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BUD¯ET 2004
Uchwa³¹ nr XII/71/03 z dn. 30 XII 2003 r. Rada Gminy
S³opnice przyjê³a bud¿et na 2004 r.
Dochody bud¿etu uchwalono w kwocie - 10 461 500 z³.
Równie¿ wydatki zamykaj¹ siê kwot¹ -10 461 500 z³.
Bud¿et jest wiêc zrównowa¿ony i nie zak³adany jest w
wersji wyjœciowej deficyt bud¿etowy.
Po stronie dochodów najwiêksz¹ pozycjê stanowi subwencja
oœwiatowa - 3 937 472 z³.
Subwencja wyrównawcza nale¿na dla gmin o niskich
dochodach w³asnych wynosi - 2 341 730 z³.
Pozosta³e pozycje to: wp³ywy z podatków rolnego, leœnego 61 200 z³, podatek od nieruchomoœci - 325 000 z³, od œrodków
transportu - 70 000 z³, udzia³ w podatku dochodowym od osób
fizycznych - 358 418 z³.
Ogó³em dochody w³asne stanowi¹ ok. 10 % dochodów gminy.
Zdecydowana wiêkszoœæ œrodków pochodzi z subwencji i
dotacji.
Na inwestycje zaplanowano ogromn¹ jak na nasze
warunki kwotê 4 393 300 z³. Stanowi to 42 % wydatków
ogó³em. S¹ to jednak na razie wirtualne pieni¹dze i to jak¹
kwot¹ na inwestycje bêdziemy dysponowaæ w 2004 r. zale¿eæ
bêdzie od powodzenia wniosków o dofinansowanie
z³o¿onych do programu Sapard, Zintegrowanego Programu
Rozwoju Regionalnego, Programu Banku Œwiatowego jak
równie¿ innych programów pomocowych.
Na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku
bud¿etowego utworzono rezerwê ogóln¹ w kwocie 100.000
z³, oraz rezerwê oœwiatow¹ w kwocie 150 000 z³.
Rada Gminy upowa¿ni³a wójta do zaci¹gania kredytów i
po¿yczek w granicach objêtych uchwa³¹ bud¿etow¹,
lokowania czasowo wolnych œrodków, dokonywania zmian w
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planie wydatków w granicach dzia³u
klasyfikacji bud¿etowej.
Porównuj¹c bud¿et na 2004 r. z
rokiem poprzednim widzimy, ¿e jest on o
przesz³o 2 miliony z³otych wiêkszy, zarówno
po stronie dochodów jak i wydatków.
Co spowodowa³o takie cudowne
rozmno¿enie œrodków?
Jak ju¿ wspomnia³em na wstêpie w
bud¿ecie zapisaliœmy œrodki na planowane
inwestycje, na pozyskanie których z³o¿yliœmy
wnioski do ró¿nych funduszy europejskich.
Najpowa¿niejsze
zadanie to budowa
k a n a l i z a c j i i
oczyszczalni œcieków.
Zadanie zaplanowane do
realizacji na lata 2004 2006 to budowa
oczyszczali dla ca³ych
S³opnic i kanalizacja
n a j b a r d z i e j
zabudowanej czêœci
gminy. W ostatnim
czasie wykonano i
uzgodniono w tym
zakresie dokumentacjê,
natomiast w br.
zaplanowane jest do
wykonania zadanie za
kwotê 3 069 tys. z³.
Z³o¿yliœmy stosowny wniosek do
Zintegrowanego Programu Rozwoju
Regionalnego i mamy nadziejê, ¿e zostanie on
zaakceptowany. Koszt ca³oœci zadania do
poniesienia w ci¹gu trzech lat to wed³ug
kosztorysu inwestorskiego ok. 12 mln. z³.
Nale¿a³o by zadaæ pytanie, co bêdzie je¿eli nie
otrzymamy dofinansowania w zaplanowanej
wysokoœci 75 %. Otó¿, ze wzglêdu na koszt
inwestycji nie bêdziemy jej w stanie
realizowaæ za w³asne œrodki, poniewa¿
przekracza to nasze mo¿liwoœci i realizacja
zostanie przesuniêta na dalsze lata. Jest to
najpowa¿niejsza pozycja w wydatkach, jednak

musieliœmy j¹ zaplanowaæ i wykazaæ w
bud¿ecie oraz w wieloletnim planie
inwestycyjnym, aby z³o¿one o dofinansowanie
wnioski nie zosta³y odrzucone.
Na modernizacjê dróg przeznaczono
kwotê 724 300 z³, w tym zawiera siê kwota 433
400 z³ o jak¹ wyst¹piliœmy do programu
Sapard na drogi Dzio³ówkê oraz Markowo Przylaski.
Równie¿ w tym przypadku decyzjê o
dofinansowaniu podejmie ARMiR. W
bud¿ecie znalaz³a siê te¿ kwota 50 000 z³,
przeznaczona na
wykonanie po³¹czenia
drogi Zaœwiercze Chyszówki. Gmina
Dobra dofinansuje to
zadanie kwot¹ 50 000 z³
i liczymy, ¿e Starostwo
Powiatowe równie¿
zaanga¿uje siê
f i n a n s o w o w
inwestycjê, poniewa¿
jest to ci¹g drogi
powiatowej biegn¹cej
przez S³opnice Chyszówki - Jurków.
Na pozosta³e drogi
przypad³a o wiele
mniejsza kwota ni¿ w
roku ubieg³ym, ale musieliœmy siê skupiæ na
najwiêkszej inwestycji tj. kanalizacji gminy,
która poch³onie znaczna czêœæ œrodków
bud¿etowych.
Równie pilnym zadaniem jest
przygotowanie do realizacji wodoci¹gu
gminnego. W roku bie¿¹cym kwota 200 000
zostanie przeznaczona na wykonanie prac
wstêpnych, opracowanie operatu wodno prawnego, badanie wydajnoœci i jakoœci wody
oraz wykonanie czêœci dokumentacji.
Na remont urzêdu gminy
przeznaczona jest kwota 150 000 z³ i za te
œrodki wykonano ju¿ w I kwartale br.
ci¹g dalszy na str. 4
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Bud¿et 2004... cd.

dodatkowe pomieszczenia na strychu
budynku. By³o to konieczne, poniewa¿ w
urzêdzie brakuje pomieszczeñ, a z roku na rok
przybywa obowi¹zków, które s¹ zrzucane na
gminy.
Zapisano w bud¿ecie równie¿ 200 000
z³ na inwestycje oœwiatowe. Z³o¿yliœmy
wnioski do ARMiR o dofinansowanie budowy
kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr
1 i Gimnazjum, oraz na docieplenie i
wykonanie elewacji oraz wymianê
stolarki w Szkole Podstawowej Nr 4.
Od decyzji ARMiR i marsza³ka
województwa bêdzie zale¿a³o, któr¹
czêœæ planów uda siê zrealizowaæ,
poniewa¿ kwota potrzebna na
wykonanie tych zadañ wynosi
434 158 z³, a 200 000 z³, które
mamy w bud¿ecie s¹
przewidziane na udzia³
w³asny, konieczny
aby wniosek móg³
byæ rozpatrywany.
Zamierzona jest
równie¿ wymiana
pozosta³ych okien
w
S z k o l e
Podstawowej na Granicach.
Równie¿ na bie¿¹ce
utrzymanie szkó³ nie powinno zabrakn¹æ
œrodków, poniewa¿ w bud¿ecie zabezpieczono
na ten cel 4 138 250 z³, co stanowi ok. 40 %
wydatków bud¿etowych. Jest to o 337 000 z³
wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym.
Zadania gminy z zakresu opieki
spo³ecznej poch³on¹ kwotê 514 550 z³,
natomiast na do¿ywianie przeznaczono kwotê
ok. 60 000 z³. Niestety od 1 stycznia 2004r.
rz¹d wycofa³ siê z dofinansowania do¿ywiania
i od wrzeœnia bêdziemy zmuszeni znacznie
ograniczyæ iloœæ do¿ywianych dzieci.
Na zimowe utrzymanie dróg oraz
remonty bie¿¹ce przeznaczono kwotê 110 200
z³, natomiast koszt utrzymania urzêdu to 747

4

400 z³. Ochotnicze Stra¿e Po¿arnicze zostan¹
dofinansowane kwot¹ 44 000z³, Klub
Sportowy "Sokó³" mo¿e liczyæ na 25 000 z³.
Na dzia³alnoœæ kulturaln¹ zarezerwowano
kwotê 83 200 z³, w tym na utrzymanie
biblioteki 77 000 z³. Utrzymanie przedszkola
bêdzie kosztowaæ 145 000 z³.
Bud¿et to bardzo szczegó³owy i
obszerny dokument i dlatego trudno go w
ca³oœci przedstawiæ na ³amach "Naszych
S³opnic", poniewa¿ zajê³o
by to ca³oœæ numeru i by³o by
to chyba dla wielu
niezrozumia³e i nudne,
dlatego w telegraficznym
skrócie przedstawi³em
najwa¿niejsze zagadnienia
zwi¹zane z bud¿etem
Gminy S³opnice. Wiêcej
szczegó³ów omówiono
podczas zebrañ wiejskich,
które odby³y siê w
miesi¹cu lutym.
U c h w a ³ a
bud¿etowa wraz z
k o m p l e t e m
za³¹czników
opublikowana zosta³a w Dzienniku
Urzêdowym Województwa
Ma³opolskiego oraz na stronie
internetowej gminy pod adresem
www.slopnice.pl. Dla wszystkich
zainteresowanych uchwa³a bud¿etowa
dostêpna jest równie¿ w urzêdzie gminy, oraz u
cz³onków Rady Gminy i so³tysów.
¯yczeniem moim by³oby, ¿eby
zaplanowane kwoty dochodów i wydatków
zrealizowaæ w ca³oœci. Z wielu jednak
powodów jest to ma³o prawdopodobne - nie
jest mo¿liwe, aby wszystkie wnioski zosta³y
zaakceptowane. Wobec tego ¿yczmy sobie,
aby zrealizowany bud¿et by³ jak najbli¿szy
uchwalonego.
Adam So³tys
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CZY ZIM¥
MO¯NA SIÊ BAWIÆ?
Jasne, ¿e tak. S³opniczanie potrafi¹ siê bawiæ
bez wzglêdu na porê roku.
Sprawdzi³ siê
p o m y s ³
zorganizowania
pierwszej edycji
imprezy zimowej pod has³em "Zaœwiercze 2004". Za
spraw¹ Œwietlicy Œrodowiskowej "Plus" i Urzêdu Gminy
S³opnice blisko 5 hektarowy zak¹tek Przysió³ka
Zaœwiercze sta³ siê miejscem zimowych szaleñstw
m³odzie¿y i dzieci spêdzaj¹cych ferie na terenie S³opnic.
Na stoku spotkali siê mi³oœnicy jazdy na nartach,
sankach, workach i snowboardzie. W zabawê
zaanga¿owano tak¿e grupê harcerzy z Wilkowiska, i
Zawadki, przebywaj¹cych na obozie w Szkole

Podstawowej Nr 1. Atmosfera zabawy by³a wspania³a,
wspólnie z m³odzie¿¹ ze stoku zje¿d¿ali dyrektorzy
Marek Mrózek i Grzegorz Biedroñ oraz wójt Adam
So³tys. G³ównym punktem pikniku by³o rozstrzygniêcie
konkursu na najlepsz¹ dru¿ynê dyscyplin zimowych.
Tytu³ najlepszej dru¿yny w kategorii szkó³
podstawowych wywalczy³a sobie dru¿yna "Kwiatuszki"
ze Szko³y Podstawowej Nr 1. W kategorii gimnazjów
ch³opcy wygrali rywalizacjê z dziewczynami. Jak widaæ
pomys³ by³ trafiony, a organizatorzy zapewniaj¹, ¿e nim
zd¹¿ymy siê obejrzeæ spotkamy siê tam po raz drugi.
Anna Franczak

Z ¯YCIA GMINY
NAGRODY W DZIEDZINIE
KULTURY ZA 2003 ROK
Ju¿ po raz drugi przyznano doroczne
nagrody za osi¹gniêcia w dziedzinie
upowszechniania i rozwoju kultury oraz

twórczoœci artystycznej. Wrêczenie nagród
odby³o siê podczas uroczystej sesji Rady
Gminy S³opnice podsumowuj¹cej pracê
samorz¹du w 2003 r. W gronie nagrodzonych
znalaz³o siê 9 osób oraz Kapela "Ma³ych
ci¹g dalszy na str. 6
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Z ¯YCIA GMINY
Z ¿ycia gminy... cd.

S³opniczan". Wœród wyró¿nionych znaleŸli siê
Panowie Adam WoŸniak i Jan Kaim kierownicy Orkiestry Dêtej OSP S³opnice,
Pani Anna Szczecina, Jadwiga Kwiatkowska Seku³a oraz Pan Wincenty Curzyd³o kierownicy Dzieciêcego Zespo³u "Mali
S³opniczanie". Nagrodê odebra³ tak¿e muzyk
Jan Kêska (gra na skrzypcach) cz³onek
Zespo³u "S³opniczanie" oraz Marian Janik
znany gawêdziarz ludowy, cz³onek Zespo³u
"S³opniczanie". Doceniona zosta³a dzia³alnoœæ
Ko³a Gospodyñ Wiejskich, w imieniu których
nagrody odebra³y przewodnicz¹ce Pani Maria
Kaim i Leokadia Sroka. Grono laureatów
zamknê³a Kapela "Ma³ych S³opniczan" w
s³adzie: Daniel i Jakub Curzyd³o, Krystian
Curzyd³o, Paulina Goliñska i Maksymilian
Wikar.

spotkanie odby³o siê dok³adnie w Dniu Babci,
specjalnie dla nich wyst¹pili "wnuczkowie" z
Przedszkola Samorz¹dowego w S³opnicach.
Imprezê uœwietni³ tak¿e Zespó³ Dzieciêcy
"Mali S³opniczanie”, prezentuj¹c znane
pastora³ki i kolêdy polskie.

HEJ KOLÊDA, KOLÊDA
Tu¿ przed rozpoczêciem ferii
zimowych, dok³adnie 18 stycznia br., mia³
miejsce Przegl¹d Dzieciêcych Grup

SAMOTNI RAZEM
Z myœl¹ o najstarszych mieszkañcach
gminy, Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
przygotowa³ spotkanie noworoczne, które
odby³o siê w budynku Szko³y Podstawowej Nr
1 w S³opnicach. By³y ¿yczenia, piosenki i
wystêpy najm³odszych. W zwi¹zku z tym, ¿e
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Kolêdniczych z terenu S³opnic. W tym dniu
sala remizy OSP w S³opnicach Dolnych
wype³ni³a siê po brzegi - prócz osób bior¹cych
udzia³ w konkursie na sali zasiedli rodzice,
dziadkowie oraz nauczyciele. Nale¿y
odnotowaæ równie¿ fakt, ¿e w czwartej edycji
konkursu wziê³a udzia³ rekordowa liczba grup
i wykonawców indywidualnych, ³¹cznie 113
uczestników. Werdykt jury przedstawia siê
nastêpuj¹co: w kategorii solowej wyró¿nienia
otrzyma³y: Agnieszka Kêska, Agnieszka
Podgórna i Anna Grucel, w kategorii
zespo³owej I miejsce zdoby³a grupa dziewcz¹t
ze Szko³y Podstawowej Nr 4, II miejsce grupa
ze Szko³y Podstawowej Nr 2 a III grupa ze
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Z ¯YCIA GMINY
Szko³y Podstawowej Nr 1 z fili¹. Wyró¿nienia
otrzyma³y uczennice gimnazjum Agnieszka
Ry¿ i Natalia Kêska.

PO¯ARNICZA WIEDZA
Eliminacje na szczeblu gminnym
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Po¿arniczej odby³y siê 17 marca. Tematyka
testu i odpowiedzi ustnych, na które musieli
udzieliæ odpowiedzi m³odzi uczestnicy
turnieju obejmowa³a m. in. zasad udzielania
pomocy przedlekarskiej, prowadzenia
ewakuacji ludnoœci i akcji ratowniczej oraz
znajomoœci sprzêtu ratowniczo i gaœniczego.
Spoœród najm³odszych uczestników eliminacji
najlepsz¹ znajomoœci¹ po¿arniczoratowniczych zagadnieñ wykaza³ siê Dominik
Piaskowy. W starszej grupie wiekowej
gimnazjalista Daniel Bulanda. Po raz kolejny
najlepszym w kategorii ponadgimnazjalnych
by³ Ryszard Mirek. Nad przebiegiem turnieju
czuwa³a komisja w sk³adzie: m³. kap. PSP
Robert Janczy, komendant OSP w S³opnicach
Mieczys³aw Banach oraz przedstawiciel UG
Tadeusz Florek. Dyplomy zwyciêzcom
wrêczy³ wójt gminy S³opnice Adam So³tys.

CO S£YCHAÆ U SO£TYSA?
Zebrania Wiejskie odby³y siê w dniu 15
lutego br. w So³ectwie Nr II - Podmogielica i w
So³ectwie Nr III - S³opnice Górne. Dwa nastêpne w
dniu 22 lutego br. w So³ectwie Nr I i V - S³opnice
Dolne oraz w So³ectwie Nr IV - Granice.
Podczas spotkañ z mieszkañcami S³opnic
omówiono sprawy z zakresu:
1) Rozliczenie roku 2003 (bud¿et, inwestycje).
2) Podatki na 2004 r.
3) Podatek od dróg.
4) Bud¿et gminy na 2004 r.
5) Inwestycje 2004 r.
6) Program "OWCA", programy
rolno - œrodowiskowe.
7) Informacja na temat wniosków
o nadanie numeru producenta.
8) Informacja na temat wniosków o dop³aty
Obszarowe.

Najwiêksze zainteresowanie
mieszkañców wzbudzi³a sprawa budowy
wodoci¹gu i kanalizacji w S³opnicach oraz dalsza
poprawa nawierzchni dróg - po³o¿enie nawierzchni
asfaltowych. Zainteresowanie wzbudzi³ równie¿
problem odœnie¿ania dróg, gdzie pada³y zarówno
g³osy popieraj¹ce przyjêty system, s³owa pochwa³y
za dobre utrzymanie dróg, jak równie¿ s³owa
krytyki. Zebrania odby³y siê w kulturalnej
atmosferze, a dyskusja by³a rzeczowa. W
zebraniach uczestniczy³ tak¿e Pose³ na Sejm
Tadeusz Parchañski, który przedstawi³
zainteresowanym szczegó³y pracy poselskiej oraz
bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z sytuacj¹ gospodarcz¹ i
finansow¹ kraju.
Krystyna Wikar
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PO ZASI£EK DO KASY URZÊDU
Od 1 maja 2004 r. wchodzi w ¿ycie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.
o œwiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255).
Na nowy system œwiadczeñ sk³adaj¹ siê œwiadczenia rodzinne i œwiadczenia opiekuñcze.
Do œwiadczeñ rodzinnych bêd¹ nale¿eæ zasi³ek rodzinny i dodatki do tego zasi³ku oczywiœcie dodatki przys³uguj¹ tylko tym osobom,
Które bêd¹ mieæ prawo do zasi³ku rodzinnego.
Œwiadczenia rodzinne obejmuj¹:
Zasi³ek rodzinny. Bêdzie on przys³ugiwa³ je¿eli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobê albo
dochód osoby ucz¹cej siê nie bêdzie przekracza³
kwoty 504,00 z³, a jeœli cz³onkiem rodziny jest
dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o
niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o
umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci, kwoty 583,00 z³.
Zasi³ek rodzinny przys³uguje do
ukoñczenia przez dziecko:
1) 18 roku ¿ycia lub
2) nauki w szkole, jednak nie d³u¿ej ni¿ do
ukoñczenia 21 roku ¿ycia, albo
3) 24 roku ¿ycia, je¿eli kontynuuje naukê w szkole
lub szkole wy¿szej i legitymuje siê orzeczeniem o
umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci.

pierwszego roku ¿ycia, je¿eli nie zosta³ przyznany
rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przys³uguje jednorazowo, w wysokoœci
500,00 z³. W przypadku wyst¹pienia o
przysposobienie wiêcej ni¿ jednego dziecka lub
urodzenia wiêcej ni¿ jednego dziecka podczas
jednego porodu dodatek przys³uguje na ka¿de
dziecko. W przypadku zbiegu prawa do dodatku z
prawem do œwiadczenia z tytu³u urodzenia dziecka
finansowanego z bud¿etu pañstwa przys³uguje
jedno wybrane œwiadczenie.

Do zasi³ku rodzinnego przys³uguj¹ nastêpuj¹ce
dodatki:

Dodatek z tytu³u opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
(do dej pory wyp³acany jako zasi³ek
wychowawczy) przys³uguje matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka, je¿eli dziecko pozostaje pod
jego faktyczn¹ opiek¹, uprawnionemu do urlopu
wychowawczego, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez
okres:
1) 24 miesiêcy kalendarzowych;
2) 36 miesiêcy kalendarzowych, je¿eli sprawuje
opiekê nad wiêcej ni¿ jednym dzieckiem
urodzonym podczas jednego porodu;
3) 72 miesiêcy kalendarzowych, je¿eli sprawuje
opiekê nad dzieckiem legitymuj¹cym siê
orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci albo o
znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.

Dodatek z tytu³u urodzenia dziecka (wyp³acany
obecnie jako jednorazowy dodatek z pomocy
spo³ecznej) przys³uguje matce lub ojcu albo
opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek
przys³uguje tak¿e opiekunowi faktycznemu
dziecka w wieku do ukoñczenia przez dziecko

Dodatek przys³uguje w wysokoœci 400,00
z³ miesiêcznie. W przypadku równoczesnego
korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje
rodziców lub opiekunów prawnych dziecka
przys³uguje jeden dodatek.
Jednak dodatek nie przys³uguje osobie która:

W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia
31 sierpnia 2005 r. wysokoœæ miesiêcznego zasi³ku
rodzinnego bêdzie wynosiæ:
1) 43,00 z³ na pierwsze i drugie dziecko;
2) 53,00 z³ na trzecie dziecko;
3) 66,00 z³ na czwarte i kolejne dziecko.
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1) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury
lub renty;
2) bezpoœrednio przed uzyskaniem prawa do
urlopu wychowawczego pozostawa³a w
zatrudnieniu przez okres krótszy ni¿ 6 miesiêcy;
3) podjê³a lub kontynuuje zatrudnienie lub inn¹
pracê zarobkow¹ w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego;
4) ubiega siê o dodatek na dziecko przebywaj¹ce w
placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opiekê przez
co najmniej 5 dni w tygodniu albo w ¿³obku,
przedszkolu lub innej instytucji zapewniaj¹cej
dzienn¹ opiekê lub w innych przypadkach
zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem;
5) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z
zasi³ku macierzyñskiego.
Dodatek z tytu³u samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasi³ku dla
bezrobotnych na skutek up³ywu ustawowego
okresu jego pobierania (do tej pory zasi³ek
okresowy gwarantowany z pomocy spo³ecznej)
przys³uguje przez okres 3 lat, nie d³u¿ej jednak ni¿
do ukoñczenia przez dziecko 7 roku ¿ycia, matce
lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka, je¿eli dziecko
pozostaje pod jego faktyczn¹ opiek¹. Dodatek
przys³uguje w wysokoœci 400,00 z³ miesiêcznie. W
przypadku podjêcia zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej prawo do wyp³aty dodatku ulega
zawieszeniu od dnia podjêcia zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej. Przywrócenie prawa do
wyp³aty dodatku mo¿e nast¹piæ w razie utraty
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, je¿eli
osoba ubiegaj¹ca siê o dodatek nie naby³a prawa do
zasi³ku dla bezrobotnych, albo wyst¹pi³a z
wnioskiem o przywrócenie prawa do dodatku nie
póŸniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia ustania
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub nie
zrezygnowa³a z pracy, albo utrata zatrudnienia nie
nast¹pi³a z przyczyn le¿¹cych po stronie tej osoby.
Dodatek ten nie przys³uguje osobie,
je¿eli:
1) wniosek o przyznanie dodatku z³o¿y³a po
up³ywie 30 dni od dnia ustania prawa do zasi³ku dla
bezrobotnych;
2) nie jest zarejestrowana w powiatowym urzêdzie
pracy jako poszukuj¹ca pracy;

3) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury
lub renty albo œwiadczenia pielêgnacyjnego.
Dodatek z tytu³u samotnego wychowywania
dziecka przys³uguje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka (obecnie alimenty). Dodatek
przys³uguje równie¿ osobie ucz¹cej siê. Dodatek
przys³uguje w wysokoœci 170,00 z³ na dziecko. W
przypadku samotnego wychowywania dziecka
legitymuj¹cego siê orzeczeniem o
niepe³nosprawnoœci lub znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci dodatek przys³uguje w
wysokoœci 250,00 z³ na dziecko, nie wiêcej jednak
ni¿ 750,00 z³ miesiêcznie dla rodziny.
Dodatek nie przys³uguje, je¿eli dziecko lub osoba
ucz¹ca siê ma ustalone prawo do renty socjalnej lub
renty.
Dodatek z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji
dziecka przys³uguje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, a tak¿e osobie ucz¹cej siê na pokrycie
zwiêkszonych wydatków zwi¹zanych z
rehabilitacj¹ lub kszta³ceniem dziecka w wieku:
1) do ukoñczenia 16 roku ¿ycia, je¿eli legitymuje
siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci;
2) powy¿ej 16 roku ¿ycia do ukoñczenia 24 roku
¿ycia, je¿eli legitymuje siê orzeczeniem o
umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci.
Dodatek przys³uguje miesiêcznie w
wysokoœci:
1) 50,00 z³ na dziecko w wieku do ukoñczenia 5
roku ¿ycia;
2) 70,00 z³ na dziecko w wieku powy¿ej 5 roku
¿ycia do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.
Dodatek z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego (do
tej pory wyprawka szkolna tylko dla
pierwszoklasistów) przys³uguje matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka, a tak¿e osobie ucz¹cej siê na
czêœciowe pokrycie wydatków zwi¹zanych z
rozpoczêciem w szkole nowego roku szkolnego.
Dodatek wyp³aca siê jeden raz w roku, we
wrzeœniu, w wysokoœci 90,00 z³ na dziecko.
ci¹g dalszy na str. 10
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Po zasi³ek... cd.

Dodatek z tytu³u podjêcia przez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania (do tej pory
nie by³o takiego œwiadczenia) przys³uguje matce
lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka, a tak¿e osobie
ucz¹cej siê na czêœciowe pokrycie wydatków
zwi¹zanych z zamieszkaniem w miejscowoœci, w
której znajduje siê siedziba szko³y. Dodatek
przys³uguje przez 10 miesiêcy w roku w okresie
pobierania nauki, od wrzeœnia do czerwca
nastêpnego roku kalendarzowego. Wysokoœæ
dodatku wynosi 80,00 z³ miesiêcznie na dziecko.
Œwiadczenia opiekuñcze obejmuj¹:
Zasi³ek pielêgnacyjny (obecnie tak¿e zasi³ek
pielêgnacyjny), który przyznaje siê w celu
czêœciowego pokrycia wydatków wynikaj¹cych z
koniecznoœci zapewnienia osobie
niepe³nosprawnej opieki i pomocy innej osoby w
zwi¹zku z niezdolnoœci¹ do samodzielnej
egzystencji.
Zasi³ek pielêgnacyjny przys³uguje:
1) niepe³nosprawnemu dziecku;
2) osobie niepe³nosprawnej w wieku powy¿ej 16
roku ¿ycia, je¿eli legitymuje siê orzeczeniem o
znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci;
3) osobie, która ukoñczy³a 75 lat.
Zasi³ek pielêgnacyjny przys³uguje tak¿e osobie
niepe³nosprawnej w wieku powy¿ej 16 roku ¿ycia
legitymuj¹cej siê orzeczeniem o umiarkowanym
stopniu niepe³nosprawnoœci, je¿eli
niepe³nosprawnoœæ powsta³a w wieku do
ukoñczenia 21 roku ¿ycia.
Zasi³ek pielêgnacyjny przys³uguje w wysokoœci
142,00 z³ miesiêcznie. Zasi³ek pielêgnacyjny nie
przys³uguje osobie przebywaj¹cej w instytucji
zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzymanie albo w
rodzinie zastêpczej, chyba ¿e przebywa poza
instytucj¹ zapewniaj¹c¹ ca³odobowe utrzymanie
powy¿ej 14 dni w miesi¹cu. Zasi³ek pielêgnacyjny
nie przys³uguje tak¿e osobie uprawnionej do
dodatku pielêgnacyjnego.
Œwiadczenie pielêgnacyjne (obecnie zasi³ek
sta³y z pomocy spo³ecznej) z tytu³u rezygnacji z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi¹zku
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z koniecznoœci¹ opieki nad dzieckiem przys³uguje
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka
albo opiekunowi prawnemu dziecka, je¿eli nie
podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
dzieckiem legitymuj¹cym siê orzeczeniem o
niepe³nosprawnoœci albo o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci. Œwiadczenie pielêgnacyjne
przys³uguje, je¿eli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobê nie przekracza kwoty przewidzianej dla
zasi³ku rodzinnego. Œwiadczenie pielêgnacyjne
przys³uguje w wysokoœci 420,00 z³ miesiêcznie.
Œwiadczenie pielêgnacyjne nie
przys³uguje, je¿eli:
1) osoba sprawuj¹ca opiekê ma ustalone prawo do
zasi³ku przedemerytalnego lub œwiadczenia
przedemerytalnego;
2) osoba sprawuj¹ca opiekê ma ustalone prawo do
renty socjalnej, emerytury lub renty;
3) dziecko wymagaj¹ce opieki przebywa, w
zwi¹zku z koniecznoœci¹ kszta³cenia, rewalidacji
lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj¹cej
ca³odobow¹ opiekê przez co najmniej 5 dni w
tygodniu;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do
wczeœniejszej emerytury na to dziecko.
Ustawodawca przewidzia³ ochronê dla osób,
które obecnie maj¹ wymienione œwiadczenia,
natomiast wed³ug nowych zasad nie bêd¹ mieæ
do nich prawa - i tak:
• Osoba uprawniona do dnia wejœcia w ¿ycie
ustawy do zasi³ku pielêgnacyjnego zachowuje do
niego prawo, je¿eli niepe³nosprawnoœæ w stopniu
umiarkowanym powsta³a w wieku uprawniaj¹cym
tê osobê do zasi³ku rodzinnego przys³uguj¹cego na
dziecko.
• Osoba otrzymuj¹ca zasi³ek sta³y na podstawie
przepisów o pomocy spo³ecznej do dnia wejœcia w
¿ycie ustawy w zwi¹zku z pielêgnacj¹ dziecka
legitymuj¹cego siê orzeczeniem o
niepe³nosprawnoœci lub stopniu
niepe³nosprawnoœci ³¹cznie ze wskazaniami, o
których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z
póŸn. zm.18)), nabywa prawo do œwiadczenia
pielêgnacyjnego, do dnia 31 sierpnia 2005 r., je¿eli
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spe³nia warunki okreœlone w dotychczasowych
przepisach. Natomiast je¿eli osoba ta przed dniem
1 wrzeœnia 2005 r. ukoñczy³a 50 lat, nabywa prawo
do œwiadczenia pielêgnacyjnego bez okreœlonego
terminu, je¿eli spe³nia warunki okreœlone w
dotychczasowych przepisach.
• Osoba zdolna do pracy, lecz niepozostaj¹ca w
zatrudnieniu ze wzglêdu na koniecznoœæ
sprawowania opieki nad dzieckiem wymagaj¹cym
sta³ej pielêgnacji, posiadaj¹cym orzeczenie o
niepe³nosprawnoœci wraz ze wskazaniami, o
których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych, za które oœrodek pomocy
spo³ecznej op³aca³ sk³adkê na ubezpieczenia
spo³eczne przed dniem 1 stycznia 1999 r., nabywa
prawo do emerytury bez wzglêdu na wiek, je¿eli w
dniu 1 stycznia 1999 r. ukoñczy³a co najmniej 45 lat
i ma okres ubezpieczenia (sk³adkowy i
niesk³adkowy) wynosz¹cy co najmniej 20 lat w
przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mê¿czyzn.
Wysokoœæ emerytury dla tej osoby ustala siê
wed³ug zasad przewidzianych w przepisach o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, dla osób ubezpieczonych
urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.
• Osoba samotnie wychowuj¹ca dziecko oraz
osoba wychowuj¹ca troje lub wiêcej dzieci
otrzymuj¹ca do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy
podwy¿szony zasi³ek wychowawczy nabywa
prawo do zasi³ku wychowawczego, na dziecko, na
które korzysta³a z urlopu wychowawczego do dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy, w wysokoœci 505,80 z³,
je¿eli spe³nia warunki okreœlone w
dotychczasowych przepisach.
• Osoba otrzymuj¹ca do dnia wejœcia w ¿ycie
ustawy zasi³ek wychowawczy, je¿eli pozostawa³a
w zatrudnieniu bezpoœrednio przed uzyskaniem
prawa do urlopu wychowawczego przez okres
krótszy ni¿ 6 miesiêcy, nabywa prawo do dodatku
wychowawczego, je¿eli spe³nia warunki okreœlone
w dotychczasowych przepisach.
• Osoba otrzymuj¹ca œwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego, która ukoñczy³a 50 lat do dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy, nabywa na swój wniosek
prawo do dodatku dla osób samotnie
wychowuj¹cych dziecko do czasu uzyskania prawa
do emerytury lub renty albo prawa do zasi³ku

sta³ego wyrównawczego okreœlonego w
przepisach o pomocy spo³ecznej, je¿eli dochód
rodziny nie przekracza kwoty uprawniaj¹cej do
zasi³ku rodzinnego i egzekucja ustalonych
wyrokiem s¹du rodzinnego alimentów jest
bezskuteczna.
• Osoba pozostaj¹ca w zwi¹zku ma³¿eñskim
otrzymuj¹ca na dzieci do dnia wejœcia w ¿ycie
ustawy œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego
nabywa prawo do dodatku dla osób samotnie
wychowuj¹cych dziecko przez okres jednego roku,
je¿eli spe³nia warunki okreœlone w ustawie.
Ustawa o œwiadczeniach rodzinnych ma
na celu uporz¹dkowanie systemu œwiadczeñ
rodzinnych. W za³o¿eniu wszystkie œwiadczenia
rodzinne maj¹ byæ wyp³acane przez gminy. To siê
stanie od 2006 r. Natomiast ju¿ od 1 maja br.
gminy bêd¹ wyp³acaæ œwiadczenia osobom:
• Bezrobotnym,
• Pobieraj¹cym zasi³ki wychowawcze,
• Które pobieraj¹ zasi³ki chorobowe z ZUS po
ustaniu zatrudnienia,
• Pracownikom zak³adów, które zatrudniaj¹ nie
wiêcej ni¿ 4 pracowników,
• Które uzyska³y prawo do renty lub emerytury po 1
maja br,
• Które zmieni³y pracê po 1 maja br.
Œwiadczenia dla rencistów ZUS i KRUS,
rolników i osób, które pracuj¹ w zak³adach
zatrudniaj¹cych wiêcej ni¿ 4 pracowników
œwiadczenia te bêd¹ wyp³acaæ do koñca sierpnia
2005 r. te instytucje.
W dniu pisania tego tekstu, czyli 15 marca
nie ma jeszcze ¿adnych wzorów dokumentów,
które bêd¹ obowi¹zywaæ w trakcie postêpowania o
przyznanie tych œwiadczeñ. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e
pojawi¹ siê one dopiero w kwietniu. Dlatego te¿
trzeba bêdzie wykazaæ wiele cierpliwoœci podczas
za³atwiania tych spraw. Ju¿ wiadomo, ¿e potrzeba
bêdzie ca³ej masy specjalnych zaœwiadczeñ miêdzy
innymi z Urzêdu Skarbowego. Przewidujê, ¿e we
wszystkich urzêdach bêd¹ d³ugie kolejki - ale na to
nie ma rady. Osoby, którym zak³ad pracy, Urz¹d
Pracy albo ZUS przestan¹ wyp³acaæ te
œwiadczenia, powinny otrzymaæ zawiadomienia.
Jest to znak, ¿e na pewno bêd¹ siê one ubiegaæ o te
œwiadczenia w Urzêdzie Gminy.
Edward Sroka
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PRZEDSIÊBIORCA MUSI TO WIEDZIEÆ
NOWE OBOWI¥ZKI PRZEDSIÊBIORCY W ZWI¥ZKU
Z PODJÊCIEM DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ
Zmiana ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
"Prawo dzia³alnoœci gospodarczej" ( Dz. U. Nr
101, poz. 1178 z póŸn. zm.) obowi¹zuj¹ca od 1
stycznia 2004 r., nak³ada na przedsiêbiorcê jak
równie¿ organ ewidencyjny (gminê) nowe
obowi¹zki w zwi¹zku podejmowan¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
NOWE OBOWI¥ZKI PRZEDSIÊBIORCY:
1. Wpis do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej - wy³¹cznie w³aœciwa dla
dokonania wpisu do
ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej jest
gmina w³aœciwa ze
wzglêdu na miejsce
zamieszkania
przedsiêbiorcy.
Zg³oszenie o
dokonanie wpisu do
ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej oprócz
o z n a c z e n i a
przedsiêbiorcy, musi
zawieraæ numer
PESEL, a okreœlenie
p r z e d m i o t u
wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej
powinno byæ podane zgodnie z Polsk¹
Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci (PKD).
UWAGA!
Przedsiêbiorcy wpisani do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej przed 1 stycznia
2004r. maj¹ obowi¹zek w terminie do 31
grudnia 2004 r. pod rygorem odmowy
wydania zaœwiadczenia o wpisie, uzupe³niæ
brakuj¹ce dane (PESEL oraz okreœlenie
przedmiotu wykonywania dzia³alnoœci wg
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Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci).
W celu unikniêcia kumulacji zg³oszeñ w
ostatnim miesi¹cu roku i wynikaj¹cych z tego
utrudnieñ dla przedsiêbiorcy zapraszamy do
dokonywania zmian ju¿ w najbli¿szych
miesi¹cach.
2. Wpis do rejestrów REGON i NIP.
Formularze rejestrów s¹ bardziej
skomplikowane ni¿ samo zg³oszenie do
ewidencji. Chc¹c uproœciæ drogê
przedsiêbiorcy w
podjêciu dzia³alnoœci,
ustawa dopuszcza
mo¿liwoœæ z³o¿enia
wniosków rejestrowych
RG-1 i NIP - 1 w
urzêdzie gminy.
Przedsiêbiorca bêd¹cy
osob¹ fizyczn¹ sk³ada
wniosek RG-1 celem
wpisu do urzêdowego
rejestru podmiotów
gospodarki narodowej.
Organ ewidencyjny
(gmina) w ci¹gu 3 dni
od dokonania wpisu
przesy³a powy¿sze wnioski do urzêdu
skarbowego i urzêdu statystycznego wraz z
zaœwiadczeniem o wpisie do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej
3. Z³o¿enie dokumentów zg³oszeniowych
do ZUS. Ustawa w obecnym kszta³cie nie
przewiduje mo¿liwoœci z³o¿enia dokumentów
zg³oszeniowych do ZUS-u w urzêdzie.
Przedsiêbiorca nadal ma obowi¹zek wstawiæ
siê do w³aœciwego ZUS-u. Wa¿ny jest
natomiast termin, w jakim przedsiêbiorca
powinien dokonaæ zg³oszenia:
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- 7 dni od daty powstania obowi¹zku
ubezpieczeñ
- 7 dni dla p³atników sk³adek od daty
zatrudnienia pierwszego pracownika.
4. Za³o¿enie rachunku bankowego w
aspekcie obowi¹zku prowadzenia
okreœlonych rozliczeñ pieniê¿nych.
Przedsiêbiorca mo¿e wybraæ dowolny bank,
posiadaæ kilka rachunków, a tak¿e swobodnie
dysponowaæ zgromadzonymi tam œrodkami.
Z ustawy wynika równie¿ obowi¹zek
poinformowania
w³aœciwego urzêdu
skarbowego o
posiadanym rachunku
bankowym i jego
numerze.
5. Obowi¹zki
publiczno - prawne.
Zosta³y okreœlone w
art. 8 - 12 Prawa
d z i a ³ a l n o œ c i
gospodarczej, a
d o t y c z ¹
w
szczególnoœci:
· ochrony ¿ycia,
zdrowia ludzkiego,
moralnoœci publicznej i
œrodowiska,
· spe³nienia wymogów
zwi¹zanych z
zapewnieniem przy
wykonywaniu okreœlonego rodzaju
dzia³alnoœci gospodarczej odpowiednich
kwalifikacji zawodowych,
· obowi¹zku oznaczenia zak³adu g³ównego,
oddzia³u, innego sta³ego miejsca
wykonywania dzia³alnoœci,
· oznakowania towarów wprowadzanych do
obrotu.
6. Dokonanie zg³oszeñ do w³aœciwego
pañstwowego inspektora sanitarnego w
ci¹gu 14 dni od rozpoczêcia wykonywania
dzia³alnoœci o miejscu, rodzaju, zakresie

dzia³alnoœci i przewidywanej liczbie
pracowników.
7. Dokonanie zg³oszenia do w³aœciwego
inspektora pracy w ci¹gu 14 dni od
rozpoczêcia dzia³alnoœci.
8. Otrzymanie stosownych zezwoleñ,
koncesji.
WARTO ZAPAMIÊTAÆ:
1. Przedsiêbiorca powinien zg³osiæ zmiany
stanu faktycznego i prawnego odnosz¹cych
s i ê
d o
przedsiêbiorcy i
wykonywanej
przez niego
dzia³alnoœci
gospodarczej w
zakresie danych
zawartych w
zg³oszeniu, w ci¹gu
14 dni od powstania
tych zmian.
Przedsiêbiorca ma
obowi¹zek zg³osiæ
równie¿ fakt
zaprzestania
wykonywania
dzia³alnoœci.
2. Op³ata za
dokonanie wpisu
wynosi 100 z³, zaœ
zmiana wpisu
podlega op³acie w kwocie 50 z³.
3. Ewidencja dzia³alnoœci jest jawna, oznacza
to, ¿e dane zawarte w ewidencji s¹ dostêpne
dla wszystkich zainteresowanych bez
potrzeby wskazywania interesu prawnego.
Oznacza równie¿, ¿e ka¿dy ma prawo dostêpu
do danych zawartych w ewidencji i do
przegl¹dania akt ewidencyjnych
przedsiêbiorcy wpisanego do ewidencji.
Wgl¹d do ewidencji jest bezp³atny.
Krystyna Wikar
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PROSTO Z SEJMU
Jednym ze sta³ych
punktów porz¹dku obrad
ka¿dego posiedzenia Sejmu
jest "informacja bie¿¹ca". Polega on na tym, ¿e
jeden z klubów poselskich zg³asza jakiœ wa¿ny
temat do debaty, w imieniu rz¹du jeden z
ministrów przedstawia odpowiedni¹
informacjê, po czym pos³owie mog¹ zadawaæ
pytania. Czas na zadanie pytania jest
ograniczony i nie mo¿e przekroczyæ 2 minut.
Na zakoñczenie minister udziela odpowiedzi,
a ³¹czny czas przewidziany na "informacjê
bie¿¹c¹" wynosi 90 minut. Ten punkt porz¹dku
obrad odbywa siê zawsze w godzinach
pomiêdzy 11-t¹ a 13-t¹ w czwartki, a wiêc w
czasie transmisji telewizyjnej w tv regionalnej.
W czasie tej kadencji Sejmu wielokrotnie
zabiera³em g³os w ramach "informacji
bie¿¹cej". Poni¿ej przedstawiam moje dwa
ostatnie pytania zadane w ramach tego punktu
z dnia 4.03, oraz 11.03.2004 roku.
W dniu 4.03 informacja dotyczy³a
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przygotowania polskich rolników do sk³adania
wniosków i dokumentowania uprawnieñ do
dop³at bezpoœrednich oraz do wykorzystania
innych unijnych œrodków przeznaczonych na
rozwój obszarów wiejskich. Oto tekst mojego
pytania:
"Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o
krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie p³atnoœci w ust. 1
mówi, ¿e producent podlega wpisowi do
ewidencji producentów na podstawie wniosku
z³o¿onego do kierownika biura powiatowego
agencji w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania lub siedzibê wnioskodawcy.
Okazuje siê, ¿e ten zapis powoduje ogromne
problemy w niektórych powiatach, gdzie
rozdrobnienie gospodarstw jest znaczne, na
przyk³ad w powiecie limanowskim czy w
innych powiatach w woj. ma³opolskim, gdzie
œrednia wielkoœæ gospodarstwa to nieco ponad
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3 ha. Do biur powiatowych przyje¿d¿aj¹
codziennie setki rolników, pokonuj¹c czasami
kilkadziesi¹t kilometrów, stoj¹ godzinami w
kolejkach, poniewa¿ iloœæ zatrudnionych osób
i potencja³ biur absolutnie nie odpowiadaj¹
skali problemów. Podobno agencja ma dopiero
zamiar zatrudniæ odpowiednio przeszkolonych
pracowników sezonowych, jednak wydaje siê,
¿e s¹ to dzia³ania mocno spóŸnione.
Proszê o odpowiedŸ na pytanie: kiedy
ten chaos w biurach powiatowych woj.
ma³opolskiego siê skoñczy? Kiedy iloœæ
zatrudnionych pracowników zostanie
dostosowana do potrzeb, tak, aby obecnie
zatrudnieni nie musieli siedzieæ przy
komputerach dniem i noc¹, na zmiany, czêsto
12 do 16 godzin na dobê, co jest ³amaniem
Kodeksu pracy? Dlaczego agencja nie mo¿e
zorganizowaæ punktów przyjmowania
wniosków w gminach, tak by nie zmuszaæ
rolników do kilkudziesiêciokilometrowych
podró¿y i wielogodzinnego oczekiwania w
kolejkach? Czy pan minister mo¿e obiecaæ, ¿e
takie problemy siê nie powtórz¹, kiedy rolnicy
zaczn¹ sk³adaæ wnioski o dop³aty? Dziêkujê".
W dniu 11.03 Sejm rozpatrywa³
informacjê w sprawie dramatycznego spadku
inwestycji zagranicznych w Polsce na
przyk³adzie koreañskiej firmy Hyundai. Oto
mój g³os w tej debacie:
"Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! W
trakcie wczeœniejszych wyjaœnieñ na temat

ucieczki inwestorów przedstawiciele rz¹du
próbowali czasami odwróciæ uwagê opinii
publicznej od istotnych przyczyn i przerzuciæ
czêœæ odpowiedzialnoœci na samorz¹dy.
Tymczasem samorz¹dy maj¹ w rêku tylko trzy
instrumenty: plan zagospodarowania
przestrzennego, podatki lokalne oraz promocjê
- i w zdecydowanej wiêkszoœci te instrumenty
potrafi¹ dobrze wykorzystaæ. Przyczyny
ucieczki zagranicznych inwestorów le¿¹
zupe³nie gdzie indziej.
Wiemy, ¿e firma Hyundai bra³a pod
uwagê kilka elementów, które zadecydowa³y o
lokalizacji inwestycji o wartoœci prawie 1 mld
euro. By³y to takie czynniki, jak na przyk³ad:
koszty pracy, przepisy podatkowe, prostota i
przejrzystoœæ systemu podatkowego - i tu ju¿
pan minister w swoim wyst¹pieniu w zasadzie
udzieli³ na tê czêœæ odpowiedzi, mówi¹c, ¿e
jednym z decyduj¹cych argumentów by³
podatek liniowy na S³owacji. Dalsze czynniki
to: sytuacja polityczna i spo³eczna w kraju,
poziom korupcji w Polsce i na S³owacji,
infrastruktura techniczna, m.in. stan dróg,
pakiet pomocy rz¹dowej.
Proszê powiedzieæ: dlaczego w
poszczególnych kategoriach byliœmy gorsi od
S³owacji? Które z wymienionych czynników
zadecydowa³y, ¿e polski rz¹d nie by³ w stanie
zatrzymaæ inwestycji Hyundaia w Polsce? Co
rz¹d konkretnie zamierza zrobiæ, by nastêpni
inwestorzy nie uciekali z Polski, a wraz z nimi
miejsca pracy? Dziêkujê bardzo".

Przy okazji pragnê przypomnieæ, ¿e moje Biuro Poselskie w Limanowej, ul. Jana Paw³a II 5,
tel. 3370015 jest czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 9-tej do 16-tej. Ja pe³niê
tam dy¿ur w ka¿dy poniedzia³ek od 9-tej do 12-tej. Wiêcej informacji na mojej stronie
internetowej: www.parchanski.pl

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkiej Nocy
¿yczê wszystkim mieszkañcom S³opnic wielu radosnych prze¿yæ
w gronie rodzinnym.
Warszawa, 18.03.2004

Tadeusz Parchañski
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OBRADOWA£A
RADA GMINY
XII SESJA
30 GRUDNIA 2003 r.
Rada Gminy
S³opnice jako jedna z
pierwszych gmin powiatu
limanowskiego, po
uzyskaniu pozytywnej
opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
jednog³oœnie i bez
zastrze¿eñ, przyjê³a
uchwa³ê bud¿etow¹ na
2004 rok. Fakt ten jest
potwierdzeniem
w³aœciwej i starannie
planowanej gospodarki
finansowej, prowadzonej
przez organy samorz¹du.
W 2004 roku do
rozdysponowania bêdzie
dok³adnie 10 461 500 z³.
/szczegó³y na stronie …../.
W uchwale bud¿etowej
znalaz³ siê tak¿e nowy
zapis upowa¿niaj¹cy
wójta gminy, do
lokowania w trakcie
realizacji bud¿etu
czasowo wolnych
œrodków bud¿etowych na
rachunkach w innym
banku ni¿ Bank
Spó³dzielczy Rzemios³a
oddzia³ w Tymbarku,
który obecnie sprawuje
obs³ugê finansow¹ gminy.
Od 26 lutego br.
dzia³alnoœæ jednostek
pomocniczych Gminy -
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BEZ Y
UR
CENZ

Sami
o sobie...

GIMNAZJUM im. Adama Mickiewicza w S³opnicach
tel. (0-18) 3326-460, 3340-440
www.gimslop.republika.pl
e-mail:
Dyrektor: mgr Lucyna Sroka

SAMORZ¥D UCZNIOWSKI:
Przewodnicz¹cy:
Wojciech Faron
Z-ca:
Jolanta Banach
Skarbnik:
Monika Kaczmarczyk
W SU dzia³aj¹ sekcje:
- porz¹dkowa
- artystyczna
- naukowa
Opiekunowie: Beniamina Wójtowicz, Marta Franczak
RADA RODZICÓW
Przewodnicz¹ca:
Danuta Curzyd³o
Skarbnik:
Janina Trzupek
Z-ca przewodnicz¹cego: Janina Lis
Cz³onkowie:
Jolanta Kasprzak, Krystyna Podgórna
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Nauczyciele
Pani Dyrektor:

mgr Lucyna Sroka

Nauczyciele jêzyka polskiego:

mgr Danuta Wiêcek
mgr Marta Franczak
mgr Ewa Wiêcek

Matematyka:

mgr Jadwiga Hyrc
mgr Anna Tomaszek
Miros³aw Syktus
mgr Urszula Murzyn

Historia:

mgr Beniamina Wójtowicz

Jêzyk niemiecki:

Anna Lisowska
Ma³orzata Kêska
mgr Joanna Frys

Jêzyk angielski:

Monika Bugajska

Chemia:

mgr Anna Wiêcek

Fizyka:

mgr Jadwiga Mrózek

Wiedza o spo³eczeñstwie:

mgr Beata Kêska
mgr Beniamina Wójtowicz

Religia:

ks. mgr Jacek S³ota
mgr Beata Kêska

Geografia:

mgr Krystyna Porêba

Informatyka:

mgr Piotr Bugajski
mgr Józef Filipiak

Biologia:

mgr Lucyna Sroka
mgr Jolanta Florek

Wychowanie Fizyczne:

Marian Tajduœ
Marcin Gancarczyk
mgr Jolanta Sawicka
Agnieszka Golonka

Muzyka:

mgr Joanna Jaworz-Dutka

OBRADOWA£A
RADA GMINY
So³ectw, reguluj¹ nowe
statuty. Uchwa³a Rady
Gminy w tej sprawie
uwzglêdnia tak¿e zmiany
granic so³ectw, w ten
sposób, ¿e osiedla Proroki,
Przys³op i Nowiny
dotychczas nale¿¹ce do
So³ectwa S³opnice II
(Podmogielica) obecnie
wychodz¹ w sk³ad
So³ectwa Nr I (S³opnice
Dolne).
Zadania Gminy w
zakresie profilaktyki,
rozwi¹zywania
problemów alkoholowych
i integracji spo³ecznej osób
uzale¿nionych od alkoholu
w 2004 roku okreœla
Gminny Program
P r o f i l a k t y k i i
Rozwi¹zywania
P r o b l e m ó w
Alkoholowych. Bud¿et
Komisji zamyka siê kwot¹
35 672 z³, z czego 71 %
stanowi¹ œrodki
przeznaczone na
organizacjê czasu wolnego
dzieci i m³odzie¿y.
Zupe³nie nowym
zadaniem Komisji w 2004
r. bêdzie przeprowadzenie
szkoleñ nauczycieli szkó³ z
terenu S³opnic w zakresie
prowadzenia programów
profilaktycznych wœród
uczniów.

ci¹g dalszy na str. 20
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Plastyka:

mgr Agata Czaja

Technika:

mgr Piotr Bugajski

Pedagog szkolny: mgr Joanna Hebda

•
•
•
•

kó³ko biologiczne - J. Florek
chór i kó³ko taneczne - J. Jaworz - Dutka
SKS - A. Golonka, M. Gancarczyk
M³odzie¿owi Liderzy Promocji Zdrowia J. Hebda

Nauczanie indywidualne:
mgr Barbara Jab³oñska
mgr Renata Bieda
mgr Maria Królik - logopeda
Do gimnazjum uczêszcza ³¹cznie 299
uczniów, istniej¹ 4 oddzia³y klasy pierwszej, 4
oddzia³y klasy drugiej i 3 oddzia³y klasy
trzeciej. Najliczniejsza jest klasa 3 a liczy 34
osoby, najmniej liczna klasa liczy 24 osoby.
W kalendarzu imprez i uroczystoœci
gimnazjum wpisane s¹ na sta³e nastêpuj¹ce
uroczystoœci: - Dzieñ Edukacji Narodowej,
Œwiêto Patrona Szko³y, Andrzejki, Wigilia
szkolna, Zabawa karnawa³owa, Zabawa
Walentynkowa, po¿egnanie klas trzecich.
Informacja o ko³ach zainteresowañ dla
uczniów
Uczniowie gimnazjum mog¹ rozwijaæ
swoje zdolnoœci poprzez uczestnictwo w
ko³ach zainteresowañ, prowadzonych przez
nauczycieli gimnazjum:
• kó³ko teatralne - M. Franczak, D. Wiêcek
• kó³ko polonistyczne - D. Wiêcek,
M. Franczak, E.Wiêcek
• kó³ko j. niemieckiego - M. Kêska
• kó³ko techniczno - informatyczne P. Bugajski
• kó³ko geograficzne - K. Porêba
• kó³ko matematyczne J. Hyrc, A. Tomaszek
• kó³ko historyczne - B. Wójtowicz
• kó³ko chemiczne - A. Wiêcek
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Baza lokalowa
Nasza szko³a posiada:
- halê sportow¹ - hala jest
najnowoczeœniejszym obiektem sportowym w
powiecie limanowskim. Liczy 33m. d³ugoœci i
20m. szerokoœci, posiada systemy grzewcze,
zaplecze i trybunê dla kibiców,
- pracowniê komputerow¹ - posiada 15
komputerów z dostêpem do Internetu,
- klasopracownie przedmiotowe,
- gabinet lekarski - m³odzie¿ ma zapewnion¹
sta³¹ opiekê lekarsk¹,
- sklepik,
- sto³ówkê - uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ
korzystania ze szkolnej sto³ówki,
- bibliotekê - posiada w swych zbiorach
lektury, literaturê piêkn¹ oraz wiele czasopism
popularno-naukowych.
Osi¹gniêcia szko³y
- Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy
¯o³nierza i Dzieje Orê¿a Polskiego w latach
1904 - 1922 - O niepodleg³oœæ i granice
Rzeczypospolitej"
- Anna Wojcieszak - I miejsce w kategorii
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pieœni - laureat etapu centralnego
- Anna Wikar - finalistka etapu
wojewódzkiego
- Magdalena Sroka - laureat etapu
wojewódzkiego i regionalnego
- Miêdzynarodowy Konkurs Matematyczny
"Kangur" - Ogólnopolski Turniej Wiedzy o
Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego dla szkó³
podstawowych i gimnazjów- etap powiatowy dru¿ynowo IV miejsce
- IV Ma³opolski Przegl¹d Dorobku
Twórczoœci Artystycznej Szkó³
Gimnazjalnych - 3 wyró¿nienia
- II Wojewódzki Konkurs Literacko -

Ponadto uczniowie Gimnazjum bior¹
udzia³ w licznych zawodach sportowych:
- biegi prze³ajowe indywidualne
- pi³ka rêczna dziewcz¹t i ch³opców - udzia³ w
Powiatowej Gimnazjadzie M³odzie¿y
- udzia³ w Mistrzostwach Powiatu
Limanowskiego w Pi³ce Rêcznej
- udzia³ w Powiatowych Zawodach w Tenisie
Sto³owym w Limanowej - udzia³ w
Ma³opolskim Turnieju Pi³karskim Szkól
Gimnazjalnych Gimnazjalnych
w
Krakowie w ramach Ma³opolskiej Akcji "
Unikaj Zagro¿eñ"
- Samorz¹dowe Rozgrywki Pi³ki Siatkowej.
Udzia³ w akcjach charytatywnych:
- "Ratujmy Magdê!" - 10.06.2002 r.
- "Ratujemy Piotra chorego na zanik miêœni" 30.11.2002 r.
- "Pomó¿cie Jarkowi!" - 10.23.2001
- "Góra Grosza" - 9, 10.11.2000 r.

Plastyczny "Jan Pawe³ II - Patron
Najgodniejszy"- wyró¿nienie
- Powiatowy konkurs Plastyczny " Nasza
Ziemia - Nasze Jutro" - wyró¿nienie
- II Ma³opolski Konkurs z Fizyki i Astronomii
dla Gimnazjów - udzia³ w etapie rejonowym
- Ma³opolski Konkurs Przyrodniczy - udzia³ w
etapie rejonowym
- II Ma³opolski Konkurs Matematyczny dla
Gimnazjalistów - udzia³ w etapie rejonowym
- Ma³opolski Konkurs Historyczny dla
Gimnazjalistów "Polska Piastów na tle
wydarzeñ historii powszechnej
œredniowiecza" - udzia³ w etapie rejonowym

Spotkania z ciekawymi ludŸmi:
- pisark¹ Dorot¹ Terakowsk¹
- misjonarzami pracuj¹cymi w Peru i Boliwii ksiêdzem Bogdanem Trzópkiem i Wies³awem
Tworzyd³o
- przedstawicielami PAH "Pajacyk"
- przedstawicielami w³adz pañstwowych:
ministrem Jerzym Hausnerem, pos³em
Tadeuszem Parchañskim
- przedstawicielami w³adz samorz¹dowych:
wójtem Gminy S³opnice Adamem So³tysem i
radnymi
- angielskim zespo³em tanecznym "Shuttlers'
Clog"
Szko³a realizuje program profilaktyczny,
zwi¹zany z uzale¿nieniami
Cele programu:
1. Zapoznanie uczniów z rodzajem uzale¿nieñ.
2. Zapoznanie z czynnikami, które maj¹
ci¹g dalszy na str. 22
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wp³yw na popadanie w na³óg.
3. Przedstawienie negatywnych skutków
oddzia³ywania uzale¿nieñ na organizm ludzki
z punktu widzenia medycyny i przepisów
prawa.

4. Kszta³towanie umiejêtnoœci pozwalaj¹cych:
- zrozumieæ skutki uzale¿nieñ,
- zrozumieæ ³atwoœæ nabywania uzale¿nieñ i
trudnoœci zwi¹zane z wychodzeniem z nich
5. Kszta³towanie postawy œwiadcz¹cej o
uodpornieniu na presjê œrodowiska w kierunku
kontaktu z sytuacjami prowadz¹cymi do
uzale¿nieñ.
W szkole dzia³a równie¿ grupa
M³odzie¿owych Liderów Promocji Zdrowia.
Prezentowanie szko³y w œrodowisku:
- udzia³ m³odzie¿y w gminnych
uroczystoœciach z okazji Odzyskania
Niepodleg³oœci, Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, Dnia Dziecka, prezentacja
spektaklu teatralnego "Gdzie jest Betlejem ?"
na sesji Rady Gminy
- prezentacja spektakli teatralnych
"Kopciuszek" , "Ania z Zielonego Wzgórza" w
Szkole Specjalnej w Nowym S¹czu, oraz
monta¿u s³owno - muzycznego "Œwiadek
nadziei" w Domu Dziecka w £ukowicy
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- prezentacja spektaklu "Spotkanie z
wró¿kami" w SP nr 4
- wystêp zespo³u tanecznego "Fly Girls" na
gminnych imprezach: "Otwarcie Lata",
"Po¿egnanie Lata", "Do¿ynki", "Festyn
rodzinny promuj¹cy zdrowy styl ¿ycia i
aktywny wypoczynek".
- W roku 2002 szko³a zdoby³a certyfikat u
Szko³y Przyjaznej Uczniom w konkursie "
Super Expresu'' pod patronatem marsza³ka
Sejmu RP i merytoryczn¹ opiek¹ ministra
edukacji narodowej .
Chór szkolny
Do chóru nale¿¹ uczniowie klas I i II.
W ramach zajêæ chór przygotowuje oprawê
muzyczn¹ imprez szkolnych. Repertuar to
pieœni jedno - i dwug³osowe.
Podczas zajêæ uczniowie rozwijaj¹
swoje umiejêtnoœci wokalne i ogólne
zainteresowania muzyczne.

Jesteœmy dumni z:
- osi¹gniêæ szko³y w konkursach
przedmiotowych i zawodach sportowych, z
zaanga¿owania uczniów w ¿ycie szko³y i
gminy, oraz z bazy lokalowej szko³y.
Opracowanie
Marta Franczak, Ma³gorzata Kêska
Zdjêcia: archiwum urzêdu
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JUBILEUSZ
SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 2
1904 - 2004
Karty kroniki mówi¹, ¿e w 1904
utworzono w S³opnicach drug¹ szko³ê,
która by³a fili¹ szko³y g³ównej "Przy
koœciele". Znajdowa³a siê w górnym
odcinku rzeki S³opnica w wynajêtej na tej
cel izbie u Jana Franczaka "Na Folwarku".
Dla proboszcza s³opnickiego ksiêdza Jana
Bubuli sprawa szko³y w parafii by³a
bardzo wa¿na, dlatego dziesiêæ lat póŸniej
(w 1914 roku) za w³asn¹ gotówkê, przy pomocy
Jana Franczaka wybudowa³ w osiedlu "U
Giemzika" now¹ szko³ê. Salê dla S³opnic
Królewskich wybudowa³ proboszcz, a dla
Szlacheckich Franczak [Kancelaria Szko³y
Podstawowej nr 1 w S³opnicach "Kronika 1 kl.
Szko³y ludowej w S³opnicach Szlacheckich"; ks.
St. Wojcieszak. S³opnice. Dzieje wsi i parafii.
Ochotnica Dolna 1999 s. 200]. W chwili obecnej po
budynku dawnej szko³y nie ma najmniejszego
œladu - w miejscu tym wznosi siê natomiast piêkny i
nowoczesny budynek Szko³y Podstawowej w

Ju¿

100
lat

niczym nie przypominaj¹cy dawnej dwusalowej
szkó³ki.
W maju bie¿¹cego roku w budynku
odbêd¹ siê uroczystoœci obchodów 100 - lecia
Szko³y Podstawowej nr 2, która od 1 wrzeœnia 2003
r. funkcjonuje jako Zespó³ Szko³y Podstawowej i
Przedszkola im. Jana Paw³a II w S³opnicach
Górnych. Uroczystoœæ ta bêdzie po³¹czona z
poœwiêceniem nowego sztandaru dla szko³y
ufundowanego przez rodziców. Honorowymi
goœæmi jubileuszu bêd¹ uczniowie z
zaprzyjaŸnionej szko³y z Chlebnic ze S³owacji.

ZAPROSZENIE
W imieniu w³asnym i Rady Rodziców
mam przyjemnoœæ zaprosiæ Pañstwa na jubileusz 100-lecia istnienia
Szko³y Podstawowej Nr 2 w S³opnicach Górnych,
który odbêdzie siê 22 maja 2004 roku.
Dyrektor Zespo³u Szko³y Podstawowej i Przedszkola w S³opnicach
Marek Mrózek

PROGRAM UROCZYSTOŒCI:
11:00 - uroczysta Msza Œwiêta w Koœciele
Parafialnym w S³opnicach Górnych
- poœwiêcenie nowego sztandaru
- przejœcie do budynku szko³y

12:30 - uroczyste przekazanie sztandaru
m³odzie¿y i Szkole
- wyst¹pienie okolicznoœciowe
- czêœæ artystyczna w wykonaniu
m³odzie¿y szkolnej
14:00 - spotkanie zaproszonych goœci i
grona pedagogicznego

23

Nasze S£OPNICE - Nr 24 - kwiecieñ 2004

NOWY ROK NOWE PROPOZYCJE
Przed nami wiosna, po której przychodzi lato, a w lecie to co lubimy najbardziej - zabawa…
Ju¿ dziœ mamy przyjemnoœæ zaprosiæ Pañstwa do wziêcia udzia³u w imprezach
organizowanych w ramach "Artystycznego Lata 2004", które w tym roku odbêd¹ siê wed³ug
nastêpuj¹cego porz¹dku:
• Po raz pierwszy spotykamy siê ju¿ 3 maja,
podczas obchodów œwiêta
Uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Tegoroczne obchody
po³¹czone bêd¹ z uczczeniem
przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej.
• Z pewnoœci¹ najwiêksze oblê¿enie œcie¿ki
rowerowe prze¿yj¹ 29 maja, kiedy to podczas IV
Rajdu Rowerowego na szlaku spotkaj¹ siê
mi³oœnicy dwóch kó³ek. Przypomnijmy, ¿e rajd
organizowany jest przez
Zwi¹zek Gmin Mogielica, a w
spotkaniu bior¹ udzia³
rowerzyœci z terenu ca³ej
limanowszczyzny.
• Nasi milusiñscy œwiêtuj¹ 06
czerwca. W tym dniu
wszystkich najm³odszych
zapraszamy na imprezê
plenerow¹ z okazji Dnia
Dziecka. Nie zabraknie
atrakcji, zabawy i s³odyczy.

festynów letnich, ciesz¹cych siê rosn¹cym
zainteresowaniem wœród mieszkañców. ·
Identycznie jak w roku ubieg³ym œwiêto rolników
obchodziæ bêdziemy 15
sierpnia. "Do¿ynki Gminne"
to nie tylko uroczystoœci
wieñcz¹ce ca³oroczn¹ pracê
rolników, ale tak¿e okazja do
wspólnej zabawy.
• Wszystkim, którzy udadz¹ siê na wakacyjny
wypoczynek poza teren
S³opnic, przypominamy, ¿e
dok³adnie
22 sierpnia
spotykamy siê na szczycie
Mogielicy podczas VI Z³azu
Turystycznego. Obecnoœæ
obowi¹zkowa!!
• Na uroczystoœæ patriotyczn¹
upamiêtniaj¹c¹ rocznicê
Odzyskania Niepodleg³oœci
z a p r a s z a m y 1 1 l i s t o p a d a.
Spotkanie odbêdzie siê na
Prze³êczy Rydza Œmig³ego we wsi
Chyszówki.

• Na dobre rozkrêcamy siê 27 czerwca br. podczas
"Powitania Lata". T¹ imprez¹ rozpoczniemy cykl

¯yczymy przyjemnej zabawy.

Szanowni Pañstwo!
Urz¹d Gminy w S³opnicach zaprasza wszystkich chêtnych do zorganizowania na terenie gminy
imprezy plenerowej, do z³o¿enia stosownego wniosku w sekretariacie
Urzêdu Gminy pok. Nr 4. Wniosek wraz z programem nale¿y z³o¿yæ
co najmniej 30 dni przed dat¹ organizowanej imprezy.
Zapraszamy
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PO CO I DO KOGO?
WÓJT GMINY S£OPNICE
ADAM SO£TYS
I piêtro, pok. nr 6
tel./fax. (0-18) 3326-018, e-mail: gmina@slopnice.pl
REFERAT ORGANIZACYJNY, OŒWIATY
I KULTURY
KIEROWNIK REFERATU
MARIA NOWAK - SEKRETARZ GMINY
I piêtro, pok. nr 3
Tel./fax. (0-18) 3326-018 wew. 53
E-MAIL: gmina@slopnice.pl
Prowadzenie ca³okszta³tu spraw zwi¹zanych z
gospodark¹ kadrow¹ pracowników i ich
szkolenie, opracowywanie regulaminów,
zakresów czynnoœci, nadzór nad realizowaniem
zarz¹dzeñ wójta i uchwa³ rady gminy,
prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
przyjmowanie ustnych œwiadczeñ woli
spadkodawców, prowadzenie spraw z zakresu
oœwiaty gminnej.
STANOWISKO DS. OŒWIATY,
DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ
ORAZ OBS£UGI SEKRETARIATU
KRYSTYNA WIKAR - PODINSPEKTOR
I piêtro, pok. nr 4
Tel./fax. (0-18) 3326-018
E-MAIL: gmina@slopnice.pl
Prowadzenie sekretariatu urzêdu (dziennik
podawczy), dzia³alnoœci gospodarczej zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
organizowanie dzia³alnoœci kulturalnej na
terenie gminy, wspó³praca z dyrektorami
placówek oœwiatowych, wspó³praca z Policj¹,
obs³uga Rad So³eckich, sprawy z zakresu
turystyki.

STANOWISKO DS. PROMOCJI GMINY,
OBS£UGI RADY I KOMUNIKACJI
SPO£ECZNEJ
ANNA FRANCZAK - PODINSPEKTOR
I piêtro, pok. nr 5
Tel./fax. (0-18) 3326-018, wew. 54
E-MAIL: gmina@slopnice.pl,
nasze@slopnice.pl
Obs³uga Rady Gminy, Komisji i Wójta Gminy,
prowadzenie dzia³alnoœci promocyjnej i
informacyjnej, obs³uga informatyczna Gminy,
obs³uga kontaktów zagranicznych, dzia³alnoœæ w
zakresie komunikacji spo³ecznej, redaktor
Biuletynu Informacyjnego "Nasze S³opnice".
REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
KIEROWNIK REFERATU
JÓZEF WIKAR
II piêtro, pok. nr 12
Tel./fax. (0-18) 3326-018 wew. 32
E-MAIL: gmina@slopnice.pl
Nadzór i koordynacja prac zwi¹zanych z budow¹
i remontem dróg osiedlowych, gminnych i
powiatowych.
Nadzór nad letnim i zimowym utrzymaniem dróg
Sprawy z zakresu ochrony informacji
niejawnych i BHP

ci¹g dalszy na str. 26
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Po co i do kogo... cd.

STANOWISKO DS. PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI
TADEUSZ WIÊCEK - PODINSPEKTOR
II piêtro, pok. nr 12
Tel./fax. (0-18) 3326-018, wew. 32
Planowanie przestrzenne, numeracja
nieruchomoœci, prowadzenie spraw z zakresu
kultury fizycznej i sportu, wydawanie decyzji o
warunkach zabudowy, ustalanie lokalizacji
inwestycji celu publicznego, gospodarowanie
gruntami stanowi¹cymi w³asnoœæ gminy,
podzia³y nieruchomoœci, rozgraniczenia
nieruchomoœci.
STANOWISKO DS. ZAMÓWIEÑ
PUBLICZNYCH I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
LESZEK KUNA- INSPEKTOR
II piêtro, pok. nr 13
Tel./fax. (0-18) 3326-018, wew. 42

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW
KIEROWNIK REFERATU
JAN WIÊCEK - SKARBNIK
I piêtro, pok. nr 8
Tel./fax. (0-18) 3326-018 wew. 38
E-MAIL: gmina@slopnice.pl
Planowanie Bud¿etu Gminy
Nadzór nad prac¹ referatu finansowego
Sprawozdawczoœæ bud¿etowa
STANOWISKO DS. KSIÊGOWOŒCI
BUD¯ETOWEJ - WYDATKÓW
MARIA NOWAK- INSPEKTOR
I piêtro, pok. nr 7
Tel./fax. (0-18) 3326-018 , wew. 37
Ewidencja ksiêgowa dochodów i wydatków
bud¿etowych jednostek bud¿etowych urzêdu
gminy, szkó³ podstawowych, gimnazjum i
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
obs³uga planów finansowych szkó³.
STANOWISKO DS. P£AC I FINANSÓW

Nadzór i koordynacja inwestycji i remontów
prowadzonych przez gminê.
Prowadzenie ca³oœci spraw z zakresu ustawy o
zamówieniach publicznych.
Dowóz uczniów, nadzór nad gospodark¹
komunalnej.
STANOWISKO DS. ROLNICTWA,
OCHRONY ŒRODOWISKA,
ZARZ¥DZANIA KRYZYSOWEGO,
OBRONY CYWILNEJ I SPRAW
OBRONNYCH
TADEUSZ FLOREK - INSPEKTOR
II piêtro, pok. nr 13
Tel./fax. (0-18) 3326-018, wew. 42
Rolnictwo, ochrona œrodowiska, zadrzewienie,
gospodarka wodno - œciekowa, ochrona
przeciwpowodziowa i przeciwpo¿arowa, obrona
cywilna na terenie gminy
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ANNA TOPORKIEWICZ - INSPEKTOR
I piêtro, pokój nr 7
Tel./fax. (0-18) 3326-018, wew. 37
Realizacja oraz ewidencja wynagrodzeñ
pracowników Urzêdu Gminy, szkó³
podstawowych, gimnazjum i Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Ewidencja i
rozliczenie sk³adek ZUS, ewidencja i rozliczenie
podatku dochodowego od osób fizycznych
STANOWISKO DS. PODATKÓW I OP£AT
LOKALNYCH ORAZ FINANSÓW.
BARBARA MARCISZ - PODINSPEKTOR
I piêtro, pok. nr 9
Tel./fax. (0-18) 3326-018, wew. 39
Sporz¹dzanie wymiaru podatku rolnego, leœnego
i od nieruchomoœci, wydawanie zaœwiadczeñ o
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stanie maj¹tkowym, realizacja rachunków
objêtych planem finansowym urzêdu gminy i
podleg³ych jednostek organizacyjnych.
STANOWISKO DS. KSIÊGOWOŒCI
PODATKOWEJ ORAZ FINANSÓW
RENATA NIEZABITOWSKA PODINSPEKTOR
I piêtro, pok. nr 9
Tel./fax. (0-18) 3326-018, wew. 39
Ewidencja ksiêgowa dochodów bud¿etowych
Gminy.
Prowadzenie urz¹dzeñ ksiêgowoewidencyjnych podatków i op³at lokalnych, w
tym od œrodków transportowych.
STANOWISKO DS. KASY I FINANSÓW
JOANNA BE£¯EK- INSPEKTOR
I piêtro, pok. nr 9
Tel./fax. (0-18) 3326-018, wew. 49
Obs³uga kasowa Urzêdu Gminy i podleg³ych
jednostek organizacyjnych.
Wykonywanie wszystkich czynnoœci w zakresie
obs³ugi podatku od towarów i us³ug (VAT)
Ewidencja ksiêgowa funduszy celowych,

sta³ego rejestru wyborców oraz dowody
osobiste.
GMINNY OŒRODEK POMOCY
SPO£ECZNEJ
KIEROWNIK OŒRODKA POMOCY
SPO£ECZNEJ EDWARD SROKA
I piêtro, pok. nr 1
Tel./fax. (0-18) 3326-018, wew. 31
E-MAIL: opsslopnice@poczta.onet.pl
Organizacja pracy oœrodka
Wydawanie decyzji administracyjnych w
sprawie zasi³ków z pomocy spo³ecznej,
dodatków mieszkaniowych oraz œwiadczeñ
rodzinnych.
Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
PRACOWNIK SOCJALNY
JOLANTA KOWALCZYK
I piêtro, pok. nr 2
Tel./fax. (0-18) 3326-018, wew. 51
Przyjmowanie wniosków w sprawie zasi³ków z
pomocy spo³ecznej oraz œwiadczeñ rodzinnych,
sporz¹dzanie wywiadów œrodowiskowych,
kontrakty socjalne.
Rejon S³opnice Królewskie

URZ¥D STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK URZÊDU STANU
CYWILNEGO ZOFIA MRÓZEK
I piêtro, pok. nr 10
Tel./fax. (0-18) 3326-018 wew. 30
E-MAIL: gmina@slopnice.pl
Rejestracja urodzeñ, ma³¿eñstw, zgonów sporz¹dzanie odpisów, ewidencja ludnoœci zameldowania, wymeldowania, prowadzenie

PRACOWNIK SOCJALNY
JADWIGA FRANCZAK
I piêtro, pok. nr 2
Tel./fax. (0-18) 3326-018, wew. 51
Przyjmowanie wniosków w sprawie zasi³ków z
pomocy spo³ecznej oraz œwiadczeñ rodzinnych,
sporz¹dzanie wywiadów œrodowiskowych,
kontrakty socjalne.
Rejon S³opnice Szlacheckie

CZAS PRACY URZÊDU GMINY W S£OPNICACH:
poniedzia³ek - pi¹tek w godz. 7.30 - 15.30
27
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NASZA INICJATYWA
NA RZECZ CZYSTOŒCI
Ust¹pi³a zima, za oknem widaæ
pierwsze oznaki wiosny, zieleniej¹ trawy,
kwitn¹ kwiaty. Niestety ten piêkny widok
coraz czêœciej przys³ania nam sterta œmieci,
zauwa¿alna niemal na
ka¿dym kroku. Odpady
spotkaæ mo¿na w
najbli¿szym otoczeniu: ko³o
drogi, sklepu, szko³y…
Z przykroœci¹
musimy stwierdziæ, ¿e
brudzenie jest czyœ tak
powszechnym, i¿ usuniêcie
brudu w miejscu
publicznym jest czynnoœci¹
wstydliw¹.
Nie pozwólmy by Nasza
miejscowoœæ by³a
postrzegana jako brudna
i zaniedbana.
Proponujemy
podjêcie wspólnych dzia³añ
celem uporz¹dkowania
otoczenia naszych domów i
naszej miejscowoœci.
ZADBAJMY O
ESTETYKÊ I
PORZ¥DEK S£OPNIC
W tym zakresie zwracamy siê do wszystkich
mieszkañców S³opnic w szczególnoœci do
m³odzie¿y, harcerzy, w³aœcicieli prywatnych
posesji, przedsiêbiorców etc.
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Posprz¹tajmy place, skwery, potoki, lasy, fosy,
boiska, otoczenia szkó³, w³asne podwórka.
Apelujemy tak¿e o to, aby nie pozostawali
Pañstwo bezczynni w sytuacji
zanieczyszczania tych
miejsc przez obce osoby.
Inicjatywa ta bêdzie
równie¿ odpowiedzi¹ na
ogólnopolsk¹ akcjê
"Posprz¹tajmy Swój Dom
na wejœcie do Unii
Europejskiej", któr¹
poparli Adam Ma³ysz,
Hanka Bielicka, Wojciech
Kilar, Bogus³aw Linda,
Cezary Pazura i inni.
Informujemy
równie¿, ¿e zgodnie z
ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (art.3,
ust.1 pkt.7) osoba
w³adaj¹ca powierzchni¹
ziemi (w³adaj¹ca dzia³k¹,
nieruchomoœci¹) jest
posiadaczem odpadów
znajduj¹cych siê na tej
dzia³ce. Jako posiadacz
odpadów mo¿e byæ
zobowi¹zany, w drodze decyzji, do ich
usuniêcia. W zwi¹zku z tym nale¿y nie
zezwalaæ na sk³adowanie œmieci na w³asnych
dzia³kach, w tym równie¿ w potoku, bo
mo¿emy byæ za to ukarani grzywn¹.
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ZAPROSZENIE
ZWI¥ZEK GMIN MOGIELICA ORAZ STAROSTWO POWIATOWE W LIMANOWEJ
zapraszaj¹ wszystkich mi³oœników jazdy na rowerze na
IV ju¿ Rajd Rowerowy "Mogielica",
który odbêdzie siê 29 maja 2004 roku w S³opnicach *.
Impreza odbywa siê na szlakach rowerowych, wytyczonych i kompleksowo
oznakowanych biegn¹cych przez tereny gmin: S³opnice, Dobra i Kamienica nale¿¹cych do
Zwi¹zku Gmin Mogielica.
Szlaki przebiegaj¹ po najpiêkniejszych miejscach Beskidu Wyspowego, przez szczyty:
Mogielicy, £opienia, Cichonia oplataj¹c ca³y Beskid Wyspowy. £¹cznie to ok. 27 km tras
rowerowych. W rajdzie mog¹ braæ udzia³ uczestnicy indywidualni oraz zorganizowane grupy.
Udzia³ w rajdzie to gwarancja dobrej zabawy i doskona³y sposób na aktywny wypoczynek.

W imieniu organizatorów i w³asnym gor¹co zapraszamy!!!
Punkty informacji: Dobra tel.(0-18) 333 01 17
Kamienica tel.(0-18) 332 30 04
S³opnice tel.(0-18) 332 60 18
*Szczegó³owe przejazdy tras rowerowych oraz godzinê spotkania podamy na plakatach informacyjnych.

poprzednich edycji, rozgrywki w
koszykówkê zast¹pi³a siatkówka.
Okaza³o siê, ¿e by³ to tzw. strza³ w
dziesi¹tkê - w zawodach udzia³ wziê³o
szeœæ dru¿yn. Przypomnê tylko, i¿ w
rozgrywkach w koszykówce w
ubieg³ym roku wyst¹pi³y zaledwie trzy

SPORT

W dniach 17 i 18 stycznia br., na hali
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i
Gimnazjum w S³opnicach odby³y siê
rozgrywki "O Puchar Wójta Gminy S³opnice"
w halowej pi³ce no¿nej i siatkówce. By³a to ju¿
trzecia edycja zimowych rozgrywek o to
cenne trofeum. Wyci¹gaj¹c wnioski z

SPORT

Z£OTE RYBKI I ANTYKI
W CZO£ÓWCE
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dru¿yny. Turniej ten ze wzglêdu na du¿¹
iloœæ dru¿yn bior¹cych, których w
sumie by³o 15 odbywa³ siê przez dwa
dni. W sobotê 17 stycznia odby³y siê

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT
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rozgrywki grupowe w obydwu
dyscyplinach, w niedzielê 18 stycznia
pó³fina³y oraz fina³y. Podsumowanie
rozpocznê od dyscypliny, która w
dalszym ci¹gu w S³opnicach cieszy siê
bardzo du¿¹ popularnoœci¹, czyli
oczywiœcie od pi³ki no¿nej. Ju¿ po raz
drugi w trzyletniej historii tych
rozgrywek "O Puchar Wójta Gminy
S³opnice" w halowej pi³ce no¿nej
Puchar zdoby³a dru¿yna oldbojów
"Antyki", graj¹ca w sk³adzie: Andrzej
Lis, Henryk Wikar, Józef Szczecina,
Wincenty Curzyd³o, Zbigniew i Adam
Palacz. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna
"Plebañskie", w sk³adzie: £ukasz
Kêska, Robert i Jaros³aw Grucel, Dawid
Marcisz, Ireneusz i Mariusz Sejmej.
Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna "FC
Fredy", w sk³adzie: Pawe³ Grucel,
Andrzej Ubik, Stanis³aw Trzupek, Jan
Nowak, Dawid Skrzatek, Andrzej
Kêska, Janusz Sroka. Przechodz¹c do
posumowania rozgrywek "O Puchar
Wójta Gminy S³opnice" w siatkówce
chcia³bym pogratulowaæ zawodnikom
wszystkich szeœciu dru¿yn, którzy

stworzyli bardzo emocjonuj¹ce widowisko,
które sta³o na bardzo wysokim sportowym
poziomie.
Pierwszy w historii S³opnic "Puchar
Wójta Gminy S³opnice" zdoby³a dru¿yna o
wdziêcznej nazwie "Z³ote rybki" w sk³adzie:
Tomasz i £ukasz Kêska, Arkadiusz Szczecina,
Marian Wojcieszak, Andrzej Piotrowicz,
Robert Grucel i Mariusz M³ynarczyk. Drugie
miejsce zajê³a dru¿yna "Renowacja" w
sk³adzie: Agata i Andrzej Niezabitowscy,
Andrzej Lis, Henryk Wikar, Józef Szczecina,
Józef Filipiak, Grzegorz Biedroñ i Marek
Mrózek. Trzecie miejsce dru¿yna "Fighter", w
sk³azie: Daniel Œlazyk, Ryszard Mirek,
Krzysztof Ry¿, Dariusz Raczek, Edward
Górszczyk, Dariusz i Sylwester Kowalczyk.
Na zakoñczenie rozgrywek Wójt
Gminy S³opnice Pan Adam So³tys wrêczy³
zwyciêzc¹ Puchary, pozosta³ym dru¿ynom
nagrody oraz okolicznoœciowe dyplomy.

Koñcz¹c ju¿ dzisiaj serdecznie
zapraszam wszystkich chêtnych do udzia³u w
kolejnych edycjach czy to zimowych czy te¿
letnich rozgrywek "O Puchar Wójta Gminy
S³opnice".
Tadeusz Wiêcek
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Pocz¹tek rundy zapowiada siê bardzo interesuj¹co, poniewa¿ w czterech pierwszych meczach
Sokó³ zmierzy siê z czo³owymi zespo³ami A - klasowymi. Pocz¹tek sezonu tu¿ tu¿, wiêc nale¿a³oby
dowiedzieæ siê co w dru¿ynie "piszczy", jak zespó³ przygotowany jest do gry i jakie s¹ oczekiwania.

SPORT
SPORT

18.04 godz. 11.00 Sokó³ S³opnice - Zyndram £¹cko
25.04 godz. 16.00 Laskovia - Sokó³ S³opnice
02.05 godz. 16.00 Sokó³ S³opnice - Nawoj Nawojowa
09.05 godz. 16.30 Limanovia - Sokó³ S³opnice
16.05 godz. 15.00 Sokó³ S³opnice - Start Nowy S¹cz
23.05 godz. 17.00 Biegoniczanka - Sokó³ S³opnice
30.05 godz. 17.00 Sokó³ S³opnice - Gorce Kamienica
06.06 godz. 17.00 Sokó³ S³opnice - Barciczanka
10.06 godz. 15.30 Hart Têgoborze - Sokó³ S³opnice
13.06 godz. 11.00 Sokó³ S³opnice - Dobrzanka
20.06 godz. 17.30 Mordarka - Sokó³ S³opnice

Zdaniem kibica: - Ogl¹daj¹c Sokó³ w
jesiennej rundzie trzeba zauwa¿yæ, ¿e to nie
by³y najlepsze mecze w jego wykonaniu.
Mam nadziejê, ¿e zbli¿aj¹ca siê wiosna
przyniesie umocnienie zespo³u na lokalnym
podwórku. Wierzê, ¿e Sokó³ jest w stanie
walczyæ z silniejszymi dru¿ynami z naszej
ligi, czego przyk³adem by³ mecz z
Limanovi¹, w którym nie brakowa³o emocji.
¯yczê sobie, aby na wiosnê równie¿ emocji
nie brak³o a miejscowej dru¿ynie aby zajê³a
miejsce w œcis³ej czo³ówce
Tomasz Kêska
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Terminarz rundy wiosennej:

SPORT

Zdaniem zawodnika: - Jako zawodnik KS Sokó³
czêsto jestem pytany jakie s¹ prognozy na
nadchodz¹cy sezon. Wed³ug mnie, zawodnicy
Soko³a s¹ przygotowani do sezonu po wielu
ciê¿kich treningach i przebytych sparingach, które
by³y wygrane. Pozostaje tylko mieæ nadziejê, ¿e

kolejny sezon oka¿e siê sukcesem i wielk¹
szans¹ dla naszego klubu. Jesteœmy dobrze
przygotowani, w dru¿ynie pojawili siê nowi
zawodnicy, co pozwoli na polepszenie
efektywnoœci i skutecznoœci gry, zosta³a
równie¿ zmieniona taktyka ale to niech
pozostanie tajemnic¹. Wszystko oka¿e siê w
ci¹gu. Miejmy tylko nadziejê, ¿e nasze
przygotowanie i nastawienie do walki jest na
tyle du¿e, ¿e pozwoli nam na osi¹ganie
lepszych wyników. Wierzymy, ¿e nasi
kibice nie zawiod¹ i bêd¹ tak licznie, jak i
skutecznie mobilizowaæ nasz¹ dru¿ynê do
dzia³ania. Ju¿ nied³ugo, bo w kwietniu,
bêdziemy mogli zaprezentowaæ nasze
umiejêtnoœci i poka¿emy na co nas staæ. Na
pewno bêdzie ciekawie, a ka¿dy mecz
przyniesie kibicom wiele emocji wiêc ju¿
dzisiaj serdecznie zapraszam.
Dominik Kêska
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Zdaniem trenera: - W czasie zimowej przerwy
rozegraliœmy trzy sparingi które z meczu na mecz
by³y coraz lepsze. Wygraliœmy z Tymbarkiem 3-2,
Œnie¿nic¹ Kasina Wielka 4-2 i Laskovi¹ 5-3. W
obecnym sezonie chcielibyœmy zaj¹æ miejsce w
pierwszej szóstce. Jednak w dalszej perspektywie
chcielibyœmy zagraæ w "okrêgówce" co jest bardzo
realne. Dlaczego nie wy¿ej? Graj¹c w wy¿szych
ligach trzeba dysponowaæ min.
dwudziestoosobow¹ kadr¹. Tutaj takich
mo¿liwoœci nie ma. Wydaje mi siê, ¿e V liga jest
najbardziej optymaln¹ dla aktualnego zespo³u.
Zbigniew Twaróg
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Po nieudanym sezonie 2002/03 i s³abej jesieni 03/04 dru¿yna Soko³a S³opnice zajmuje ósm¹
pozycjê plasuj¹c siê w œrodku tabeli limanowsko - s¹deckiej klasy A. Solidnie przepracowana zima
pozwala optymistycznie spojrzeæ na zbli¿aj¹cy siê pocz¹tek rundy wiosennej. Zdaniem trenera Zbigniewa
Twaróg miejscowa dru¿yna walczyæ bêdzie o miejsce w pierwszej szóstce. W zimowej przerwie nast¹pi³a
zmiana bramkarza. W miejsce Grzegorza Ka³u¿nego, który odszed³ do dru¿yny Limanovii, pozyskano
Rafa³a Gaik; wychowanka tamtejszego klubu. Do dru¿yny powróci³ równie¿ Adam Marcisz.
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CO W DRU¯YNIE PISZCZY?
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