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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Chłopice

W

niedzielę 5 grudnia 2010 roku
podczas wyborów samorządowych dokonali
Państwo wyboru wójta. Wiem, że tak jak 5
grudnia, będę mógł na Was liczyć w
najbliższych 4 latach w budowaniu dobra
wspólnego całej gminy, dobra każdego z nas.
Wasze zaufanie jest dla mnie wielkim
zobowiązaniem w służbie na rzecz naszej Małej
Ojczyzny, za którą wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni.
Dobre zarządzanie gminą nie jest
działaniem jednoosobowym, dlatego jestem
przekonany
o
konieczności
wzajemnej
współpracy z Radą Gminy, Sołtysami, Radami
Sołeckimi, Strażakami, Kołami Gospodyń
Wiejskich, Stowarzyszeniami i wszystkimi
mieszkańcami, dla których przyszłość gminy i
jej rozwój są ważne.
Mam przyjemność przedstawić Państwu
pierwszy numer miesięcznika samorządowego
Gminy Chłopice. Wierzę, że będzie to dobrze
funkcjonujący kanał informacyjny pomiędzy
władzą lokalną a społecznością naszej gminy.
W zamyśle miesięcznik ma informować o

działaniach Samorządu Gminy i jego jednostek
organizacyjnych.
Biuletyn będzie miejscem ogłoszeń
urzędowych, informacji z sesji Rady Gminy,
informacji z wydarzeń kulturalnych, sportowych
i innych, które będą miały miejsce na naszym
terenie. Będziemy się starali, aby gazeta była
także źródłem wiedzy o czynnikach, które są
istotne do prowadzenia gospodarstw domowych
oraz w życiu codziennym. Chciałbym, aby
biuletyn był także miejscem, gdzie każdy z
Państwa będzie mógł zamieścić swoje
ogłoszenie, apel czy informację.
Mam nadzieję, że nasze wydawnictwo
będzie spełniać oczekiwania w zakresie
informacji lokalnej oraz służyć będzie jako
łącznik w wymianie informacji pomiędzy
mieszkańcami a samorządem.
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie i
ewentualne słowa krytyki, które pozwolą na
eliminację ewentualnych niedociągnięć oraz
podwyższenie
poziomu
niniejszego
wydawnictwa.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Chłopice
Andrzej Czyż

RADA GMINY CHŁOPICE
kadencji 2010-2014

Romuald Niedźwiedzki - Przewodniczący Rady Gminy
Wawrzyniec Kościk - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Komisja Rewizyjna:
1. Zbigniew Lonc - Przewodniczący
2. Franciszek Szawarniak - Z-ca Przewodniczącego
3. Łucja Lichota- Członek
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
1. Franciszek Kiszka - Przewodniczący
2. Agnieszka Kiełt - Z-ca Przewodniczącego
3. Marek Bilinkiewicz - Członek
4. Eugeniusz Boryło - Członek
5. Stanisław Gilowski - Członek
6. Henryk Kościuk - Członek
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
1. Bogusław Dańczuk - Przewodniczący
2. Dorota Terlecka - Z-ca Przewodniczącego
3. Janusz Jaworski - Członek
4. Marek Kalita - Członek
5. Wawrzyniec Kościk - Członek
6. Romuald Niedźwiedzki - Członek

BUDŻET GMINY CHŁOPICE NA 2011 ROK

25 lutego 2011 roku odbyła się sesja Rady Gminy na której uchwalono budżet gminy
Podjęto również uchwały między innymi w sprawach: uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy, długoterminowej pożyczki na finansowanie deficytu budżetu Gminy,
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomani, trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego, a także opłat za korzystanie z cmentarzy
komunalnych, zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2012 rok.
Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Romualda
Niedźwiedzkiego. Wzięło w niej udział 14 radnych, Wójt, Sekretarz i Pani Skarbnik. Obrady
trwały w godz. 8:00-12:00.
Skarbnik Gminy Pani Anna Gołąb zaprezentowała pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu budżetu na 2011 rok. Przedstawiła również
propozycję Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu dotyczącą zwiększenia środków na
sport o 20.000 złotych oraz zabezpieczenia środków na zakup koparko-ładowarki dla
Gminnego Zarządu Gospodarka Komunalną. Propozycja została zaakceptowana przez Wójta.
Dochody budżetu Gminy na 2011 rok wynoszą 14.519.536 złotych z czego 13.046.919
złotych to dochody bieżące a 1.472.617 złotych to dochody majątkowe. Największe wpływy
pochodzą z części subwencji oświatowej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej6.868.677 złotych, następnie wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od
środków transportu od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 1.242.000 złotych
i wpływy z podatku rolnego od nieruchomości i od środków transportowych od osób
fizycznych- 1.075.000 złotych a także z dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, tym
na świadczenia rodzinne – 1.986.940 złotych oraz wpływy ze sprzedaży wody i za
odprowadzanie ścieków- 650.000 złotych. Tymczasem kwota planowanych wydatków
wynosi 14.965.327,14 złotych z czego, wydatki bieżące to 12.215.628,13 a wydatki
majątkowe 2.749.699,01. W tym roku najwięcej wydamy na oświatę i wychowanie 5.933.244 złotych oraz pomoc społeczną- 2.343.200 złotych.
Na fundusz sołecki przeznaczono kwotę 144.000 złotych z czego sołectwa Boratyn,
Chłopice, Dobkowice, Jankowice oraz Łowce otrzymają po 23.000 złotych, natomiast
Zamiechów 18.000 złotych a Lutków 11.000 złotych. Środki te mogą być przeznaczone na
zadania własne Gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców, w tym także na
pokrycie wydatków związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych. Przychody budżetu
zaplanowano w wysokości 1.447.215,65 złotych, między innymi z tytułu zaciągniętych
pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz z

zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Rozchody wynoszą 1.001.424,51
złotych a przeznaczone są one na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Na oświatę i wychowanie planowane wydatki stanowią kwotę 5.933.244 złotych w
tym wydatki inwestycyjne 513.00 złotych. Z tej kwoty 223.000 złotych przeznaczone jest na
budowę Gimnazjum i Szkoły podstawowej w Chłopicach, 250.000 złotych na modernizację
budynku i otoczenia szkoły w Łowcach, 20.000 złotych na budowę boiska w Gimnazjum i
Szkole Podstawowej w Boratynie oraz 20.000 złotych na budowę szkolnych terenów
sportowo- rekreacyjnych w Jankowicach. Na Szkoły Podstawowe przeznaczymy z budżetu
3.278.897 złotych, oddziały przedszkolne ,,zerówki” 326.650 złotych, przedszkole 205.611
złotych, gimnazja 1.248.493 złotych, dowożenie uczniów do szkół 39.294 złotych,
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30.347 złotych, stołówki szkolne i przedszkolne
239.710 złotych oraz świetlice szkolne 51.242 złotych. Na pomoc materialną ( stypendia i
zasiłki szkolne) dla uczniów zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 20.910
złotych.
Natomiast wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych wynoszą:
− Gimnazjum w Boratynie - 735.754 złotych.
− Przedszkole Samorządowe w Łowcach - 330.895 złotych.
− Szkoła Podstawowa w Chłopicach łącznie z Filią w Boratynie – 1.179.310 złotych.
− Szkoła Podstawowa w Dobkowicach – 690.914 złotych.
− Szkoła Podstawowa w Jankowicach – 749.395 złotych.
− Szkoła Podstawowa w Zamiechowie – 508.069 złotych.
− Zespół Szkół w Łowcach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) -1.179.814 złotych
Oprac. Anna Ciecirko

Z ŻYCIA
GOSPODARCZEGO GMINY

Po

przyjęciu przez Radę Gminy
Chłopice w dniu 25 lutego 2011 roku
Uchwały Budżetowej Referat Rozwoju
Gminy Chłopice przystąpił do ogłaszania
przetargów dla planowanych inwestycji na
2011 rok.
W pierwszej kolejności została
uruchomiona procedura przetargowa na
zakup nowej koparko-ładowarki przez
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w
Chłopicach. Zakupiony sprzęt będzie służył
dla wszelakiego rodzaju potrzeb zarówno
Gminnego Zarządu jak i Gminy Chłopice.
W dniu 28 lutego Wójt Gminy
Chłopice w Podkarpackim Urzędzie
Wojewódzkim w Rzeszowie odebrał z rąk
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji promesę na usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych,
na
dofinansowanie
zadania
,,Remont
uszkodzonego przepustu na rzece Mleczka
na drodze gminnej nr 111458R w m.
Dobkowice”.
Na ww. zadanie posiadamy
pełną
dokumentację
techniczną
wraz
z
pozwoleniem na
budowę. W budżecie
gminy na 2011 r. zabezpieczono różnicę
środków jaka będzie potrzebna do realizacji
całego zadania.

Wójt Gminy Chłopice Andrzej Czyż odbiera
promesę z rąk Ministra MSWiA Jerzego Millera

W miesiącu marcu bieżącego roku zostanie
rozstrzygnięty przetarg na planowane
zadanie. W dniu 17.01.2011 r. Gmina
Chłopice, poprzez złożony wniosek do
Ministra Sportu i Turystki, została
zakwalifikowana do budowy kompleksu
sportowego ,,Moje boisko ORLIK 2012”.
Cały kompleks sportowy ma powstać przy
szkole podstawowej w miejscowości
Zamiechów. Zakończenie i rozliczenie
zadania w 2014 r. Wybudowany obiekt ma
służyć wszystkim mieszkańcom Gminy
Chłopice. Obecnie zadanie jest na etapie
regulowania spraw własnościowych i
adaptacji dokumentacji technicznej. Do
końca miesiąca czerwca bieżącego roku na
ww. zadanie musi zostać rozstrzygnięta
procedura przetargowa.
W dniu 18.10.2010 r. do Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie został
złożony wniosek z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, działanie ,,Odnowa i
rozwój wsi” na kapitalny remont świetlicy
w miejscowości Lutków. Wniosek został
przyjęty i pozytywnie rozpatrzony. Pod
koniec miesiąca marca zostanie z Urzędem
Marszałkowskim podpisana umowa na jego
realizację. Zadanie ma zostać wykonane i
rozliczone jednoetapowo w 2011 roku. W
miesiącu marcu tego roku na to zadanie
zostanie rozstrzygnięty przetarg.
Tak samo, jak dla miejscowości
Lutków, w Urzędzie Marszałkowskim w
Rzeszowie na rozstrzygnięcie czeka złożony
pod koniec 2010 roku wniosek na remont II
etapu świetlicy wiejskiej w Zamiechowie.
Wniosek złożono z programu ,,PROW” za
pośrednictwem LGD w Pawłosiowie z
działania ,,Odnowa i rozwój wsi”. W
ramach II etapu remontu świetlicy w
Zamiechowie planuje się wymianę dachu
oraz wykonanie termoizolacji budynku.
Opracował:
Kier. Referatu
Rozwoju Gospodarczego
Marek Brudek

ZWROT AKCYZY ZAWARTEJ W CENIE OLEJU
NAPĘDOWEGO

W

dniu 10 marca 2006 roku została
uchwalona ustawa o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego
wykorzystywanego
do
produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379).
Przewidziano w niej, że producentom
rolnym dokonywany będzie zwrot podatku
akcyzowego dwa razy w roku tj. w marcu i
wrześniu,
na
podstawie
złożonych
wniosków do wójta, burmistrza, prezydenta
miasta wraz z załączonymi fakturami VAT.
Zwrot podatku przysługuje producentowi
rolnemu, czyli posiadaczowi gospodarstwa
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym. W przypadku gdy grunty
gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot
współposiadania, zwrot podatku przysługuje
temu współposiadaczowi, w stosunku do
którego pozostali współposiadacze wyrazili
pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy
współmałżonków. Wnioski można składać
dwa razy w roku. Pierwszy raz wnioski o
zwrot akcyzy rolnicy mogą składać w
okresie od 1 do 31 marca bieżącego roku,
wraz z imiennymi fakturami VAT
stanowiącymi
dowód
zakupu
oleju
napędowego, wystawionymi od dnia 1
września roku poprzedniego do dnia
ostatniego dnia lutego roku bieżącego (od
1.09.2010 do 28.02.2011r.) W miesiącu
kwietniu
zostaną
wydane
decyzje
określające roczny limit zwrotu, kwotę
zwrotu oraz ewentualnie kwotę do
wykorzystania w następnym okresie (tylko
w przypadku gdy rolnik nie wykorzysta
całości kwoty przysługującego mu zwrotu).
Wypłata zwrotu akcyzy nastąpi w maju.
Drugi raz wnioski o zwrot akcyzy rolnicy
mogą składać w okresie od 1 do 30
września bieżącego roku, wraz z imiennymi
fakturami VAT stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego, wystawionymi
w okresie pomiędzy 1 marca do dnia 31
sierpnia bieżącego roku. W październiku
zostaną wydane decyzje określające

wysokość zwrotu, natomiast gdy rolnik
złoży wniosek po raz pierwszy w danym
roku zostanie dodatkowo określony roczny
limit zwrotu. W przypadku złożenia
wniosku po raz drugi w danym roku kwota
zwrotu nie może przekroczyć kwoty
pozostałej do wykorzystania z pierwszego
okresu (która jest określona w decyzji z
pierwszego
okresu).
Zwrot
będzie
następował w kwocie nieprzekraczającej
równowartości kwoty stanowiącej iloczyn
stawki zwrotu podatku akcyzowego do 1
litra oleju napędowego, maksymalnego
zużycia oleju napędowego w wysokości 86
litrów na 1 ha użytków rolnych oraz
powierzchni użytków rolnych będących w
posiadaniu lub współposiadaniu producenta
rolnego, określonej w ewidencji gruntów i
budynków według stanu na dzień
1
kwietnia
bieżącego
roku,
z
wyłączeniem:
- gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym;
- gruntów zajętych na prowadzenie
działalności
gospodarczej
innej
niż
działalność
rolnicza
w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym.
Kwota zwrotu podatku na 1 litr oleju
napędowego określana jest corocznie przez
Radę Ministrów. W 2011 roku stawka
zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr
zakupionego oleju napędowego wynosi:
0,85 zł. Maksymalny limit zwrotu podatku
akcyzowego na 1 ha użytków rolnych
wynosi: 73,10 zł. Zwrot podatku będzie
dokonywany na podstawie decyzji Wójta
Gminy Chłopice w terminach:
- od dnia 2 do 31 maja 2011 roku (na
wnioski złożone w pierwszym terminie),
- od dnia 1 do 30 listopada 2011 roku (na
wnioski złożone w drugim terminie),
przelewem
na
rachunek
bankowy
producenta rolnego podany we wniosku lub
gotówką w kasie Urzędu.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Polskiej
Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego
na fakturach VAT sprzedawcy podają
następujące nazwy handlowe olejów
napędowych, które mieszczą się w kodach
CN 2710 19 41 do 2710 19 49:
GRUPA PKN ORLEN S.A.
OLEJ NAPĘDOWY EKODIESEL (GAT. B,D,F)
OLEJ NAPĘDOWY EKODIESEL PLUS 50 (GAT.
B,D,F) lub EKODIESEL PLUS 50
OLEJ NAPĘDOWY EKODIESEL ULTRA (GAT. B,D,F)
lub ULTRA
OLEJ NAPĘDOWY 10 PPM ULTRA (GAT. B,D,F)
OLEJ NAPĘDOWY VERVA ON (GAT. B,D,F) lub
VERVA ON
OLEJ NAPĘDOWY VERVA ON KLASY 1
OLEJ NAPĘDOWY MIEJSKI SUPER
OLEJ NAPĘDOWY MIEJSKI STANDARD 25
OLEJ NAPĘDOWY BIO 20
OLEJ NAPĘDOWY BIO 10
OLEJ NAPĘDOWY BIO (GAT. B,D,F) 10
OLEJ NAPĘDOWY (GAT. B,D,F)
GRUPA LOTOS S.A.
DYNAMIC DIESEL
EURODIESEL
EURODIESEL CITI
EURODIESEL LOTOS
EURODIESEL BIOLOTOS
EURODIESEL EKO
OLEJ NAPĘDOWY IZ-40

SLOVNAFT POLSKA S.A.
OLEJ NAPĘDOWY
OLEJ NAPĘDOWY DRIVE
OLEJ NAPĘDOWY ADD
BP POLSKA SP. Z O.O.
OLEJ NAPĘDOWY
DIESEL
ULTIMATE DIESEL
OLEJ NAPĘDOWY ULTIMATE
LUKOIL POLSKA SP. Z O.O.
OLEJ NAPĘDOWY (EN-590)
CONOCOPHILLIPHS POLAND SP. Z .O.O.
OLEJ NAPĘDOWY
(STACJE JET) ON
SHELL POLAND SP Z O.O.
SHELL V-POWER DIESEL
VPOWER DIESEL
SHELL DIESEL EXTRA
DIESEL EXTRA
OLEJ NAPĘDOWY
ON
EURODIESEL

STATOIL POLAND SP. Z O.O.
SUPRADIESEL
OLEJ NAPĘDOWY
OLEJ NAPĘDOWY MIEJSKI
OLEJ DIESELGOLD
NAPĘDOWY ARKTYCZNY
OLEJ NAPĘDOWY 10

NESTE POLSKA SP. Z O.O.
OLEJ NAPĘDOWY

Zwrot akcyzy za lata 2007-2010r. na terenie Gminy Chłopice
I-wszy termin
Rok
2007
2008
2009
2010

II-gi termin

Suma

Ilość wniosków

Kwota

Ilość wniosków

Kwota

Kwota

56
79
152
140

14.179,32
30.435,22
70.557,30
64.029,47

56
150
189
182

18.980,92
86.247,89
85.788,26
85.694,99

33.160,24
116.683,11
156.345,56
149.724,46

Opracował:
Paweł Szawarniak

NARODOWY SPIS
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ
4 marca 2010 roku Sejm RP uchwalił
ustawę o narodowym spisie ludności i
mieszkań, który zostanie przeprowadzony na
terytorium Polski w dniach od 1 kwietnia do
30 czerwca 2011 roku, będzie on pierwszym
spisem powszechnym od czasu, kiedy
Rzeczpospolita Polska stała się państwem
członkowskim Unii Europejskiej.
Poprzedni spis przeprowadzony został w
2002 roku. Zużyto wtedy setki ton papieru.
Teraz nie będzie potrzebna ani jedna kartka,
papier zastąpią „Hand Heldy” - elektroniczne
urządzenia, w których rachmistrzowie będą
umieszczać
spisowe
odpowiedzi.
Podstawowym celem spisu jest zaspokojenie
potrzeb informacyjnych UE, naszego
państwa,
jednostek
podziału
administracyjnego a także poznanie zmian
demograficznych i społecznych w latach
2002-2011. Spis powszechny jest najbardziej
szczegółowym źródłem informacji o liczbie
ludności, jej rozmieszczeniu, strukturze
demograficzno – społecznej i zawodowej, a
także
o społeczno
–
ekonomicznych
warunkach
mieszkaniowych.
Osoby
udzielające odpowiedzi w ramach spisu są
zobowiązane do udzielenia precyzyjnych,
rzetelnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Za osoby niepełnoletnie oraz za osoby
nieobecne odpowiadają osoby pełnoletnie
wspólnie zamieszkujące. Osoby realizujące
prace
spisowe
są
zobowiązane
do
przestrzegania
tajemnicy
określonej
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o
statystyce publicznej. Zdobyte informacje
mogą być wykorzystane jedynie do
opracowań zbiorczych, zestawień oraz analiz
statystycznych. Natomiast wszystkie zbierane
i gromadzone w spisie dane indywidualne są
poufne. W ramach przygotowań do spisu
gmina przeprowadziła nabór na rachmistrzów,
który trwał do 20 grudnia 2010 roku poprzez
Gminne Biuro Spisowe, zlokalizowane w
urzędzie gminy.

Na rachmistrzów spisowych w naszej gminie
zostali wybrani: Pani Agnieszka Kiełt,
która będzie zbierać dane w miejscowościach
Boratyn, Dobkowice i Jankowice oraz Marek
Pels – Chłopice, Lutków, Łowce i
Zamiechów. Spis powszechny będzie
finansowany z budżetu państwa, a środki
finansowe na wykonanie zadań zleconych
gminom będą przekazywane przez Prezesa
GUS
za
pośrednictwem
właściwych
dyrektorów
urzędów
statystycznych.
Formularze elektroniczne, przy pomocy
których każdy obywatel będzie się mógł
spisać sam zostaną udostępnione na stronach
internetowych:
www.stat.gov.pl
i
www.spis.gov.pl
Od 8 kwietnia rozpoczynają się prace w
terenie. Pomiędzy 15 i 16 kwietnia
rachmistrze będą spisywać bezdomnych.
Zakończenie samospisu nastąpi 16 czerwca, a
zakończenie prac rachmistrzów 30 czerwca.
Ostatnim etapem będzie spis kontrolny
zaplanowany na okres od 1 do 11 lipca br.,
który przeprowadzony będzie za pomocą
telefonicznych ankiet w celu potwierdzenia
danych przekazanych podczas właściwego
spisu.
Zainteresowani samospisaniem się
mogą zalogować się na stronie internetowej
GUS.
Po
wykonaniu
procedury
uwierzytelniającej uzyskuje się dostęp do
formularza elektronicznego, którego można
używać przez 14 dni od pierwszego
zalogowania. Ci, którzy z tego nie
skorzystają, zostaną spisani w tradycyjny
sposób - przez rachmistrzów.
Opracowała: Anna Ciecirko

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Członkowie Klubu HDK PCK LUMEN w trakcie oddawania krwi

Członkowie

Klubu HDK PCK
Lumen działającego przy Oddziale
Gminnym Związku OSP RP w Chłopicach
oddali krew na potrzeby lecznictwa.
Akcja krwiodawstwa po raz kolejny
odbyła się 28 lutego 2011 roku w Miejskim
Domu Kultury w Jarosławiu.
Corocznie w szeregi klubu wstępują
kolejne osoby chętnie służące pomocą.
Członkami klubu są strażacy z jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy
biorą czynny udział w działaniach
ratowniczych, nie tylko na terenie swoich
miejscowości, ale również na terenie
powiatu i województwa.
We wspomnianej akcji krwiodawstwa
udział wzięło 14 osób.
Od momentu powstania członkowie
Klubu HDK PCK Lumen oddali już ponad
15 litrów krwi.

Na zdjęciu Wiceprezes-Naczelnik OSP
w Boratynie Pan Mirosław Rokitowski
Tekst i foto:
Grzegorz Kawecki

KULTURA W GMINIE CHŁOPICE
Działalność

kulturalna w gminie
skupia się wokół Biblioteki Samorządowej
w Chłopicach i Filii w Łowcach. Biblioteki
te
posiadają
bazę
świetlicową
z
pomieszczeniami do organizowania imprez
okolicznościowych.
Imprezy
te
organizowane
są
przez
Kierownika
Biblioteki oraz młodzież i dzieci. Obydwie
placówki biblioteczne posiadają pracownie
komputerowe
z
dostępem
do
szerokopasmowego Internetu. Korzystanie
w nich z Internetu jest bezpłatne.
Biblioteka zorganizowała zabawy
karnawałowe dla dzieci z terenu gminy.
Pierwszy Bal Karnawałowy dla
dzieci odbył się 22 stycznia o godz. 15.00
w Świetlicy Wiejskiej w Łowcach.
Drugi Bal odbył się 29 stycznia w
Świetlicy Wiejskiej w Chłopicach. Było to

w licznych konkursach z nagrodami i
bawiły się przy dyskotekowych rytmach.
Największym zainteresowaniem cieszyły
się konkursy: „tańca na gazecie”, „tańca z
balonem” oraz quiz „W świecie bajek”.
Najmłodsi uczestnicy balu z ogromną
radością prezentowali swoje umiejętności
wokalne, taneczne i recytatorskie Słodkie
upominki,
dobra
zabawa,
sporo
noworocznych życzeń
wprowadziło
wszystkich uczestników w dobry nastrój na
nowy 2011 rok. Przygotowała i prowadziła
imprezy
Kierownik
Biblioteki
Samorządowej w Chłopicach Iwona Myłek
oraz pracownik Filii w Łowcach Agata
Bury. Zorganizowanie ww. imprez nie
byłoby możliwe bez pomocy Wójta Gminy
Chłopice Andrzeja Czyża, który wsparł
finansowo tę inicjatywę.

wielkie karnawałowe szaleństwo. Dzieci w
wieku od 2 do 13 lat brały udział

Karnawałowe szaleństwo w Łowcach ...

... i w Chłopicach

Konkurs układania puzzli

Konkurs wiedzy o bajkach cieszył się ogromnym
zainteresowaniem

Biblioteka

Samorządowa - Filia
Łowce, w której znajduje się pracownia
internetowa i działająca od dwóch miesięcy
świetlica jest wspaniałym miejscem do
spędzania wolnego czasu po szkole i w
czasie weekendu przez dzieci i młodzież z
Łowiec jak i z pobliskich miejscowości
Lutkowa, Zamiechowa.

dyscyplinach. Uczniowie z Łowiec chętnie
korzystają z przeznaczonych dla nich miejsc
do odrabiania zadań szkolnych zadanych w
grupach, jak i do spotkań towarzyskich w
ciepłym i bezpiecznym miejscu, gdzie
wszyscy tworzą miłą i przyjazna atmosferę.
Inicjatywa zakupu gier wyszła od
Wójta Gminy Andrzeja Czyża. Świetlica
Wiejska w Łowcach to budujący przykład
aktywnej działalności w środowisku i
jednocześnie przykład wspólnej troski o
rozwój lokalnej kultury, o zapewnienie
młodzieży godziwej rozrywki.

Młodzież w pracowni „Ikonka” w Bibliotece
Samorządowej - Filia Łowce

W świetlicy znajduje się stół do
ping-ponga, który przyciąga głównie
młodzież gimnazjalną, ale również maluchy
próbują swoich umiejętności. Kolejną
świetlicową atrakcją są piłkarzyki, przy
których rozgrywane są zacięte pojedynki
graczy. W Świetlicy znajdują się także gry
edukacyjne, przy pomocy których młodzież
organizuje
rozgrywki
w
danych

Mecz tenisa stołowego w świetlicy w Łowcach

Tekst i foto:
Iwona Myłek, Agata Bury

__________________________________________________________________________________

Spotkania opłatkowe seniorów
- nasza tradycja, która łączy pokolenia
Spotkania opłatkowe stały się już
tradycją w naszej gminie. Co roku przy
świątecznym stole spotykają się osoby starsze,
samotne.
W tym roku uroczystości takie zostały
zorganizowane
we
wszystkich
miejscowościach gminy przy współudziale
organizacji społecznych i ludzi dobrej woli.
Władze naszej gminy reprezentował
Wójt Andrzej Czyż. Nie zabrakło na tych
uroczystościach również księży z miejscowych
parafii, Radnych Rady Gminy, przedstawicieli
oświaty, służby zdrowia, członków Akcji
Katolickiej, Rad Parafialnych, Rad Sołeckich a
także Sołtysów.

się pysznymi potrawami. Poczęstunek, który w
znacznej mierze finansowany był z budżetu
gminy, przygotowały własnoręcznie miejscowe
gospodynie.
Goście bawili się do późnych godzin
wieczornych, a miłą atmosferę tych spotkań
będą długo jeszcze wspominać.

Msza Święta w świetlicy w Chłopicach

Dzieci i młodzież przedstawiały jasełka i
kolędy, często w bardzo ciekawej, nowatorskiej
aranżacji. Występy artystyczne były bardzo
bogate. Podczas tych spotkań kolędy śpiewały
nie tylko młodzi artyści, usłyszeliśmy także
kolędy w wykonaniu naszych seniorów.
W Świetlicy Wiejskiej w Chłopicach
spotkanie opłatkowe zostało zorganizowane w
niedzielę 23 stycznia wspólnie przez Akcję
Katolicką, Radę Parafialną i Radę Sołecką.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 Mszą
Świętą
odprawioną
przez
tutejszych
duszpasterzy – ks. proboszcza Jacka Książka
oraz ks. wikariusza Macieja Małka. Po
zakończeniu mszy dzielono się opłatkiem
i złożono sobie nawzajem wiele ciepłych
życzeń. Goście następnie obejrzeli występ
artystyczny o tematyce Bożonarodzeniowej w
wykonaniu miejscowej młodzieży. Podczas tego
wyjątkowego spotkania, zebrani mogli posilić

Dyskusje przy wspólnym stole ...

... i kolędowanie.

Oprac. Mirosław Buczko

NIE SPALAJMY ŚMIECI !!!

Każdy z nas korzysta z powietrza,
wody, żywności zaspakajając w ten sposób
podstawowe potrzeby życiowe organizmu.
Kupując różne produkty niezbędne do
naszego funkcjonowania przyczyniamy się
niestety do produkcji niezliczonej ilości
odpadów komunalnych. W większości są to
odpady nieprzyjazne środowisku.

Pomimo aktualnie obowiązującej
ustawy z dnia 27.kwietnia 2001r. o
odpadach (tj. Dz. U.z 2010r., Nr 185,
poz.1243 z późn.zm.) coraz częściej
stosowną metodą pozbywania się śmieci i
odpadów z tworzyw sztucznych takich jak
plastik, folia, stare meble guma itp. jest ich
spalanie w paleniskach gospodarstw
domowych. Piece domowe nie są
przystosowane do spalania śmieci.
Spalanie odbywa się w nich w zbyt
niskiej
temperaturze,
co
powoduje
wytwarzanie
szkodliwych
substancji
gazowych, które negatywnie wpływają na
ludzi i środowisko naturalne. Przy spalaniu
śmieci
w
domowym
piecu,
zanieczyszczenia uwalniane są do powietrza
na bardzo małej wysokości i nie są
rozpraszane przez wiatr. Efektem tego jest
wzrost koncentracji zanieczyszczeń na
bardzo małym terenie wokół nieruchomości
na której spalane są śmieci..

Przy spalaniu śmieci do atmosfery
emitujemy:
1. Pyły – pył odkładając się w glebie
powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka
i zwierząt zanieczyszczenia roślin metalami
ciężkimi.
2. Tlenek węgla (CO) – jest trujący dla
ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka
krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,
oddziałuje na centralny układ nerwowy.
3. Tlenki azotu (NOx) – są przyczyną
podrażnienia i uszkodzenia płuc,
4. Dwutlenek siarki (SO2) – u ludzi i
zwierząt powoduje trudności w oddychaniu,
a u roślin zanik chlorofilu czego efektem
jest zamieranie blaszek roślinnych.
5. Chlorowodór – tworzy z parą wodną
kwas solny
6. Cyjanowodór – tworzy z wodą kwas
pruski.
Oprócz ww. związków
do
atmosfery w procesie niewłaściwego
spalania wyzwalanych jest dziesiątki innych
trucizn.

Każde

gospodarstwo domowe
zgodnie z art. 5.ust.1 ustawy z dnia 1996
roku o otrzymaniu porządku i czystości w
gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 z póź.zm.)
wyposażone powinno być w urządzenia
służące
do
zbierania
odpadów
komunalnych.

W myśl art. 117 ww. ustawy kto,
mając obowiązek utrzymania czystości i
porządku w obrębie nieruchomości, nie
wykonuje swoich obowiązków lub nie
stosuje się do wskazań i nakazów wydanych
przez właściwe organy podlega karze
grzywny do 1500zł.
Przypominamy także o
zakazie
wypalania
łąk, pastwisk, nieużytków,
rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk,
zawartym w art. 124 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.
U z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
W myśl art.131 pkt.12 ww. ustawy
kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki,
popełnia wykroczenia zagrożone karą
aresztu
albo
grzywny.
Wypalania
roślinności zabraniają również inne przepisy
resortowe.

Z uwagi na to, że spalane przez nas
odpady zawierają bardzo niską wartość
kaloryczną, a stwarzają takie spustoszenie
we wszystkich żyjących organizmach, w
trosce o ochronę środowiska, w którym
żyjemy zwracamy się do wszystkich osób
rozumiejących wagę tego zagadnienia o
stosowanie się do ww. przepisów.
Opracował:
Kier. Referatu Rozwoju Gospodarczego
Marek Brudek

WIOSNA TUŻ, TUŻ ...

W

trosce o przyrodę, jej piękno
i korzyści jakie z niej płyną, pracownicy
Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną
w Chłopicach postanowili pomóc ptakom
naprawiając zniszczone bocianie gniazdo.
Gniazdo zlokalizowane jest w miejscowości
Łowce na starym drzewie wśród zabudowań
gospodarczych.
O
potrzebie
modernizacji
„bocianiego
domu”
Urząd
Gminy
w Chłopicach został poinformowany przez
sołtysa wsi Łowce - Andrzeja Kurasza.
Gospodarze, na posesji których znajduje się
gniazdo, nie wyobrażają sobie by na wiosnę
do nich nie powróciła bociania rodzina,
która od wielu lat jest stałym elementem
tego krajobrazu.
Tekst: Marek Brudek
Fot.: G. Kawecki

WNIOSKI O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE W ROKU 2011

Od 15 marca do 16 maja rolnicy
mogą składać wnioski o przyznanie
dopłat bezpośrednich za 2011 rok. Jak
wyjaśnia Aleksandra Paprocka z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
można starać się o wiele rodzajów dopłat.
Są to: jednolita płatność obszarowa i
uzupełniające płatności do uprawy zbóż,
dopłata cukrowa, do uprawy pomidorów,
owoców
miękkich,
chmielu,
roślin
strączkowych
i
motylkowatych
drobnonasiennych,
a
w
niektórych
województwach do hodowli krów i owiec.
Wypełniając ten sam wniosek
można też ubiegać się o dopłaty rolnośrodowiskowe i z racji gospodarowania na
terenach, gdzie panują trudne warunki do
prowadzenia działalności rolniczej. Jak
ocenia profesor Andrzej Kowalski dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej dopłaty za rok
2011 będą nieco mniejsze w porównaniu z
rokiem minionym. Po pierwsze rolnicy nie
zarobią na różnicach kursowych jak to było
w ubiegłym roku, a po drugie zmienia się
relacja między budżetem krajowym, a
unijnym, z których to finansowane są
dopłaty. Zmienia się ona na niekorzyść
krajowego budżetu. W opinii profesora
Andrzeja
Kowalskiego
zasady
przyznawania płatności pozostają zbliżone
do ubiegłorocznych.
Jednolita
płatność
obszarowa
wyniesie około 562 zł do hektara, a
uzupełniająca do powierzchni upraw
podstawowych
327
złotych.
Jak
przypomina Aleksandra Paprocka z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dane zawarte we wniosku muszą być
zgodne ze stanem faktycznym. Na
rolników, którzy w swoich wnioskach
zadeklarują powierzchnię działek rolnych
większą od powierzchni, do której
przysługuje płatność, nakładane będą kary.
Zdaniem profesora Andrzeja Kowalskiego
dopłaty, jako stałe źródło dochodu,
przyczyniają się w dużym stopniu do
stabilizacji ekonomicznej gospodarstw w
Polsce. Wnioski będą przyjmowane do 16
maja w biurach powiatowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Można je też przesyłać pocztą i drogą
internetową. Dopuszczalne będzie złożenie
wniosku po wyznaczonym terminie, lecz nie
później niż do 10 czerwca. Za każdy dzień
opóźnienia jednak należna rolnikowi
płatność zostanie pomniejszona o procent.
Uprawnionych do otrzymania płatności za
2011 rok jest około miliona czterystu
tysięcy rolników.

W Urzędzie Gminy w Chłopicach
w pokoju nr 3, od poniedziałku do piątku w
godzinach pracy Urzędu (tj. od 7:00 do
15:00) w wypełnianiu wniosków rolnikom
służy pomocą pracownik ARiMR Pani
Jadwiga Bała. Wypełnianie wniosków przez
pracownika ARiMR jest odpłatne.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Oprac.: Iwona Myłek

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH...

Nie trzeba nikogo przekonywać, że
to stare porzekadło jest jak najbardziej
prawdziwe. Każdy z nas chce być sprawny i
zdrowy. Najlepszą drogą do osiągnięcia
tego celu są regularne ćwiczenia fizyczne.
Ruch, jak zapewne każdy wie, ma
zbawienny wpływ na nasz organizm,
wzmacniając m.in. serce i układ krążenia,
zapewniając tym samym zdrowie i siłę,
dzięki którym możemy przezwyciężać
problemy dnia codziennego.

Wymienione

wyżej
formy
aktywności fizycznej cieszą się ogromnym
zainteresowaniem i to nie tylko wśród
młodzieży ale również osób dorosłych.

Z

inicjatywy Wójta Gminy
Andrzeja Czyża, w Świetlicy Wiejskiej w
Chłopicach, została utworzona siłownia.
Wstęp na siłownię jest bezpłatny, po
wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem
siłowni Panem Marcinem Jaworskim.
Natomiast od 24 lutego w Świetlicy
Wiejskiej, w każdy czwartek o godz. 19.00
odbywają się zajęcia aerobiku, które
prowadzi Pani Patrycja Jaworska.

Oprac.: Iwona Myłek

II Edycja Gminnego Konkursu
„Palma i pisanka wielkanocna 2011”
Wójt Gminy Chłopice, Sołtys Wsi Jankowice, PODR w
Boguchwale – Zespół Doradców w Jarosławiu oraz Biblioteka Samorządowa w
Chłopicach.
zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Chłopice
na uroczyste podsumowanie konkursu ,
które odbędzie się 10 kwietnia 2011 roku (niedziela) o godz. 15.00
w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach.
Konkursowi towarzyszyć będzie: kiermasz kartek świątecznych, kompozycji
wielkanocnych oraz pisanek, palm i stroików wielkanocnych.
Zapraszamy serdecznie

WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY W CHŁOPICACH
POKÓJ

REFERAT

OSOBA

NR TELEFONU

PARTER
BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
Myłek Iwona
W CHŁOPICACH
BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W CHŁOPICACH FILIA W ŁOWCACH

(16) 622 26 25
(16) 622 25 04

I PIĘTRO
Gołąb Anna

4

SKARBNIK GMINY

5

KSIĘGOWOŚĆ

6

PODATKI

7

KASA

10

GOSPODARKA KOMUNALNA

11

SEKRETARZ GMINY

12

SEKRETARIAT
SEKRETARIAT – tel./fax

Anna Ciecirko

13

WÓJT GMINY

Czyż Andrzej

Kurecka Dorota,
Zakrzacka Grażyna
Gomułczak Józefa,
Szawarniak Paweł
Czternastek Anna
Gołąb Wiesław,
Buczek Tomasz
Tkaczyk Bogusław

(16) 622 24 63
(16) 622 24 64
(16) 622 24 62
(16) 624 00 02
(16) 624 00 11
(16) 624 00 10
(16) 622 24 22
(16) 622 24 60
(16) 624 00 00

II PIĘTRO
17

ADMINISTRACJA SZKÓŁ

Prochownik Lucyna,
Janusz Katarzyna

(16) 624 00 06

18

GOPS – świadczenia rodzinne

Guminiak Stella,
Kuźniar Barbara

(16) 624 00 04

19

GOPS

Zub Marta

(16) 622 24 76

20

GOPS

Kiełt Sabina,
Szafraniec Grażyna

(16) 624 00 14

21

REFERAT ROZWOJU
GOSPODARCZEGO

Brudek Maria,
Bogacz-Plichta Sylwia

(16) 622 24 91

24

REFERAT ROZWOJU
GOSPODARCZEGO

Giec Agata

(16) 624 00 12

25

GEODEZJA

Pajda Janusz,
Brudek Marek

(16) 624 00 13

26

URZĄD STANU CYWILNEGO
EWIDENCJA LUDNOŚCI

Buczko Mirosław,
Jakubas Helena

(16) 624 00 08

26

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Kawecki Grzegorz

(16) 624 00 09

OGŁOSZENIA
Szanowni Państwo

Zespół

redagujący Biuletyn serdecznie zaprasza do nawiązania współpracy w
zakresie obsługi zamieszczanych przez Państwa reklam, ogłoszeń oraz przesyłania do nas
artykułów odnośnie ważnych wydarzeń, które miały miejsce w Państwa okolicy.
Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw, osób prywatnych, szkół,
stowarzyszeń, kół Gospodyń, Klubów Sportowych oraz innych formacji działających na
terenie naszej Gminy.
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