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DLA KOGO WODA,
A DLA KOGO DROGA
Obowi¹zkiem samorz¹du jest sk³adanie corocznych
sprawozdañ z zrealizowanych zadañ publicznych. Zwyczajem w
naszej gminie jest, ¿e do koñca marca, wójt sk³ada Radzie Gminy
szczegó³owe sprawozdanie z wykonania bud¿etu za rok poprzedni.
Dokument ten podlega te¿ ocenie mieszkañców gminy, poprzez
udostêpnienie go w formie elektronicznej na stronie internetowej
gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Takie sprawozdanie
pojawi siê równie¿ w tym roku. Strategicznym elementem
sprawozdania a zarazem informacj¹, która budzi najwiêksze
zainteresowanie wœród mieszkañców gminy jest sprawozdanie z
wykonanych inwestycji.
Oto jak przedstawia siê ono w roku bie¿¹cym.
Najwiêkszym i najtrudniejszym zadaniem, którym
zajêliœmy siê w tym roku by³o rozwi¹zanie problemu zaopatrzenia
mieszkañców w wodê. Wypracowane rozwi¹zania ujmuj¹ ten
problem kompleksowo i pozwol¹ zaopatrzyæ w zdrow¹ i dobr¹ wodê
obszar ca³ej gminy S³opnice. Wykonanie wodoci¹gu, ze wzglêdu na
ogrom prac, zosta³o podzielone na kilka etapów do realizacji w
kolejnych latach. W br. wykonano pierwszy etap, ale po ca³kowitym
zakoñczeniu prac,
mo¿liwe bêdzie
dostarczenie wody
do wiêkszoœci
gospodarstw
(oczywiœcie o ile
zadeklaruj¹ chêæ
korzystania z
wodoci¹gu).
G³ówne ujêcie wody
zlokalizowane jest
na terenie leœnym
pod Mogielic¹, na
potoku zbieraj¹cym
ci¹g dalszy na str. 4
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wodê ze Ÿróde³ wyp³ywaj¹cych z Mogielicy. Tam
zlokalizowane s¹ równie¿ filtry oraz stacja pomp. Z

tego miejsca woda bêdzie pompowana ruroci¹giem
t³ocznym o d³. 800 m na wysokoœæ 99 m, do dwóch
zbiorników o pojemnoœci 200 m3, znajduj¹cych siê
692 m n.p.m. w os. Dzielec.
Ze zbiorników tych bêdzie mo¿na dostarczyæ
grawitacyjnie wodê w ka¿de miejsce S³opnic. Ten
etap prac zakoñczony zosta³ w³aœnie przed kilkoma

tygodniami. By³o to bardzo trudne
przedsiêwziêcie, ze wzglêdu chocia¿by na
po³o¿enie, strome zbocza, brak dojazdu, zalesienie
itp. Doskonale z zadaniem tym poradzi³a sobie
firma Hydrogaz z Nowego S¹cza, wy³oniona w
drodze przetargu. Koszt ogólny tego etapu prac to
394 566 z³. Pozwolenie wodno prawne zezwala na
pobór wody w iloœci 500 m3 na dobê, co pozwoli na
zaopatrzenie w wodê ok. 6.000 mieszkañców. Na
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tym jednak nie koniec - w S³opnicach funkcjonuje
ju¿ wodoci¹g zaopatruj¹cy w wodê blisko 180
gospodarstw zlokalizowanych w os. Plebañskie i
dalej w stronê S³opnic Dolnych (strona
szlachecka). Podjêliœmy rozmowy ze Spó³k¹
Wodoci¹gow¹ "S³opniczanka" w sprawie
zaopatrzenia pozosta³ych gospodarstw le¿¹cych na
linii tego wodoci¹gu. W ten sposób unikniemy
dublowania linii wodoci¹gowej na tym odcinku.
W tym celu Gmina S³opnice wybudowa³a
dodatkowy zbiornik o pojemnoœci 100 m3 w
Zaœwierczu, co pozwoli na zgromadzenie
wiêkszego zapasu wody i przy³¹czenie
dodatkowych odbiorców. Obecnie przy³¹czono ju¿
ok. 20 nowych odbiorców. Zamontowano równie¿
stacjê pomiarow¹ oraz nowoczesny system
dezynfekcji wody tzw. lampê UV emituj¹c¹
promienie ultrafioletowe, które w sposób idealny
dezynfekuj¹ wodê nie pozostawiaj¹c przy tym
nieprzyjemnego zapachu wywo³ywanego przez
chlorowanie. Koszt zadania to 186 259 z³. Prace te
wykonywa³a w miesi¹cach wrzesieñ-listopad,
firma Budrem z Limanowej. Kolejnym zadaniem
dotycz¹cym zaopatrzenia gminy w wodê, by³o
wykonanie dokumentacji na liniê wodoci¹gu
prowadz¹cego od zbiorników na Dzielcu do
potencjalnych odbiorców. W pierwszym etapie
wykonano dokumentacjê na przebieg linii przez
S³opnice Szlacheckie od S³opnic Górnych do
granicy z Lipowym oraz po stronie S³opnic
Królewskich wzd³u¿ drogi powiatowej do
cmentarza w S³opnicach Dolnych. Ogó³em
zaprojektowano ok. 30 kilometrów sieci
wodoci¹gowej o ró¿nych œrednicach. Koszt
zadania to 144 000 z³, wykonawca firma
Ekoprojekt z Przeworska.
W koncepcji zaopatrzenia w wodê
uwzglêdniono równie¿ osiedla S³opnic Górnych
oraz so³ectwa Podmogielica, których mieszkañcy
obecnie nie s¹ zainteresowani poborem wody z
wodoci¹gu. W roku 2006 planujemy skumulowaæ
œrodki na wykonaniu sieci wodoci¹gowej w ten
sposób, aby jak najwiêksza iloœæ odbiorców mog³a
korzystaæ z dobrej, zdrowej wody.
Wzorem lat ubieg³ych nast¹pi³a dalsza
modernizacja dróg osiedlowych, gminnych oraz
powiatowych. Priorytetem w tym zakresie by³a
poprawa drogi powiatowej, której stan by³
"fatalny". W tym celu Rada Gminy przeznaczy³a
du¿¹ pulê œrodków finansowych na jej

Nasze S£OPNICE - Nr 31 - grudzieñ 2005

modernizacjê, a ja podj¹³em energiczne kroki
zmierzaj¹ce do wykonania remontu i po³o¿enia
nowej nawierzchni. Sprawa nie by³a prosta,
poniewa¿ stan wielu dróg powiatowych jest
kiepski, natomiast remont drogi w S³opnicach - z
punktu widzenia powiatu - nie by³ najwa¿niejszy.

Wspólne zabiegi poczynione wraz z radnym
powiatowym Janem Wiêckiem przynios³y rezultaty
i w 2005 roku wykonaliœmy wspólnie ze
Starostwem nastêpuj¹ce zadania:
- po³o¿enie nawierzchni asfaltowej na odcinku od
os. Markówka w stronê Zamieœcia na d³ugoœci
530 m, koszt zadania 147 400 z³, w tym
dofinansowanie przez Gminê S³opnice
73 700 z³.
- profilowanie i po³o¿enia nowej nawierzchni od os.

Sroki do skrzy¿owania pod koœcio³em w
S³opnicach Górnych na odcinku o d³ugoœci 1800 m,
koszt zadania 450 000 z³, dofinansowanie Gminy
S³opnice 50%, tj. 225 000 z³.

- wykonanie chodnika przy drodze powiatowej od
cmentarza w S³opnicach Dolnych do centrum oraz
w os. Markówka. £¹czna d³ugoœæ 499 m, koszt
zadania 113 000 z³, udzia³ Gminy S³opnice
66 500 z³.
Wykonanie tych prac znacznie poprawi³o
bezpieczeñstwo u¿ytkowników drogi oraz
spowodowa³o, ¿e "w ogóle" poruszanie siê po
drodze jest mo¿liwe. Gmina S³opnice ³¹cznie
wydatkowa³a na ten cel ogromn¹ kwotê 365 200 z³.
Jednak doszliœmy z radnymi gminy do wniosku, ¿e
pomimo i¿ jest to zadanie powiatu, nie mo¿emy
d³u¿ej czekaæ. Dziêkujê w³adzom powiatu na czele
z panem Starost¹ Romanem Duchnikiem za
podjêcie tematu i wspólne zrealizowanie ww.
inwestycji.
Sporo równie¿ uda³o siê zrobiæ na drogach
gminnych i osiedlowych. Ogó³em wykonano
modernizacjê zakoñczon¹ po³o¿eniem nawierzchni
asfaltowej na 15 drogach, o ³¹cznej d³ugoœci 5 km:
4Kwaœniakówka , 525 mb, koszt 120.817 z³
4Porêbówka - 180 mb, koszt 27.120 z³
4Srokówka - 110 mb, koszt 16.758 z³
4Bia³onogi - 360 mb, koszt 53.763 z³
4Brodki - 205 mb, koszt 26.170 z³
4Markowo/skrót do Limanowej/- 826 mb, koszt
64.932 z³

4Górki-G³êbiec - 257 mb, koszt 34.417 z³
4Trybulcówka - 160 mb, koszt 18.287 z³
4Pañskie - 243mb , koszt 33.796 z³
4Kowalówka-Garcarzówka - 313 mb, koszt
47.283 z³
ci¹g dalszy na str. 6
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4koñcowy odcinek drogi Garcarzówka - 205 mb,
koszt 27.617 z³
4Rola-Konickie - 455 mb, koszt 52.758 z³
4Zagroda - 255 mb, koszt 35.465 z³
4Zapsza³y - 115 mb, koszt 14.521 z³
4Dzielec - 805 mb, koszt 107.675 z³
Nie ma niestety w tym wykazie dróg z
so³ectwa Mogielica. Co roku mo¿na by
wyasfaltowaæ w tym so³ectwie co najmniej dwie
drogi, natomiast nie mo¿emy tego robiæ, je¿eli
droga nie jest przekazana na w³asnoœæ lub
przynajmniej we w³adanie gminy. Mo¿e sytuacjê
zmieni zaprzestanie przez Radê Gminy zwalniania
z obowi¹zuj¹cego ustawowo podatku od dróg
prywatnych, który wynosi do 0,32 z³ za m2 (czyli
3200 z³ za 1 ha). Czekamy nadal.
Wykonaliœmy równie¿ gruntown¹
przebudowê i utwardzenie ¿wirem wielu dróg
dojazdowych do osiedli i pól m.in. w rejonach
osiedli: G³êbiec - Do Rzeki, Kulpówka, Sasy,
Œliwówka, Piechotówka - Zalesie, Chodniki,
Dworskie, Bace i Folwark Dolny. £¹czna d³ugoœæ
remontowanych dróg to ok. 5 km, wartoœæ zadania
90 000 z³. Wspólnie z Gmin¹ Kamienica
wykonaliœmy remont drogi Wyrêbiska na Zalesiu
za kwotê 15 000 z³, w tym udzia³ Gminy S³opnice
5 000 z³. Wœród prac remontowych nale¿y
wymieniæ poszerzenie parkingu przy drodze
gminnej w S³opnicach Górnych (obok koœcio³a) za
kwotê 9 382 z³. Na remonty szkó³ wydaje siê
obecnie mniejszy procent œrodków. W Szkole
Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w br. pomalowano
dach, uzupe³niono okucia dachowe i rynny,
przykrêcono blachy wkrêtami - koszt zadania
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20 033 z³. Przeprowadzono gruntowny remont
Szko³y Podstawowej na Granicach. Zakres prac
remontowych obejmowa³: malowanie dachu,
przykrêcenie blach wkrêtami, remont tynków
zewnêtrznych i malowanie elewacji, wymianê
parapetów i okuæ blaszanych, wykonanie
zadaszenia nad wejœciem oraz po³o¿enie p³ytek
ceramicznych na schodach wejœciowych.
Wykonano równie¿ dwa boiska sportowe; jedno do
gry w pi³kê rêczn¹ i no¿n¹, drugie do pi³ki siatkowej
mog¹ce s³u¿yæ jednoczeœnie jako kort tenisowy. Na
boiskach wykonano doln¹ i górn¹ warstwê
podbudowy, odwodnienie oraz po³o¿ono

nawierzchniê asfaltow¹. Z boisk bêd¹ mogli
korzystaæ nie tylko uczniowie tamtejszej szko³y, ale
równie¿ m³odzie¿. Koszt ww. prac zamkn¹³ siê
kwot¹ 115 662 z³.
W Szkole Podstawowej Nr 4 pod Mogielic¹
wykonano nastêpuj¹ce prace: zlikwidowano star¹
szatniê na korytarzu, poszerzono korytarz i
po³o¿ono trwa³¹ oraz bezpieczn¹ wyk³adzinê z
tarketu. Po³o¿ono równie¿ p³ytki na posadzce w
pomieszczeniu jadalni i urz¹dzono punkt
wydawania gor¹cych posi³ków, z którego
uczniowie korzystaj¹ ju¿ od wrzeœnia. Aby
Pañstwowa Inspekcja Sanitarna dopuœci³a do
u¿ytkowania punkt wydawania posi³ków,
konieczne by³o zakupienie wyposa¿enia za kwotê
ok. 10.000 z³ /tj. szafek, 3 zlewozmywaków ze stali
nierdzewnej i wyparzacza oraz zmywarki do
naczyñ/. W Szkole Podstawowej w S³opnicach
Górnych w br. kalendarzowym, nie
wykonywaliœmy wiêkszych prac, poniewa¿
z³o¿ony do Urzêdu Marsza³kowskiego wniosek
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o przebudowê boiska, nie zosta³ uwzglêdniony w podziale
œrodków. Pragnê jednak podkreœliæ, ¿e bêdziemy
kontynuowaæ starania w tym celu, równie¿ w 2006 roku. Na
sp³atê kredytu zaci¹gniêtego na dokoñczenie budowy tej
szko³y wydaliœmy kwotê 86 000 z³. Do sp³aty pozosta³a
jeszcze symboliczna kwota 84.000 z³.
W Oœrodku Zdrowia, który jest od 2004 r. w³asnoœci¹
Gminy S³opnice, zosta³y przebudowane sanitariaty za kwotê
20 000 z³. W bie¿¹cym roku nie zaci¹galiœmy ¿adnych
kredytów, a zad³u¿enie naszej gminy jest jednym z
najmniejszych w Ma³opolsce i wynosi na koniec roku
144 000 z³.
Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e podane powy¿ej kwoty
odnosz¹ce siê do poszczególnych zadañ, mog¹ siê nieco
ró¿niæ od kwot przetargowych, poniewa¿ czêsto zleca siê
konieczne do wykonania dodatkowe prace. Koszt prac
dodatkowych nie przekracza jednak dopuszczonych
ustawowo 20% wartoœci zamówienia.
Podsumowanie
Moim zdaniem rok 2005 by³ bardzo udany, je¿eli
chodzi o iloœæ wykonanych inwestycji. Ogó³em na inwestycje i
remonty wydatkowaliœmy ok. 2 295 000 z³. Za œrodki te
wybudowano dwa zbiorniki na wodê, ujêcie wody ze stacj¹
pomp i ruroci¹giem, ok. 5 km dróg asfaltowych na drogach
gminnych, 2,3 km nawierzchni asfaltowej na drodze
powiatowej, ok. 500 metrów chodnika, gruntownie
zmodernizowano i utwardzono ok. 5 km dróg dojazdowych do
osiedli i pól, pomijaj¹c oczywiœcie wiele innych mniejszych
zadañ. Wiêkszoœæ œrodków na sfinansowanie inwestycji
pochodzi³a z bud¿etu Gminy S³opnice. Martwi nas jednak fakt,
¿e pomimo wielu zapewnieñ, nie doczekaliœmy siê obiecanych
œrodków z funduszy europejskich. Nastêpstwem takiego stanu
rzeczy jest chwilowe wstrzymanie prac w zakresie budowy
oczyszczalni œcieków i kanalizacji. Trudno przyznaæ, ale bez
pomocy z zewn¹trz, gmina nie jest w stanie sfinansowaæ tak
kosztownych inwestycji. Osobiœcie satysfakcjonuje mnie
wykonanie przebudowy dróg powiatowych oraz rozpoczêcie
budowy wodoci¹gu. S¹ to bardzo potrzebne i przysz³oœciowe
inwestycje. Dziêkujê wszystkim, dziêki którym mo¿liwe by³o
wykonanie tych prac. S³owa podziêkowania kierujê
szczególnie do tych, którzy odst¹pili grunty na poszerzenie
dróg gminnych i lokalizacjê zbiorników oraz tym, którzy
wyrazili zgodê na przebieg linii wodoci¹gowej. Inwestycje te
bêd¹ s³u¿y³y nam wszystkim i myœlê, ¿e jest to praktyczny
przyk³ad mi³oœci bliŸniego i wra¿liwoœci na dobro wspólne.
Adam So³tys

NASZ WNIOSEK W RAMACH
EUROPEJSKIEGO OBSZARU
GOSPODARCZEGO (EOG)
Jak ju¿ kilkakrotnie
wczeœniej informowaliœmy, gmina
posiada aktualne pozwolenie na
budowê oczyszczalni œcieków i
kanalizacji sanitarnej obejmuj¹cej
czêœæ naszej gminy. W zwi¹zku z
du¿ym kosztem inwestycji szukamy
mo¿liwoœci uzyskania dotacji na jej
realizacjê. W ostatnim czasie
pojawi³a siê mo¿liwoœæ
dofinansowania z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. W zwi¹zku z tym w
dniu 30 listopada z³o¿yliœmy w
Ministerstwie Œrodowiska wniosek o
dofinansowanie. Zgodnie z
istniej¹cymi zasadami programu,
gmina mo¿e liczyæ na
dofinansowanie do 85% kosztów
kwalifikowanych. Uzyskanie
dofinansowania bêdzie jednak
trudne, gdy¿ zgodnie z przyjêtymi
zasadami, w obecnym naborze tego
rodzaju projektów, œrodki
pomocowe otrzyma tylko kilka
projektów w kraju. Ocena i wybór
projektów sk³ada siê z 3 etapów i
bêdzie trwa³a ³¹cznie 9 miesiêcy.
Wniosek bêdzie oceniany przez:
Instytucjê Poœrednicz¹c¹, Krajowy
Punkt Kontaktowy, Komitet
Steruj¹cy, Biuro Mechanizmów
Finansowych Komisji Europejskiej,
Komitet Mechanizmu Finansowego i
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Norwegii. Powy¿sze instytucje nie
bêd¹ mieæ ³atwego zadania, gdy¿
kompletny wniosek w naszym
przypadku liczy 276 kart formatu
A-4, a do oceny bêdzie prawie 1300
wniosków.
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Jak co roku na prze³êczy Rydza Œmig³ego w
Chyszówkach mieszkañcy gmin Dobra i S³opnice
uczcili 87 rocznicê odzyskania przez Polskê
Niepodleg³oœci. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê z³o¿eniem
wieñcy przez delegacje przedstawicieli w³adz,
oœwiaty, stowarzyszeñ oraz m³odzie¿y. Zgodnie z
tradycj¹, kilka minut po godz. 12, rozpoczê³a siê msza,
której przewodniczy³ ksi¹dz Stanis³aw Wojcieszak,
proboszcz w Ochotnicy Dolnej. Uczniowie z zespo³u
Placówek Oœwiatowych w Jurkowie przygotowali
specjalnie na t¹ okazjê okolicznoœciow¹ akademiê, w
której przypomnieli trudn¹ drogê narodu polskiego do
niepodleg³oœci. Na zakoñczenie uroczystoœci odby³ siê koncert piosenek ¿o³nierskich w
wykonaniu Orkiestr Dêtych z Dobrej i ze S³opnic.

KTO ZAGRA£ PIERWSZE SKRZYPCE
FINA£ XXXI S£AZY LIMANOWSKIEJ
Limanowska S³aza to doroczne folklorystyczne
œwiêto regionu, w którym uczestnicz¹ zespo³y
folklorystyczne, kapele, œpiewacy i gawêdziarze z ca³ego
Powiatu Limanowskiego, w tym tak¿e zespo³y ze S³opnic. Na
tegoroczne spotkanie z³o¿y³y siê trzy dni tañca, œpiewu, gawêd
i scenicznych prezentacji obyczajów, które mo¿na by³o
podziwiaæ w Limanowskim Domu Kultury. Oto jak
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prezentowa³y siê nasze zespo³y:
– Kategoria "Zespo³y dzieciêce" - Mali
S³opniczanie I miejsce
– Kategoria "Artystyczne opracowania" "S³opniczanie" I miejsce.
– Kapele: w kategorii dzieci "Mali
S³opniczanie"- I miejsce, "S³opniczanie"
III miejsce.
Sukces z roku ubieg³ego powtórzy³
Krystian Curzyd³o otrzymuj¹c I miejsce
w kategorii instrumentalistów
dzieciêcych. W kategorii
instrumentalistów doros³ych III miejsce
zaj¹³ Jan Kêska ze S³opnic, a w kategorii
instrumentalistów m³odzie¿owych
trzecie miejsce zajê³a wnuczka Pana Kêski - Natalia. Zwyciêzc¹ serdecznie gratulujemy
i ¿yczymy kolejnych, równie znakomitych, osi¹gniêæ.

COŒ DLA MOLI KSI¥¯KOWYCH
W ostatnim czasie zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w
S³opnicach wzbogaci³y siê o nowe wydawnictwa ksi¹¿kowe. Na pó³ki trafi³o
ok. 300 nowoœci wydawniczych, których zakup zosta³ zrealizowany w
ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury. Koszt zakupionych
ksi¹¿ek zamyka siê kwot¹ 5 tys z³. Ka¿dy czytelnik znajdzie tu coœ dla siebie:
polecamy szeroki wybór lektur szkolnych, bajki nie tylko braci Grimm,
porady i przepisy kulinarne, ciekawostki ze œwiata polityki i biznesu, mapy,
poradniki oraz inne "czytad³a". Informacja ta z pewnoœci¹ ucieszy tak¿e naszych ¿aków - lista
nabytych ksi¹¿ek to równie¿ szereg podrêczników akademickich.
Drodzy mieszkañcy!
Bardzo serdecznie zapraszam do
odwiedzenia Gminnej Biblioteki Publicznej.
Szczególne zaproszenie kierujê do tych,
którzy nie mieli jeszcze okazji skorzystaæ z
naszej czytelni. Jestem przekonana, ¿e ka¿dy
znajdzie tu dla siebie ciekaw¹ lekturê na
d³ugie zimowe wieczory.
Zapraszam serdecznie!
Kierownik Biblioteki
Zofia Sroka
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Górê s³odyczy i maskotek otrzymali najm³odsi i najbardziej
potrzebuj¹cy podopieczni Fundacji Pomocy Osobom
Niepe³nosprawnym ze Stró¿y. Tym razem nie by³a to sprawka œw.
Miko³aja, ale prezent od uczniów i pedagogów Gimnazjum i Szko³y
Podstawowej Nr 1 w S³opnicach. Zbiórka zosta³a zainicjowana przez
samorz¹d uczniowski gimnazjum i by³a odpowiedzi¹ na akcjê
"Zostañ œwiêtym Miko³ajem". W jej ramach zgromadzono wiele
nowych i "starych" zabawek oraz œrodki pieniê¿ne, za które
zakupiono s³odycze. Delegacja m³odzie¿y wraz z opiekunami
osobiœcie w dniu 30 listopada z³o¿y³a wizytê w siedzibie fundacji i
przekaza³a dzieciom prezenty.

KARTKA Z KALENDARZA

24 ROCZNICA

WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO
Dwudziesto jedno letni okres wolnej i
niepodleg³ej Polski XX-go wieku przypad³ na
lata 1918-1939. Pomimo i¿ by³ to bardzo krótki
okres, idea wolnoœci na dobre zapad³a w
umys³y Polaków. Rok 1945 - rok zakoñczenia
drugiej wojny œwiatowej - tylko pozornie
przyniós³ nam oswobodzenie - rolê okupanta
niemieckiego przej¹³ Zwi¹zek Radziecki, co
da³o pocz¹tek komunistycznemu
zniewoleniu.
Polacy jednak nigdy siê z tym nie
pogodzili. Co jakiœ czas wybucha³y protesty i
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ró¿ne formy aktów niepos³uszeñstwa. Tak
by³o w 1956 r., w czerwcu 1968 r., w grudniu
1970 r., w miastach: Poznaniu, Radomiu,
Ursusie, Krakowie, Gdañsku, Szczecinie i
innych. Komunistyczna w³adza zawsze
jednak znalaz³a sposób by spacyfikowaæ i
skutecznie rozprawiæ siê z wszczynaj¹cymi
bojkot. Inaczej wygl¹da³y ju¿ protesty z roku
1980, do strajkuj¹cych stoczniowców zaczê³y
siê do³¹czaæ inne grupy spo³eczne. Z czasem
protesty przybiera³y na sile, sta³y siê
masowymi i trudnymi do opanowania.
Protestowano ju¿ nie tylko przeciwko
podwy¿kom, czy brakom towarów, ale
¿¹dano swobód obywatelskich, wolnych
zwi¹zków zawodowych, wolnoœci s³owa,
pluralizmu politycznego i zwi¹zkowego.
Spo³eczeñstwo ju¿ d³u¿ej nie chcia³o wierzyæ,
¿e socjalizm to jedyny wspania³y ustrój
spo³eczny maj¹cy na celu dobro cz³owieka.
Fakty pokazywa³y jednak zupe³nie coœ
innego.
Efektem protestów z sierpnia 1980 r.
by³o utworzenie wolnych zwi¹zków
zawodowych "Solidarnoœæ". By³ to z
perspektywy dzisiejszych czasów swoisty
fenomen, który do dziœ trudno zrozumieæ. Do
"Solidarnoœci" robotniczej i "Solidarnoœci"
wiejskiej przyst¹pi³o przesz³o 10 milionów
ludzi, którzy swoim uporem i stanowczoœci¹
wymuszali kolejne
demokratyczne zmiany.
Spo³eczeñstwo polskie
umocnione nauczaniem Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II, nie da³o
siê ju¿ zastraszyæ. Sprawy zasz³y
tak daleko, ¿e komuniœci,
musieli pogodziæ siê z faktem, i¿
przerwanie drogi
spo³eczeñstwa polskiego do
wolnoœci, nie jest ju¿ mo¿liwe.
System komunistyczny by³ w
tamtym okresie jednak na tyle
mocny, ¿e postanowi³
rozprawiæ siê z polsk¹
"Solidarnoœci¹". 13 grudnia 1981
roku, po prawie rocznym

przygotowaniu, gen. Wojciech Jaruzelski
wprowadzi³ na terenie ca³ego kraju stan
wojenny. Restrykcje objê³y ca³e
spo³eczeñstwo; wprowadzono godzinê
policyjn¹, zakaz opuszczania miejsca
zamieszkania, rozwi¹zano wolne zwi¹zki
zawodowe oraz zdelegalizowano wszystkie
organizacje. Wielu dzia³aczy
niepodleg³oœciowych internowano i
odizolowano od spo³eczeñstwa. Do tego
trzeba dodaæ fataln¹ sytuacjê zaopatrzeniow¹,
brak podstawowych artyku³ów
¿ywnoœciowych; wprowadzenie kartek na
miêso, cukier, s³odycze, alkohol, papierosy,
paliwo itp. Na pó³kach sklepowych pozosta³
jedynie ocet i musztarda. Okres po 13 grudnia
to okres przeœladowañ wielu osób, których
symbolem jest zamordowany w tajemniczych
okolicznoœciach ks. Jerzy Popie³uszko.
Wprowadzony stan wojenny niczego jednak
nie rozwi¹za³, a nastêpne 9 lat to dla Polski i
Polaków
zupe³nie zmarnowane lata.
Nadziejê na wolnoœæ przyniós³ dopiero rok
1989.
W 24 rocznicê wprowadzenia stanu
wojennego nale¿y wspomnieæ te fakty,
poniewa¿ dzisiaj wielu stara siê przedstawiæ
tamte wydarzenia w zupe³nie innym œwietle, a
oprawców kreuje siê na bohaterów.
Adam So³tys
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PROJEKT BUD¯ETU
GMINY S£OPNICE NA 2006 ROK
Prace nad przygotowaniem projektu
bud¿etu na rok 2006 rozpoczê³y siê ju¿ z
pocz¹tkiem paŸdziernika. W chwili obecnej,
projekt tego niew¹tpliwie najwa¿niejszego
dokumentu finansowego, znajduje siê w rêkach
radnych. G³osowanie w sprawie bud¿etu
zaplanowano na koniec bie¿¹cego roku, tu¿ przed
Sylwestrem. Przedstawiamy Pañstwu
najwa¿niejsze rozstrzygniêcia finansowe
zaplanowane na kolejny rok bud¿etowy.
Dochody i wydatki bud¿etowe s¹ równe i
wynosz¹ 11.600.000 z³otych. Jest to bardzo
optymistyczny fakt, oznacza to bowiem, ¿e nie
zak³ada siê deficytu bud¿etowego. Warto
powiedzieæ, ¿e bud¿et ten jest wiêkszy
2 550 000 z³, w stosunku do roku
poprzedniego.
Na dochody bud¿etowe w
kwocie 11.600.000 z³
sk³adaj¹ siê:
1. Dochody w³asne w
kwocie 1.204.131 z³
obejmuj¹ce:
s wp³ywy z czynszu w
wysokoœci 1.500 z³
s wp³ywy z tytu³u
g o s p o d a r k i
nieruchomoœciami (np.
najem, dzier¿awa)
- 57.000 z³
s wp³ywy z podatków i op³at
lokalnych - 1.063.500 z³
s odsetki od œrodków na rachunku bankowym 20.000 z³
s wp³ywy z op³at za wywóz odpadów komunalnych
- 23.436 z³
s dochody jednostek organizacyjnych (np. op³aty
za przedszkole, za wynajem sal itp.) 37.000 z³
s pozosta³e dochody w³asne - 1.695 z³.
2. Dochody z tytu³u dotacji na realizacjê zadañ
zleconych kwota 2.895.030 z³.
Wiêksz¹ czêœæ dotacji stanowi dotacja na realizacjê
zadañ z zakresu opieki spo³ecznej (w tym kwota

12

2.771.800 z³ przeznaczona na wyp³atê œwiadczeñ
rodzinnych, które od 1 maja 2004 roku s¹
realizowane przez gminê).
3. Dotacja celowa na zadania w³asne kwota
186.940 z³.
4. Subwencja oœwiatowa kwota 4.268.844 z³.
Subwencja oœwiatowa jest przeznaczona na
pokrycie wszystkich kosztów zwi¹zanych z
oœwiat¹ na terenie Gminy S³opnice w tym
wszystkie wydatki dotycz¹ce utrzymania szkó³.
5. Subwencja wyrównawcza kwota 2.661.255 z³.
6. Subwencja równowa¿¹ca kwota 383.800 z³.
Subwencjê wyrównawcz¹ i równowa¿¹c¹
otrzymuj¹ gminy o niskich
dochodach w³asnych.
Wydatki bud¿etowe w
kwocie 11.600.000
z³otych obejmuj¹:
1. Wydatki bie¿¹ce
kwota 9.684.554 z³.
Najwiêksza pozycjê
stanowi¹ wydatki na
oœwiatê i wychowanie
kwota 4.475.944 z³ w
tym:
- utrzymanie szkó³
podstawowych 2.825.400 z³
- utrzymanie klas „O" 231.100 z³
- utrzymanie przedszkola - 121.000 z³
- utrzymanie Gimnazjum - 1.134.000 z³
- dowo¿enie uczniów do szkó³ - 100.000 z³
- pozosta³a dzia³alnoœæ (sport w szkole, olimpiady,
konkursy itp.) ogó³em 17.444 z³
- pozosta³a dzia³alnoœæ (w tym ZFŒS) - 26.000 z³
- wydatki na dokszta³canie nauczycieli - 21.000 z³
Jedn¹ z najwiêkszych pozycji po stronie wydatków
jest pomoc spo³eczna kwota 3.290.570 z³ w tym:
- op³ata za przebywanie w Domu Pomocy
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Spo³ecznej - 25.000 z³
- œwiadczenia rodzinne - 2.771.800 z³
- sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne - 6.440 z³
- zasi³ki i pomoc w naturze - 241.140 z³
- dodatki mieszkaniowe - 5.000 z³
- utrzymanie oœrodka pomocy spo³ecznej - 130.190 z³
- do¿ywianie w szko³ach - 111.000 z³
2. Wydatki maj¹tkowe (inwestycyjne) w kwocie
1.915.446 z³otych obejmuj¹:
- Budowê wodoci¹gu - kwota 1.180.000 z³
- Prz ebudowê dróg - kwota 400.000 z³
- Zakup samochodu po¿arniczego dla OSP
S³opnice Górne - kwota 70.000 z³
- Wykonanie oœwietlenia drogowego - kwota
150.000 z³
- Wykonanie parkingu obok koœcio³a w S³opnicach
Dolnych - kwota 100.000 z³
- Zakupy inwestycyjne urz¹d gminy (zakup
komputerów i oprogramowania)- kwota 15.446 z³
Na nieprzewidziane wydatki zabezpieczono
rezerwy:
s oœwiatow¹ - 145.000 z³
s ogóln¹ - 100.000 z³

Podane powy¿ej kwoty nie s¹ kwotami
ostatecznymi i czynione s¹ starania, aby pozyskaæ
œrodki zewnêtrzne g³ównie na zadania
inwestycyjne.
Projekt bud¿etu na 2006 rok zawiera tak¿e
planowane œrodki na zadania publiczne Gminy
S³opnice, których realizacjê bêdzie wspiera³a
Gmina S³opnice na zasadach uregulowanych w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96
poz. 873 z póŸn. zm.). Oznacza to, ¿e Gmina
S³opnice przeznaczy œrodki na zadania w zakresie
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury
fizycznej i sportu oraz turystyki. Otwarty konkurs
na realizacjê ww. zadañ zostanie og³oszony przez
Wójta Gminy S³opnice tu¿ po uchwaleniu bud¿etu
na 2006 rok. Planowany termin og³oszenia
konkursu to I kwarta³ 2006 roku.
Wszystkich zainteresowanych
(stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje),
spe³niaj¹cych warunki przedstawione w ustawie
zapraszamy do wspó³pracy z Gmin¹ S³opnice
i sk³adania ofert na realizacjê tych zadañ.
Jan Wiêcek

STAWKI PODATKÓW NA 2006 ROK

£AGODNY GMINNY FISKUS
W roku 2006 podatki i op³aty lokalne
zmieni¹ siê niewiele. Stawki podatków
zale¿nych od przepisów odgórnych czyli
leœnego i rolnego kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
M stawka podatku rolnego zale¿y od œredniej
ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2005r. (wynios³a ona 27,88 z³ za 1
dt), w zwi¹zku z czym stawka podatku
rolnego obni¿a siê z 94,18 z³ do 69,70 z³ za 1 ha
przeliczeniowy,
M stawka podatku leœnego zale¿y od œredniej
ceny drewna uzyskanej przez nadleœnictwa za
pierwsze trzy kwarta³y 2005r. (wynios³a ona
3
131,35 za m ), zatem stawka podatku leœnego z
26,4880 z³ wzroœnie na 28,8970 z³ za ha lasu.
Stawka podatku od nieruchomoœci

uchwalana jest przez RADÊ GMINY. Rada
Gminy pozostawi³a stawki podatku od
nieruchomoœci na tym samym poziomie.
Je¿eli chodzi o podatek od œrodków
transportowych, to stawki pozostaj¹ bez
zmian z wyj¹tkiem 4 przypadków, gdzie
nieznacznie zosta³y obni¿one.
Op³ata za wywóz odpadów
komunalnych nie zmieni³a siê od 2000r. i
nadal wynosi miesiêcznie 0,40 z³ od jednej
osoby zameldowanej pod danym numerem
domu.
Osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ zgodnie z ustaw¹ "Ordynacja
ci¹g dalszy na str. 14
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OBRADOWA£A
RADA GMINY
Sesja XXVII
15 listopada 2005 r.
Decyzj¹ radnych, regulamin
okreœlaj¹cy wysokoœæ
stawek, warunki
przyznawania, obliczania i
wyp³acania pensum dla
nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oœwiatowych na
terenie gminy S³opnice w
2006 roku, pozostanie bez
zmian. Oprócz sk³adników
w y n a g r o d z e n i a
gwarantowanych przez Kartê
Nauczyciela, regulamin
przewiduje mo¿liwoœæ
otrzymania dodatku
motywacyjnego (np. za
szczególne osi¹gniêcia
dydaktyczne, zaanga¿owanie
w ¿ycie szko³y), dodatek
funkcyjny (np. za pe³nienie
funkcji wychowawcy,
dyrektora, opiekuna sta¿u
itp.) oraz nagrody ze
specjalnego funduszu nagród.
Otrzymanie tej ostatniej
formy dodatku obwarowane
jest wieloma kryteriami m.in.
nauczyciel musi potwierdziæ
swoje osi¹gniêcia w zakresie
pracy dydaktycznowychowawczej, pracy
opiekuñczej i pozaszkolnej.
Radni zmienili wieloletni
program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem
gminy oraz zasady
wynajmowania lokali
stanowi¹cych w³asnoœæ
gminy. Wprowadzenie zmian
by³o nastêpstwem
zmniejszenia siê zasobu
mieszkaniowego gminy, w
z w i ¹ z k u
z
zagospodarowaniem jego
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£agodny gminny fiskus... cd.

Podatkowa" zobowi¹zane s¹ do wp³at podatku na nasz rachunek
bankowy w BS Rzemios³a Kraków O/Tymbark nr:
10858900060190000960320004
Przypominamy, ¿e na powy¿szy rachunek mo¿na
równie¿ wp³acaæ podatek rolny, leœny, od nieruchomoœci, op³atê
za wywóz odpadów komunalnych, op³atê za czynsz, op³atê za
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
W³aœciciele œrodków transportowych zobowi¹zani s¹
do corocznego sk³adania deklaracji na podatek w terminie do 15
lutego ka¿dego roku. Osoby prawne sk³adaj¹ deklaracjê na
podatek rolny, leœny i od nieruchomoœci do 15 stycznia 2006r.
Ka¿da zmiana dotycz¹ca ww. podatków nak³ada na
w³aœcicieli obowi¹zek z³o¿enia deklaracji koryguj¹cej w
terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
Joanna Be³¿ek

POMOC MATERIALNA
DLA UCZNIÓW
W toku prac urzêdu gminy, przypadaj¹cych na miesi¹c
grudzieñ, znalaz³a siê wyp³ata stypendiów o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy.
Podstawê jego realizacji i wdro¿enia nakreœli³a ustawa z 16
grudnia 2004 roku - o zmianie ustawy o systemie oœwiaty (Dz.
U. Nr 281 poz.2781). Celem œwiadczenia jest - przypomnijmy zmniejszenie ró¿nic w dostêpie do edukacji i umo¿liwienie
pokonywania barier dostêpu do edukacji. Obs³ugê
administracyjno - finansow¹ przyznawania i wyp³aty
stypendium prowadzi³ Referat Organizacyjny, Oœwiaty i
Kultury Urzêdu Gminy w S³opnicach.
Pomoc materialna w Gminie S³opnice zosta³a
udzielona wszystkim, którzy wyst¹pili do wójta gminy z
wnioskiem o przyznanie stypendium. Aktualna procedura
przyznawania stypendiów obejmowa³a okres od wrzeœnia do
grudnia roku szkolnego 2005/2006.
Udzielono dwa rodzaje pomocy:
- stypendium szkolne - 748 uczniom
- zasi³ek szkolny - 30 uczniom.
Stypendium przyznawano w drodze decyzji
administracyjnych, które zosta³y dorêczone przez sta¿ystów
do r¹k w³asnych wnioskodawców. Stypendium wyp³acano w
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formie œrodków pieniê¿nych na ca³kowite lub czêœciowe
pokrycie kosztów nauki, którymi zostali objêci uczniowie i
m³odzie¿ w wieku od 7 do 24 roku ¿ycia. Œrodki pieniê¿ne
wyp³acano w kasie urzêdu, w okresie od 5 - 12 grudnia.
Okreœlone regulaminem minimalne i maksymalne kwoty
stypendium wynios³y od 45 - 116 z³ miesiêcznie. Kwota dotacji
z bud¿etu pañstwa na realizacjê stypendiów pozwoli³a na
wyp³atê œwiadczenia za okres czterech miesiêcy: za wrzesieñ,
paŸdziernik, listopad i grudzieñ. Oznacza to, ¿e ww. kwoty
pomno¿one zosta³y przez 4 i kszta³towa³y siê w granicach od
180 - 464 z³ na jednego ucznia. £¹cznie na stypendia szkolne
przeznaczono 157 612 z³, natomiast na zasi³ki szkolne
przeznaczono do tej pory 8400 z³. Jak przyznali niektórzy - po
odejœciu od kasy - by³ to "niez³y" prezent miko³ajkowy. Miejmy
tylko nadziejê, ¿e œrodki te zostan¹ wydatkowane zgodnie z
ich przeznaczeniem i deklaracjami samych wnioskodawców.
Komentarz:
Ustawa o zmianie systemu oœwiaty, wprowadzaj¹ca
pomoc materialn¹ dla uczniów, by³a jedn¹ z kilku ustaw, które
zosta³y przyjête "na prêdce" przez Sejm poprzedniej kadencji.
Idea uchwa³odawców by³a bardzo szczytna, jednak jakie
prze³o¿enie mia³a ona w praktyce, przekonali siê Pañstwo na
w³asnej skórze. Wszystko zaczê³o siê od stycznia, kiedy to
wójtowie i burmistrzowie dowiedzieli siê, ¿e otrzymuj¹ do
wykonania dodatkowe zadanie w³asne, nie maj¹c w
przyjêtych bud¿etach ani z³otego na ten cel. Nastêpnie rady
gmin, musia³y opracowaæ regulamin udzielania pomocy
materialnej dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy. Po
informacji przekazanej do Pañstwa za poœrednictwem
uczniów, prasy lokalnej i tablicy og³oszeñ rozpoczê³a siê akcja
przyjmowania wniosków. Do wniosku nale¿a³o do³¹czyæ
zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce wysokoœæ dochodów,
przypadaj¹cych na cz³onka rodziny, w miesi¹cu
poprzedzaj¹cym miesi¹c z³o¿enia wniosku. Jak obliczyliœmy,
trzeba by³o odczekaæ po te dokumenty w co najmniej
7 kolejkach m.in. do Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
do Powiatowego Biura Pracy, do ZUS, do KRUS, do Urzêdu
Skarbowego, Referatu Podatkowego itp. To wszystko w
zwi¹zku z ustaw¹ o ochronie danych osobowych.
Jednoczeœnie te same zaœwiadczenia nale¿a³o z³o¿yæ w
Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej staraj¹c siê o
do¿ywianie. Po weryfikacji wniosków wyp³acono pierwsze
stypendia. Czêsto kwota przyznanego stypendium by³a
mniejsza ni¿ koszt przejazdów poniesionych w celu

OBRADOWA£A
RADA GMINY
czêœci na sale lekcyjne dla
najm³odszych uczniów
Szko³y Podstawowej Nr 4.
Program okreœla tak¿e plan
remontów i modernizacji
budynku Oœrodka Zdrowia
oraz mieszkañ w szko³ach
na Granicach i
Podmogielic¹, na kolejne
lata.
Na mocy uchwa³y radnych
oddano w bezp³atne
u¿yczenie Klubowi
Sportowemu "Sokó³"
S³opnice boisko sportowe
oraz budynek bêd¹cy
siedzib¹ klubu. Obiekty te,
na najbli¿sze cztery lata
zostan¹ udostêpnione dla
klubu, który bêdzie móg³ je
wykorzystywaæ jedynie na
dzia³alnoœæ sportow¹.
Radni wyrazili zgodê na
przyst¹pienie do zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego. Uchwa³a
obejmuje zmianê
zagospodarowania 16
dzia³ek, o któr¹ wyst¹pili
zainteresowani mieszkañcy.
G³ównie s¹ to zmiany
terenów rolniczych na
tereny zabudowy
mieszkaniowej, us³ug
komercyjnych i zabudowy
pensjonatowej.
W oparciu o decyzjê
Zgromadzenia Zwi¹zku
Gmin Mogielica, radni
zaakceptowali uchwa³ê o
rozpoczêciu procedury
likwidacyjnej zwi¹zku, w
którego sk³ad wchodz¹
gminy: Dobra, Kamienica i
S³opnice. Po dope³nieniu
formalnoœci okreœlonych

ci¹g dalszy na str. 16
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OBRADOWA£A
RADA GMINY
przez statut Zwi¹zku oraz
przepisy prawa, zwi¹zek
najprawdopodobniej ulegnie
rozwi¹zaniu jeszcze w tym
roku. Dotychczasowa
dzia³alnoœæ zwi¹zku
(tj. organizacja Rajdu
Rowerowego, Z³azu
Turystycznego itp.) bêdzie
kontynuowana na zasadzie
wzajemnego porozumienia
gmin.
Kolejne w tym roku zmiany w
finansach gminy pozwoli³y na
wprowadzenie do bud¿etu
m.in. dotacji na do¿ywianie,
drugiej transzy dotacji na
stypendia szkolne oraz dotacji
Ministerstwa Kultury na
z a k u p n o w o œ c i
wydawniczych dla Gminnej
Biblioteki. Dodatkowo
przekazano œrodki na remont
jeszcze jednej drogi gminnej
w os. Folwark Dolny.
Zgodnie z propozycj¹ wójta i
skarbnika gminy, radni nie
wprowadzili zmian w
zakresie obowi¹zuj¹cych
stawek podatków od
nieruchomoœci, podatku
rolnego i leœnego, co oznacza,
¿e podatnicy nie musz¹
obawiaæ siê gminnego
fiskusa. Rozszerzono jedynie
katalog zwolnieñ z podatku
od nieruchomoœci - w grupie
tej znalaz³y siê grunty,
budynki i budowle s³u¿¹ce
celom zaopatrzenia
mieszkañców w wodê.
O szczegó³ach na temat
przysz³orocznego wymiaru
podatkowego szerzej
przeczytaj¹ Pañstwo na s. 13.
Radni wyrazili zgodê na
oddanie obiektów szkolnych
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dostarczenia zaœwiadczeñ. Dok³adnie dwa miesi¹ce póŸniej
prze¿ywali Pañstwo podobn¹ sytuacjê, sk³adaj¹c
dokumentacjê na œwiadczenia rodzinne w GOPS. Znów za trzy
miesi¹ce nale¿a³o ponownie pojawiæ siê w urzêdzie, z
wnioskiem o stypendium na kolejny okres, oczywiœcie z
kompletem zaœwiadczeñ. Z prostych wyliczeñ wynika znów,
¿e w tej samej instytucji i po takie samo zaœwiadczenie mogli siê
Pañstwo pojawiæ co najmniej piêæ razy w ci¹gu roku. Ma³o tego
- wyp³ata stypendiów spotka³a siê z ró¿nym komentarzem
naszych mieszkañców i samych wnioskodawców, typu:
"dostali ci, którzy maj¹ dwa mercedesy", "dosta³ ten, który 10 lat
pracuje za gra nic¹", lub "kogo obchodzi ile ja zarabia m", "co
ich obchodzi gdzie ja siê ubezpieczam" itp. Te uwagi mo¿na
skomentowaæ nastêpuj¹co: celem œwiadczenia jest przypomnijmy - zmniejszenie ró¿nic w dostêpie do edukacji i
umo¿liwienie pokonywania barier dostêpu do edukacji. Jest to
zatem rodzaj œwiadczenia socjalnego a takie œwiadczenia s¹
zawsze uzale¿nione od dochodów. W tym przypadku
obowi¹zywa³y takie same zasady naliczania dochodu jak w
ustawie o pomocy spo³ecznej miêdzy innymi na podstawie
oœwiadczeñ sk³adanych pod odpowiedzialnoœci¹ karn¹. Ka¿da
forma pomocy socjalnej rodzi ró¿ne stanowiska w œrodowisku,
w zale¿noœci od tego, czy dana osoba jest w grupie tych co
pomoc otrzymali, czy te¿ tych, którzy jej nie otrzymali. Z
punktu widzenia w³adz samorz¹dowych, zamiast tworzyæ
nowy sposób pomocy socjalnej o wiele lepiej i praktyczniej
by³oby wyp³aciæ kolejny dodatek do œwiadczeñ rodzinnych lub
zwiêkszyæ po prostu dodatek z tytu³u rozpoczêcia roku
szkolnego, który ju¿ jest wyp³acany przy zasi³kach rodzinnych.
By³oby to o wiele prostsze w realizacji tak dla mieszkañców
gminy, jak te¿ dla osób zajmuj¹cych siê realizacj¹ tego zadania
w gminach i wszelkich urzêdach. NajwyraŸniej jednak
ustawodawca poszed³ w inn¹ stronê. Zapewne gdyby wszystko
odby³o siê "przy jednym chodzeniu i jednych papierach" to
trudniej by³oby zauwa¿yæ, ¿e pañstwo da³o obywatelom
dodatkowe pieni¹dze a tak, wszyscy byli w pe³ni œwiadomi, ¿e
w³aœnie pañstwo da³o dodatkowe pieni¹dze na pomoc
socjaln¹. Szkoda tylko, ¿e zwyk³e zasi³ki rodzinne s¹ œmiesznie
niskie w porównaniu do rzeczywistych nak³adów na
wychowanie dziecka. Maj¹ siê one tak samo do rzeczywistych
kosztów, jak jednorazowo wyp³acone "becikowe".
Przedstawione powy¿ej informacjê stanowi¹ listê
absurdów, które wprowadza tylko jedna ustawa przyjêta tu¿
przed wyborami. Dla osób, które s¹ zdania, ¿e stypendia by³y
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zbyt niskie podajê informacjê, ¿e kwota wymieniona na
pocz¹tku tego artyku³u jest stosunkowo wysoka. Inne gminy
otrzyma³y znacznie mniejsze kwoty np. Gmina £apsze Ni¿ne o
podobnej liczbie ludnoœci otrzyma³a jedyne 6 tys. z³. (S³opnice
166 012 z³, czyli o 160 tys. z³ wiêcej).
Na koniec chcemy zaznaczyæ, ¿e nikt nie jest w stanie
przewidzieæ wysokoœci tych kwot na rok 2006. Wszystko
wskazuje na to, ¿e ustawa zostanie znacznie zmieniona albo
te¿ zadanie to stanie siê w³asnym zadaniem gminy i wówczas
gmina nie otrzyma na ten cel ¿adnych œrodków z bud¿etu
pañstwa.

Kryteriami do przyznania stypendium szkolnego by³a
miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie mniejsza
ni¿ 316,00 z³ i gdy w szczególnoœci w rodzinie wystêpuje:
bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a
choroba, wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci wype³niania
funkcjo opiekuñczo - wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a tak¿e gdy rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o
zdarzenie losowe (choroba ucznia, œmieræ cz³onka rodziny).

WA¯NE INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

KWOTOWANIE MLEKA
Rozpocz¹³ siê drugi rok kwotowy w Polsce. Rolnicy
bêd¹cy dostawcami bezpoœrednimi mleka maj¹ obowi¹zek
prowadziæ miesiêczne rejestry mleka i przetworów mlecznych.
W Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 maja
2005r. zosta³y okreœlone nowe wzory formularzy. (Druki
formularzy zostan¹ przes³ane przez Agencjê Rynku Rolnego do
wszystkich rolników).
Po zakoñczeniu roku kwotowego najpóŸniej do 14 maja
rolnik sporz¹dza informacjê roczn¹, któr¹ przesy³a do Oddzia³u
TerenowegoAgencji Rynku Rolnego w Krakowie.
Je¿eli dostawca bezpoœredni nie przeœle rocznej informacji w
okreœlonym terminie poniesie karê pieniê¿n¹, w wysokoœci
od 100 do 1000 euro. Dostawca mleka, który posiada
indywidualn¹ iloœæ referencyjn¹ dla dostawcy bezpoœredniego
i/lub indywidualn¹ iloœæ referencyjn¹ dla dostawcy hurtowego,
mo¿e dokonywaæ zamiany - czyli konwersji - czêœci lub ca³oœci
jednej na drug¹. Zamieniaæ (konwertowaæ) mo¿na tylko

OBRADOWA£A
RADA GMINY
w trwa³y zarz¹d dyrektorom
placówek. W ten sposób
dyrektorzy szkó³ bêd¹
administratorami budynków i
bêd¹ mogli samodzielnie
decydowaæ w sprawach:
wynajmu pomieszczeñ szkó³,
wydatków bie¿¹cych na
drobne remonty, itp.
Szczegó³owe warunki
oddania nieruchomoœci w
trwa³y zarz¹d okreœlaæ bêdzie
umowa zawarta pomiêdzy
wójtem a dyrektorami
placówek.
Sesja XXVIII
29 listopada 2005 r.
W uchwale bud¿etowej na
2005 rok zmieniono zapis
reguluj¹cy limit wydatków na
wieloletnie programy
inwestycyjne. W dokumencie
tym, radni okreœlili œrodki na
budowê kanalizacji sanitarnej
i oczyszczalni œcieków, w
zwi¹zku ze staraniami gminy
o dofinansowanie zadania w
ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego
(wniosek do programu zosta³
z³o¿ony w Ministerstwie
Œrodowiska 30 listopada br.).
Wiêcej na stronie 7.
Radni zmienili brzmienie
uchwa³y Nr XXVII/162/05 z
dnia 15 listopada 2005 r. w
sprawie okreœlenia
wysokoœci stawek podatków i
op³at lokalnych.
Uszczegó³owieniu podlega³
zapis okreœlaj¹cy powstanie
obowi¹zku podatkowego w
podatku od posiadania psów.

ci¹g dalszy na str. 18
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Kwotowanie mleka... cd.

niewykorzystan¹ w danym roku kwotowym
indywidualn¹ iloœæ referencyjn¹ lub jej czêœæ.
Rolnik posiadaj¹cy indywidualn¹ iloœæ
referencyjn¹ dostawcy bezpoœredniego mo¿e
zamieniæ na indywidualn¹ iloœæ referencyjn¹
dostawcy hurtowego pod warunkiem, ¿e
podmiot skupuj¹cy odbierze od niego
wyprodukowane mleko (na sk³adanym
wniosku Kml_P6_fl bêdzie pieczêæ i podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania
podmiotu skupuj¹cego). Konwersja mo¿e byæ
sta³a lub tymczasowa. Konwersji sta³ej
dokonuje siê na wniosek w³aœciciela
indywidualnej iloœci
referencyjnej.
K o n w e r s j i
tymczasowej
dokonuje siê na
wniosek w³aœciciela
lub tzw. posiadacza
zale¿nego tj. kogoœ,
kto nie jest
w³aœcicielem
indywidualnej iloœci
referencyjnej, tylko
posiada czasowe prawo
do niej np. bior¹cy
indywidualn¹ iloœci¹
referencyjn¹ w u¿ywaniu lub
dzier¿awi¹cy gospodarstwo z
indywidualn¹ iloœci¹ referencyjn¹. Konwersja
tymczasowa jest wa¿na w okresie jednego
roku kwotowego tj. od kwietnia do koñca
marca nastêpnego roku, po up³ywie tego
terminu wygasa ona automatycznie. Wniosek
o konwersjê indywidualnej iloœci
referencyjnej rolnik wype³nia na formularzu
ARR wraz z dokumentem potwierdzaj¹cym
posiadanie gospodarstwa rolnego. Dostawca
sk³ada osobiœcie lub przesy³a listem
poleconym do Oddzia³u Terenowego Agencji
Rynku Rolnego najpóŸniej do 31 grudnia
danego roku kwotowego. Druki wniosków s¹
dostêpne na stronie internetowej
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www.arr.gov.pl .O pomoc mo¿na siê zwróciæ
do pracowników MODR, którzy na bie¿¹co
udzielaj¹ informacji oraz pomagaj¹ rolnikom
w wype³nianiu w/w wniosków.
Rolnik rozwijaj¹cy produkcjê mleka mo¿e
ubiegaæ siê zwiêkszenie indywidualnej
iloœci referencyjnej z rezerwy krajowej.
Warunkiem przydzia³u indywidualnej
iloœci referencyjnej z krajowej rezerwy w
danym roku kwotowym jest zwiêkszenie
sprzeda¿y mleka lub przetworów mlecznych w
stosunku do indywidualnej iloœci referencyjnej
stanowi¹cej w³asnoœæ producenta w dniu 31
marca roku kwotowego poprzedzaj¹cego rok
kwotowy, w którym z³o¿ono wniosek.
Producent mo¿e wnioskowaæ o przyznanie
indywidualnej iloœci referencyjnej z
krajowej rezerwy dopiero wtedy,
gdy:
"w danym roku
k w o t o w y m
wykorzysta w ca³oœci
indywidualn¹ iloœæ
referencyjn¹
stanowi¹c¹ jego
w³asnoœæ w dniu 31
marca poprzedniego
roku kwotowego i
przekroczy ja o
ustalona wielkoœæ tj.
5000 kg oraz posiada
d o k u m e n t y
potwierdzaj¹ce sprzeda¿ mleka lub
przetworów mlecznych za okres co najmniej 3
kolejnych miesiêcy danego roku kwotowego
poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym z³o¿ono
wniosek".
Do wniosku producent za³¹cza faktury
lub inne dokumenty (uproszczone dowody
sprzeda¿y) potwierdzaj¹ce w/w sprzeda¿.
Na podstawie przed³o¿onych
dokumentów zostaje oszacowana
œrednioroczna sprzeda¿ mleka lub przetworów
mlecznych w danym roku kwotowym. Je¿eli
producent otrzyma dodatkow¹ indywidualn¹
iloœæ referencyjn¹ z krajowej rezerwy, to przez
2 lata nie mo¿e jej sprzedaæ, podarowaæ ani
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oddaæ w u¿ywanie. Ponadto, je¿eli dostawca
sprzeda³ lub podarowa³ prawo do czêœci lub
ca³oœci Indywidualnej Iloœci Referencyjnej, to
w ci¹gu 5 lat od dnia sprzeda¿y lub darowizny
nie mo¿e otrzymaæ indywidualnej iloœci
referencyjnej z rezerwy krajowej.
W przypadku niewykorzystania co
najmniej 70% indywidualnej iloœci
referencyjnej lub niewykorzystania jej w

ogóle, dostawca nie mo¿e ubiegaæ siê o
przyznanie indywidualnej iloœci referencyjnej
z krajowej rezerwy w ci¹gu 2 lat od wydania
decyzji o zmniejszeniu lub cofniêciu prawa do
indywidualnej iloœci referencyjnej.
Opracowa³a
Irena Wielowska
Pracownik MODR

NOWE WYMAGANIA DLA ROLNIKÓW

HIGIENA PASZ
Nowe wymagania w zakresie higieny
pasz wprowadza Rozporz¹dzenie Nr 183/2005
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12
stycznia 2005 roku. Zgodnie z art. 9 i 18
cytowanego rozporz¹dzenia podmioty rolnicy prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie
produkcji, przetwarzania, transportu
lub dystrybucji pasz, zobowi¹zani
s¹ do dnia 1 stycznia 2006 roku
powiadomiæ o prowadzeniu
takiej dzia³alnoœci
Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
Obowi¹zek zg³oszenia
dotyczy osób - rolników, którzy
wytwarzaj¹ wszelkie pasze:
zbo¿a, okopowe, siano, s³oma,
kiszonki:
a) przeznaczone na sprzeda¿,
b) przeznaczone na paszê dla
zwierz¹t, które to zwierzêta (lub
produkty od nich; mleko, jaja) bêd¹
póŸniej sprzedawane.
Obowi¹zek zg³aszania nie dotyczy
tylko tych rolników, którzy nie sprzedaj¹ pasz
ani nie sprzedaj¹ zwierz¹t karmionych
wytwarzanymi przez siebie paszami.
Zg³oszenia produkcji pasz nale¿y
dokonaæ na przygotowanym przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii wniosku.

Druk wniosku mo¿na pobraæ:
a) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii,
Limanowa, ul. Bronis³awa Czecha 6,
b) w Oœrodku Doradztwa Rolniczego w
Limanowej, ul. M.B.Bolesnej 18a,
c) w Urzêdzie Gminy S³opnice, pokój nr 13,
jak równie¿ taki druk jest za³¹czony
do niniejszego biuletynu.
Druk ten nale¿y wype³niæ nakleiæ znak (stempel) op³aty
skarbowej w wysokoœci 5 z³
(mo¿na nabyæ w kasie urzêdu
gminy) - i z³o¿yæ osobiœcie w
Powiatowym Inspektoracie
Weterynarii w Limanowej
(ul. Bronis³awa Czecha 6) lub
wys³aæ poczt¹ na podany adres.
Zg³oszenia najlepiej dokonaæ
do koñca bie¿¹cego roku.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
winien sprawdzaæ na miejscu
zg³oszenia, które wp³yn¹ od rolników
po nowym roku - pod k¹tem czy produkcja
pasz w gospodarstwie spe³nia wymagania
nowego Rozporz¹dzenia Parlamentu
Europejskiego. Zg³oszenia wys³ane do koñca
tego roku nie bêdê kontrolowane. Rolnicy ci
zostan¹ od razu wpisani do rejestru
producentów pasz.
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Nowy Rok jest œwiêtowany od tysiêcy lat. W ka¿dej kulturze inaczej obchodzi siê œwiêto
pierwszego dnia nowego roku. Poznajmy œwiêta Nowego Roku z przesz³oœci i te obchodzone we
wspó³czesnych czasach przez ludzi odmiennych kultur.
Staro¿ytne œwiêta
STARO¯YTNY EGIPSKI NOWY ROK
Staro¿ytny egipski Nowy Rok by³ obchodzony
we wrzeœniu. To by³a wielka procesja przez
ca³¹ d³ugoœæ rzeki Nil. Procesja prowadzi³a a¿
do Faraona. Gra³y tr¹bki, bêbny i tamburyna.
RZYMSKI NOWY ROK
Podczas rzymskich czasów wymyœlono nowy
kalendarz i dlatego
Nowy Rok zaczyna³
siê od marca, a

koñczy³ w styczniu. W Nowym Roku
wysy³ano prezenty do przyjació³, a nawet do
cesarza. Zak³adano na zabawy œmieszne
kostiumy.
CELTYCKI NOWY ROK
Celtycki Nowy Rok by³ w paŸdzierniku i
nazywa³ siê "Samhain", co znaczy³o "koniec
lata". Pali³y siê ogniska, a ludzie tañczyli
wokó³ nich.
Wspó³czesne œwiêta
¯YDOWSKI NOWY ROK
¯ydowski Nowy Rok nazywa siê "Rosh
Hashanah" i jest obchodzony w paŸdzierniku.
Specjalne nabo¿eñstwo odbywa siê w
synagodze. W te dni ¯ydzi jedz¹ miód i rybê miód po to, ¿eby rok by³ s³odki, a rybê po to,
¿eby wszystkiego by³o pod dostatkiem. Piecze
siê specjalne okr¹g³e kromki chleba. Ludzie

W artykule pt. "Œwiêto do¿ynek", opublikowanym w paŸdziernikowym wydaniu
kwartalnika "Nasze S³opnice", nast¹pi³a pomy³ka dotycz¹ca nazw osiedli bêd¹cych
gospodarzami tegorocznych do¿ynek gminnych. Redakcja w ramach sprostowania podaje
pe³ny wykaz osiedli, które przygotowa³y wieniec do¿ynkowy na tegoroczne uroczystoœci
(porz¹dek alfabetyczny): Brodki, Czeczotki, Dyl¹gówka, Goliñskie, Hajdówka,
Kwaœniakówka, Na Dolinê, Porêbówka, Rojki, S¹czki, Srokówka, Wójtostwo.
Za pomy³kê serdecznie przepraszamy!
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HINDUSKI NOWY ROK
Wielu Hindusów obchodzi Nowy
Rok w paŸdzierniku, w tym samym
czasie odbywa siê "Diwali" - œwiêto
œwiat³a. Zapala siê malutkie œwieczki,
które nazywaj¹ siê "diva", potem
puszcza siê je jak papierowe ³ódki na
jeziorach i stawach. Dzieciom
opowiada siê historiê o bogach Rama
i Sita.

czyszcz¹ swoje domy i kupuj¹ dzieciom nowe
ubrania.
HOGMANAY
Hogmanay to szkocka nazwa dnia
Nowego Roku. Ludzie id¹ na
imprezy. O pó³nocy œpiewaj¹ star¹
piosenkê pod tytu³em "Auld Lang
Syne". Jest taki przes¹d, ¿e jeœli
spotkasz mê¿czyznê z ciemnymi
w³osami, bêdziesz mia³ szczêœcie w
nastêpnym roku.

CHIÑSKI NOWY ROK
Nowy Rok to wielkie œwiêto w
Chinach. Odbywa siê przez ca³y
styczeñ i luty. Podczas œwiêta wystêpuj¹
tañcz¹ce smoki i lwy. Z³e duchy przera¿one
sztucznymi ogniami odchodz¹. Ludzie
zak³adaj¹ czerwone ubrania, bo to przynosi
szczêœcie.

MUZU£MAÑSKI NOWY ROK
Muzu³mañski Nowy Rok nazywa
siê "Dzieñ Hijraha". To na
pami¹tkê podró¿y odbytej przez
Muhammada z Mekki do
Jeruzalem. Dzieci dostaj¹ prezenty
i nowe ubrania.

W zwi¹zku z wybudowaniem dodatkowego zbiornika wody pitnej na Zaœwierczu
i na podstawie porozumienia zawartego ze Spó³k¹ Wodoci¹gow¹ "S³opniczanka",
informujemy, ¿e istnieje mo¿liwoœæ poboru wody z hydrantu spó³ki, w przypadku
wyst¹pienia okresowych niedoborów wody. Pobór bêdzie mo¿liwy za niewielk¹ op³at¹
rekompensuj¹c¹ koszty obs³ugi. Mieszkañcy zainteresowani poborem wody proszeni s¹ o
kontaktowanie siê z Prezesem Spó³ki "S³opniczanka" Panem Januszem Pachem
tel. dom. 33-44-212.
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Urz¹d Gminy w S³opnicach
Szko³a Podstawowa Nr 1
Spektrum-Bud
zapraszaj¹ na

Organizatorzy i sponsorzy:
Urz¹d Gminy w S³opnicach, Szko³a Podstawowa Nr 1,
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe Spektrum-Bud S³opnice
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