
W dniu 23 grudnia 2015 r. odbyła się XIV 
sesja Rady Gminy Sobków. To posiedzenie 
sesji Rady Gminy było jednym z najważ-
niejszych w 2015 roku, ponieważ jednym 
z punktów obrad było uchwalenie budżetu 
gminy Sobków na 2016 rok.

Nie od dzisiaj wiadomo, że sesje budże-
towe, na których radni podejmują uchwa-
ły w sprawie uchwalenia budżetu na kolej-
ne lata, zawsze i wszędzie budziły wśród 
władz samorządowych, radnych, sołtysów 
i mieszkańców najwięcej emocji i dysku-
sji. Inaczej jednak było podczas grudnio-
wego posiedzenia Rady Gminy Sobków, 
na której radni jednogłośnie przyjęli bu-
dżet na 2016 rok.
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Z sesji Rady Gminy
Radni uchwalili budżet na 2016 rok

Pod koniec stycznia br. w okresie ferii zi-
mowych, tak jak w latach ubiegłych na tere-
nie gminy Sobków wspólnie z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kielcach zorganizowane zostaną zbiórki 
krwi w następujących terminach:
1) 23.01.2016 r. – w Zespole Placówek 

Oświatowych w Miąsowej
2) 30.01.2016 r. – w Szkole Podstawowej 

w Sobkowie 
w godzinach od 9.00 do 14.00.
Wszyscy krwiodawcy, którzy oddadzą krew 

w ww. terminach wezmą udział w losowaniu 
nagród podczas XVI festynu pn. „Krew da-

rem życia” organizowanego w okresie letnim 
w 2016 r. w Sobkowie.

Zachęcamy również mieszkańców do reje-
strowania się jako potencjalny dawca szpiku 
pod hasłem „Szpik darem życia”.

W Polsce co roku ok.12 tysięcy osób zapa-
da na białaczki i inne nowotworowe i nieno-
wotworowe choroby układu krwiotwórczego. 
Dla wielu z nich jedyną szansą wyleczenia 
jest przeszczep krwiotwórczych komórek ma-
cierzystych wyizolowanych z krwi obwodo-
wej lub ze szpiku od zdrowego dawcy. 

Szansa znalezienia „zgodnego” z chorym, 
niespokrewnionego dawcy szpiku jest tym 
większa, im liczniejszy jest rejestr dawców 
szpiku. W bazie danych Ośrodka Dawców 
Szpiku Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, zareje-
strowanych jest ponad 30 tysięcy potencjal-
nych dawców szpiku.

W ciągu pięciu lat istnienia Ośrodka Daw-
ców Szpiku RCKiK w Kielcach już 31 daw-
ców podarowało „drugie życie” chorym, 
oddając swoje krwiotwórcze komórki macie-
rzyste do przeszczepu.

Mając na uwadze szczytny cel obu akcji: 

„Krew darem życia” i „Szpik darem życia”, 
głęboko wierzymy, iż mieszkańcy przystąpią 
zarówno do honorowego oddawania krwi, 
jak i do rejestracji jako potencjalny dawca 
szpiku. Wystarczy zgłosić swoją wolę przy-
stąpienia do rejestru niespokrewnionych, po-
tencjalnych dawców szpiku na stanowisku 
rejestracji.

Kandydat na potencjalnego dawcę szpiku 
musi spełniać te same wymagania zdrowot-
ne, jakie są stawiane krwiodawcom oraz 
powinien najpierw zapoznać się z informa-
cjami dotyczącymi dawstwa szpiku, które 
są dostępne w miejscu rejestracji oraz na: 
www.rckik-kielce.com.pl

Musisz wiedzieć, że będąc kandydatem 
na dawcę szpiku, Twoje zakodowane dane 
znajdą się w rejestrach międzynarodowych. 
W ten sposób możesz uratować życie chore-
mu w każdym zakątku świata.

Pamiętaj, że przez swoją solidarność je-
steś obywatelem świata!

Wójt gminy Sobków zaprasza mieszkańców 
gminy do wzięcia udziału w akcji honorowe-
go krwiodawstwa, jak również rejestrowania 
się jako potencjalny dawca szpiku!

Akcja oddawania krwi w gminie Sobków 
w okresie ferii zimowych
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W dniu 18.12.2015 r. w Zespole Placówek Oświato-
wych w Korytnicy odbyło się uroczyste spotkanie wigilij-
ne z występami jasełkowymi przedszkolaków i uczniów 
kl. I – VI z udziałem licznie przybyłych rodziców oraz za-
proszonych wyjątkowych gości w osobach babć i dziad-
ków. Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli misterium 
o narodzeniu Jezusa, a także włączyli się w chóralny 
śpiew kolęd i pastorałek. Nie zabrakło także akcentu po-
święconego seniorom. Wszystkim babciom i dziadkom 
występ ich wnucząt bardzo się podobał, o czym mogły 
świadczyć głośne brawa i uśmiechy zadowolenia na ich 
twarzach. Po zakończeniu części artystycznej wnuki ob-
darowały swoich bliskich własnoręcznie wykonanymi 
stroikami świątecznymi. Podniosłą atmosferę i uroczysty 
nastrój wprowadził moment łamania się opłatkiem, wza-
jemne życzenia oraz miniwieczerza, której dominującą 
potrawą była kapusta z grochem, paszteciki i barszczyk 
przygotowane przez rodziców.

– Cieszymy się bardzo, że możemy uczestniczyć 
w spotkaniu w tak licznym gronie – mówili nauczycie-
le z ZPO w Korytnicy.

Dnia 22.12.2015 r. uczniowie SP w ZPO 
w Mokrsku Dolnym przygotowali jasełka. Na 
uroczystość przybyli licznie rodzice i dziadkowie 
dzieci oraz miejscowy ksiądz proboszcz. Dzieci 
z zaangażowaniem przedstawiły najważniejsze 
sceny z życia Świętej Rodziny i wprowadziły ze-
branych w świąteczny nastrój. Atmosfera sprzy-
jała wspólnemu kolędowaniu i składaniu życzeń.

Jasełka w Mokrsku Dolnym

Jasełka, wiersze i piosenki wzbudziły za-
chwyt wśród wszystkich seniorów, którzy 

przybyli, aby podziwiać swoje wnuczęta na 
scenie.

Święto rodzinnych seniorów uczcili rów-
nież, wspólnie z dyrekcją i gronem peda-
gogicznym, radni – Lidia Pędziwilk, Alina 
Grabalska oraz Jan Gajda i Janusz Łachwa. 
Dyrektor szkoły pan Janusz Bętkowski złożył 

Prezent dla babci i dziadka w Zespole Placówek 
Oświatowych w Miąsowej
Dnia 9 stycznia 2016 r. uczniowie Ze-

społu Placówek Oświatowych w Miąsowej 
zaprezentowali wspaniały występ dla swo-
ich Babć i Dziadków z okazji Ich święta.

wszystkim obecnym na uroczystości Bab-
ciom i Dziadkom życzenia: zdrowia, pogody 
ducha i jak najmniej trosk w życiu.

Seniorzy ze łzami wzruszenia dziękowa-
li młodym artystom za piękny program. 
Uroczystość zakończył słodki poczęstunek 
i wspólne odśpiewanie „100 lat”.

Grudniowe wydarzenia i uroczystości
w ZPO w Korytnicy
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Przygotowanie budżetu gminy, czyli zesta-
wienie dochodów i wydatków finansowych 
samorządu gminnego to najważniejsza część 
pracy wójta gminy, służb finansowych urzędu 
gminy oraz radnych. Zanim projekt trafia pod 
głosowanie na sesji budżetowej jest skrupu-
latnie rozpatrywany i dyskutowany na posie-
dzeniach stałych komisji statutowych.

Projekt budżetu przygotowany przez wójta 
gminy był omawiany i opiniowany przez po-
szczególne komisje statutowe Rady Gminy. 
Pozytywną opinię na temat przygotowanego 
budżetu na rok 2016 przedstawiła przewod-
nicząca Komisji Planowania, Budżetu i Fi-
nansów Beata Syncerz. Pozytywna była tak-
że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W bieżącym roku dochody budżetu gminy 
zaplanowano w wysokości 24 635 680,00 
zł, w tym: dochody własne 6 935 994,00 
zł, majątkowe 884 000,00 zł, natomiast 
wydatki budżetu gminy ustalono na kwotę 
25 967 216,00 zł, w tym: wydatki majątko-
we 3 100 676,00 zł.

 Największą część wydatków budżetu gminy 
stanowi oświata. Zaplanowana na ten cel kwota 
wynosi 11 769 819,00 zł, co stanowi 45,33% 
ogólnych wydatków budżetu. Przy założeniu, że 
część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 r. 
wyniesie 7 973 184,00 zł, dotacja na przed-
szkola i oddziały przedszkolne 311 000,00 zł, 
po uwzględnieniu dochodów własnych w oświa-
cie w wysokości 305 599,00 zł, gmina będzie 
musiała dopłacić do zadań oświatowych kwotę 
3 180 036,00 zł.
Najwyższą wartość w tegorocznych docho-
dach stanowią wpływy: 
– z oświatowej subwencji ogólnej dla gmi-

ny  – 7 973 184,00 zł
– z subwencji wyrównawczej 
  – 4 584 584,00 zł 
– z subwencji równoważącej – 161 628,00 zł
– z dotacji celowych na zadania zlecone
  – 3 600 625,00 zł
– z dotacji celowych na zadania własne 
  – 495 665,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych – 3 248 563,00 zł
– z tytułu podatków i opłat lokalnych 
  – 3 357 278,00 zł w tym:

• podatek od nieruchomości
   – 1 559 281,00 zł
• podatek rolny  – 430 340,00 zł
• podatek leśny  – 86 358,00 zł 
• podatek od środków transportowych 
   – 148 600,00 zł 
• opłat za odpady komunalne 
   – 450 000,00 zł
• opłaty eksploatacyjne – 240 000,00 zł 
• opłaty za sprzedaż napojów alkoholo-

wych – 110 000,00 zł
• pozostałych podatków i opłat 
   – 332 699,00 zł.

W bieżącym roku, najwięcej pieniędzy gmi-
na przeznaczy m.in. na:
– oświatę i wychowanie 
  – 11 769 819,00 mln zł

– realizację zadań z zakresu pomocy spo-
łecznej  – 4 256 404,00 zł

– budowę, remonty i utrzymanie dróg
  – 1 821 506,00 zł
– rozbudowę oczyszczalni ścieków, wodo-

ciągów i kanalizacji – 1 020 000 zł
– ochronę przeciwpożarową – 463 150,00 zł,  

w tym 300 000,00 zł na zakup pożarni-
czego  samochodu specjalistycznego

– utrzymanie placówek kultury 
  – 779 020,00 zł 
– kulturę fizyczną  – 82 600,00 zł
– oświetlenie uliczne  – 325 000,00 zł
– administrację, w tym m.in. utrzymanie 

urzędu gminy, wynagrodzenia, itp. 
  – 2 125 900,00 zł
– planowanie przestrzenne – 228 000,00 zł
– obsługę długu publicznego – 350 000,00 zł
– pomoc materialną dla uczniów 
  – 15 000,00 zł
– funkcjonowanie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi – 450 000,00 zł
– ochronę zdrowia – 113 000,00 zł, w tym 

realizację zadań określonych w Gminnym  
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia-
łania  Narkomani – 110 000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. 
zostaną zrealizowane przedsięwzięcia na 
łączną kwotę 378 907,34 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. stanowi 
kwotę 9 327 363,36 zł. W 2016 r. zaplanowa-
no spłatę kredytów w kwocie 1 336 784,00 zł.

W budżecie gminy Sobków na 2016 r. usta-
lono rezerwę ogólną wysokości 100 000,00 
zł oraz celową w wysokości 663 000,00 zł 
z przeznaczeniem na: 
1) zarządzanie kryzysowe – 49 000,00 zł
2) realizację inicjatyw lokalnych – 3 000,00 zł
3) zobowiązania na podstawie wyroku sądu 

– 611 000,00 zł.
Budżet na 2016 rok jest budżetem, który za-

kłada realizację najważniejszych inwestycji wielo-
letnich na terenie naszej gminy, takich jak: „Roz-
budowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków”, 

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą w m. Brzegi”, „Adaptacja po-
mieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Sta-
niowicach na przedszkole” czy „Modernizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków”, 
oraz wykonanie wielu inwestycji rocznych ale 
także przygotowanie projektów pod inwestycje, 
które będą realizowane w roku 2017 i w latach 
następnych – poinformował wójt gminy.

– Na realizację tych projektów zamierzamy 
pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrz-
nych, korzystając z programów Unii Europej-
skiej i musimy na nie zabezpieczyć w budże-
cie gminy wkład własny. Na razie oczekujemy 
na ogłoszenie naborów, które umożliwią skła-
danie wniosków o dofinansowanie. 

Inwestycje z dofinansowaniem unijnym są 
dla gminy priorytetowe.

Podsumowując, wójt gminy Sobków Tadeusz 
Domińczak, skierował do radnych podziękowa-
nia za jednomyślność w głosowaniu, stwierdza-
jąc, że tegoroczny budżet jest budżetem zrówno-
ważonym, który zakłada na miarę posiadanych 
środków realizację zadań inwestycyjnych we 
wszystkich sołectwach w naszej gminie.

Zadowolenia z uchwalonego budżetu nie 
kryli również radni, którzy zabierając głos 
podnosili głównie kwestie dotyczące tego, 
że w nadchodzącym roku budżet przewiduje 
wykonanie zadań w wielu miejscowościach 
z ich sołectw.

Na zakończenie sesji wójt gminy odpowie-
dział na zapytania i interpelacje radnych. Na-
stępnie złożył radnym, sołtysom a za ich po-
średnictwem wszystkim mieszkańcom gminy, 
życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Za-
prosił również wszystkich obecnych na wspól-
ne spotkanie opłatkowe z osobami samotnymi 
z terenu naszej gminy, które odbyło się również 
w tym dniu w Gimnazjum w Sobkowie. Po 
wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący 
Rady Gminy zakończył obrady. 

Niezwykle ważnym działaniem jest dążenie 
do tego, aby w gminie Sobków podejmując 
tak ważne decyzje na rzecz lokalnej społecz-
ności, panowała zgoda i jednomyślność.

Budżet na 2016 rok przyjęty jednogłośnie
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Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki
i źródło finansowania

Jednost-
ka org. 

realizująca 
zadanie lub 

koordynująca 
program

rok budże-
towy 2016

dochody 
własne jst

1 2 3 4 5

1 Zakup i ustawienie wiaty przystan-
kowej obok cmentarza w Sobkowie 4 000,00 4 000,00 Urząd Gminy 

Sobków

2 Wyasfaltowanie ulicy Spacero-
wej w Sobkowie (FS 19205,10) 19 206,00 19 206,00 Urząd Gminy 

Sobków

3
Przebudowa drogi gminnej nr 
383002T od p. Mazurka w kie-
runku skrzyżowania w m. Brzeźno

40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

4

Przebuowa drogi od drogi 
powiatowej nr 0158T w kierun-
ku Dworku pod lipą w m. Stare 
Kotlice

80 000,00 80 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

5
Przebuowa drogi wewnętrznej 
od pana Wojtysia do pana 
Wrony w m. Chomentów

40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

6
Przebudowa drogi wewnętrznej 
(ujazd) koło zbiornika wodnego 
w m. Mokrsko Dolne

40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

7
Przebudowa drogi wewnętrznej 
od świetlicy w kierunku pana 
Kulisia w m. Jawór

35 000,00 35 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

8
Przebudowa drogi wewnętrznej 
nr ewid. 435 od drogi powiato-
wej nr 0154T w m. Zerniki

25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

9

Przebudowa drogi wewnętrznej 
od drogi powiatowej do pana 
W. Korbana w m. Staniowice  
(FS 18756,39)

35 000,00 35 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki
i źródło finansowania

Jednost-
ka org. 

realizująca 
zadanie lub 

koordynująca 
program

rok budże-
towy 2016

dochody 
własne jst

1 2 3 4 5

10

Położenie nawierzchni asfal-
towej na drodze wewnętrznej 
od nr 16 przez las w m. Wólka 
Kawęcka (FS 9082,04)

38 000,00 38 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

11

Położenie nawierzchni asfalto-
wej na drodze w kierunku bo-
iska od drogi powiatowej w m. 
Sokołów Górny (FS 18841,01)

60 000,00 60 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

12

Wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na drodze od drogi 
powiatowej w kierunku posesji  
pana M. Kuchty w m. Sokołów 
Dolny (FS 13656,39)

43 000,00 43 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

13

Położenie asfaltu na drodze 
wewnętrznej od posesji pana 
Sutowicza w kierunku boiska 
w m. Osowa (FS 20079,47)

40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

14
Przebudowa drogi wewnętrznej 
w kierunku przysiółka „Doły” 
w m. Mzurowa (FS 20000,00)

35 000,00 35 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

15

Wykonanie nawierzchni asfalto-
wej na drodze w Miąsowej od nr 
2 w kierunku pana Sikory w m. 
Miąsowa (FS 24651,26)

36 000,00 36 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

16

Położenie nawierzchni asfalto-
wej na drodze nr 966/3 i 947 
od pana A. Banaszka w kierun-
ku kościoła i pani B. Kędzior 
w m. Korytnica (FS 25000,00)

25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

Zadania inwestycyjne roczne na drogach 
i inne przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady 
finansowe

Planowane wydatki 
i źródło finansowania

Jednostka org. 
realizująca zadanie 
lub koordynująca 

program
rok budżetowy 

2016 
dochody 

własne jst
1 2 3 4 5 6

1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków 5 000 000,00 705 000,00 705 000,00 Urząd Gminy 
Sobków 

2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w m. Brzegi 2 100 000,00 295 000,00 295 000,00 Urząd Gminy 

Sobków 

3 Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w kierunku 
Łazic 300 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy 

Sobków 

4 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid 761 w m. Korytnica 418 000,00 170 000,00 170 000,00 Urząd Gminy 
Sobków 

5 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie 300 000,00 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy 
Sobków 

6 Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Staniowicach 
na przedszkole 732 000,00 166 000,00 166 000,00 Urząd Gminy 

Sobków 

7 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków 70 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy 
Sobków 

8 Rewitalizacja parku w m. Sobków 190 000,00 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy 
Sobków 

9 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica 510 000,00 104 000,00 104 000,00 Urząd Gminy 
Sobków 

10
Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno
-sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkań-
ców gminy Sobków

288 000,00 61 000,00 61 000,00 Urząd Gminy 
Sobków 

11 Przebudowa, odbudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej  
w m. Sobków 400 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy 

Sobków 

12
„Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzy-
skiego poprzez ukierunkowanie szlaku turystycznego przyjaznego przy-
rodzie”. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Sobków

26 000,00 4 000,00 4 000,00 Urząd Gminy 
Sobków 

Ogółem 10 334 000,00 1 755 000,00 1 755 000,00 xx

Zadania wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku



GŁOS SOBKOWA – styczeń 2016 5

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki
i źródło finansowania

Jednost-
ka org. 

realizująca 
zadanie lub 

koordynująca 
program

rok budże-
towy 2016

dochody 
własne jst

1 2 3 4 5

24

Wykonanie instalacji central-
nego ogrzewania w budynku 
świetlicy w m. Kotlice Stare (FS 
Kotlice Nowe 10000,00 i FS 
Kotlice Stare 6866,66)

16 867,00 16 867,00 Urząd Gminy 
Sobków

25

Kontynuacja budowy chodnika 
oraz schodków do świetlicy 
wiejskiej w m. Bizoręda (FS 
11987,17)

11 988,00 11 988,00 Urząd Gminy 
Sobków

26
Przebudowa pomieszczenia świe-
tlicy wiejskiej w m. Lipa w celu 
wykonania łazienki (FS 13143,58)

13 144,00 13 144,00 Urząd Gminy 
Sobków

27
Zagospodarowanie terenu wokół 
budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Chomentów (FS 17120,50)

17 121,00 17 121,00 Urząd Gminy 
Sobków

28

Wykonanie boiska asfaltowego 
wraz z osprzętem oraz upo-
rządkowanie placu wokół tego 
boiska w m. Brzeźno 
(FS 10999,99)

25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

Ogółem 740 676,00 740 676,00 xx

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki
i źródło finansowania

Jednost-
ka org. 

realizująca 
zadanie lub 

koordynująca 
program

rok budże-
towy 2016

dochody 
własne jst

1 2 3 4 5

17

Przebudowa drogi wewnętrznej 
w Karsach od skrzyżowania w kie-
runku pana Romana Karczewskie-
go w m. Karsy (FS 9448,71)

20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

18 Zakup gruntu pod przepompow-
nię – obręb Mokrsko Dolne 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy 

Sobków

19
Wykonanie ogrodzenia terenu na 
którym znajduje się plac zabaw 
w m. Szczepanów (FS 8174,35)

8 175,00 8 175,00 Urząd Gminy 
Sobków

20

Wyposażenie miejsc rekreacji  
i wypoczynku w urządzenia 
rekreacyjno sportowe w parku 
w m. Sobków (FS 5000,00)

5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy 
Sobków

21
Zagospodarowanie terenu re-
kreacyjnego działki nr 28 w m. 
Niziny (FS 7587,17)

7 588,00 7 588,00 Urząd Gminy 
Sobków

22 Wyłożenie kostki brukowej wokół 
altany w m. Choiny (FS 6035,89) 6 036,00 6 036,00 Urząd Gminy 

Sobków

23
Zakup wraz z montażem karu-
zeli krzyżowej na plac zabaw 
w m. Żerniki (FS  4551,00)

4 551,00 4 551,00 Urząd Gminy 
Sobków

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązkiem właści-
cieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych jest udokumentowanie w formie umowy korzystania 
z usług przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości płynnych na terenie gminy.

W związku z tym wójt gminy Sobków informuje, że w 2016 r. sukcesywnie będą przeprowadzane kontrole nieruchomości na terenie gmi-
ny Sobków odnośnie wyposażenia ich w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię 
ścieków. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do kanalizacji sanitarnej, a pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych, w trakcie kontroli są zobowiązani okazać umowę zawartą z przedsiębiorcą, świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości płynnych na terenie gminy Sobków oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za takie usługi. Podczas kontroli 
sprawdzana będzie także częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych. Nadzór nad realizacją obowiązków właściciela nieruchomości 
sprawuje wójt gminy, który w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. Nadzór ten, 
ma więc niwelować nieodpowiednie pozbywanie się nieczystości płynnych i zapewnić prawidłowe ich gospodarowanie.

stała złożona deklaracja o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych oraz 
w przypadku zmiany danych będących podsta-
wą do ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Ponieważ część właścicieli nieruchomości 
nie wywiązuje się z obowiązków wynikają-
cych z ustawy, będą przeprowadzane kontrole 
mieszkańców w zakresie braku złożonej dekla-
racji i liczby osób faktycznie zamieszkujących 
na nieruchomości a nie ujętych w deklaracji.

Gmina zobowiązana jest do prowadzenia 
ewidencji umów zawartych na odbieranie 
odpadów komunalnych od przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na te-
renie gminy. Obowiązek ten wynika z ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od 1 lipca 2013 r. nowym systemem go-
spodarowania odpadami komunalnymi gmi-
na objęła wyłącznie nieruchomości zamiesz-
kałe i niezamieszkałe, stanowiące własność 
osób fizycznych i Gminy Sobków, na których 
powstają odpady komunalne. Ten system nie 
obejmuje odpadów powstających w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z tym każdy właściciel nieru-
chomości, który prowadzi działalność gospo-
darczą ma obowiązek we własnym zakresie 
podpisać umowę z przedsiębiorcą wpisanym 

do rejestru działalności regulowanej w zakre-
sie odbierania odpadów z prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej.

Właściciele nieruchomości, na których 
prowadzona jest działalność gospodarcza 
na terenie gminy Sobków wzywani są do 
przedkładania wójtowi gminy kopii umowy 
korzystania z usług wykonywanych przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komu-
nalne z terenu nieruchomości oraz dowodu 
uiszczenia opłaty za te usługi.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco 
weryfikowane są również deklaracje złożo-
ne przez osoby fizyczne w sprawie opłat za 
odpady komunalne odnośnie liczby osób fak-
tycznie zamieszkujących na nieruchomości 
a ujętych w deklaracji oraz nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy a nie zo-

Trwają kontrole nieruchomości, 
na których prowadzona jest działalność gospodarcza 
w zakresie posiadania zawartych umów na odbiór odpadów
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kracza kwotę uprawniającą daną rodzinę do 
świadczeń rodzinnych, będzie mogła sko-
rzystać z ustawy „złotówka za złotówkę”, 
jednak zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku 
rodzinnego będą przysługiwać w wysokości 
różnicy między łączną kwotą zasiłków wraz 
z dodatkami a kwotą, o którą został przekro-
czony dochód rodziny.

W przypadku, gdy wysokość zasiłków ro-
dzinnych wraz z dodatkami jest niższa niż 
20,00 zł, świadczenia nie przysługują.
Zasiłek rodzinny wynosi:
– 89 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
– 118 zł na dziecko powyżej 5. roku życia 

do ukończenia 18. roku życia,
– 129 zł na dziecko powyżej 18. roku życia 

do ukończenia 24. roku życia.
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
– urodzenia się dziecka – 1000 zł (jednorazowo)

Z dniem 1 listopada 2015 r., tj. od nowe-
go okresu zasiłkowego, zostały podwyższone 
kwoty kryteriów dochodowych uprawniają-
cych do świadczeń rodzinnych i wynoszą:
– kryterium ogólne – 674,00 zł,
– kryterium dla rodziny z dzieckiem niepeł-

nosprawnym – 764,00 zł.
Kryterium dochodowe uprawniające do jed-

norazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka, wynosi 1922 zł na osobę.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 995), wprowadza mecha-
nizm „złotówka za złotówkę” – ustawa ta 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
Powyższa nowelizacja zakłada, iż przekro-

czenie kryterium dochodowego nie spowodu-
je odmowy przyznania świadczenia, a jego 
pomniejszenie. 

Mechanizm dotyczy otrzymywanego przez 
rodzinę zasiłku rodzinnego oraz dodatków 
do tego zasiłku (z tytułu urodzenia dziecka, 
opieki nad dzieckiem w okresie korzysta-
nia z urlopu wychowawczego, samotnego 
wychowywania dziecka, wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształce-
nia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawne-
go, rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu 
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania).

W  sytuacji, gdy rodzina ubiegająca się 
o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami prze-

Świadczenia rodzinne

Ważne informacje o ochronie zwierząt 
na terenie gminy Sobków w 2016 r.

Urząd Gminy w Sobkowie informuje, że została zawarta umowa z Punktem Zbiorczym Padliny, ul. Przedborska 87, 29-100 Włoszczowa, 
który reprezentuje Stanisław Hartwig, tel. 41 394 27 06, kom. 692 364 361.

Zakład ten wykonuje:
1. Odbiór własnym transportem padłych zwierząt dzikich porzuconych i bezdomnych z terenu dróg i placów gminnych.
2. Odbiór własnym transportem padłych zwierząt gospodarskich z zagrody indywidualnych rolników z terenu gminy Sobków, bez żądania 

zapłaty od rolnika.
3. Odbiór o którym mowa w ust. 1 i 2 odbędzie się w ciągu 24 godzin w porze wiosenno-letniej oraz w ciągu 48 godzin w porze jesienno-zimo-

wej od chwili telefonicznego zgłoszenia.
W dniu 31.12.2015 r. została zawarta umowa na „całodobową usługę weterynaryjną niesienia zwierzętom pomocy poranionym w wy-

padkach drogowych”. Do realizacji zadania na rok 2016 została wybrana oferta złożona przez Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Wójcik, 
28-305 Sobków, ul. Kielecka 1a. 

W dniu 5.01.2016 r. została zawarta umowa na „Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schronisku dla zwierząt”. Do reali-
zacji zadania na rok 2016 została wybrana oferta złożona przez firmę BAROS Maciej Glijer, 26-130 Suchedniów, ul. Berezów 76d. 

Nadzór nad realizacją ww. zadań pełnić będzie Grzegorz Wierzchowski – inspektor ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych, rolnictwa, 
gospodarki wodnej i ochrony zwierząt lub inny upoważniony pracownik Urzędu Gminy w Sobkowie, tel. 387 10 37 w. 15 lub 16.

gminy Sobków. Prosimy o staranne wypeł-
nienie wszystkich pozycji wniosku i załącz-
ników, wnioski niekompletne nie będą reali-
zowane do czasu ich uzupełnienia.

Wnioskodawca o skorzystanie z pomocy 
może ubiegać się tylko raz w roku. Kolejny 
wniosek może zostać pozytywnie rozpatrzony 
w przypadku braku chętnych oraz gdy w bu-
dżecie Gminy będą zabezpieczone środki na 

ten cel. 
Kierowanie wniosków do realizacji bę-

dzie 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 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska ostateczny termin składania wnio-
sków przez właścicieli nieruchomości 
upływa w dniu 10 lutego br.

Sprawy z tego zakresu prowadzi Wiolet-
ta Konieczna, tel. 41 387 10 37 w.16.

Podobnie jak w ubiegłym roku planuje się 
dofinansować w całości demontaż, odebra-
nie i utylizację z jednej nieruchomości mak-
symalnie do 160 m2 (1760 kg) wyrobów 
zawierających azbest, pozostałą ilość azbe-
stu odbierze wykonawca na wniosek 
i  koszt właściciela nieruchomości, 
stosując takie same ceny jak w rozli-
czeniu z Gminą. Przewiduje się odbiór 
azbestu z demontażem lub już zde-
montowany. Ponieważ wyroby zawie-
rające azbest należą do materiałów 
niebezpiecznych osoby wykonujące 
demontaż powinny posiadać stosowne 
uprawnienia. Wykonawcę odbioru wy-
robów zawierających azbest zapewnia 
Gmina.

Zainteresowani mieszkańcy prosze-
ni są o składanie wniosków według 

wzoru określonego w „Regulaminie odbioru 
odpadów zawierających azbest z nierucho-
mości położonych na terenie gminy Sobków” 
do Urzędu Gminy. Formularze wniosków 
i  pozostałych załączników można pobrać 
w Urzędzie Gminy w Sobkowie, pokój nr 8 
lub na stronie internetowej www.sobkow.pl 
w zakładce Program usuwania azbestu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko dla 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku
W 2016 roku Gmina Sobków będzie 

realizować pomoc w likwidacji wyrobów 
zawierających azbest.
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gospodarstwa domowego. Wsparcie działa-
niami towarzyszącymi pozwoli na zwiększe-
nie wymiaru pomocy żywnościowej, która 
realizowana jest w ramach Programu. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki 
żywnościowej może być przekazywana do 
osób spełniających kryteria kwalifikowal-
ności do statusu osoby najbardziej potrze-
bującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej, spełniających 
kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej i których dochód nie przekracza 
150% kryterium dochodowego uprawniają-
cego do skorzystania z pomocy społecznej 
(tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarują-
cej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na pod-

stawie skierowania wystawionego 
przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sobkowie.

W grudniu 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sobkowie po podpisaniu umowy 
z Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzy-
skim rozpoczął realizację Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, który 
jest współfinansowany z Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z Banku Żywności przywieziono żywność dla 
170 osób z terenu gminy Sobków, która była 
systematycznie wydawana od dnia 22 grud-
nia 2015 roku. Dystrybucja żywności potrwa 
zgodnie z zawartą umową do 17.04.2016 r.

Celem tego Programu Operacyjnego jest do-
tarcie z pomocą żywnościową do grup osób 
najbardziej potrzebujących w naszej gminie. 
W ramach programu osoby najbardziej po-
trzebujące będą mogły skorzystać 
ze wsparcia w postaci żywności, 
jak również możliwości uczestni-

czenia w różnych działaniach wspierających, 
edukacyjnych i włączających. 

Pomoc będzie świadczona w postaci żywno-
ści, cyklicznie dystrybuowanej w formie pa-
czek żywnościowych zawierających następu-
jącego typu produkty: makaron świderki, ryż 
biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, 
mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, 
koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, 
mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie wła-
snym, cukier biały, olej rzepakowy. 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu 
w naszej gminie będą mogły również wziąć 
udział w ciekawych warsztatach edukacyj-
nych dotyczących wzmacniania samodziel-
ności i kompetencji w zakresie prowadzenia 

Pomoc żywnościowa realizowana 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie

– opieki nad dzieckiem w okresie korzysta-
nia z urlopu wychowawczego – 400 zł 
miesięcznie,

– samotnego wychowywania dziecka 
– 185 zł miesięcznie na dziecko, nie wię-
cej niż 370 zł na wszystkie dzieci

– wychowywania dziecka w rodzinie wielo-
dzietnej wynosi 90 zł miesięcznie na trze-
cie i na następne dziecko uprawnione do 
zasiłku rodzinnego,

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepeł-
nosprawnego wynosi:

 80 zł miesięcznie na dziecko do ukończe-
nia 5. roku życia,

 100 zł miesięcznie na dziecko powyżej 
5. roku życia do ukończenia 24.roku ży-
cia

– rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł (jed-
norazowo)

– podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania:

 105 zł miesięcznie na dziecko w związ-
ku z zamieszkiwaniem w miejscowości, 
w  której znajduje się siedziba szkoły 
ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycz-
nej, w której realizowany jest obowiązek 
szkolny i obowiązek nauki, a także szko-
ły podstawowej lub gimnazjum w przy-
padku dziecka lub osoby uczącej się, 
legitymującej się orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub o stopniu niepełnospraw-
ności;

 63 zł miesięcznie na dziecko w związku 
z dojazdem z miejsca zamieszkania do 
miejscowości, w której znajduje się sie-
dziba szkoły, w przypadku dojazdu do 
szkoły ponadgimnazjalnej, a także arty-
stycznej, w której realizowany jest obo-
wiązek szkolny i obowiązek nauki, w za-
kresie odpowiadającym nauce w szkole 
ponadgimnazjalnej.

Świadczenia opiekuńcze to:
– zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł miesięcznie,
– specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł 

miesięcznie,

– świadczenie pielęgnacyjne – 1300 zł 
miesięcznie, 

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodze-
nia się dziecka (becik) – 1000 zł.

Uwaga! Od 1 stycznia 2016 r. nowe świad-
czenie rodzicielskie – 1000 zł miesięcznie 

Od 1 stycznia 2016 r., obowiązuje nowe-
lizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
która wprowadza możliwość ubiegania się 
o nowe świadczenie – „świadczenie rodzi-
cielskie” w wysokości 1000 zł miesięcznie 
przez rok. Z tego świadczenia będą mogły 
również skorzystać rodziny, którym dziecko 
urodziło się w 2015 r., a które do tej pory nie 
mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub 
macierzyńskiego.

W takim przypadku świadczenie rodziciel-
skie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 
2016 r. do ukończenia przez dziecko 1. roku 
życia (odpowiednio dłużej w przypadku wie-
loraczków).
Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia/
komu będzie przysługiwało świadczenie?

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługi-
wać rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku 
macierzyńskiego.

Dlatego z nowego świadczenia będą mogli 
skorzystać między innymi:
• uczniowie, studenci,
• osoby bezrobotne (niezależnie czy są za-

rejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), 
• osoby pracujące na umowach cywilno

-prawnych,
• rolnicy. 

O  przyznanie świadczenia będą mogły 
również ubiegać się osoby zatrudnione lub 
prowadzące pozarolniczą działalność gospo-
darczą, jeżeli nie będą pobierały zasiłku ma-
cierzyńskiego.
Na jakich zasadach będzie przyznawane 
świadczenie?

Nowe świadczenie będzie przyznawane 
niezależnie od dochodu rodziny i  będzie 
można je pobierać przez rok (52 tygodnie) 
w przypadku urodzenia jednego dziecka przy 

jednym porodzie bądź objęcia opieką jedne-
go dziecka, 65 tygodni w przypadku dwój-
ki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni – 
czwórki, a przy piątce i więcej – 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje tyl-
ko na jedno dziecko.
Kto nie skorzysta ze świadczenia rodziciel-
skiego?
• osoby otrzymujące zasiłek macierzyński; 
• jeśli jeden rodzic otrzymuje zasiłek ma-

cierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł 
skorzystać ze świadczenia rodzicielskie-
go;

• nowy zasiłek nie będzie przysługiwał rów-
nież osobom, które korzystają z tego typu 
świadczeń – z tytułu urodzeniu dziecka 
w innych systemach niż powszechny sys-
tem ubezpieczeniowy (np. funkcjonariu-
sze służb mundurowych). 

• osoby, którym przysługuje za granicą 
świadczenie o  podobnym charakterze 
do świadczenia rodzicielskiego, chyba że 
przepisy o koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy o zabezpieczeniu społecznym sta-
nowią inaczej.

Kiedy zgłosić się po świadczenie?
Rodzic po świadczenie będzie mógł się 

zgłosić w ciągu 3 miesięcy od dnia wejście 
w życie ustawy. Jeżeli zrobi to w późniejszym 
terminie, świadczenie będzie mu przysługi-
wało od momentu złożenia wniosku. 

Uwaga! Świadczenie rodzicielskie wlicza 
się do dochodu rodziny w szczególności przy 
ustalaniu prawa do świadczeń z  pomocy 
społecznej, świadczeń rodzinnych i świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego. 

Dodatkowe informacje
można uzyskać w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Rzeczna 8

w godz. pracy od 7:30 do 15:30
tel. 41 387 12 81
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Dofinansowanie na utworzenie Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Dnia 22 stycznia 2015 r. zawarta zosta-
ła umowa o przyznanie pomocy w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 
2007–2013 na budowę punktu selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych na części 
działki nr 733 w miejscowości Sobków przy 
Oczyszczalni Ścieków. Przyznana kwota dofi-
nansowania wyniosła 200 000,00 zł. 

Promesa na remont drogi gminnej w gminie 
Sobków

W dniu 26.02.2015 r. wójt gminy Sobków 
otrzymał z rąk wojewody świętokrzyskiego prome-
sę na remont drogi gminnej nr 383010T Sobków 
Oczyszczalnia – Korytnica w km 1+277 do km 
1+977 długości 700 mb. Zgodnie z ww. prome-
są wartość dotacji wyniosła 200 000,00 zł czyli 
80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia 
publicznego. Wysokość środków z budżetu gminy 
stanowiła kwota 50 304,24 zł. Wartość wyko-
nanych robót wyniosła 250 304,24 zł. Długość 
odcinaka 870 mb. 

Zwycięskie KGW z Korytnicy z wizytą w Pa-
łacu Prezydenckim w Warszawie

W czwartek, 5 marca 2015 roku członki-
nie Koła Gospodyń Wiejskich z KORYTNICY 
w towarzystwie pełnomocnika wójta gminy 
– Tomasza Sęka i Marka Kossowskiego, któ-
ry w trakcie występów przygrywa paniom na 
akordeonie, gościły w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie. Spotkanie z Panią Prezydento-
wą było nagrodą, jaką panie z KGW z Koryt-
nicy otrzymały za zajęcie I miejsca w Plebi-
scycie na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 
2014 w Województwie Świętokrzyskim. Za-
proszenie na to spotkanie było nagrodą od 
posłanki na Sejm Marzeny Okły-Drewnowicz. 
W  trakcie prezentacji, panie opowiedziały 
Pierwszej Damie o swoich zainteresowaniach, 
pasjach oraz sukcesach, jakie odniosły w kon-
kursach, przeglądach, w których reprezento-
wały gminę Sobków.

W terminie od 16 lutego do 15 kwietnia 
2015 r. odbyły się wybory sołtysów i Rad 
Sołeckich

15 kwietnia 2015 r. w gminie Sobków za-
kończyły się zwołane przez wójta gminy ze-
brania wiejskie, podczas których dokonano 
wyboru organów pomocniczych gminy, tj. 

sołtysów i Rad Sołeckich. Podczas zebrań, 
którym przewodniczyli wójt gminy Tadeusz 
Domińczak, sekretarz gminy Piotr Wawer 
lub wskazany przez wójta pracownik Urzędu 
Gminy, w 18 sołectwach zostali wybrani do-
tychczasowi sołtysi, w 5 sołectwach miesz-
kańcy dokonali wyboru nowych przewodni-
czących Rad Sołeckich, a w sołectwie Choiny 
z uwagi na brak chętnych do kandydowania 
do tych organów w pierwszym terminie, soł-
tysa wybrano na kolejnym zwołanym przez 
wójta zebraniu w  dniu 18 maja 2015  r. 
W kadencji 2015–2019 nowymi sołtysami 
w poszczególnych sołectwach Gminy Sobków 
zostali: Bizoręda – Jacenty Socha, Brzegi – 
Leokadia Łataś, Brzeźno – Damian Olszewski, 
Choiny – Zbigniew Karaś, Chomentów – Jan 
Pańszczyk, Jawór – Mirosław Kotarowski, 
Karsy – Ryszard Kowalski, Korytnica – Marek 
Rak, Lipa – Anna Stępień, Miąsowa – Marek 
Cymba, Mokrsko Dolne – Marta Władyszew-
ska, Mokrsko Górne – Jan Szczerba, Mzuro-
wa – Urszula Dominowska, Niziny – Zdzisław 
Sęk, Nowe Kotlice – Aneta Łężniak, Osowa – 
Edward Sobczyk, Sobków – Jerzy Majchrzyk, 
Sokołów Dolny – Jerzy Pieczyrak, Sokołów 
Górny – Małgorzata Nawrot, Staniowice – 
Marianna Bierońska, Stare Kotlice – Anna Dę-
bińska, Szczepanów – Alina Janik, Wierzbica 
– Bronisława Siadkowska, Wólka Kawęcka – 
Roman Stępień, Żerniki – Henryk Olszak. Na 
sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia sołtysi 
otrzymali z rąk wójta gminy Tadeusza Domiń-
czaka zaświadczenia stwierdzające ich wybór 
na sołtysa danej miejscowości. 

Zmiana wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawka opłaty uległa zmianie z  dniem 

1 maja 2015 roku, odpowiednio:
1) w przypadku segregacji odpadów w wy-

sokości 5 zł miesięcznie od mieszkańca,
2) w przypadku niesegregowania odpadów 

w wysokości 9 zł miesięcznie od mieszkańca.
Miesięczna wysokość opłaty począwszy od 

maja 2015 r. stanowi iloczyn nowej stawki 
opłaty i liczby mieszkańców podanych w de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

Zakończono odcinek kanalizacji Brzeźno 
– Brzegi 

W dniu 21 maja 2015 r. dokonano odbioru 
końcowego zadania pn. „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy 
Sobków” na odcinku 2157 m od miejsco-
wości Brzeźno do Brzegów. Koszt zadania 
wyniósł 168 430,81 zł. Sieć ciśnieniową 
PE Ø 125 umieszczono w drodze gruntowej. 
Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie od 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego w Jędrzejowie gmina Sobków złoży-
ła wniosek o płatność do Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego Biuro PROW. 
Uzyskane dofinansowanie wyniosło 75% 
kosztów kwalifikowanych zadania w kwocie 
102 701,00 zł.

25-lecie samorządu 
Rok 2015 był rokiem jubileuszu 25-lecia 

samorządu w  naszym kraju. Historyczną 
datą jest 8 marca 1990 roku, kiedy to Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę 
o samorządzie terytorialnym, która jest fun-
damentalnym aktem prawnym funkcjonowa-
nia gmin. W czerwcu tego też roku odbyły się 
pierwsze wolne wybory do Parlamentu a 27 
maja do rad gmin. W 2000 roku dzień 27 
maja został uznany za Dzień Samorządu Tery-
torialnego. Na pamiątkę tego wydarzenia wójt 
gminy Sobków dokonał wręczenia radnym 
pamiątkowych medali z okazji 25-lecia samo-
rządu gminy Sobków. Wyróżnienia otrzymali 
także długoletni pracownicy Urzędu Gminy.

Sesja absolutoryjna w gminie Sobków
W dniu 26 czerwca br. odbyła się w dzie-

wiąta w tej kadencji sesja Rady Gminy Sob-
ków, podczas której Rada Gminy dokonała 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budże-
tu za 2014 rok i jednogłośnie udzieliła abso-
lutorium z wykonania budżetu za 2014 rok 
wójtowi gminy Tadeuszowi Domińczakowi. 
Zatwierdzono sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu i jednogłośnie 13 głosami „za” udzie-
lono wójtowi absolutorium. Radni wręczając 
wójtowi Tadeuszowi Domińczakowi kwiaty, 
złożyli gratulacje, jednocześnie życząc dal-
szej pomyślnej pracy na rzecz samorządu 
lokalnego, jakim jest gmina Sobków.

Huragan nawiedził gminę
Z powodu deszczu nawalnego i huraganu 

z dnia 19 lipca 2015 r. wyrządzone zostały 
szkody w uprawach rolnych na terenie gmi-
ny Sobków. Straty oszacowano w 2 gospo-
darstwach na łącznej powierzchni 1,26 ha. 
Natomiast w wyniku niekorzystnego zjawi-
ska atmosferycznego, tj. huraganu i deszczu 
nawalnego, który miał miejsce 5 sierpnia 
2015 r. wystąpiły straty w gospodarstwach 
indywidualnych w miejscowościach Żerniki 
i Brzegi. Po złożeniu przez poszkodowanych 
właścicieli wniosków powołana Komisja 
Gminna przystąpiła do szacowania szkód 
w gospodarstwach. Uszkodzeniu uległy trzy 
budynki mieszkalne oraz cztery gospodarcze, 
spośród których największe zniszczenia wy-
stąpiły w Żernikach, gdzie nawałnica uszko-
dziła i częściowo zerwała dach domu. Cał-
kowitemu zawaleniu uległa również stodoła 
na posesji w Brzegach. Czynny udział przy 
usuwaniu skutków huraganu brały jednostki 
OSP z terenu gminy Sobków oraz PSP z Ję-
drzejowa.

Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w Sobkowie

W dniu 1 października 2015 r. w Sobko-
wie przy Oczyszczalni Ścieków uruchomiony 
został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, do którego mieszkańcy gminy 
Sobków w ramach opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi mogą bezpłat-

SKRÓT WYDARZEŃ Z 2015 ROKU
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dacia van oraz przyczepkę samochodową. 
Udrażniano również kanalizację w  miej-
scowościach Osowa i Sobków. W tym celu 
dwukrotnie wzywano sprzęt specjalistyczny 
WUCO.

W grudniu w Chomentowie usunięto znacz-
ny wyciek wody, dokonano wymiany 2 sztuk 
niesprawnych hydrantów p.poż. (Szkoła 
Podstawowa w Staniowicach i Kotlice Nowe, 
dz. nr. 39), wymieniono u indywidualnych 
odbiorców 107 szt. wodomierzy. Przepro-
wadzono także remont ogrodzenia na ujęciu 
wody w Chomentowie.

nie oddawać odpady komunalne, wskazane 
w regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Sobkowie.

Laureaci z gminy Sobków
W plebiscycie „Rolnik Roku”, „Najlepsze 

Gospodarstwo Agroturystyczne”, „Najlepsze 
Koło Gospodyń Wiejskich” organizowanym 
przez „Echo Dnia” gmina Sobków mogła po-
chwalić się wynikami na wysokich pozycjach. 
W kategorii „Rolnik Roku” z naszej gminy 
najwięcej laurów otrzymał rolnik z Brzegów 
– Tomasz Krzywda: pierwsze miejsce w po-
wiecie jędrzejowskim, drugie miejsce w wo-
jewództwie świętokrzyskim oraz wyróżnienie 
w kategorii roślinnej. W kategorii „Najlepsze 
Koło Gospodyń Wiejskich” pierwsze miejsce 
w powiecie, szóste w województwie święto-
krzyskim zajęło KGW ze Staniowic. W katego-
rii „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne” 
zostały zgłoszone dwa gospodarstwa z naszej 
gminy, jednak zajęły miejsca poza podium.

I miejsce gminy Sobków w organizowa-
nej przez RCKiK w Kielcach akcji letniej 
„KREW DAREM ŻYCIA”

W dniu 27 listopada 2015 r. w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach, odbyły się 
obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Podsumo-
wano też i  nagrodzono samorządy, które 
brały udział w letniej akcji oddawania krwi 
„Krew darem życia”. W 15. edycji akcji let-
niej „Krew darem życia” udział wzięło 35 
gmin z terenu całego województwa święto-

krzyskiego. Po raz trzeci najofiarniejszymi 
w regionie świętokrzyskim okazali się krwio-
dawcy z gminy Sobków, i to właśnie dzięki 
nim gmina Sobków zajęła pierwsze miejsce 
wśród gmin biorących udział w akcji honoro-
wego krwiodawstwa.

Wyjątkowe jubileusze
• Uroczystość wręczenia medali „Za dłu-

goletnie pożycie małżeńskie” dla par, które 
wspólnie przeżyły 50 lat w związku mał-
żeńskim odbyła się w dniu 23 października 
2015 r. Podczas obchodów tego wyjątkowe-
go jubileuszu wójt gminy Tadeusz Domińczak 
złożył życzenia wszystkim parom, a ucznio-
wie z  Gimnazjum Publicznego im. Jana 
Pawła II w Sobkowie oraz zespół ludowy 
Korytniczanki przygotowali specjalny występ 
na tę okazję. Wszystkie 11 par wójt gminy 
Tadeusz Domińczak odznaczył medalami „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi 
przez Prezydenta RP. 

• 100 urodziny w dniu 30 listopada 2015 r. 
obchodziła mieszkanka gminy Sobków Ju-
lianna Wnuk z Wólki Kawęckiej. W dniu 
urodzin wójt gminy Sobków Tadeusz Do-
mińczak, sekretarz gminy Piotr Wawer, kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata 
Słotwińska, pełnomocnik wójta Tomasz Sęk, 
inspektor ds. Kadrowych i Obsługi Samo-
rządu Marta Kwiecień oraz kierownik Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ję-
drzejowie Władysław Senator odwiedzili ju-
bilatkę w jej domu, aby złożyć życzenia oraz 
wręczyć kwiaty, prezenty i list gratulacyjny.

Ogłoszenie Zakładu 
Wodociągi Gminne w Sobkowie

Zakład Wodociągi Gminne w Sobkowie 
pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 
7ºº-15ºº.

W przypadku wystąpienia awarii wodo-
ciągu lub kanalizacji należy dzwonić w go-
dzinach pracy Zakładu pod numer telefonu 
41 387 14 14.

Po godzinach pracy w niedziele i święta 
należy dzwonić pod numer telefonu:
1. Oczyszczalnia – 601 250 466
2. Borowiec Krzysztof – 508 185 806
3. Tomasz Przygodzki – 508 175 670

W grudniu zakład dokonał naprawy 9 sztuk 
ściekowych przepompowni przydomowych, 
w tym wymieniono 4 szt. pomp kanalizacyj-
nych. Został wyremontowany odcinek kana-
lizacji grawitacyjnej 45 mb w miejscowości 
Osowa. Na wyposażenie oczyszczalni oraz 
do obsługi kanalizacji zakupiono: samochód 

W  związku z  docierającymi do Urzędu 
Gminy w Sobkowie informacjami na temat 
nielegalnego wprowadzania ścieków do stu-
dzienek kanalizacji zbiorczej na ternie gminy 
Sobków, Zakład Wodociągi Gminne w Sob-
kowie informuje, że przeprowadzi niezapo-
wiedziane kontrole sieci kanalizacyjnej.

W przypadku wykrycia nielegalnego wpro-
wadzania ścieków do instalacji kanalizacji 
zbiorczej będą wyciągane konsekwencje kar-
ne i wnioski kierowane na drogę sądową.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7 czerwca 2001 r. precyzuje w art.28 możliwość 
karania za nielegalne wprowadzanie ścieków do 
kanalizacji zbiorczej w kwocie do 10 000 zł.

Nielegalne 
wprowadzanie ścieków 
do kanalizacji sanitarnej

Informacja o bieżącej działalności
Zakładu Wodociągi Gminne

O zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego zużywanego do 
produkcji rolnej w 2016 roku może ubiegać 
się każdy producent rolny, a więc osoba fi-
zyczna, osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego 
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy uży-
wany do produkcji rolnej, powinien w ter-
minie 1–29 lutego 2016 r. złożyć wniosek 
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) sta-
nowiącymi dowód zakupu oleju napędowe-
go w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 
stycznia 2016 r. Do wniosku należy również 
dołączyć kserokopię (oryginał – do wglądu) 
umowy dzierżawy w przypadku gdy taka 
umowa została zawarta, 

W terminie 1–31 sierpnia 2016 r. należy 
złożyć wniosek do wójta wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lu-
tego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2016 
r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego 
w 2016 r. wynosi: 

86 litrów oleju napędowego x 1,00 zł x 
liczba ha użytków rolnych

(tj. 86,00 zł z 1ha użytków rolnych)
Pieniądze wypłacane będą w  terminach:  
1–30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia 
wniosku w pierwszym terminie
1–31 października 2016 r. w przypadku zło-
żenia wniosku w drugim terminie 
przelewem na rachunek bankowy podany we 
wniosku.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie 
Gminy Sobków pok. nr 1 lub do pobrania 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Sobków: http://bip.sobkow.pl (w za-
kładce wzory deklaracji i wniosków) oraz ze 
strony internetowej Urzędu Gminy Sobków 
(w zakładce wzory deklaracji i wniosków).

Informacja dla osób 
ubiegających się
o zwrot podatku 
akcyzowego
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W zakresie podatków lokalnych wójt gmi-
ny wydał:
• 7 zaświadczeń o niezaleganiu z należno-

ściami podatkowymi,
• 6 zaświadczeń o posiadaniu gospodar-

stwa rolnego oraz
• 137 decyzji wymiarowych dotyczących 

łącznych zobowiązań pieniężnych.

W zakresie gospodarki komunalnej wójt 
gminy wydał:
– 20 zaświadczeń o przeznaczeniu działek 

w MPZP / studium
– 4 wypisy i wyrysy z MPZP,
– 4 decyzje o ustaleniu warunków zabudo-

wy,
– 1 postanowienie opiniujące wstępny pro-

jekt podziału działki.

W  zakresie gospodarowania mieniem  
komunalnym

Wykonując uchwałę Rady Gminy Sobków 
z dnia 5 listopada 2015 r. nr XII/84/2015 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego ograniczonego nieru-
chomości gruntowej niezabudowanej stano-
wiącej własność Gminy, wójt gminy zlecił 
wykonanie wyceny nieruchomości oznaczonej 
nr 1076/2 położonej w obrębie Korytnica, 
podpisując stosowną umowę z Biurem Wycen 
Majątkowych Mirosław Śliwa. 

Wójt gminy wystąpił do starosty powiato-
wego w Jędrzejowie o wszczęcie postępo-
wania administracyjnego w sprawie wydania 
decyzji o uznaniu za mienie gminne dla dzia-
łek zajętych pod drogi wewnętrzne położone 
w miejscowości Szczepanów. 

Dnia 30 listopada 2015  r. wójt gminy 
złożył do wojewody świętokrzyskiego dwa 
wnioski o wszczęcie postępowania, w spra-
wie nabycia przez Gminę Sobków z mocy 
prawa własności nieruchomości zajętych 
pod drogi wewnętrzne położone w obrębie 
Żerniki, dotyczy 41 działek na powierzchnię 
14,3500 ha.

Wójt gminy Sobków wydał 4 decyzje za-
twierdzające podział nieruchomości stano-
wiących własność osób fizycznych oraz sześć 
zawiadomień o nadaniu numeru porządko-
wego dla nieruchomości zabudowanych na 
podstawie wydanych pozwoleń.

W celu realizacji zadań gminy wójt gminy 
zawarł umowy, m.in. na:
• odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrz-

nych 2015/2016. Obwód wschodni,
• likwidację śliskości dróg gminnych i we-

wnętrznych 2015/2016,
• pięcioletnią kontrolę stanu technicznego 

budynku Urzędu Gminy w Sobkowie oraz 
budynków będących w  zasobie gminy 
Sobków,

• niwelację terenu i wykonanie ogrodzenia 
wokół świetlicy w miejscowości Chomen-
tów,

• najem lokalu mieszkalnego w Sobkowie 
Pl. Wolności 18,

• wykonanie 5-letnich przeglądów instala-
cji elektrycznych w budynku Urzędu Gmi-
ny w Sobkowie oraz budynków będących 
w zasobie mieszkaniowym Gminy Sob-
ków,

• najem świetlicy wiejskiej w Jaworze,
• wycenę działki nr 1076/2 obręb Korytni-

ca, przeznaczonej do zbycia w przetargu 
ograniczonym,

• przeniesienie praw autorskich dokumen-
tacji „Kanalizacja sanitarna wraz z przy 
kanalikami w miejscowości Sobków – So-
kołów Dolny, Sokołów Górny, Staniowice 
wraz z oczyszczalnią”,

• składanie i przygotowanie do druku i wy-
danie gazety lokalnej „Głos Sobkowa”,

• wykonanie oraz montaż krat, 
• niwelację terenu działek oznaczo-

nych w  ewidencji gruntów nr 1065, 
1067,1068 w miejscowości Korytnica,

• montaż klimatyzacji w budynku Urzędu 
Gminy (sala narad),

• najem świetlic wiejskich w Mokrsku Dol-
nym, Bizorędzie, Jaworze, Chomentowie

• rozbudowę wodociągu i kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Sobków ul. Spół-
dzielcza,

• pełnienie funkcji inspektora nadzoru bu-
dowlanego w zadaniu „Rozbudowa wodo-
ciągu i kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Sobków ul. Spółdzielcza”,

• konserwację i  utrzymanie oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy Sobków 
w 2016 roku,

• na świadczenie usług BHP i p.poż. dla 
potrzeb Urzędu Gminy w 2016 r.,

• opracowanie strategii rozwoju gminy Sob-
ków na lata 2016–2024,

• na świadczenie usług pocztowych 
w 2016 r.,

• na korzystanie z przystanków komuni-
kacyjnych w celu zatrzymania środków 
transportu – 4 umowy,

• na odbiór padłych zwierząt dzikich, po-
rzuconych i bezdomnych z terenu gminy 
Sobków,

• na lokalizację linii światłowodowej w re-
lacji Chęciny – Miąsowa,

• na całodobową usługę weterynaryjną nie-
sienia pomocy zwierzętom poranionym 
w wypadkach drogowych.

Wójt gminy wydał 20 zarządzeń jako kie-
rownik jednostki oraz 19 zarządzeń jako or-
gan wykonawczy gminy, tj.
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2015 rok – 7 zarządzeń,
• w sprawie zatwierdzenia aneksu do arku-

sza organizacyjnego Gimnazjum Publicz-
nego im. Jana Pawła II w Sobkowie na 
rok szkolny 2015/2016,

• w  sprawie przyjęcia projektu budżetu 
gminy Sobków na 2016 rok,

• w  sprawie przyjęcia projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Sobków na lata 2016–2025,

• w sprawie przekazania składników ma-
jątkowych stanowiących własność Gminy 
Sobków dla zakładu budżetowego – Wo-
dociągi Gminne w Sobkowie,

• w sprawie przekazania nakładów ponie-
sionych przez Urząd Gminy w Sobkowie 
na przebudowę pomieszczeń w Przed-
szkolu Samorządowym w Miąsowej znaj-
dującego się w budynku Agronomówki,

• w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 
w Urzędzie Gminy w Sobkowie oraz po-
wołania komisji inwentaryzacyjnej i ze-
społów spisowych,

• w sprawie podziału środków oraz przy-
znawania pomocy finansowej na do-
kształcanie i doskonalenie zawodowe na-
uczycieli z Gminy Sobków w 2016 roku,

• w sprawie przyjmowania i rozpatrywania 
petycji kierowanych do organów samo-
rządu gminy,

• w sprawie zatwierdzenia aneksu do ar-
kusza organizacyjnego Zespołu Placówek 
Oświatowych w Mokrsku Dolnym na rok 
szkolny 2015/2016

• w sprawie zatwierdzenia aneksu do ar-
kusza organizacyjnego Zespołu Placówek 
Oświatowych w Miąsowej na rok szkolny 
2015/2016,

• w sprawie przekazania składników ma-
jątkowych stanowiących własność Gminy 
Sobków dla Zakładu Wodociągi Gminne 
w Sobkowie,

• w sprawie dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
z terenu gminy Sobków.

W ww. okresie wójt gminy brał udział spo-
tkaniach, wyjazdach służbowych, tj. m.in.: 
• 6 listopada – Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
– podpisanie aneksu do umowy dotyczącej 
usuwania wyrobów zawierających azbest,

• 13 listopada – udział w posiedzeniu Za-
rządu Związku Międzygminnego „Plano-
wanie Przestrzenne” w Kielcach,

• 20 listopada – Powiatowy Urząd Pra-
cy w Jędrzejowie – podpisanie aneksu 
do umowy na odbycie stażu w Urzędzie 
Gminy w Sobkowie,

• 24 listopada – udział w pogrzebie byłego 
wojewody świętokrzyskiego,

• 2 grudnia – udział w konferencji „Nowo-
czesny samorząd – zarządzanie i finanse” 
w Warszawie,

• 17 grudnia – spotkanie opłatkowe w Ko-
mendzie Państwowej Straży Pożarnej 
w Jędrzejowie.

Wykonując zadania określone przepisami 
prawa, wójt kierował bieżącymi sprawami 
gminy, przyjmował interesantów i reprezen-
tował gminę na zewnątrz.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY
w okresie od 6 listopada do 31 grudnia 2015 r. 
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We współczesnym świecie dzieci coraz 
więcej czasu spędzają przy komputerze. 
Szybko uczą się, jak wyszukiwać w  inter-
necie informacje dla celów edukacyjnych 

i  rozrywkowych, 
a także zawierać 
nowe i utrzymy-
wać dotychcza-
sowe znajomości, 
w  szczególności 
za pomocą porta-
li społecznościo-
wych.

Internet stwarza 
ku temu znako-
mite możliwości 
oraz stanowi nie-
ocenione i  po -
wszechnie do -

stępne źródło informacji.
Niestety internet niesie ze sobą także wiele 

potencjalnych zagrożeń, o czym ani dzieci, 
ani rodzice mogą najzwyczajniej nie wie-
dzieć. Rodzice często nie zdają sobie spra-
wy z tego, jakie zagrożenia mogą wynikać ze 
styczności z internetem.

Internet to wprawdzie świat wirtualny, ale 
zagrożenia i skutki podejmowanych w nim 
działań są jak najbardziej realne.

Obok zamieszczamy cenne wskazówki, któ-
re pomogą zadbać o bezpieczeństwo dziecka 
korzystającego z komputera i internetu.

W listopadzie i grudniu 2015 roku uczniowie 
Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sob-
kowie mieli po raz kolejny szansę na udział w akcji 
związanej z Rodzinnym Domem Dziecka w Mią-
sowej prowadzonym przez państwa Grabalskich. 

MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI

I CYFRYZACJI

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W SIECI

INTERNET TWORZY SZANSE, ALE STWARZA TEŻ ZAGROŻENIA –
TAK SAMO JAK REALNY ŚWIAT. WAŻNE, BY BYĆ TEGO ŚWIADOMYM.
DLATEGO PAMIĘTAJ, ŻE W SIECI TWOJE DZIECKO MOŻE:

  1. Tra�ć na niebezpieczne i niewłaściwe treści.
 
  2. Mieć kontakt z niepożądanymi osobami oraz cyberprzemocą (głównie na portalach
 społecznościowych i forach).

  3. Przekazywać informacje o sobie, miejscu zamieszkania, numerze telefonu etc.
 nieznanym osobom.

  4. Publikować �lmy i zdjęcia swoje lub rówieśników, niekoniecznie za ich wiedzą i zgodą 
 (głównie na portalach społecznościowych i forach).

  5. Uruchamiać pobrane w sieci oprogramowanie, które może mieć  negatywny wpływ
 na komputer lub telefon, albo wywoływać niepożądane �nansowe skutki.

  6. Dać się oszukać i skorzystać z usługi, która pomimo że reklamowana jest jako bezpłatna, 
 okazuje się płatna.

  7. Przeglądać treści pornogra�czne.

  8. Uzależnić się od internetu.

TYM WSZYSTKIM ZAGROŻENIOM MOŻESZ ZAPOBIEC. POZNAJ KILKA
PROSTYCH ZASAD BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU:

  1. Określ czas, jaki dziecko może spędzić w sieci, odpowiedni do jego wieku.
 
  2. Wskaż serwisy, które dziecko może przegladać i kontroluj strony, na jakie wchodzi.

  3. Upewnij się, że dziecko korzysta z gier odpowiednich dla jego wieku.

  4. Ustaw komputer w powszechnie dostępnym i widocznym miejscu.

  5. Sprawdź ustawienia prywatności i pro�lu dziecka na portalach społecznościowych,
 z których korzysta (jakie informacje są publikowane i kto może mieć do nich dostęp).

  6. Naucz dziecko zasad ograniczonego zaufania do osób i treści, z którymi może mieć
 styczność oraz krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w sieci.

  7. Naucz dziecko ostrożności przy podawaniu swioch podstawowych danych.

  8. Naucz dziecko zasad netykiety (Kodeksu Dobrego Zachowania w Internece) i szacunku
 dla innych internautów.

  9. Zapewniaj dziecko, że w sytuacjach zagrożenia i niepewności, zawsze może liczyć
 na Twoją pomoc. Zachęcaj je do rozmowy i odpowiadaj na pytania.

10. Upewnij się, że działa zaktualizowany program antywirusowy i zapora sieciowa.

11. Zainstaluj oprogramowanie �ltrujące i programy kontroli rodzicielskiej. Dzięki temu
 niepożądane  treści zostaną automatycznie rozpoznane i zablokowane. Te programy
 są ogólnodostępne na rynku, część z nich w wersji podstawowej jest bezpłatna.
 Sprawdź także, czy router, z którego korzystasz ma zainstalowany program
 kontroli rodzicielskiej.

W tym roku uczniowie klasy IIIA wspierani przez 
wychowawczynię Kamilę Tkacz oraz nauczycie-
la języka angielskiego Piotra Zimocha podarowali 
dzieciom stroje kąpielowe oraz przybory toaletowe. 
W dniu 29 grudnia 2015 r. czworo gimnazjali-

Gimnazjaliści dla Rodzinnego Domu Dziecka w Miąsowej
stów: Patrycja Maniara, Maja Nasidłowska, Mar-
tyna Szewczyk, Wiktor Staszewski wraz z opieku-
nami akcji odwiedzili wychowanków Rodzinnego 
Domu Dziecka i przekazali świąteczny upominek.

Piotr Zimoch

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W SIECI
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Organizatorem uroczystości były władze 
samorządowe gminy oraz Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. W uroczystości udział 
wzięli Tadeusz Domińczak – wójt gminy, 
radni gminy z przewodniczącym Rady Ry-
szardem Dębińskim, a także księża z parafii 
gminy Sobków. 

Po przeczytaniu Ewangelii i  modlitwie 

wszyscy składali sobie życzenia i łamali się 
opłatkiem. 

Przed obiadem wigilijnym dla przybyłych 
gości wystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich KORYTNICZANKI, uczniowie Gimna-
zjum Publicznego w Sobkowie oraz zespół 
wokalno taneczny RYTMIX. 

Po części artystycznej zaproszeni goście za-
siedli do uroczystej wieczerzy wigi-
lijnej, składającej się z tradycyjnych 
potraw: zupy grzybowej, smażonej 
ryby, kapusty z grochem i pierogów 
z kapustą i grzybami. Na wieczerzy 
nie mogło zabraknąć śledzi, ciasta 
i kompotu z suszu. Wieczerzę przy-
gotowało Koło Gospodyń Wiejskich 
KORYTNICZANKI. Dla osób miesz-
kających samotnie, możliwość spo-
tkania się i złożenia sobie życzeń 
jest okazją do podzielenia się swo-
imi troskami i radościami.

Czas świąteczny jest barwny i wesoły tylko wtedy, kiedy mamy go z kim dzielić, 
dlatego kolejny już raz tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 23 grudnia 2015 
roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie odbyło się spotkanie wigilijne dla 
osób samotnych z terenu gminy Sobków.

Wigilia dla osób samotnych
w gminie Sobków

Samorząd Uczniowski Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Miąsowej zor-
ganizował w szkole Akcję „Świąteczna 
Paczka 2015”. Polegała ona na zbiór-
ce artykułów żywnościowych dla rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji ma-
terialnej.
Zaangażowanie rodziców, uczniów 

i  nauczycieli była tak ogromne, że 
w tym roku mogliśmy obdarować pacz-
kami kilka rodzin. 

Dyrekcja 
i Samorząd Uczniowski 

ZPO w Miąsowej

Akcja „Świąteczna Paczka 2015” w Zespole Placówek 
Oświatowych w Miąsowej zakończona!


