
Rozmowa z wójtem - Tadeuszem Domińczakiem . str. 2

Rllda Gminy, 23 stycznia br., przyJęlll Jeden z nllJwllżnieJszych
doknmentów dotycz'lcych nllszeJ gminy - bndżct nll 2015 rok. Po-
nadto Radll podJęła kilkll innycb ncbwllł dotyczących m. in.: Wic-
loletnieJ Prognozy FinansoweJ Gminy Sobków nllllltll: 2015 - 2025,
zmiany ucbwaly dot. pomocy finansoweJ pow. JędrzeJowskiemu,
ucbwlllenill Gminnego Progrllmu I'rofilaktyki i Rozwiązywllnill Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdzilllanill Narkomanii w Gmi-
nie na rok 2015, przystąpienill nll~zeJ gminy do Stowarzyszenia
pn. Związek Miast i Gmin Regionu Swiętokrzyskiego orllZ uchwalę
o zllmillrze IikwidllcJi SP w Sobkowic, filill w Stllniowicach.

Scsję otworzył przewodniczący Rady Gminy Ryszllrd DębhIski,
• witając jej uczestników z wójtem Tlldcuszcm Domińczakiem, radną
powiatu I\1llrillnnę Bllran oraz niżej podpisanego. nowego (starego)
redaktora naczelnego "Głosu Sobkowa". Po przyjęciu porządku obrad .
• radni przystąpili do jego realizacji.

Pierwsza uchwała RG dotyczyła Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata: 2015 - 2025 obejmująca: dochody i wydatki bicżącc gminy. do-
chody majątkowe. wynik budżetu gminy. przeznaczenie nadwyżki albo

sposób finansowania deficytu. przychody i rozchody budżetu gminy
oraz objaśnienia przyjętych wartości w WPF na lata: 2015 -2025.

Głównym dokumentem. przyjętym przez RG. była uchwała bu-
dżetowa na 2015 rok. Dochody gminy w roku bieżącym wyniosą
22.992.110 zl, zaś wydatki: 24.182.724 zł. Deficyt budżetu w wysoko-
ści 1.190.614 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wol-
nych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym bu-
dżetu gminy. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-
głych.

Na inwestycje Rada Gminy przeznaczyła na ten rok kwotę prawie
578,6 tys. zł. Lista zadań jest dość długa. bo zawiera 25 pozycji - patrz
tabela na str. 3.

Warto dodać. iż wydatki na programy i projekty. realizowane ze
środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
nie podlegających zwrotowi. na rok 2015 wyniosą 823 tys. zl, przy
czym większość z nich. to środki z zewnątrz.___________________&'.



i ci ostatni wiedzieli, że przez kolejne
4 lata będę tutaj dla nich.

- Jesteśmy po sesji budżetowej gmi-
ny na 2015 rok. Jakie są eele prioryteto-
we w tym budżecie '!

- Budżet gminy został uchwalony
na posiedzeniu Rady Gminy 23 stycznia
2015 r. jednogłośnie. Dochody stano-
wią kwotę 23 192.110,00 zł a wydatki
24 382.724,00 zł. Deficyt budżetowy sta-
nowi kwotę I 190.614,00 zł.

Wydatki budżetu dotyczą m. in.:
- utrzymanie szkół, przedszkoli, do-

wóz dzieci - 11,9 mln,
- Pomoc społeczna realizowana przez

GOPS - 3,7 mln,
- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

- 1,9 mln,
- Ochrona środowiska i gospodarka

komunalna - 1,0 mln,
- oświetlenie uliczne - 300 tys.
- utrzymanie świetlic wiejskich - 370 tys.
Poniższe zestawienia tabelaryczne

przedstawiają wydatki na wieloletnie przed-
sięwzięcia oraz na zadania inwestycyjne
roczne planowane do realizacji w 2015 roku:

rJM.Wtłł4hMNa,1WJ

- Proszę przyjąć serdeczne gratu-
lacje z I)owodu wygrania wyborów lIa
wójta gminy - to duża satysfakcja .....

- Dziękuję za gratulacje. Na wstę-
pie chciałbym podziękować mieszkań-
com naszej gminy za udział w wyborach
w I i II turze. Serdeczne podziękowania
składam wszystkim mieszkańcom, którzy
oddali głos na mnie. W szczególny sposób
dziękuję członkom mojego komitetu wy-
borczego "NASZA GMINA - WSPÓL-
NY CEL" za całokształt prac związanych
z przygotowaniami do wyborów, ich prze-
biegiem oraz osobiste zaangażowanie.

Podchodzę do sprawowania Urzędu
Wójta Gminy z dużą radością, ale i zobo-
wiązaniem, że przez całą kadencję będę
pracował na rzecz mieszkańców gminy
Sobków z głębokim przekonaniem, że le-
piej się nie da.

Wynik wyborów na wójta gminy jest
wyrazem aprobaty społecznej, to podwój- Jako wójt wszystkich mieszkańców
ne zobowiązanie. Po pierwsze gmina musi gminy, podkreślam nie tylko tych, którzy
się rozwijać, a po drugie musimy posta- głosowali na mnie, ale także i tych, którzy
wić na dobrą współpracę - nie tylko wój- dokonali innego wyboru - w tym wybor-
ta z Radą Gminy i odwrotnie, ale przede com, którzy pozostali w domu w dniach
wszystkim z samymi mieszkaIleami. głosowania, chciałbym powiedzieć, żeby

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Planowane wydatki

Lp, Nazwa przedsięwzięcia
Łączne naklady

w tym źródła finansowania
finansOl\'c rok budżetowy 2015

dochody wlasne jst środki unijne

1
RozhudO\\'3 wodociągu i kanalizacji w 111. l\IzurO\\i~lod stawu do ujęcia

67000.00 50000,00 50000,00 ,00
wodociągo",,'cgo

2
Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m.Sobków ul. 150000,00 140000,00 140000,00 ,00
Spóldzielcza

3
IIBudowa kanalizacji sanitarnej przcsylowej na terenie gminy Sobków" 300000,00 290000,00 93 159,00 196841,00
Brzeźno - Brzegi

4
){ozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobkó\,: W ł)'11I o osadnik

1 300000,00 360000,00 360000,00 ,00
ścieków dowożonych

5
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą 600000,00 200000,00 200000,00 ,00
towarzyszącą w m. 8rzegi

6
Dotacja celowa dla Powiatu JędrzejO\\:skiego na "Przebudowę drogi 640000,00 640000,00 Ó40000,OO ,00
powiatO\\:ej Nr OlS5T na odcinku 8rzegi - Sobków - Lipa"
"Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa

7 od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno- 400975,00 370475,00 222274,00 148201,00
sportowego" (FS Osowa 19062,78 zl)

8 ~.e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ,JST" 314478,09 76060,62 II 537,12 64523,50

9
"e. świętokrzys,kie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 87967,67 55367,67 17822,53 37545,14
\Vojewództw;, Swiętokrzyskiego"

lO Termomodernizacja budynku Urzędu Gmin.y 300000,00 100000,00 100000,00 ,00

II
Adaptacja pnmieszczeń budynku Szkoly Podstawowej w Sobknwie na 50000,00 20000,00 20000,00 ,00
stolówkę szkolną

12
Rozbudowa budynku ZPO w l\lhlsowej z przeznaczeniem na 550000,00 100000,00 100000,00 ,00
przedszkole

13
"Utworzenie I)unktu Sclekt):wnej Zbiórki Odpadó\,,' Komunalnych na 474600,00 450000,00 250000,00 200000,00
terenie gminy Sobkówlf (Sobków)

14 Rewitalizacja parku w Sohkowie 200000,00 100000,00 100000,00 ,00

15 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Korytnicy 30000,00 20000,00 20000,00 ,00

Ogółem 5465020,76 2971 903,29 2324792.65 647110,64
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Radni przyjęli także uchwały dotyczące:
- udzielenia pomocy finansowej pow. ję-

-drzejowskiemu - w wysokości 640 tys. zł (ob-
niżenie z kwoty 750 tys. zł) na dofinansowanie
zadań w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych.

- uchwalenia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Sobków na rok 2015 - zmiany dol.
przesunięć wysokości środków finansowych
pomiędzy zadaniami w związku z konkursa-
mi profilaktycznymi w świetlicach wiejskich

i szkołach podstawowych. Na działalność
roczną komisji przeznaczono 110 tys. zł.

- zatwierdzenia planu pracy i kontroli Ko-
misji Rewizyjnej,

- przystąpienia gminy do Stowarzyszenia
Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzy-
skiego (reprezentant gminy w stowarzyszeniu
- wójt Tadeusz DomiJiczak).

- zamiaru likwidacji SP w Sobkowi e - filia
w Staniowicach - z dniem 31 sierpnia br..

- zmiany uchwały w sprawie przystąpienia
gminy do Stowarzyszenia LGO "Ziemia Ję-
drzejowska -Gryf' - do reprezentowania gmi-
ny wyznaczono wójta Tadeusza Oomińczaka.

- zmiany uchwały dol. Związku Międzyg-

minnego "Ekologia" - reprezentant gminy -wójt
Tadeusz Domińczak. To samo dotyczy uchwały
w sprawie LGR "Jędrzejowska Ryba".

- W kolejnym punkcie obrad wójt złożył
sprawozdanie ze swoich prac między sesjami
RG - omówienie publikujemy oddzielnie.

W ramach interpelacji i zapytań kilkoro rad-
nych zadało pytania wójtowi oraz radnej powiatu
Mariannie l3aran dotyczące m.in.: konieczności
remontu dróg powiatowych i gminnych oraz bu-
dowy chodników przy tych drogach. oświetlenia
dróg i placów na terenie gminy. remontu pieca
w remizie OSP w Żernikach. wycięcia krzaków
przy drodze w Soko!owie. potrzeby zakupu te-
lewizora dla świetlicy w Staniowicach. Do pro-
blemów tych ustosunkował się wójt gminy oraz
pracownicy Urzędu Gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad sesję za-
kończono.

,Jerzy Kosowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość

I
RozbudO\\-'a wodociągu i k;malizacji SllllihlrllCj \\/ m. Sokolim: nol"y

300nO.no
- dokumentacja projektowa

2 RozbudO\\:a sieci kamllizacji s.lIIitarncj w m. Sobkó,,,' ul. Spacerowa 60000,00

3
Przebudowa przepompowni ścicktiw surowych na ocz~:szczi.llni

30000,On
ściekł)\\' w Sobkowie

4
Utwardzenie otoczenia przystanku autobusowego w centrum wsi

3600,00
Biwręda (FS 3000,00 zl)

5
Z~lkup wiaty przystankowej i kręgów przepustow)'Ch w m. 4000,IHI
Chomentó" (FS 4000,00 zl)

6 Zakup "iat)' prz)' drodze Lipa - Ja"ór (FS 3500,OOzl) 3600,00

7 Polożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej \\' m. Sobków 40000,00

8
\Vykonanie nawierzchni asfaltowej i harier przy drodze wewnętrznej

100000,00
Nr ewid. 1105,\" m. Korytnica

9
Połoienie nawierzchni asfaltowej na drodze wewru;trznej

20000,00
w ,\1i~łso\':t'j (przysiółek Cha baców)

10
Poloienie dywmJik~1 asn,ltowego od trasy E-7 w stronę posl'sji P. ({.

22 777,00
Blachuckiego w m. I\liąsowa (FS 22776,63 zl)

11
Przebudowa drogi w kierunku przysiólka "Doly" w m. l\1zurowa

19000,00
(FS 19000,00 zl)

12
\\'ykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi powiatowej

16000,00
w kieruuku posesji l'. Kalbarcz)'k w m. Sokolów Ilotuy (FS 16000,00 zl)

13
llokończenie wykonania nawil'rzchni asfaltowej na drodze

3698,00
w kierunku posesji 1'. Bry tek w m. Sokolów Ilolny (FS 3697,68 zl)
Polożenie nawierzchni asfaltowej na drodze od posesji P. P. Sęka

14 w kierunku Iqk (droga oznaczona ", ewidencji grunMw nr 75(/1) 17626,00
w m. SIaniowiec (FS 17625,66 zl)
Poloi:cnic nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w m.

15 \Vierzbica (I)rzysiólek Gajówka) od posesji P. S. Tekicl w kierunku 19580,00
Lukowej (FS 9579,75 zł)

16
Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 20

23 612,00
przez las w m. Wólka Kawęcka (FS 8611,01 zl)

17
Polożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leśnej (I)hlc prz)' remizie)

20910,00
w m. Sobków (FS 20909,40 zł)

18 Zakup gruntów pod przepompownie w m. l\Iokrsko Dolne i Brzeźno 20000,00

\V)'posażenie miejsc rekreacji i wypocz)'nku w urządzenia
19 rekreacyjno-sportO\\lc w ramach zagospodarowania wolnego czasu 30000,00

dla mieszka liCÓW gminy

20 I{ozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suhkc)w 50000,1111

21
\Vykonanie ogrodzenia placu od strony południowej (przy drodze

7000,00
powiatowej I\liąsowa - Bizoręda) w m. Szczepanów (FS 7000,00 zł)

22
Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci w m.

5000,00
Chomentów (FS 5000,00 zl)

23
Budowa chodnika oraz schodków do świetlicy wiejskiej w m.

6149,00
Bizoręda FS 6148,13 zl)

24
Nh\'clacja terenu i "'ykonanic ogrodzenia wok{)1 świetlicy w m.

20000,00
Chomentów

25 Urządzenie boiska i lakUl) bramek n' m. Karsy 6000,00

Ogóle m 578552,00

tl.&4M'9*1
- Jakie jest Pal\skie przesIanie do mieszkań-

ców w nowym roku, na początku kadencji?
- Złożone ślubowanie stanowi moje zobowiąza-

nie do dobrej pracy, ale jest również zaproszeniem do
dobrego współdziałania z wszystkimi mieszkańca-
mi z gminy. Program mojego komitetu wyborczego
uzyskał poparcie większości mieszkańców gminy.
Jednocześnie część wyborców opowiedziała się za
innymi programami. Dlatego chcę elementy niektó-
rych propozycji, wysuwanych przez kandydatów na
wójta czy radnych, ująć w swoim zamyśle rozwoju
gminy. Niemniej jednak własny program uznaję za
drogowskaz i punkt wyjścia dyskusji.

Jestem skłonny do kompromisów, ale w żadnym
razie nie odstąpię od decy~i mieszkańców jaką pod-
jęli w dniach wyborów 16 i 30 listopada 20 J 4 roku.
Wyborcy ustalili priorytety na całą kadencję i będę je
realizował.

Wskażę najważniejsze:
- przywrócić normalność,
- wykorzystać środki unijne,
- poprawić edukację,
- rozbudować oczyszczalnię ścieków i kanalizację,
- opieka społeczna,
- drogi gminne,
- wsparcie organizacji sportowych, zespołów lu-

dowych działających przy KGW
oraz organizacj i społecznych i wolontariatu,
- głos mieszkańców to najważniejszy atut gminy,
To mieszkaniec będzie dla mnie najważniejszy-

każdy mieszkaniec indywidualny, środowiska zbioro-
we, dzieci i młodzież, rodzice, osoby starsze, niepeł-
nosprawne oraz przedsiębiorcy działający w naszej
gm lilie.

Życzę wszystkim mieszkańcom gminy dużo
zdrowia, sił i uporu w dążeniu do realizacji zamierzeJi
i planów. Deklaruję moje wsparcie w dziedzinach.
o których wspomniałem powyżej. Dołożę wszelkich
starail, by nie zawieść zaufania wyborców. Powtórzę
to jeszcze raz, moim głównym celem jest realizacja
potrzeb mieszkailców gminy, a gdy na to pozwolą
środki, to może nawet realizacja ich marzeil.

- Wszystkiego dobrego I

- Dziękuję za rozmowę
Jerzy Kosowski
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Nowo wybraną, w ostatnicb wyborach samorządowych, Radę Gminy w Sobkowic stanowi 15 radnych. Oto oni:

RYSZARD DI-;BIŃSKI
- przc\\'odniczący Rady Gminy, lat 60, mieszka

\\' Nowych Kotlicach, wykształcenie średnic - tech-
nik elektromechanik. Pracuje \\' KZC "Ponidzie"
jako elektryk konserwator.

\\' bieżącej kadencji zamierza się skupić na pro-
blemach gminy z\viązanych z budową kanalizacji.
poprawąjakości dróg oraz oświatą.

KAZI:\IIERZ IIAWOL
- przewodniczący Ko-

misji Rolnictwa. Handlu
i Spraw Socjalnych Wsi
RG. lal 49. mieszka w Mo-
krsku Dolnym. wykształ-
cenie średnic - technik
rolnik. Pracuje jako kOI1-

sef\vator \\' ZPO Mokrsko
Dolne. Jako radny zwróci
ll\vagę szczególną na pro-

blemy związane z pozyskiwaniem środków unijnych
i poprawą warunk{nv życia micszkańcó"v gminy.

GRAŻYNA KIELIN
-lat 59, mieszka w Brzeź-
nic, wykształcenieśrcdnie
techniczne, jest kadrową
w RSP w 13rzeżnic.

W kr~gu jej zaintere-
sO\\'ali,jako radnej,znajdą
się sprawy dotyczące: hu-
dowy dróg i chodników
w gminie,wyposażcnia
placu zabaw w jej micj-

scowości oraz budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków.

.JERZY l\IAJCHRZYK
-lat 57, mieszka w Sob-
kO\vie, posiada wykształ-
cenie zawodowe. jest
ślusarzcm - sp<l\\"aczcm.
Pobiera obecnie rent~.

Jako radny zajmie
sit:: budową chodnika
przy ul. Sobka, puloie-
nicm asfaltu i oświetlc-
niem ul. Spacerowej.

budową ronda na ul. Źródłowej, rewitalizacją parku
oraz poprawą jakości parkingu przy kościele.

JÓZEF PY.JAS
- lat 54, mieszka w Soko-
100vieGórnym, wykształ-
cenie średnie - technik
mechanik. Jest emerytem.

Zgłosił największą
liczbę wniosków. Doty-
czą one m. in.: położcnia
aslllltu na drodze gmin-
nej. wykonania chodnika
po jednej stronic drogi

powialowej.

4

DANUTA WÓ.JCICKA
wiceprzc\vodnicząca Rady Gminy, lat 56,

mieszkanka Sobkowa, \vykształcenie pielęgniarskie,
pracuje w swoim zmvodzie.

Będzie mocno zabiegać o: budowę chodnika na
ul. Sobka. o położenic asfaltu i oświellenie ul. Spa-
cerowej, o budowę ronda na ul. Źródłowej, parkingu
przy kościele. o ocieplenie miejscowej Szkoły Pod-
stawowej, o remonty poprawiające byt mieszkmiców.

JAN GA.JDA
przewodniczący Ko-

misji Oś",'iaty, ZdrO\via
i Bezpieczeństwa Pu-
hlicznego RG, lat 64,
mieszka w Osowcj. pra-
cuje jako rolnik w swoim
gospodarstwie. Jego cele
jako radncgo, to: budo-
wa chodnika przcz Oso-
wą. budowa przedszkola

w Miąsowcj ornz remont oświctlenia ulicznego
w Osowcj.

EWELINA KWAS
- LAT 36, mieszka IV So-
kolowic Dolnym. \\'y-
kształcenic wyższc peda-
gogiczne. pracujc w OPS.

Jej zadania jako rad-
nej to: budowa chodników,
dróg wcwnętrznych, po-
pr<l\\'a porządku w gminie
(wycięcic stal)'ch drzcw
i kr/<.lków),dbanie o osoby

starszc i najmlodszych micszkmiców gminy, wzbudza-
nie w mieszk3licach większej aktywności społeczncj .

PAWEL PIORUN
przcwodniczący Ko-

misji Rcwizyjncj RG. lat
36, mieszka w Korytnicy,
wykształcenie wyższe,
ekonomicznc i politolo-
giczne. Pracujc \v flrmic
"Polonica".

\V gminie zwróci
szczególną uwagę m. in.
na: tworzenic nowych

micjsc rekrcacyjnych, poprawę warunków z<.lmiesz-
kania,. m. in. poprzez budowę kanalizacji.

WIKTOR STROJEK
- lal 29. mieszka w Żer-
nikach, wykształcenie
wyższe - politolog. Pra-
cuje w Centrostalu Kiel-
ce, jest specjalistą ds.
produkcji.

Zgłosił jeden ogól-
ny wniosek: optymalne
\vykorzystanic środków
gminnych \v celu popra-

wy jakości życia micszk3liców.

Glos Sobkowa

ANNA GABRYŚ
wiceprzewodnicząca Rady Gminy, lat 41,

mieszka w Staniowicach, wykszta1ccnie średnic
handlowc.

Radna będzie postulować: popr~l\vę poziomu
oświaty \\' gminie, jakości dróg gminnych i pO""ia-
towych oraz budowę kanalizacji.

ALINA GRABALSKA
- lat 54, mieszka w Miąso-
wcj, wykształcenie śred-
nie, zatmdniona jako dy-
rektor Placówki OpiekUli-
ClO - \Vychowawczcj typu
rodzinncgo w Miąsowej.

W pracy radnej zaj-
mie sit; m. in.: budową
kanalizacji, chodnika
w Miąsowcj oraz popra-

\vąjakości dróg i chodników.

.JANUSZ LACHWA
- lal 55, micszka \\' 1'vlzu-
rO\vcj, wykształcenie śred-
nic, jest technikiem elek-
trykiem. pracuje w PKP
Energetyce - Zakład
Świt;l~krzyski Kielce.

Dla swojego sołec-
twa pragnie: doprowadzić
do hudowy przcdszkola,
dokoliczcnia wodociqgu

i kanalizacji, modernizacji rowu melioracyjnego, po-
prawić jakość dróg lokalnych oraz zbudować chodnik.

LUKASZ PETERA
lal 29, mieszkaniec

miejscowości Jawór.
wyksztalccnie wyższe -
ini_ynicr.

Jako spolceznik bę-
dzie dążyć do roZ\\-"oju
gminy i poprawy bezpie-
czclistwa mieszk;:i1iców
oraz do rozbudowy dróg
i chodników.

BEATA SYNCERZ
- przewodnicząca Komisji
Planowania, Budżetu i Fi-
nansó\v RG, lat 42, miesz-
ka \\' Chomentowie. wy-
kształccnic wyższe - mgr
ekonomii + liccncjat z pic-
l~gniarstwa. Pracuje jako
pielęgniarka rodzinna.

\Vnioskujc: rozwój
kultury fizycznej, sportu

\\' Chomcntowie, tworzenie warunków do lepszego
wykorzystania czasu wolnego młodzieży.



W okresie między sesjami Rady Gminy, tj. od 8 grudnia ub. roku do 22 stycz-
'nia br., wójt Tadeusz Domińczak, zgodnie z ustaWl! z 8 marca 1990 r. o samorZlI-
dzie gminnym, wykonywał, podjęte przez RG, uchwały i realizował zadania objęte
przepisami prawa.

W zakl'esie podatków lokalnych,
wójt wydał: 5 zaświadczeń o nic zalega-
niu z należnościami podatkowymi, II za-
świadczeń o posiadaniu gospodarstwa
rolnego, 45 decyzji wymiarowych dol.
łącznych zobowiązali pieniężnych.
W zakresie dziaJalności gospodar-

czej, wójt wydał 26 potwierdzeń o doko-
naniu wpisu do Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej.
W tym okresie, wójt zatwierdził 3

postanowienia Gminnej Komisji ds. Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, wydając zezwolenia na
sprzedaż alkoholu w placówkach handlo-
wych na terenie gminy.
Wydał także Idecyzję w sprawie przy-

znania zwrotu kosztów ksztaicenia mło-
docianego pracownika.
W zak.'esie gospodarki komunalnej,

wójt wydał: I zaświadczenie o zmianie
wpisu do rejestru działalności regulowa-
nej, zarządzenie w sprawie wprowadzenia
w UG Regulaminu udzielania zamówie,i
publicznych o wartości szacunkowej
przekraczającej, wyrażonej w złotów-
kach, równoważności kwoty 30 tys. euro
oraz powołania komisji przetargowych,
9 zaświadcze,i o przeznaczeniu dzia-
łek w MI'ZP/studium, 2 wpisy wyrysy
z MPZP, I decyzję o ustaleniu warunków
zabudowy dla inwestycji polegającej na:
budowie budynku mieszkalnego, jedno-
rodzinnego, zbiornika na ścieki sanitarne

i urządzeń technicznych niezbędnych do
użytkowania budynku.
Ogłoszono przetarg nieograniczony

na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, w okresie od l marca 2015 r. do 3 I
października 2016 r.
W styczniu br. wójt zawarł 6 umów na ko-

rzystanie z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem jest nasza gmina.
\V zakresie gospodarowania mic-

niem komunalnym, wójt zawarł l umo-
wę najmu z dotychczasowym najemcą,
wynajmując lokal użytkowy z przezna-
czeniem na działalność handlową (sklep
spożywczo - przemysłowy w Korytnicy)
oraz zawarł I umowę dzierżawy z dotych-
czasowym dzierżawcą na nieruchomość
rolną w obrębie Karsy.
Gospodarz gminy wydal w tym cza-

sie 17 zarządzeń dotyczących istotnych
spraw dla funkcjonowania gminy.
W tym okresie wójt uczestniczył w licz-

nych spotkaniach, wyjazdach służbowych,
reprezentując tam gminę Sobków.
Wykonując zadania określone prze-

pisami prawa, wójt kierował bieżącymi
sprawami gminy, przyjmował interesan-
tów i reprezentował gminę na zewnątrz.

lImI'ii,t.IWflm _

Zajęcia I\' klasie I SI' I\' Sokolol\'ie Dolnym prOll'adzi Elżbieta Fatyga. W tej sali,
\''ferie. uczniol\'ie znajdą zajęcia relaksujące.

Feric zimowe w naszym regionie rozpoczęły się praktycznie już 14 lutego (sobo-
ta) i potrwają do piątku - 27 bm. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich,
szkoły w naszej gminie postaraJy się o atrakcyjną ofertę dla dzieci i młodzieży.

rzeczowe - Stowarzyszenie Ziemi Sob-
kowskiej "Nad Nidą".
Warto podkreślić, iż zawodnicy ze

szkół zostaną dowiezieni do Miąsowej
autobusem szkolnym.
Trzeba dodać, iż w l tygodniu ferii każ-

da szkoła zapewni dyżurujących nauczy-
cieli, którzy poprowadzą zajęcia z ucznia-
mi chętnymi do spędzenia ezasu wolnego
także w szkole. Np. szkoła w Sokolowie
Dolnym przygotowuje: zabawę w teatr -
przygotowanie przedstawienia teatralnego,
ćwiczenia taneczne - nauka tańców ludo-
wych, turnieje: mistrz warcabów, gier plan-
szowych, gry i zabawy świetlicowe, itp.
Jest tylko pytanie: czy uczniowie, także

w ferie, będą chcieli przyjść do szkoły ..?

ny w trzech kategoriach wiekowych. Jak
informuje dyrektor szkoły - Janusz Bęt-
kowski, przewidziano udział w turnieju
ok. 80 młodych sportowców - dla wszyst-
kich przewidziano poczęstunek.
Puchary funduje gospodarz gminy

Tadeusz DomiiIczak, natomiast nagrody

Gros zajęć odbędzie się w I tygodniu
ferii: każda szkoła przygotowała program
imprez, zabaw, gier świetlicowych i spor-
towych, o których poinformowała swoich
uczniów. Zainteresowani nie muszą się
więc nudzić i spędzać ferie przed telewi-
zorem, lecz mogą wziąć udział w czyn-
nych zajęciach swoich szkół. gdzie na
dzieci i mlodzież czekać będą dyżurujący
nauczyciele
A oto kilka konkretnych imprez dla

uczniów całej gminy:
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar

Wójta Gminy dla uczniów szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów organizuje 24
lutego br. SP w Sokołowie Dolnym. Jak
informujc dyrektor tej placówki Mariola
Biłewicz. rozgrywki rozpoczną się tego
dnia już od godz.: 9.00 w trzech grupach
wiekowych: l - dzieci, II - młodziczki
i młodzicy, III - juniorki i juniorzy. Za-
kOliczenie turnieju i wręczenie pucharów
przewidziano na godz.: 13.00 - 14.00.
Turniej Mini - Piłki Nożnej o Pu-

char Wójta Gminy, dla uczniów szkół
z całej gminy Sobków. odbędzie 25 lu-

• tego br. w Szkole Podstawowej w Mią-
sowej. Wystąpią w nim reprezentanci SP
i gimnazjów (po 10 zawodników) z gmi-
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W 2015 roku Gmina Sobkllw będzie realizować pomoc w likwidacji wyrob()w
zawierająeyeh azbest.

Podobnie jak w 2014 roku, planuje się
dofinansować w całości demontaż. ode-
branie i utylizację zjed~ej nieruchomości
maksymalnie do 160 m (760 kg) wyro-
bów zawierających azbest. pozostałą ilość
azbestu odbierze Wykonawca, na wniosek
i koszt właściciela nieruchomości, stosu-
jąc takie same ceny jak w rozliczeniu
z gminą. Przewiduje się odbiór azbestu
z demontażem lub już zdemontowany. Po-
nieważ wyroby zawierające azbest należą
do materiałów niebezpiecznych, osoby,
wykonujące demontaż, powinny posia-
dać stosowne uprawnienia. Wykonawcę
odbioru wyrobów zawierających azbest
zapewnia gmina.

Zainteresowani mieszkańcy proszeni
są o składanie wniosków według wzo-
ru określoncgo w "Regulaminie odbioru
odpadów zawierających azbest z nieru-
chomości położonych na terenie Gminy
Sobków " do Urzędu Gminy. Formula-
rze wniosków i pozostałych załączników
można pobrać w Urzędzie Gminy w Sob-
kowie, pokój nr 6 i 7 lub na stronie inter-
netowej www.sobkow.pl w zakładce Pro-
gram usuwania azbestu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko dla gminy
Sobków. Prosimy o staranne wypełnienie
wszystkich pozycji wniosku i załączni-
ków, wnioski niekompletne nie będą re-
alizowane do czasu ich uzupełnienia.

Wnioskodawca o skorzystanie z po-
mocy może ubiegać się tylko raz w roku.
Kolejny wniosek może zostać pozytywnie
rozpatrzony w przypadku braku chętnych
oraz gdy w budżecie gminy będą zabez-
pieczone środki na ten cel.
Kierowanie wniosków do realizacji

będzie odbywać się według kolejności ich
wpływu do wyczerpania limitu środków
określonych w budżecie, wnioski niezre-
alizowane przejdą na następny rok.
W związku z ubieganiem się gminy

o dofinansowanie tego zadania przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
ostateczny tennin składania wniosków
przez właścicieli nieruchomości upływa
w dniu 31 marca br..
Sprawy z tego zakresu prowadzi Grzegorz

Wierzchowski, tel.: 41.3871037 wew. 15

~lliii,mMllUll .. _

W związku z trwajllcym sezonem grzewezym przypominamy wszystkim miesz-
kańcom gminy, że obowiązuje ustawowy, bezwzględny zakaz spalania odpadlIw
w piecach domowych, kominkach i ogniskach na nieruchomościach. Jest to zwią-
zane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszyst-
kim z troską o zdrowie i życie mieszkańcllw gminy.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pn."Budowa
kanalizacji sanitarnej przesylowej w gminie Sobków".
Wpłynęło 17 ofert, spośród nich wy- Przedmiotem wykonawstwa będzie

brano najkorzystniejszą - wykonawcą 2. ł 57 mb. sieci kanalizacyjnej, ciśnienio-
będzie Przedsiębiorstwo Budowlano - wej PE 125, na odcinku: od miejscowości
Montażowe "ELWOD" U. Blońska, E. Brzeźno do miejscowości Brzegi.
Błońska, Domaszowice 216, 26 - 900 Podpisanie umowy z wykonawcą - 16
Kielce, za cenę: 168.430,08 zl. lutego 2015 r.

się również, że popękany komin może być
przyczyną zaczadzenia.
Należy podkreślić, że na terenie gminy

problem nielegalnego spałania odpadów
nie dotyczy tylko osób fizycznych, ale
również przedsiębiorców. Przypominamy.
że każdy przedsiębiorca, który w wyniku
działalności gospodarczej, w tym handlo-
wej, wytwarza odpady, ma obowiązek za-
warcia z uprawnionym podmiotem umowy
na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Apelujemy do wszystkich mieszka il-

ców i przedsiębiorców o przestrzeganie
przepisów prawa i odpowiedzialność,
zwłaszcza gdy chodzi o zdrowie nasze
i naszych dzieci oraz o czystość środo-
wiska, w którym wspólnie żyjemy.

azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cy-
janowodór, a także dioksyny i furany, które
mają działanie rakotwórcze oraz alergicz-
ne. Spalając odpady w piecach trujemy
więc siebie, swoje dzieci i sąsiadów!
Ponadto, spalanie odpadów w piecu

powoduje osadzanie się w przewodach
kominowych tzw. sadzy mokrej, którą
bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może
się zapalić w przewodzie kominowym
i przyczynić do pęknięcia komina, co
może spowodować pożar domu. Zdarza

Spalanie odpadów jest zabronione
ustawą o odpadach z 27 kwietnia 200 I r.
(Oz.U. z20ł 2 r., poz. 2 ł zpóźn. zm.), która
stanowi, że kto wbrew zakazowi termicz-
nie przekształca odpady poza spalarniami
odpadów lub współspalarniami odpadów
podlega karze aresztu albo grzywny. Za
łamanie tego zakazu przewidziana jest
grzywna nawet do 5 000 zł!
Obecnie, kiedy zostal wprowadzony

nowy system gospodarowania odpada-
mi i prowadzona jest selektywna zbiórka
odpadów, a każdy właściciel posesji ma
obowiązek posiadania pojemnika na od-
pady - takie praktyki to skrajna nieodpo-
wiedzialność i lekkomyślność.
Dym ze spalanych śmieci, szczegól-

nie odpadów z tworzyw sztucznych (np.
plastikowych butelek, styropianu), zuży-
tych opon i odpadów gumowych, drewna
lakierowanego, malowanego i impregno-
wanego, opakowań po środkach chemicz-
nych, po środkach ochrony roślin, farbach
i lakierach, nie tylko śmierdzi, ale przede
wszystkim jest bardzo toksyczny. Spalanie
w piecach domowych odbywa się w zbyt
niskiej temperaturze i powoduje emisję
zanieczyszczeń takich, jak: pyły zawiera-
jące metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki
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Wójt naszej gminy Tadeusz Domi11czak oraz skarbnik Brabara Słoma na chlVilę
przed podpisaniem IVIV, unIOH)' z marszałkiem lVojelVództlVa Adamem Jarubasem
i członkiem Zarządu WŚ - Piotrem Żołądkiem,

W Wojewódzkim Domu Kultury
w Kielcach, 22 stycznia br., przedstawi-
ciele Zarządu Województwa - marszalek
Adam Jarubas i czlonek Zarządu Piotr
Żolądek podpisali ostatnie umowy na
dofinansowanie zadań z zakresu gospo-
darki wodno - ściekowej, tworzenia sys-
temu zbiórki, segregacji lub wywozu od-
padów komunalnych; wytwarzania lub
dystrybucji energii źródel odnawialnych
z przedstawicielami 24 gmin.

Gminę Sobków reprezentowali wójt Ta-
deusz Domińczak i skarbnik Barbara Sło-
ma, którzy podpisali umowę na ..Utworzenie
punktu selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych na terenie gminy," Kwota pomocy
opiewa na 200 tys, zł. Jak wynika z pod-
pisanej umowy, gmina zobowiązuje się do
..osiągnięcia celu operacji i jego zachowania
- przez 5 lat od dnia przyznania pomocy",

:%imow(l 'ołrzyman'icz :dróg
ogm'innych

W październiku br. gmina rozstrzygnęla przetargi na
utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimy
2014/2015 roku, tj.odśnieżanic i likwidację śliskości zimowej.

W celu sprawnego i szybkiego odśnieżenia dróg oraz likwi-
dacji śliskości zimowej, teren gminy został podzielony na 3 ob.
wody, tj,: wschodni, centralny oraz zachodni,

Wykonawcą tych usług, została Firma Uslugowo - Handlo-
wa " Kop-Trans" Stępień Adrian, Korytnica 90 A, 28-305
Sobków, która dysponuje odpowiednim potencjałem sprzęto-
wym i kadrowym do sprawnej likwidacji śliskości i odśnieżenia
równolegle na obszarze 3 obwodów, Kontakt telefoniczny do
firmy: 504 -945 -271.

W przypadku zwiększonych potrzeb w zakresie odśnieżania
istnieje możliwość wykorzystania ciężkiego sprzętu będącego
w dyspozycji innych podmiotów gospodarczych działających na
terenie gminy Sobków,

Podobnie jak w latach ubiegłych, zgromadziliśmy wystar-
czającą ilość materiału do likwidacji gołoledzi, Posiadane siły
i środki są wystarczające do zimowego utrzymania dróg gmin-
nych i wewnętrznych na terenie gminy,

W sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych należy się
kontaktować z:

I. Urzędem Gminy w Sobkowie, tel.: 4ł 38 10 37
2. Marianem Saletrą - inspektorem ds. drogownictwa,

tel.: 41 387 1037, kom.: 509585755,
3. Tadeuszem Domińczakiem-wójtem gminy Sobków, tel.

w godzinach pracy UG: 4 ł 387 10 37, kom.: 509 -585 -757.

Pomoc dla-lgusT
19a to nierNyłde rad05na i ciekawa świata

dziewczynka. Uwielbia bawić się swoją
pluszowa żYrafka i sludlać kołysanek.
3 miesiqce terru rozpoczęła S'N'Oi'ł walkę. •.
Walkę l czasem i l crorobą.
Gdy 19usła ml.łanle<łwie 5 mleslecY
zdl....,..,....,. UNIej..-w6rzlo!liwy
Neuroblastoma IV stopnIa.

Obecnie Jga prxebvwa na oddziale Onkologii
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie - Prokocimiu. gdziecd kilku tygodni
jest poddawana chemioterapii.

Przed Iga bardzo długa droga, kolejne etap!
leczenia to chirurgiczne usunięcie guza,
megachemia. autoprzeszczep. radioterapia
oraz ostatni-najważniejszy etap leaenia:
terapia przeci'NCiatami anty-G02. Obecnie
terapia przecMdałami anty-GD2 jest dostępna
jedynie w klinikach za granicą, a jej koszt
ok. 150-200 tys. euro nie jest refundol.vany
przez NFZ.

Bardzo prosłmy o pomocwwalcezchorobą.
Ta terapia to Jedyna snRSi na Qłkowfte
wyleczenIe łgusl

Mamy tylko kilka miesłfcy na uzbiet1lnie
kwoty, która umo!Uwlleczenłe przedwdałamł
anty-G02.
Wiocej Info<mocjl:
nWNWJacebook.comlporrozrr,ylgusi

m WNWJgabaran.blogspot.c.om

W związku ze zgłoszonym, przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Kielcach, zapotrzebowaniem na krew, wójt gminy Sobków informu-
je, że w gminie zorganizowana będzie zbiórka krwi: 14 lutego odbyla pierwsza

• akcja w Zespole Placówek Oświatowych w Miąsowej, natomiast druga planowana
jest na 21 lutego, w godz.: 9.00 -14.00, w Szkole Podstawowej w Sobkowie.

Wszyscy krwiodawcy, którzy oddali, stynu pn,"Krew darem życia", organizowa-
bądź oddadzą, swój najcenniejszy lek, we- nym w okresie letnim 2015 r. w Sobkowie,
zmą udział w losowaniu nagród podczas fe- Wójt gminy gorąco apeluje do miesz-

kańeów gminy i regionu o wzięcie udziału
w tym pięknym przedsięwzięciu,

Dodajmy, że w tej szlachetnej akcji, od
wielu lat, gmina Sobków zajmuje czołowe
miejsca w woj, świętokrzyskim, Uczyńmy
wszystko, by w roku bieżącym nie było
inaczej, W interesie ciężko chorych",
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UroczystClobchodyDniaSClrliora

"ajmlodsi 'wzruszyli
najsłarszych

W Brzegach
W Zespole Placówek Oświatowych w Brzegach, 23 stycznia

br., odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Seniora, połą-
czona z akcją charytatywną na rzecz małej Igi. Oprócz licznie
przybyłych Babć i Dziadków przedstawienie, zaprezentowane
przez uczniów, obejrzeli również: sekretarz UG w Sobkowie
Piotr Wawer, proboszcz parafii Brzegi - ks. Robert Zapała, rad-
ni gminy Sobków Grażyna Kielin i Wiktor Strojek oraz właści-
ciele kilku firm działających na terenie naszej gminy i powiatu.
Dzieci, w swoim występie, pokazały wiele różnorodnych talen-

tów. Recytacją, śpiewem, tańcami, inscenizacjami podziękowały
wszystkim Babciom i Dziadkom za miłość i czas, jaki poświęcają
wnukom. Do życzeń dołączono laurki zrobione przez uczniów. Se-
niorzy byli naprawdę wzruszeni.
Po występie Babcie i Dziadkowie zostali zaproszeni na gorącą

kawę i herbatę.
Przy okazji tego wspaniałego święta, rodzice uczniów zorga-

nizowali sprzedaż upieczonych przez siebie ciast. Dochód z tego
przedsięwzięcia został przekazany na leczenie ciężko chorej Igi Ba-
ran z Żemik.
Wszystkie ciasta zostały sprzedane, do czego przyczynili się se-

niorzy, rodzice i nauczyciele. Dodatkowe kwoty pieniężne na lecze-
nie dziecka przekazali: Piotr Wawer, w imieniu pracowników UG
w Sobkowie oraz zaproszeni sponsorzy.
Informując o potrzebie wsparcia chorego dziecka, dyrektor ZPO

w Brzegach wyraził nadzieję, iż dzięki pomocy wielu ludzi, Iga
wróci do zdrowia i kiedyś razem z innymi dziećmi wystąpi przed
Babciami i Dziadkami na szkolnej scenie.

Dzięki uprzejmości wójta gminy Sobków, Tadeusza Domiń-
czaka zarówno uczniowie jak i seniorzy mogli skorzystać z dowozu
autobusem szkolnym. (E.SZ.)

W Sobkowie
Z tej samej okazji, 23 stycznia br., w Przedszkolu Samorzą-"

dowym w Sobkowie, Babcie i Dziadków podejmowali najmłodsi
uczniowie tej szkoly. Program, przygotowany przez wychowaw-
czynie maluchów, odegrany spontanicznie, bez zbędnej tremy,'
bardzo wzruszyl zaproszonych gości.
Były więc okolicznościowe piosenki i wierszyki, były życzenia

dla Seniorów, a maluchy występowały na scenie jak prawdziwi ak-
torzy. Nic więc dziwnego, że po każdym występie Babcie i Dziad-
kowie nie szczędzili im braw...
Podobne uroczystości, na cześć Seniorów, odbyły się także

w pozostałych szkolach naszej gminy.

W Miąsowej
Wspaniały występ dla swoich Babć i Dziadków z okazji ich

święta przygotowali uczniowie Zespolu Placówek Oświatowych
w Miąsowej. Jaselka, wiersze i piosenki bardzo podobały się
wszystkim zgromadzonym, którzy tłumnie przybyli, aby podzi-
wiać swoje wnuczęta na scenie. Dzieci w wierszach i piosenkach
wyraziły wdzięczność Tym, których tak bardzo kochają.
Święto rodzinnych seniorów uczcili również, wspólnie z dyrek-

cją i gronem pedagogicznym, sekretarz gminy Sobków Piotr Wa-
wer oraz radni - Alina GrabaIska Jan Gajda i Janusz Lachwa.
Dyrektor szkoły Janusz Bętkowski złożył serdeczne życzenia zdro-
wia, pogody ducha ijak najmniej trosk w życiu. Babcie i Dziadkowe
ze łzami wzruszenia dziękowali, dyrekcji, nauczycielom i młodym
artystom za tak piękny program artystyczny. Uroczystość zakończył
słodki poczęstunek i wspólne odśpiewanie" I00 lat".

Na zdjęciach, z lewej strony: Babcie i Dziadkowie szczel-
nie wypełnili salę w ZPO w Miąsowej, niżej: występ maluchów
w Brzegach. Z prawej: uroczystości w Sobkowie.
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