnicz!cemu Rady Gminy
Opatówek, Przewodnicz!cemu Komisji O wiaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia oraz Zast pcy Przewodnicz!cego
Komisji Bud#etu, Finansów, Za o#e) i Planów
Gospodarczych oraz Porz!dku Publicznego) wydarzenia
sprzed 2000 lat po !czone ze wspó czesno ci!.

Na scenie pojawi y si anio ki, dzieci z ró#nych
kontynentów, pastuszkowie i Rwi ta Rodzina. W a nie
takie uroczysto ci wyzwalaj! w nas ducha wi!t.
Na tym si jednak nie ko)czy radosne prze#ywanie
narodzin Pana Jezusa. Po
wi tach - w dniu
30.12.2007r. w sali gimnastycznej Zespo u Szkó
w Rajsku odby y si tak#e Jase ka dla samotnych. Dzieci
wyst puj! równie# w Przegl!dzie Jase ek w Chlewie.
Nale#y nadmieni?, #e w ubieg orocznym przegl!dzie
nasza szko a otrzyma a wyró#nienie.
Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku
Honorata Wolniaczyk
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ZESPÓ3 SZKÓ3 W T3OKINI WIELKIEJ
"I Ty moEesz zostaF w. Miko ajem"

Od kilku lat brali my udzia w akcjach
charytatywnych na rzecz dzieci niepe nosprawnych oraz
ci #ko chorych wykonuj!c kartki
wi!teczne, ze
sprzeda#y których pieni!dze by y przekazywane na ich
leczenie, rehabilitacj lub sprz t ortopedyczny. W tym
roku szkolnym postanowili my po raz kolejny wykona?
kartki wi!teczne, a za pozyskane fundusze zakupi? gry
dydaktyczne i odtwarzacz DVD dla wietlicy szkolnej.
Serdecznie dzi kujemy wszystkim uczestnikom
naszej akcji "I Ty mo#esz zosta? w. Miko ajem",
tj. rodzicom, nauczycielom, uczniom i mieszka)com za
aktywny udzia .
Uczniowie i wychowawca
wietlicy szkolnej - Renata Szlenkier

"Spotkania wigilijne”
W tradycji wspania e jest, #e przechowuje
w sobie pami ? dawnych dni, utrwala to, co
najpi kniejsze i najszlachetniejsze, tak#e ludzkie
uczucia. Zabiegani, zapracowani, zaabsorbowani
w asnymi sprawami nie zawsze mamy czas, by je sobie
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okaza?. S! jednak takie dni, kiedy zatrzymujemy si na
chwil , by dostrzec obok siebie drugiego cz owieka,
spojrze? w g !b siebie, zaduma? si nad #yciem. Te dni
to Rwi ta Bo#ego Narodzenia.

#yczliwo ? i pokój wejd! w Wasze serce i przynios!
Wam spokój" otrzymali wi!teczne stroiki, wykonane
przez uczniów.
Dyrektor i nauczyciele
Zespo u Szkó w T okini Wielkiej

Uroczysta akademia
00
W dniu 21.12.2007r. o godzinie 11
dla
spo eczno ci szkolnej odby a si uroczysta akademia,
na której
wi!teczne #yczenia: Pani Dyrektor,
nauczycielom, pracownikom szko y i uczniom z o#yli
zaproszeni go cie, tj. p. Krzysztof Dziedzic - Sekretarz
Gminy Opatówek, p. Stanis aw Ku
- z-ca
Przewodnicz!cego Rady Gminy i przewodnicz!cy
Gminnej Komisji O wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia,
ks. Jacek Paczkowski - Proboszcz Parafii T okinia,
p. Ma gorzata Kisiela - Przewodnicz!ca Rady Rodziców.
My równie# do !czamy si do tych #ycze), mówi!c
s owami poety:

W zwi!zku z tym, zgodnie z tradycj!, po raz
kolejny uczniowie naszej szko y przygotowali monta#
s owno-muzyczny
po !czony
z
prezentacj!
multimedialn! na uroczysto ?
rodowiskow! dla
cz onków Ochotniczej Stra#y Po#arnej w T okini Wielkiej
i ich rodzin.

"We> do r ki op atek,
Cho?by nawet nie mia go z kim dzieli?
I #ycz szcz cia ca emu wiatu,
Niech si wszystkie serca rozwesel! !"
Dyrektor i nauczyciele
Zespo u Szkó w T okini Wielkiej

"Poczytaj mi Mamo!"
W minionym roku szkolnym w ramach akcji
"Bajka jest dobra na wszystko" dla uczniów oddzia u
przedszkolnego oraz klas I - III szko y podstawowej
zaproszone babcie czyta y dzieciom bajki.

Kolejne spotkanie wigilijne odby o si w dniu
00
19.12.2007r. o godz. 17 w Zespole Szkó w T okini
Wielkiej. By to "Wieczór Kol d", w którym wzi li udzia
przedstawiciele w adz lokalnych, radni, mieszka)cy oraz
rodzice naszych uczniów. Program spotkania obejmowa
cz ? artystyczn! "Przyjmijmy aski jakie on nam niesie:
mi o ?, rado ?, cisz …", przygotowan! przez uczniów
szko y podstawowej i gimnazjum, która wprowadzi a
uczestników spotkania w nastrój zbli#aj!cych si wi!t.
Dzielenie si op atkiem zapocz!tkowa a Pani Dyrektor
Teresa Kobierska, a dalsza cz ? wieczoru przebieg a
na wspólnym kol dowaniu, przy herbatce i wi!tecznym
cie cie przygotowanym przez Rad
Rodziców.
Zaproszeni go cie oprócz #ycze) "Niech mi o ?,

Wiadomo ci Gminne
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W bie#!cym roku szkolnym, tj. 2007/2008
o udzia w niej poprosi y my mamy naszych uczniów.
Popularyzacja wiata bajek, ich warto ci, uczucia to cel
ona du#ym
akcji, któr! prowadzimy. Cieszy si
zainteresowaniem, bo "có# mo#e by? bardziej cennego
od codziennych spotka) z m!drymi ksi!#kami".
Serdecznie dzi kujemy wszystkim Mamom,
tj. p. Magdalenie Misiak, p. Kindze Jopek i p. Katarzynie
Rychter, które po wi ci y dzieciom swój czas.
Koordynatorzy akcji:
Renata Szlenkier, Marlena Pilarczyk

***************************************

WIGILIA 2007

Przemys u Cukierniczego "Jutrzenka" w Kaliszu, Firm
"Kris” pp. K. G. Olczaków i Pani! Halin Sroczy)sk!.
Gospodarzem Kolacji Wigilijnej by p. Sebastian
Ward cki - Wójt Gminy Opatówek. Z podopiecznymi
i dzie?mi ze wietlic spotkali si samorz!dowcy gminy
Opatówek - p. Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy,
p. Stanis aw Ku - Wiceprzewodnicz!cy Rady Gminy,
p. Pawe B!kowski - Wiceprzewodnicz!cy Rady Gminy;
a tak#e p. Halina Sroczy)ska.
spotkania
u wietni y
"Jase ka"
Wspólne
przygotowane przez dzieci ze Szko y Podstawowej
w Opatówku i dzieci ze Rwietlicy Rrodowiskowej
"S oneczko" w Opatówku.
Zak ad Cukierniczy pp. J. H. Menclów
z Opatówka by sponsorem imprez, za co serdecznie
dzi kujemy.

***************************************

OGHOSZENIA
Dyrektor i Rada Rodziców przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej
zapraszaj! na bal karnawa owy, który odb dzie si dnia 2 lutego 2008
r. w sali OSP T okinia Wielka. Koszt balu 150 z od pary. Gra? b dzie
zespó "Retro". Zapisy na bal przyjmuje p. Ma gorzata Kisiela
i p. Barbara Dubiel. Telefony kontaktowe: (0-62) 761-43-21, (0-62)
761-44-42.
**********
00

W dniu 17.12.2007r. o godzinie 13 w Gminnym
O rodku Kultury w Opatówku odby a si Kolacja
Wigilijna dla dzieci ze Rwietlicy Rrodowiskowej
"S oneczko” w Opatówku oraz dla dzieci ze wietlic
w Che mcach i T okini Wielkiej.

Gminna
Komisja
Rozwi!zywania
Problemów
Alkoholowych
w Opatówku informuje, #e posiedzenia komisji w roku 2008 odbywa?
si b d! dnia 20-tego ka#dego miesi!ca. W przypadku wyst!pienia
dnia wolnego od pracy, posiedzenie komisji odb dzie si w
poprzedzaj!cy pi!tek.
Osoby dotkni te chorob! alkoholow! i ich rodziny oraz wszyscy
zainteresowani problemem uzale#nienia mog! zg asza? si na
posiedzenie komisji w godz. od 1630 do 1730 - Urz!d Gminy
w Opatówku sala posiedze) I pi tro.
GKRPA w Opatówku
**********
GOK w Opatówku og asza nabór osób zainteresowanych nauk! j zyka
niemieckiego. Informacji udziela i zapisy przyjmuje GOK do dnia
10 lutego br.
**********

00

Natomiast w dniu 20.12.2007r. o godzinie 12
w Gminnym O rodku Kultury w Opatówku na wspólnej
Kolacji Wigilijnej spotkali si podopieczni Gminnego
O rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku. Zaproszone
zosta y
osoby
niepe nosprawne
z
rodzicami
i opiekunami, osoby samotne, chore.
Tradycyjne potrawy i op atek po wi ci prefekt
parafii Opatówek ks. Marcin Za #ny, a na
udekorowanych
wi!tecznie sto ach podano sos
grzybowy z kasz!, kapust z grochem, makie ki, kompot
z suszonych owoców, sma#on! ryb ,
ledzie
w mietanie, ledzie w oleju, ciasto i s odycze.
Nie zabrak o równie# szczodrego Rw. Miko aja
z paczkami dla dzieci ufundowanymi przez Zak ad
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Doradztwo dla rolników w zakresie dotacji UE. Je li:
prowadzisz firm lub dopiero zamierzasz za o#y? firm
op acasz sk adki w KRUS nie krócej ni# 12 miesi cy
nie pobierasz renty strukturalnej lub nie ubiegasz si o ni!
na gospodarstwo rolne, w którym pracujesz pobierane by y
dop aty bezpo rednie
mieszkasz i prowadzisz lub zamierzasz prowadzi? firm
w miejscowo ci do 5 tys. mieszka)ców
nie uko)czy e 60 roku #ycia
Na pocz!tku 2008 r. b dziesz móg si ubiega? o bezzwrotn! dotacj
z Unii Europejskiej na zakup nowych rodków transportu i nowych
maszyn i urz!dze) w wysoko ci nie wi kszej ni# 100 tys. z otych.
Wa#ne: Osoby, które nie posiadaj! firmy maj! obowi!zek za o#enia jej
dopiero po otrzymaniu decyzji przyznaj!cej dotacj UE.
Agencja Doradcza POLEURO oferuje pomoc przy opracowywaniu
wniosków o dotacje ze rodków Unii Europejskiej. Jeste my firm!
dzia aj!c! w bran#y doradczej od 4 lat. Zdobyli my du#e
do wiadczenie w pozyskiwaniu funduszy przedakcesyjnych Unii
Europejskiej oraz funduszy poakcesyjnych UE.
Kontakt: Anna Truszkowska, tel./faks (0-87) 643-51-77, e-mail:
truszkowska.poleuro@wp.pl
**********
PZU SA w Kaliszu zatrudni przedstawicieli na teren gmin: Blizanów,
Ceków, Godziesze, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn. Melazków.
Kontakt: Inspektorat PZU SA w Kaliszu. al. Wojska Polskiego 173,
pok.17, tel. 601-231-561, e-mail: enogaj@pzu.pl
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Agencja Ubezpieczeniowa grupy PZU SA znajduj!ca si w Agencji
PKO BP zaprasza od poniedzia ku do pi!tku w godz. 830 - 1630, sobota
830 - 1145. oraz poza godzinami otwarcia agencji pod nr tel. 792-202650. Rwiadczymy us ugi w zakresie zawierania:
obowi!zkowych ubezpiecze) komunikacyjnych OC
ubezpiecze) AUTOCASCO oraz NNW pojazdów
kompleksowych ubezpiecze) domów i mieszka)
kompleksowych ubezpiecze) na wyjazd za granic
otwartego funduszu emerytalnego "Z ota Jesie)" OFE
Przyjmujemy blankiety op at komunikacyjnych, rolnych bez
dodatkowych op at.
**********
Biuro rachunkowe, Opatówek, Poniatowskiego 8, tel. (0-62) 76-18-170,
693-777-309, 608-495-048 wiadczy us ugi w zakresie:
prowadzenia ksi!g przychodów i rozchodów
rozliczenia podatku VAT
rozlicze) z ZUS i Urz dem Skarbowym
VAT w rolnictwie
**********
Agencja Ubezpieczeniowa Grupy PZU Daria S owik wiadczy us ugi
w zakresie zawierania oraz obs ugi:
obowi!zkowych ubezpiecze) komunikacyjnych OC,
obowi!zkowych ubezpiecze) gospodarstw rolnych,
dobrowolnych ubezpiecze) komunikacyjnych AC i NNW,
kompleksowe ubezpieczenie firm,
ubezpiecze) odpowiedzialno ci cywilnej (OC) w #yciu prywatnym,
zawodowym, przewo>nika itp.,
ubezpiecze) nast pstw nieszcz liwych wypadków
kompleksowe ubezpieczenie osób wyje#d#aj!cych za granic ,
kompleksowych ubezpiecze) gospodarstw rolnych,
ubezpiecze) upraw rolnych i zwierz!t gospo-darskich,
oraz ka#dego innego ubezpieczenia oferowanego przez PZU
S.A., a tak#e oferowane przez PZU Mycie S.A.
otwarty Fundusz Emerytalny "Z ota Jesie)"
Indywidualne Konto Emerytalne
ubezpieczenia na #ycie i do#ycie
ubezpieczenia posagowe,
grupowe ubezpieczenia dla w a cicieli firm i ich pracowników,
fundusze Inwestycyjne PZU
Doje#d#am do miejsca wskazanego przez klienta. Prosz o kontakt
pod nr telefonu 602-820-212

Modernizacja gospodarstw rolnych jest tylko jednym
z dzia a) programu PRO W 2007-2013 skierowany do mieszka)ców
wsi i ma ych miast. W niedalekiej przysz o ci powstan! te# inne
dzia ania z mo#liwo ci! dofinansowania inwestycji na obszarach
wiejskich (m.in. M ody rolnik, Ró#nicowanie w kierunku dzia alno ci
nierolniczej,
Renty
strukturalne,
Tworzenie
i
rozwój
mikroprzedsi biorstw i inne).
W zwi!zku z powy#szym, Szanowny kliencie Banku Spó dzielczego
Ziemi Kaliskiej, je#eli:
jeste zainteresowany dofinansowaniem inwestycji w Twoim
gospodarstwie lub dzia alno ci gospodarczej ze rodków Unii
Europejskiej,
masz sprecyzowany pomys na przeprowadzenie inwestycji albo
potrzebujesz porady co móg by zmieni? na lepsze w Twoim
gospodarstwie,
chcesz skorzysta? z funduszy pomocowych Unii Europejskiej
chcesz wiedzie? na co mo#esz przeznaczy? rodki pomocowe
Unii Europejskiej
chcesz wiedzie? jak przygotowa? wniosek, gdzie go z o#y? i jakie
warunki w tym zakresie musisz spe ni?
Zapytaj w najbli#szym oddziale banku o pomoc jak! w tym zakresie
pe ni dla Ciebie specjalista do spraw doradztwa unijnego Banku
Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej i skorzystaj z tej pomocy.
1.

Zestawienie informacji do dzia ania Modernizacja gospodarstw
rolnych
dane osobowe
czy gospodarstwo jest wspó w asno ci!
powierzchnia gospodarstwa rzeczywi cie u#ytkowana
koszty produkcji i przychody w gospodarstwie
informacja o wykszta ceniu wnioskodawcy
wielko ? kwot, limitów produkcji obj tych kwotowaniem
limit obecny
limit planowany
okre lenie ce u do zrealizowania (np, zakup maszyn,
budowa itp.)
okre lenie czasu na realizacj zaplanowanego celu
planowane koszty operacji
informacja
o
pozyskanych
dotychczas
rodkach
z programów SPO 2004-2006 lub PROW 2007-2013

2.

Zestawienie
informacji
do za !cznika
Plan
Rozwoju
Gospodarstwa:
informacja o klasach gleb
rodzaje zasiewów (w roku poprzedzaj!cym, obecnym i plany
na kolejne 5 lat)
wielko ? i struktura stada zwierz!t (w roku poprzedzaj!cym,
obecnym i plany na kolejne 5 lat)
dzia y specjalne produkcji rolnej, ro linnej b!d> zwierz cej
je li wyst puj! (ilo ciowo stan w roku poprzedzaj!cym,
obecnym i plany na kolejne 5 lat)
informacja o posiadanych maszynach i urz!dzeniach
w gospodarstwie
informacja o posiadanych budynkach i budowlach b d!cych
w asno ci!
zestawienie kosztów ponoszonych w gospodarstwie

3.

Zestawienie
dokumentacji
do
dzia ania
Modernizacja
gospodarstw rolnych:
ksero dowodu osobistego
dokument potwierdzaj!cy posiadane kwalifikacje zawodowe
wyci!g z ksi!g wieczystych
oferta na zakup lub wykonanie zadania
dokumenty potwierdzaj!ce spe nienie wymaga) w zakresie
ochrony rodowiska, higieny i warunków utrzymania zwierz!t
- je li takie by y wydane
dokumentacja funkcjonalno - przestrzenna (rozmieszczenie
budynków)
przedwst pna umowa z odbiorc! na zbycie ca o ci
wytworzonej produkcji
wypis z rejestru gruntów je#eli wnioskodawca nie ubiega si
o p atno ci bezpo rednie albo nast!pi y zmiany
w asno ciowe od momentu ostatnio sk adanego wniosku
kosztorys inwestorski (w przypadku robót budowlanych
obj tych dofinansowaniem)
pozwolenie na budow (patrz jw.)
zg oszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (patrz jw.)
wniosek o p atno ci obszarowe lub informacja o powierzchni
dzia ek ewidencyjnych wchodz!cych w sk ad gospodarstwa

**********
Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej - informacja dla klientów
Pragniemy poinformowa?, klientów Banku Spó dzielczego
Ziemi Kaliskiej o mo#liwo ci skorzystania z pomocy w zakresie
doradztwa na temat funduszy unijnych oraz pomocy przy wype nieniu
wniosku.
W obecnej chwili nie mo#na sk ada? wniosków do
wi kszo ci dzia a), które maj! ruszy? w przysz o ci. Realia s! jednak
takie, #e po og oszeniu rozporz!dzenia dotycz!cego rozpocz cia
aplikacji do konkretnego dzia ania jest tylko 14 dni na sporz!dzenie
i sk adanie wniosków.
W zwi!zku z tym proponujemy wype nia? te wnioski ju# teraz
tak, aby w momencie og oszenia terminu przez Ministerstwo Rolnictwa
zainteresowane osoby mia y ju# przygotowan! wst pn! wersj
wniosku.
Najwi kszym zainteresowaniem cieszy si
dzia anie
Modernizacja gospodarstw rolnych i w przypadku tego dzia ania
sk adanie wniosków odbywa si w bardzo krótkim czasie. Poniewa# do
tego dzia ania s! dost pne wzory wniosków obowi!zuj!ce
w poprzedniej edycji (one mog! si nieco zmieni?) w oparciu o te
wnioski zamierzamy wype nia? (nieodp atnie) wst pne wersje
dokumentów aplikacyjnych, które b dzie mo#na wykorzysta?, kiedy ju#
zostanie og oszony kolejny nabór. W zwi!zku z powy#szym wszystkie
osoby zainteresowane sk adaniem wniosku o dofinansowanie
inwestycji w swoim gospodarstwie z wykorzystaniem rodków
z dzia ania "Modernizacja..." ju# dzi prosimy o zg oszenie takiej ch ci
do pracownika w najbli#szym oddziale banku lub kontakt telefoniczny
ze specjalist! do spraw doradztwa unijnego Banku Spó dzielczego
Ziemi Kaliskiej pod nr (062) 767-80-57.
Poni#ej przedstawiamy zestawienie niezb dnych informacji
i dokumentacji jakie trzeba posiada? chc!c przyst!pi? do wype niania
wniosku do dzia ania Modernizacja gospodarstw rolnych. Dobrze
by oby, aby osoba chc!ca skorzysta? z pomocy przy wype nieniu
wniosku na umówione spotkanie przyby a ju# ze zgromadzonymi
informacjami zawartymi w punkcie 1 i 2 za !cznika.
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Informacje do wniosku (punkt 1) i do Planu Rozwoju Gospodarstwa
(punkt 2) s! niezb dne do przygotowania wniosku natomiast

str. 17/18

dokumentacja o której mowa w punkcie 3 b dzie potrzebna dopiero
w momencie sk adania wniosku po og oszeniu przez Ministerstwo
Rolnictwa naboru wniosków do dzia ania "Modernizacja...".
**********
Firma GF - Gra#yna Faworska w Opatówku, Plac Wolno ci 10
informuje, #e wychodz!c naprzeciw naszym Klientom, w Punkcie
LOTTO mo#na op aci? rachunki m.in. ZUS, KRUS, US, telefony
stacjonarne i komórkowe, energi , gaz, czynsz oraz inne
zobowi!zania finansowe. Pobieramy niskie prowizje. Ponadto mo#na
zawrze? umow szybkiej po#yczki gotówkowej bez BIK-u, decyzja
kredytowa w 15 minut bez op at. W naszej ofercie mamy równie#
kredyt hipoteczny, samochodowy, konsolidacyjny, leasing, factoring
oraz karty kredytowe. Zajmujemy si równie# pomoc! prawn! osobom
poszkodowanym w wypadkach w ostatnich 10 latach, których
ubezpieczyciel lub inny podmiot odpowiedzialny nie wyp aci
odszkodowania lub je zani#y . Nie pobieramy #adnych wst pnych
op at.
**********
Doskonalenie umiej tno ci czytania tekstów ze zrozumieniem,
wyszukiwania informacji w tek cie, konstruowania ró#nych form
wypowiedzi pisemnej; przygotowanie do sprawdzianu w szkole
podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów
humanistycznych. Tel. 508-142-902 (w godz.1500 - 1700).
**********
J zyk polski - korepetycje, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego,
matury. Telefon (0-62) 761-94-13, 602-878-035.
**********
IVO PLAST Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego w Opatówku,
ul. Dziubi)skiego 1a. Polecamy w sprzeda#y: artyku y spo#ywcze sieci
ARO, artyku y AGD, artyku y chemiczne, papiernicze, szkolne, kwiaty
sztuczne, znicze i wiece, opakowania, folie. Zapraszamy w dniach
i godz.: pon.-pt.: 800 - 1900, sobota: 800 - 1600.
**********
Informuj , #e hurtownia odzie#owa w T okini Ko cielnej zosta a
przeniesiona z ul. Uko nej 6 na ul. Ko cieln! 58. Zapraszamy. HurtDetal A. M. Byler.
**********
Nie pozwól zgin!? wspomnieniom! Kopiowanie z kaset VHS na DVD
z kolorowym nadrukiem. Kontakt: Stanis aw Szewczyk, punkt LOTTO
przy Pl. Wolno ci 10 w Opatówku.
**********
Sprzedam niedrogo przyczepk samochodow! lekk!, jednoosiow!.
Telefon: (0-62) 76-18-558 lub 505-987-729.
**********
Sprzedam Fiata Dukato Maxi, rok 94/95, stan bardzo dobry. Tel. 602177-245
**********
Sprzedam dzia k rolno-budowlan! o pow. 0,37 ha w Opatówku, przy
ul. Rw. Jana. Telefon: 602-834-926.
**********
Sprzedam dzia k o pow. 6000m2 w Opatówku, w atrakcyjnym miejscu
przy ul. Xódzkiej. Tel.: (0-62) 76-18-222.
**********
Nawozy rolnicze oferuje w atrakcyjnych cenach firma PHU
CHOJNACKI w Opatówku, ul. Rogatka 9a, tel. (0-62) 767-06-88.
**********
Szczeni ta rodowodowe doga niemieckiego b kitnego. Telefon 501567-780.
**********
P ytki, karton-gips, malowanie, szpachlowanie, instalacje wodno kanalizacyjne, panele. Telefon 669-539-706.
**********

Przyjm tanio kierownictwo budowy (inspektora nadzoru). Telefon:
(0-62) 753-34-61.
**********
Wynajm lokal na parterze pod dzia alno ? gospodarcz!. Prosz
o kontakt pod nr tel. 602-820-212
**********
Poszukuj pomocy domowej (równie# opieka nad dzieckiem). Telefon:
601-710-590.
**********
Zg aszam lokal u#ytkowy do wynaj cia po dawnym PZU, wyposa#enie,
centralne ogrzewanie, woda, lokal okratowany. Tel.: (0-62) 76-18-145.
**********
Kupi dzia k budowlan! w Opatówku lub okolicy. Telefon: 601-566273.
**********
Us ugi asenizacyjne. Zbigniew Dybioch. Telefon: 696-432-448.
**********
Sk adam wyrazy serdecznego podziBkowania mieszka)com gminy
Opatówek za w !czenie si w akcj pomocy podopiecznym opieki
spo ecznej poprzez przekazanie darów w postaci #ywno ci, rodków
czysto ci na okres Rwi!t Bo#ego Narodzenia. Przeprowadzona akcja
zbiórki #ywno ci i rodków czysto ci by a mo#liwa dzi ki uprzejmej
#yczliwo ci sklepów:
1. Sklep Spo#ywczo-Przemys owy "Grosik", Monika Kasperek,
Opatówek
2. Sklep Przemys owy, Anna Milusi)ska, Che mce 22
3. Sklep GS "Samopomoc Ch opska" w T okini Ko cielnej
4. Sklep Spo#ywczo-Przemys owy, Maneta K ysz, Cienia Druga
5. PHU "MARS", Agata Szczepa)ska, Sza e
6. Sklep Spo#ywczo-Przemys owy, Danuta Sobczak, Opatówek
7. Sklep Spo#ywczo-Przemys owy, Gra#yna Kisiela, Borów
8. PHU "Trans-Sól", Andrzej Brodziak, Sza e
9. "Ela-Jurex", Stanis awa Cicha, Opatówek
10. PH "ANNA", Bogdan Kozanecki, Opatówek
11. PHU Wies aw Rutkowski, Opatówek
12. Sklep Spo#ywczo-W dliniarski, Wochlik Andrzej, Opatówek
13. GS SCh "Rogalik", Opatówek
14. GS SCh Sklep nr 14 "Zieleniak", Opatówek
15. Sklep Spo#ywczy El#bieta Pa , Opatówek
16. GS SCh Sklep nr 8 Spo#ywczo-Przemys owy, Opatówek
Serdeczne podzi kowania sk adam Przedszkolu im Marii Konopnickiej
w Kaliszu za w !czenie si w akcj pomocy i przekazan! odzie#,
obuwie, zabawki oraz przybory szkolne. Dzi kuj p. Marianowi Bach
z T okini Wielkiej za przekazane wyroby w dliniarskie dla
podopiecznych GOPS na okres wi!t.
Wójt Gminy Opatówek - Sebastian Ward cki
**********
Punkt Charytatywny przy Parafii NSPJ w Opatówku sk ada wyrazy
wdziBczno ci pp. M.M. Wróblewskim, p. W. Rutkowskiemu, p. Zycie
Michalskiej, PPH "Suark-Pak" za przekazane reklamówki do paczek,
anonimowym ofiarodawcom i tym, którzy z o#yli ofiar pieni #n! do
puszki w ko ciele, dzi kujemy tak#e za #ywno ciowe produkty i inne
z o#one do kosza przy o tarzu M.B.
Z Pa)stwa ofiarno ci oraz sprzeda#y wiec i kart bo#onarodzeniowych
mogli my obdarowa? 71 dzieci paczkami ze s odyczami oraz 60 osób
doros ych najbardziej potrzebuj!cych paczkami #ywno ciowymi.
Marianna Kocemba
*************************************************
Urz!d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, faks (0-62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
WG Nr 1 (563) / 2008 / 1100 egz.
Opracowanie i sk ad: H. Lutos awska, X. Kruk
Korekta: K. Dziedzic
*************************************************
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