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Dwanaście par małżeńskich z terenu gminy 
Sobków świętowało w dniu 25 października 
2016 roku Złote Gody, czyli okrągły jubileusz 
pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.

W gronie zacnych Jubilatów znaleźli się:
 1. Halina i Jan Banaszek – Korytnica
 2. Zofia i Antoni Bąk – Korytnica
 3. Władysława i Jan Bębenek – Brzegi
 4. Genowefa i Mirosław Gara – Korytnica
 5. Stanisława i Jerzy Gołuzd – Staniowice
 6. Anna i Tadeusz Janik – Mzurowa
 7. Zofia i Bronisław Kaczorowscy – Chomentów
 8. Helena i Ryszard Kościeleccy – Korytnica
 9. Danuta i Stanisław Nowaccy – Sobków
 10. Genowefa i Jan Sobczyk – Osowa
 11. Krystyna i Adolf Sygut – Mokrsko Dolne
 12. Elżbieta i Wiesław Waligóra – Staniowice.

Uroczyste spotkanie z tej okazji odbyło się 
w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II 
w Sobkowie. Tak jak przed laty, najpierw roz-
legły się dźwięki „Marsza Mendelsona”.

ZŁOTE GODY
– jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

dokończenie na s. 2

„Musicie być silni miłością, która 
wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, 
wszystko przetrzyma, tą miłością, która 
nigdy nie zawiedzie.” 

(Papież Jan Paweł II)
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Dostojnych Jubilatów, członków ich rodzin 
oraz gości przybyłych na uroczystość powitał 
wójt gminy Tadeusz Domińczak, dziękując za 
przyjęcie zaproszenia na wspólne świętowanie.

Pogratulował dorobku małżeńskiego, kieru-
jąc pod adresem dostojnych Jubilatów słowa 
uznania, podziękowania za zgodne i długie 
pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla 
młodego pokolenia.

Życzył długich pogodnych lat życia w jak 
najlepszym zdrowiu i zadowoleniu oraz na-
stępnych okrągłych rocznic.

Uroczystego aktu dekoracji medalami nada-
nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej dokonał wójt gminy Tadeusz Domińczak. 
Listy gratulacyjne z życzeniami wojewody świę-
tokrzyskiego wręczył Jubilatom Marcin Piętak, 
doradca wojewody. Sekretarz gminy Piotr 
Wawer wraz z kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Małgorzatą Słotwińską i przewod-
niczącym Rady Gminy Ryszardem Dębińskim 
wręczyli wyróżnionym pamiątkowe dyplomy 
okolicznościowe, kwiaty oraz upominki.

Klimat tej niecodziennej uroczystości 
uświetnił występ artystyczny przygotowany 
specjalnie na tę okazję przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Sobkowie oraz zespół ludo-
wy Korytniczanki.

Po części oficjalnej małżeńskie pary spotkały 
się przy lamce szampana i słodyczach, trady-
cyjnie pięknie odśpiewano „Sto lat” i wspólnie 
wspominano dawne dobre czasy. Spotkanie 
odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy 
stu lat oraz kolejnych rocznic w zdrowiu, zgo-
dzie, wzajemnej miłości i troski ze strony naj-
bliższych, jak najwięcej powodów do radości.

Za uświetnienie uroczystości ZŁOTE GODY 
słowa podziękowania kierujemy do dyrekcji, na-
uczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sobko-
wie i dla zespołu ludowego Korytniczanki.

Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Tenisie Stołowym
W dniach 7–9 października po raz pierwszy 

w Łodzi odbyły się XXVI Mistrzostwa Polski 
Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym. 
W turnieju brali udział Kamila Tkacz (na-
uczycielka Gimnazjum Publicznego im. Jana 
Pawła II w Sobkowie) i Hubert Pańtak (na-
uczyciel Szkoły Podstawowej w Sokołowie 
Dolnym). Kamila Tkacz zdobyła IV miejsce, 
a Hubert Pańtak zajął VII miejsce w Polsce 
(oboje w swoich kategoriach). Kamila Tkacz, 
Hubert Pańtak i Tomasz Banasik brali udział 
w  XV Drużynowych Mistrzostwach Pol-
ski w Tenisie Stołowym dla członków ZNP, 
w których zajęli  VII miejsce.
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2 listopada br. odbyła się dwudziesta piąta 
w tej kadencji sesja Rady Gminy. Radni ob-
radowali m.in. nad uchwałami tzw. okołobu-
dżetowymi, określającymi wysokość podat-
ków i opłat, które następnie są uwzględniane 
przez wójta gminy w procedurze opracowy-
wania budżetu na następny rok budżetowy. 
Rada Gminy dokonała także zmian w bu-
dżecie gminy, z których większość dotyczyła 
zwiększenia wydatków o kwotę ponad 400 
tys. zł w celu zabezpieczenia środków na 
bieżące wydatki oświatowe. Występujące 
braki środków finansowych na oświatę są 
efektem zmniejszenia subwencji oświatowej 
dla gminy, które miało miejsce wiosną br.

Rada Gminy obniżyła średnią cenę żyta 
określoną w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z kwoty 52,44 zł za 
1 q żyta do kwoty 50,00 zł, co będzie stano-
wiło podstawę do obliczenia podatku rolnego 
na obszarze gminy w 2017 roku.

Mając na względzie duże wydatki na zada-
nia własne na terenie gminy, w szczególno-
ści na infrastrukturę drogową, wodociągo-
wo-kanalizacyjną i konieczność rozbudowy 
w przyszłości oczyszczalni ścieków, a tak-
że dużą liczbę zgłaszanych przez radnych 
i mieszkańców gminy do budżetu wniosków, 
wójt gminy przygotował pod obrady projekt 
uchwały w sprawie podatku od nierucho-

mości, zachowując stawkę podatku od bu-
dynków mieszkalnych na dotychczasowym 
poziomie (0,25 zł) i proponując zniesienie 
zwolnień z tego podatku. Maksymalna staw-
ka podatku od mieszkań ogłoszona w Ob-
wieszczeniu Ministra Finansów wynosi 0,75 
zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Przypomnijmy, że podatek od nieruchomości 
od budynków mieszkalnych został uchwalony 
w latach poprzednich w wysokości 0,25 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, przy czym usta-
lone było zwolnienie mieszkańców z tego po-
datku. Jednakże takie działanie prowadzi do 
uszczuplenia dochodów gminy bezpośrednio 
poprzez brak dochodów z tego podatku oraz 
pośrednio poprzez obniżanie przyznawanej 
gminie subwencji przez ministra finansów, 
który przy jej ustalaniu bierze pod uwagę za-
stosowane ulgi i zwolnienia w podatkach gmi-
ny. Rocznie gmina traci ok. 700 tys. zł z tytu-
łu zastosowanych ulg i zwolnień w podatkach 
i opłatach lokalnych.

Zarówno na sesji, jak i na posiedzeniach 
komisji projekt był przedmiotem szerokiej 
dyskusji. Radni, którzy opowiadali się za 
zniesieniem zwolnień i faktycznym wprowa-
dzeniem tego podatku, uzasadniali to tym, 
że podatek od mieszkań byłby małym ob-
ciążeniem dla domowych budżetów – przy 
powierzchni użytkowej domu wynoszącej 

Z sesji Rady Gminy 100 m2 kwota podatku wynosiłaby 25 zł 
rocznie (6,25 zł/rata), a w skali gminy po-
zwoliłoby to na pozyskanie dochodów, które 
mogłyby być przeznaczone na realizację za-
dań na danym sołectwie i tym samym słu-
żyć poprawie życia mieszkańców. Jednakże 
w efekcie głosowania uchwała nie została 
podjęta.

Kolejnym z projektów uchwał „okołobu-
dżetowych” był projekt uchwały dotyczący 
opłaty od posiadania psów, w którym pro-
ponowano ustalić roczną opłatę w wysoko-
ści 30 zł od psa, przy czym ustalona przez 
ministra finansów w obwieszczeniu z lipca 
2016 r. górna stawka opłaty na 2017 rok 
wynosi 118,97 zł na rok od jednego psa.

W tej sprawie głos zabrał Tomasz Chaja, 
kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony 
Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mie-
niem, który wprowadzenie takiego podatku 
uzasadniał potrzebą zabezpieczenia środków 
finansowych na realizację zadań z zakresu 
ochrony zwierząt, obejmujących: ochronę 
zwierząt bezdomnych, porzuconych, zabłą-
kanych, poranionych i dzikich w kolizji z po-
jazdami i odbieranych właścicielom, którzy 
nie sprawują nad nimi właściwej opieki. Za-
dania te wynikają z ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ochronie zwierząt. Z roku na 
rok wydatki gminy na ochronę bezdomnych 
zwierząt ulegają zwiększeniu, a uchwalenie 
opłaty od psów pozwoliło by zrekompenso-
wać w części ponoszone koszty. 

Lp Rodzaj podatku 

Stawka 
podatku wg 

Obwieszczenia
MF

Stawka 
podatku wg
Uchwały RG

Podstawa
wymiaru

Kwota podatku 
wg stawek 

ustawowych

Kwota podatku 
wg. Uchwały 
Rady Gminy

Zmniejszenie 
wpływów docho-
dow ze względu 
na zwolnienia 

i obniżenia stawek 
podatku

(rubr. 6-7)
1 2 3 4 5 6 7 8

I Podatek od nieruchomości 2 531 792,20 1 774 259,27 -757 532,93
1) Od gruntów 1 078 188,15 838 912,48 -239 275,67
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,89 0,89 831 109,00 739 687,01 739 687,01 0,00

c) pozostałych,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego 0,47 0,35 49 290,64 23 166,60 17 251,72 -5 914,88

gruntów letniskowych 0,47 0,35 6 360,00 2 989,20 2 226,00 -763,20
gruntów nie stanowiących użytków rolnych i ozna-
czonych literą B 0,47 0,12 664 564,55 312 345,34 79 747,75 -232 597,59

2) Od budynków lub ich części 868 753,96 350 496,70 -518 257,26
a) mieszkalnych 0,75 zwolnione 205 240,00 153 930,00 0,00 -153 930,00
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 22,66 20,00 15 231,59 345 147,83 304 631,80 -40 516,03

c) zajętych na prowadzenie działalności gosodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59 9,24 37,95 401,89 350,66 -51,23

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,61 3,80 1 136,96 5 241,39 4 320,45 -920,94
e) budynki pozostałe 7,62 6,00 1 332,50 10 153,65 7 995,00 -2 158,65

domki letniskowe 7,62 6,00 1 538,05 11 719,94 9 228,30 -2 491,64
garaże 7,62 1,00 3 038,19 23 151,01 3 038,19 -20 112,82
budynki gospodarcze 7,62 0,50 41 864,60 319 008,25 20 932,30 -298 075,95

3) Budowle wartość określona na podst. art. 4 ust. 1 
pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 2,00% 2,00% 29 242 504,81 584 850,10 584 850,10 0,00

II Podatek rolny 523 702,08 499 334,55 -24 367,53
z 1 ha przeliczeniowego 52,44 x 2,5 q z1 ha 
=131,10 zł w gospod. rolnym 131,10 125,00 3 544,13 464 635,44 443 016,25 -21 619,19

z 1 ha fizycznego 52,44 x 5q= 262,20 zł poza 
gospod.rolnym 262,20 250,00 225,27 59 066,63 56 318,30 -2 748,33

Ogółem podatki 3 055 494,28 2 273 593,82 -781 900,46

Dochody utracone przez Gminę z tytułu zwolnień i obniżeń stawek podatków w 2017 roku
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Opłaty od psów, zgodnie z ustawą o podat-
kach i opłatach lokalnych nie pobiera się od:
– osób zaliczonych do znacznego stopnia 

niepełnosprawności w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
– z tytułu posiadania jednego psa;

– osób niepełnosprawnych w rozumieniu 
przepisów ustawy z  dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych – z tytułu posiadania psa asy-
stującego;

– osób w wieku powyżej 65 lat prowadzą-
cych samodzielnie gospodarstwo domo-
we – z tytułu posiadania jednego psa;

– podatników podatku rolnego od gospo-
darstw rolnych – z tytułu posiadania nie 
więcej niż dwóch psów.

Projekt uchwały zakładał również zwolnie-
nie z opłaty każdego psa wziętego do adopcji 
lub tymczasowej opieki i zniżkę w wysokości 
50% za oznakowanie (zaczipowanie) psa.

Ze względu na równą liczbę głosów za, 
jak i przeciwko przedmiotowym projektem, 
uchwała w sprawie opłaty od psów nie zo-
stała podjęta.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwa-
ły: w sprawie Rocznego Programu Współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na 2017 rok, określa-

jącą wymagania, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie 
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
gminy oraz uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany nr 4 Studium uwa-
runkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 

Rada Gminy w  formie uchwały wyraziła 
zgodę na nieodpłatne nabycie prawa użytko-
wania wieczystego nieruchomości stanowią-
cych własność Skarbu Państwa a będących 
w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei 
Państwowych i stanowiących drogę dojaz-
dową w obrębie Miąsowa oraz na wynaję-
cie przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Sobkowie masztu zamontowanego na da-
chu Ośrodka Zdrowia w Miąsowej na okres 
3 lat.

Z  treścią uchwał podjętych przez Radę 
Gminy Sobków na listopadowej sesji można 
zapoznać się, odwiedzając Biuletyn Informa-
cji Publicznej Gminy Sobków.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady 
Gminy w sesji uczestniczyli przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie: 
podinsp. Waldemar Strzelecki – naczelnik 
Wydziału Prewencji i  Ruchu Drogowego, 
asp. Angelika Staniek-Dusza – kierownik 
dzielnicowych i sierż. szt. Robert Dziób – 
dzielnicowy KPP w Jędrzejowie.

Podinsp. Waldemar Strzelecki przedstawił 

informację o  stanie bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego na terenie gminy Sob-
ków za 9 miesięcy br. Z niniejszej informacji 
wynika, że w 2016 roku na terenie powiatu 
jędrzejowskiego, jak i gminy Sobków nastą-
pił spadek przestępczości, w br. wszczęto 
o 112 postępowań przygotowawczych mniej 
niż w 2015 roku. Nie odnotowano zdarzeń 
związanych z bójką i pobiciem, rozbojem 
i wymuszeniem, wzrosła natomiast liczba 
zdarzeń związanych z uszkodzeniem rzeczy 
oraz kradzieżą samochodów.

W dalszym ciągu zdarzenia drogowe pozo-
stają jednym z poważniejszych problemów 
społecznych, gdzie nietrzeźwość użytkowni-
ków dróg stanowi jedną z przyczyn zagro-
żenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Świadczy o tym fakt, że w 2016 roku na te-
renie gminy Sobków ujawniono 25 nietrzeź-
wych kierujących. Następnie podinspektor 
przedstawił dane dotyczące efektywności 
służb patrolowo-interwencyjnych oraz przed-
stawił obecnego dzielnicowego na terenie 
gminy Sobków, którym jest sierż.szt. Robert 
Dziób, tel. służbowy 608 336 024.

W  końcowej części obrad radni skiero-
wali do wójta podziękowania za wykonane 
zadania m.in. na drogach oraz zgłosili sze-
reg wniosków dotyczących zarówno dróg 
gminnych, jak i powiatowych, oświetlenia 
ulicznego i innych służących poprawie życia 
mieszkańców gminy.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Stawki podatku od nieruchomości na 2017 

rok wyniosą:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,89 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojący-
mi lub wodami powierzchniowymi pły-
nącymi jezior i zbiorników sztucznych – 
4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m² 
powierzchni, z wyjątkiem:
– gruntów letniskowych – 0,35 zł od 

1 m² powierzchni,
– gruntów nie stanowiących użytków 

rolnych i oznaczonych w ewidencji 
gruntów i budynków literą B – 0,12 zł 
od 1 m² powierzchni,

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,25 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej – 20,00 
zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z  udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w  rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 
3,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 6,00 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
– domków letniskowych - 6,00 zł od 

1 m² powierzchni użytkowej,
– garaży – 1,00 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej,
– budynków gospodarczych - 0,50 zł od 

1 m² powierzchni użytkowej.
3. od budowli – 2% ich wartości, określonej 

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 
3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).

Zwolnienia z podatku od nieruchomości:
1. Budynki mieszkalne, z wyjątkiem zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Grunty, budynki lub ich części zajęte na 

potrzeby prowadzenia działalności kultu-
ralnej i czytelniczej, z wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Grunty, budynki lub ich części zajęte na po-

trzeby prowadzenia działalności w zakresie 
pomocy społecznej i działalności oświa-
towej nie objęte zwolnieniem określonym 
w art. 7 ust. 2 pkt 2, z wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej.

4. Grunty, budynki i budowle wykorzystywa-
ne do zaopatrzenia ludności w wodę oraz 
zajęte pod oczyszczalnię ścieków i kanali-
zację, z wyjątkiem zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej.

5. Grunty, budynki lub ich części wykorzy-
stywane do ochrony przeciwpożarowej, 
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej.

PODATEK ROLNY
Stawki podatku rolnego na 2017 rok wyniosą:
1) od 1 ha przelicz. gruntów gospodarstw 

rolnych – 2,5 q x 50,00 zł = 131,10 zł,
2) od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów – 

5,0 q x 50,00 zł= 262,20 zł.
PODATEK LEŚNY
W 2017 r. obowiązuje stawka określona 

na podstawie komunikatu prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 20 październi-
ka 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzeda-
ży drewna, obliczonej według średniej ceny 
sprzedaży drewna uzyskanej przez nadle-
śnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. 
(MP z 24 października 2016 r. poz. 996).

Stawka podatku leśnego na 2017 r. wynie-
sie 42,0222 zł za 1 ha fiz. lasu (0,220 m³ x 
191,01 zł = 42,0222 zł).

Informacja o wysokości stawek podatków i opłat
lokalnych na terenie gminy Sobków w 2017 roku
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Wójt Gminy jako organ wykonawczy gminy 
przy pomocy Urzędu Gminy realizował zada-
nia określone przepisami prawa, a w szcze-
gólności ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym. 

W zakresie podatków lokalnych wójt gmi-
ny wydał:
• 350 decyzji o zwrocie podatku akcyzowe-

go zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej,

• 9 zaświadczeń o nie zaleganiu z należno-
ściami podatkowymi,

• 31 zaświadczeń o posiadaniu gospodar-
stwa rolnego,

• 181 decyzji wymiarowych dotyczących 
łącznych zobowiązań pieniężnych.

W zakresie gospodarki komunalnej wójt 
gminy wydał:
• 32 zaświadczenia o przeznaczeniu dzia-

łek w MPZP / studium
• 7 wypisów i wyrysów z MPZP,
• 5 postanowień opiniujące wstępny pro-

jekt podziału działki.
W zakresie ochrony środowiska wójt wydał 

15 decyzji zezwalających na wycinkę drzew 
na terenie gminy oraz jedną decyzję zezwala-
jącą na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony nad bezdomnymi zwierzętami.

W zakresie gospodarowania mieniem ko-
munalnym wójt gminy wykonując uchwałę 
Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 r. 
w sprawie zasad gospodarowania nierucho-
mościami stanowiącymi własność Gminy, za-
warł 33 umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcami, na ogólną pow. 14,1110 ha.

Realizując uchwałę Rady Gminy Sobków 
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wy-
rażenia zgody na nieodpłatne nabycie nie-
ruchomości na rzecz gminy, wójt gminy 
wystąpił z wnioskiem do Agencji Nierucho-
mości Rolnej Oddział Terenowy w Rzeszowie 
o nieodpłatne przekazanie działki nr 331/8 
o pow. 0,0158 ha położonej w obrębie Ko-
rytnica celem poszerzeni drogi oznaczonej 
w ewidencji gruntów nr 1105.

Wójt gminy wydał 3 decyzje zatwierdzające 
podział nieruchomości stanowiącej własność 
osób fizycznych oraz 2 zawiadomienia o nada-
niu numeru porządkowego dla nieruchomości 
zabudowanych na podstawie wydanych pozwo-
leń. Realizując przepisy ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczy-
stych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialne-
go wójt gminy złożył do Sądu Rejonowego w Ję-
drzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek 
o założenie Księgi Wieczystej dla nieruchomości 
położonej w obrębie Sobków oznaczonej w ewi-
dencji gruntów nr 54 o pow. 1,02 ha. 

Wykonując uchwałę Rady Gminy Sobków 
z dnia 26 marca 2013 r. nr XXIX/268/13 w spra-
wie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność gminy, wójt gminy za-
warł dziesięć umów dzierżaw z dotychczasowym 
dzierżawcami, na ogólną pow. 4,3008 ha.

Ponadto wójt wydał dwa zawiadomienia 
o nadaniu numeru porządkowego dla nieru-
chomości zabudowanych na podstawie wy-
danych pozwoleń.

W zakresie działalności gospodarczej wójt 
wydał 19 potwierdzeń przyjęcia wniosków 
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, z czego:
– 7 potwierdzeń dot. wpisu do CEIDG,
– 7 potwierdzeń dot. zmiany wpisu w CEIDG,
– 1 potwierdzenie dot. wpisu o zawieszeniu 

działalności gospodarczej,
– 4 potwierdzenia dot. wykreślenia wpisu 

w CEIDG.
Wójt gminy zawarł 32 umowy, m.in. na:

– zakup oraz dostawę opału do kotłowni 
Urzędu Gminy w Sobkowie, świetlic wiej-
skich i kafejki internetowej,

– wykonanie dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej na remont oświetlenia 
ulicznego w miejscowościach Staniowice, 
Chomentów i Lipa,

– przeprowadzenie okresowej kontroli stanu 
technicznego, sprawności urządzeń komi-
nowych: spalinowych, wentylacyjnych 
i  dymowych w budynku Urzędu Gmi-
ny i w budynkach będących w zasobie 
mieszkaniowym gminy Sobków,

– przeprowadzenie okresowej kontroli sta-
nu technicznego budynków Urzędu Gmi-
ny oraz budynków będących w zasobie 
mieszkaniowym gminy Sobków,

– palenie i obsługę pieca co w świetlicy 
wiejskiej w Chomentowie,

– wymianę drzwi zewnętrznych do budyn-
ku świetlicy wiejskiej w Miąsowej,

– wykonanie rurociągu tłocznego w m. Mią-
sowa (kanalizacja z DPS Mnichów),

– konserwację i utrzymanie oświetlenia uliczne-
go na terenie gminy Sobków w 2017 roku,

– remont budynku komunalnego w Cho-
mentowie,

– zakup i dostawę przeźroczystych urn wy-
borczych,

– wykonanie ksiąg aktów stanu cywilnego 
z lat 2008–2015 i renowację ksiąg znaj-
dujących się w zasobach USC,

– podział geodezyjny nieruchomości nr 348 
w m. Sokołów Dolny,

– udzielenie pomocy finansowej dla Powia-
tu Jędrzejowskiego na organizację XIV 
dożynek powiatowych,

– transport mammobusa z Imielna do Sob-
kowa,

– malowanie linii oraz montaż osprzętu na 
boisku do piłki siatkowej w Brzeźnie,

– wykonanie dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej dla zadania „Zagospoda-
rowanie terenu rekreacyjnego w miejsco-
wości Żerniki na działce nr 257”,

– odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych i niezamieszkałych 
oraz jednostek organizacyjnych gminy od 
1.11.2016 r. do 30.11.2018 r.

– przeprowadzenie szkolenia dla pracowni-
ków Urzędu Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych w  zakresie zamówień 
publicznych,

– wymianę drzwi zewnętrznych w budynku 
świetlicy wiejskiej w Starych Kotlicach,

– sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy 
w czasie usprawiedliwionej nieobecności 
sprzątaczki,

– prowadzenia zajęć wokalno-tanecznych 
w świetlicy wiejskiej lub Szkole Podsta-
wowej w Sobkowie,

– wykonanie przyłączy energetycznych do dzia-
łek w m. Lipa i Sokołów Dolny – 2 umowy,

– wycenę nieruchomości o nr 331/8 w m. 
Korytnica.

Wójt gminy wydał 14 zarządzeń jako kie-
rownik jednostki oraz 27 zarządzeń jako or-
gan wykonawczy gminy, tj.
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2016 rok – 8 zarządzeń,
• w sprawie zasad gospodarowania składni-

kami rzeczowymi majątku ruchomego bę-
dącymi w dyspozycji Urzędu Gminy i jed-
nostek organizacyjnych gminy Sobków,

• w sprawie powołania Komisji do oceny 
przydatności i likwidacji składników rze-
czowych majątku ruchomego w Urzędzie 
Gminy w Sobkowie,

• w sprawie powołania Komisji do oceny 
przydatności i likwidacji składników rze-
czowych majątku ruchomego w Urzędzie 
Gminy w Sobkowie,

• w  sprawie zatwierdzenia aneksów do 
arkusza organizacyjnego Szkoły Podsta-
wowej w Mokrsku Dolnym na rok szkolny 
2016/2017,

• w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
projektu uchwały w sprawie Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Sobków 
z organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2017,

• w  sprawie zmiany zarządzenia nr 
63.2014 Wójta Gminy Sobków w sprawie 
określenia wysokości minimalnych stawek 
czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu 
najmu gminnych obiektów użyteczności 
publicznej i innych obiektów komunalnych 
stanowiących własność Gminy Sobków,

• w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza 
organizacyjnego Gimnazjum Publicznego im. 
Jana Pawła II na rok szkolny 2016/2017,

• w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza 
organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mo-
krsku Dolnym na rok szkolny 2016/2017,

• w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji 
Zabytków Gminy Sobków,

• w sprawie zatwierdzenia aneksów do ar-
kuszy organizacyjnych szkół i placówek 
oświatowych na rok szkolny 2016/2017 
– 4 zarządzenia,

• w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty 
za korzystanie ze słupów oświetleniowych 
stanowiących własność gminy Sobków,

Sprawozdanie z działalności wójta gminy między
sesjami w okresie od 24.08.2016 r. do 31.10.2016 r.
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Zgodnie z „Programem szkolenia obronne-
go gminy Sobków na lata 2015–2017” oraz 
„Planem szkolenia obronnego gminy Sob-
ków na rok 2016” w dniu 26 października 
2016 r. w Urzędzie Gminy w Sobkowie prze-
prowadzono gminne ćwiczenie obronne nt. 
„Kierowanie gminą w czasie podwyższonej 
gotowości obronnej państwa czasu kryzysu 
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa atakiem terrorystycznym”. 

Ćwiczeniem obronnym kierował osobiście 

wójt gminy Sobków Tadeusz Domińczak, 
a  autorem scenariusza była inspektor ds. 
obronnych Urzędu Gminy – Teresa Blicharska.

Ćwiczenie obronne zostało przeprowadzone 
w jednym etapie i trzech fazach, zgodnie z przy-
gotowaną przez pracownika ds. obronnych i za-
twierdzoną przez dyrektora Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego dokumentacją.

W  ćwiczeniu uczestniczyła kierownicza 
kadra Urzędu Gminy, kierownicy gminnych 
jednostek organizacyjnych, obsada Stałego 

Dyżuru oraz zespoły funkcjonal-
ne Gminnego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego.

Celem ćwiczenia było między 
innymi przygotowanie osób funk-
cyjnych do realizacji zadań wyni-
kających z Planu Operacyjnego 
Funkcjonowania Gminy Sobków 
w  sytuacji zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa, ugruntowanie 
wiedzy o istocie wyższych stanów 
gotowości obronnej państwa, 
wyrobienie i utrwalenie w uczest-

nikach ćwiczenia umiejętności i nawyków ze-
społowego działania w zakresie planowania 
i wypracowania decyzji do realizacji zadań 
obronnych w sytuacji zagrożenia oraz sprawdze-
nie gotowości do praktycznego działania obsady 
stałego dyżuru wójta gminy Sobków.

Ćwiczące zespoły zadaniowe oraz kierowni-
cy gminnych jednostek organizacyjnych przy-
gotowali się do uczestnictwa w ćwiczeniu na 
podstawie otrzymanych wcześniej założeń 
i wytycznych. Głównym zadaniem było doko-
nanie oceny sytuacji i nabycie umiejętności 
przewidzenia, jakie niekorzystne skutki dla 
mieszkańców gminy mogą przynieś przyjęte 
w założeniach do ćwiczenia sytuacje.

Ćwiczenie obronne zakończono podsumowa-
niem, podczas którego przedstawiono uwagi 
i spostrzeżenia dotyczące zachowania odpo-
wiednich procedur działania. Przeprowadzone 
ćwiczenie pokazało uczestnikom jak ważne jest 
zespołowe działanie w sytuacji zagrożenia.

Należy podkreślić, że uczestnicy ćwiczenia 
wykazali duże zaangażowanie w realizację 
powierzonych im zadań.

„Ćwiczenie obronne” w gminie Sobków

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podatek 
od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłacają osoby będące 
właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi.

Opodatkowaniu podatkiem podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich czę-
ści związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, składają właściwemu organo-
wi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie 14 
dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiąz-
ku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od zaistnienia zdarzenia powodu-
jącego zmianę wysokości opodatkowania. Na podstawie złożonej informacji, dołączonych do 
niej dokumentów oraz danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków organ podat-
kowy ustala w drodze decyzji wysokość podatku. Jest on płatny w ratach proporcjonalnych 
do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 
września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 
100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomości obciąża koszty przedsiębiorcy.

Informacja dla osób fizycznych
prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie gminy Sobków W 2016 roku w ramach zadania pn. „Realiza-
cja programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Sobków w 2016 roku” wy-
konawca – firma PHUP „EURO-GAZ” Sp.J. Zgór-
sko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny w okresie od 
10 lutego do 30 września 2016 r. przeprowadzi-
ła prace związane z demontażem oraz odbiorem, 
transportem i unieszkodliwieniem na składowi-
sko odpadów niebezpiecznych na terenie gminy 
Sobków. Niebezpieczne odpady zostały odebrane 
i zutylizowane z 79 posesji w ilości 11 177 m2 
tj. 122,95 Mg. Koszt całkowity zadania wyniósł 
40 906,16 zł. Zadanie to realizowano z udzia-
łem środków WFOŚiGW w Kielcach, NFOŚiGW 
w Warszawie oraz budżetu Gminy Sobków.

Informacja z realizacji usuwania
wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy 
Sobków w 2016 roku

• w sprawie ustalenia terminu składania 
wniosków o przyznanie pomocy uczniom 
na zakup podręczników i materiałów dy-
daktycznych,

• w sprawie opracowania materiałów pla-
nistycznych do projektu budżetu na 2017 
rok oraz WPF gminy Sobków,

• w sprawie przeprowadzenia inwentaryza-
cji rocznej w Urzędzie Gminy w Sobkowie 
oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej 
i zespołów spisowych,

• w  sprawie zmiany zarządzenia nr 
63.2014 Wójta Gminy Sobków w sprawie 
określenia wysokości minimalnych stawek 
czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu 
najmu gminnych obiektów użyteczności 

publicznej i innych obiektów komunalnych 
stanowiących własność Gminy Sobków,

• w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia 
obronnego.

Od 24 sierpnia do 31 października 2016 r. 
wójt brał udział w nw. spotkaniach służbo-
wych:
– 1 września – Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego w Kielcach 
– podpisanie umowy na dofinansowanie 
remontu drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w m. Korytnica,

– 23 września – spotkanie szkoleniowe 
Wójtów w Korytnicy k. Szydłowa,

– 5 października – udział w Wojewódzkich 
Obchodach Światowego Dnia Turystyki 

w Chęcinach,
– 7 października Morawica – udział w spo-

tkaniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 
województwa świętokrzyskiego organizo-
wanym przez Związek Miast i Gmin Re-
gionu Świętokrzyskiego i Związek Gmin 
Wiejskich,

– 11 października – udział w Zgromadze-
niu Związku Międzygminnego „Ekologia” 
z siedzibą w Jędrzejowie, 

– 20 października – Powiatowy Urząd Pra-
cy w Jędrzejowie – podpisanie aneksu do 
umowy na organizacje robót publicznych.

Wykonując obowiązki służbowe, wójt kiero-
wał bieżącymi sprawami gminy, przyjmował in-
teresantów i reprezentował gminę na zewnątrz.
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Zgodnie z zarządzeniem nr 63.2014 Wójta 
Gminy Sobków z dnia 9 maja 2014 r. z później-
szymi zmianami określa się następujące mini-
malne stawki czynszu z tytułu najmu obiektów 
użyteczności publicznej i innych obiektów komu-
nalnych stanowiących własność Gminy Sobków:
– wynajem hali sportowej wraz z  zaple-

czem socjalnym do celów treningowych, 
szkoleniowych i rekreacyjnych dla osób 
indywidualnych i grup zorganizowanych 
– 30 zł netto za godzinę,

– wynajem boiska sportowego, na inne cele 
niż sport – 20 zł netto za godzinę,

– wynajem holu lub jednej sali lekcyjnej, 
pomieszczenia w świetlicy wiejskiej lub 
innego pomieszczenia na organizację 
zebrań, odpłatnych szkoleń, prezentacji 
marketingowych – 50 zł netto za godzinę,

– wynajem pomieszczeń w świetlicy wiej-
skiej lub innego budynku na organizację 
prywatnej imprezy, jak np. dyskoteka, 
przyjęcie okolicznościowe:
1) 100 zł netto za dobę
2) 10 zł netto za każdą następną godzinę 

przekraczającą dobę, 
– wynajem powierzchni użytkowej do pro-

wadzenia działalność:

Stawki czynszu z tytułu najmu obiektów użyteczności publicznej i innych 
obiektów komunalnych stanowiących własność gminy Sobków

1) przez osoby fizyczne w zakresie usług 
dla ludności – 3 zł

2) handlowej – 10 zł
3) medycznej – 8 zł
4) pozostałej – 20 zł

 netto miesięcznie, za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokalu,

– za wynajem powierzchni użytkowej na 
cele działalności statutowej stowarzysze-
nia i fundacji nie prowadzących działal-
ności gospodarczej:
1) do 20 m2 – po 1 zł/m2

2) powyżej 20 m2 – po 2 zł/m2

– za umieszczenie masztów anten telefonii 
komórkowej, służących do nadawania 
i odbioru internetu i świadczenia wszel-
kich innych usług, w tym teleinformatycz-
nych – 350 zł netto miesięcznie.

Do czynszu dolicza się skalkulowane koszty 
zużycia energii elektrycznej, wody, sprzątanie 
pomieszczeń, dozoru obiektu i inne według 
indywidualnej kalkulacji oraz należny podatek 
VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto do czynszu za wynajem po-
wierzchni użytkowej lokalu dolicza się mini-
malną stawkę czynszu za grunt wykorzysty-
wany na cele działalności gospodarczej.

W dniu 3 listopada 2016 roku gmina roz-
strzygnęła zapytanie ofertowe na zimowe 
utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych 
w okresie zimy 2016/2017 roku, tj. odśnie-
żanie i likwidację śliskości zimowej. Celem 
sprawnego i szybkiego odśnieżenia dróg oraz 
likwidacji śliskości zimowej, teren gminy zo-
stał podzielony na 3 obwody tj. wschodni, 
centralny oraz zachodni do odśnieżania oraz 
całą gminę do likwidacji śliskości.

Wykonawcą tych usług będzie firma PUH 
„ALFA” Krzysztofa Kumor Jawór 1A, 28-
305 Sobków, która dysponuje odpowiednim 
potencjałem sprzętowym i  kadrowym do 
sprawnej likwidacji śliskości i odśnieżenia 
równolegle na obszarze 3 obwodów. Kontakt 
telefoniczny do firmy: 607 727 295.

Podobnie jak w latach ubiegłych wykonawca zo-
stał zobowiązany do zgromadzenia odpowiedniej 
ilość materiału do likwidacji śliskości zimowej tj. 
mieszanki piaskowo-solnej. Posiadane siły i środki 
są wystarczające do zimowego utrzymania dróg 
gminnych i wewnętrznych na terenie gminy.

W  sprawie zimowego utrzymania dróg 
gminnych należy się kontaktować z:
1. Urzędem Gminy w Sobkowie w godzi-

nach 7.30 – 15.30 tel. 41 387 10 37.
2. Marianem Saletrą – inspektorem ds. dro-

gownictwa w godzinach pracy Urzędu tel. 
41 387 10 37, kom. 509 585 755.

3. Tadeuszem Domińczakiem – wójtem gmi-
ny Sobków, tel. w godzinach pracy Urzę-
du – 41 387 10 37, kom. 509 585 757. 

Odnośnie zimowego utrzymania dróg powiato-
wych na terenie gminy Sobków należy się kon-
taktować z Zarządem Dróg Powiatowych w Ję-
drzejowie – tel. 41 386 11 71, 41 386 14 26:
• Marek Grad – dyrektor ZDP Jędrzejów- 

tel. 509 610 881
• Dariusz Adamek – zastępca dyrektora 

– tel. 509 610 887, 41 385 55 71
• Sebastian Wawrzeńczyk – kierownik Ob-

wodu Małogoszcz – tel. 509 610 883, 
41 385 53 20.

Inne ważniejsze telefony w sprawie zimowe-
go utrzymania dróg w powiecie jędrzejowskim:
1. Komenda Państwowa Państwowej Straży Po-

żarnej w Jędrzejowie – tel. 41 386 18 95.
2. Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejo-

wie – 41 386 02 05, nr alarmowy 997.
3. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wo-

jewody Świętokrzyskiego (CZKWŚ) – tel. 
alarmowy 987, 41 342 11 10.

4. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Jędrzejowie – tel. 41 386 37 41.

5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad Rejon Jędrzejów – Obwód Drogowy 
Jędrzejów – nr całodobowy 41 386 15 73.

Informacja 
o przygotowaniu 
do zimowego utrzymania
dróg na terenie gminy 
Sobków w okresie zimy 
2016/2017 roku

ściowe przewidziane do wykonania w 2016 
roku mają być zakończone i odebrane do 
dnia 9.12.2016 roku. Wartość robót częścio-
wych zgodnie z ustalonym harmonogramem 
przewidziano do kwoty 165 000 zł. Zakres 
robót do wykonania w br. obejmuje wykona-
nie jezdni asfaltowej o długości 790 m wraz 
z poboczami, przebudowa przepustu przez 
drogę oraz wykonanie rowu i zjazdów. Zada-
nie to jest realizowane z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. Na podstawie umowy o przy-
znaniu pomocy z Samorządem Województwa 
Świętokrzyskiego kwota dofinansowania wy-
niesie 208 040 zł.

W  październiku 2016 roku Zakład Bu-
dowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar 
Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-
052 Nowiny przystąpił do przebudowy drogi 
wewnętrznej nr ewidencyjny 761 w m. Ko-
rytnica. Wykonawca robót został wyłoniony 
w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres 
robót na tym zadaniu obejmuje: 
– wykonanie jezdni o nawierzchni asfalto-

wej na długości 1210 m szerokości 5 m 
– przebudowę przepustu przez drogę
– wykonanie poboczy obustronnych szero-

kości 0,75 m
– wykonanie rowu wraz ze zjazdami na 

części odcinka oraz utwardzenie zjazdów 
na działki przylegające do drogi. 

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą 
wartość robót wynosi 322 476,79 zł brutto. 
Termin zakończenia robót został ustalony na 
dzień 30.06.2017 roku, w tym roboty czę-

Przebudowa drogi
Korytnica – Zagórze rozpoczęta
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śpiewały piosenki, brały udział w konkur-
sach, w których nagrodą były marchewkowe 
lizaki, a także wykonały piękne marchewki 
z pomarańczowej i zielonej masy solnej. Na 
koniec zabawy dzieci delektowały się mar-
chewkowym ciastem i sokiem z marchewki. 
O tym, że zabawa była przednia świadczyły 
uśmiechnięte i radosne buzie maluchów.

Elżbieta Kowalska, Małgorzata Gruszka

Dnia 20 października 2016 roku w przed-
szkolu w Mokrsku zrobiło się bardzo poma-
rańczowo i zielono. Wszystkie dzieci tego dnia 
przyszły do przedszkola ubrane na pomarań-
czowo i w „marchewkowych czapeczkach”, 
żeby świętować „Dzień Marchewki”. Było to 
bardzo wesołe i zdrowe święto. Chcąc wdra-
żać już od najmłodszych lat nasze pociechy 
do jedzenia zdrowych i bogatych w witaminy 

warzyw, przedszkole wraz z Gminną Biblio-
teką Publiczną Filia w Mokrsku postanowiły 
zorganizować właśnie taki dzień, który bę-
dzie uczył i wdrażał do zdrowych nawyków. 
Na początku zaprezentowany został wiersz 
J. Brzechwy „Marchewka”. Następnie dzieci 
zapoznały się z krótką historią związaną z po-
chodzeniem tego warzywa. Nie zabrakło rów-
nież rozmów o charakterze prozdrowotnym, 
które pokazały, jak wiele dzieci wiedzą na te-
mat wartości odżywczych tego warzywa oraz 
wykorzystania go w życiu codziennym. Dzieci 
poszerzały wiedzę na temat korzyści płyną-
cych ze spożywania warzyw i owoców, roz-
wijały umiejętności współdziałania w zespole. 

Wszystkie działania były związane tema-
tycznie z marchewką. Ten dzień był wyjąt-
kowy, zdrowy, witaminowy, pomarańczowy 
i obfitował w radość oraz uśmiech na twa-
rzach przedszkolaków. Dzieciaki wesoło ba-
wiły się przy muzyce, rozwiązywały zagadki, 

„Dzień Marchewki” u przedszkolaków 
w Mokrsku

POMÓŻMY STASIOWI POKONAĆ CHOROBĘ
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MIĄSOWEJ PRZYŁĄCZA SIĘ 

DO DRUŻYNY STASIA – ZBIERAMY NAKRĘTKI!

U Stasia Patrzałka wykryto SIATKÓWCZAKA OBUOCZNEGO 
 – nowotwór złośliwy oczu!

Rodzice postanowili walczyć i rozpoczęli zbiórkę pieniędzy 
na specjalistyczne leczenie w Nowym Jorku, które może 

kosztować nawet 1 500 000 złotych! 

PUNKT ZBIERANIA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK – SZKOŁA W MIĄSOWEJ!

program artystyczny składający się z monta-
żu słowno-muzycznego, ruchowych interpre-
tacji piosenek oraz kujawiaka. Po występach 
dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, po któ-
rym dyrektor dokonała pasowania na przed-
szkolaka. Na zakończenie dzieci otrzymały 
dyplomy, rożki obfitości oraz opaski zakupio-
ne przez Radę Rodziców Przedszkola Samo-
rządowego w Miąsowej.

W dniu 25.10.2016 r. policjanci z Wydzia-
łu Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Kielcach odwiedzili dzieci z przed-
szkola w Miąsowej. Większość maluchów zo-
baczyła policjantów po raz pierwszy w życiu 
i wzbudziło to u nich dużą ciekawość. Przed-
szkolaki wzięły udział w konkursach i bez-
błędnie odpowiadały na pytania policjantów. 

Znały już numery alarmowe, z ciekawością 
przyglądały się sygnalizacji świetlnej, którą 
przywieźli policjanci. Przechodziły popraw-
nie przez jezdnię, wiedziały jak reagować 
na światła zielone i czerwone. Po tej lekcji 
bezpieczeństwa dzieci za żywiołowe i wni-
kliwe uczestnictwo otrzymały książeczki 
edukacyjne. Każde z nich dostało specjalną 

nagrodę maskotkę „Pancernika 
Gustawa” mającą przypominać 
im o zapinaniu pasów bezpie-
czeństwa podczas podróży sa-
mochodem. Na ręce dyrektor 
przedszkola przekazano opaski 
odblaskowe, które trafią do ro-
dziców, babć i dziadków przed-
szkolaków z Miąsowej i okolic.

Natomiast w dniu 28.10.2016 
odbyło się uroczyste pasowanie 
na przedszkolaka. Na początku 
uroczystości dyrektor serdecznie 
przywitała przybyłych rodziców. 
Następnie dzieci przedstawiły 

Co nowego w przedszkolu w Miąsowej
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Tradycją w naszym gimnazjum jest uczestnictwo w Ogólnopol-
skiej Pielgrzymce Rodzin Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze. 
13 października 50-osobowa grupa uczniów klas III i II pod opieką 
nauczycieli: Renaty Sikory, Jerzego Cieplucha, Ewy Rak i Wiesławy 
Radeckiej przybyła na Jasną Górę. Najważniejszą częścią uroczy-
stości była msza św. odprawiona pod przewodnictwem biskupa 
radomskiego Henryka Tomasika, krajowego duszpasterza Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II. W homilii biskup przypomniał wezwa-
nie Jana Pawła II, aby szczególnym wyznaniem wiary było miło-
sierdzie. Podczas mszy wystawiono około 370 szkolnych pocztów 
sztandarowych. Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie klasy 
III: Martyna Pokrzepa, Jakub Urbański i Weronika Kaczmarczyk. 
W czasie pielgrzymki odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej, list 
uczestników spotkania do Ojca św. Franciszka, a także poświęco-
no pamiątkowe różańce z napisem „Jezu, ufam Tobie”. Oprawę 
muzyczną przygotowali uczniowie progimnazjum im. Jana Pawła 
II w Wilnie. Pod jasnogórskimi wałami zgromadziło się 18 tysięcy 
młodzieży. Na transparentach, banerach, tablicach widniało około 
420 nazw szkół i miejscowości m.in. Gimnazjum Publiczne im. 
Jana Pawła II w Sobkowie. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były 
słowa Jana Pawła II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia.

Renata Sikora

Gimnazjaliści z Sobkowa z Pielgrzymką na Jasnej Górze

Gmina Sobków liczy 8521 osób wg da-
nych Ewidencji Ludności – stan na dzień 
30.09.2016 r. Są to mieszkańcy zameldowani 
na pobyt stały. Na terenie gminy zamieszkują 
także osoby zameldowane na pobyt czasowy 
(ok. 100 osób). Gmina swym obszarem obej-
muje 25 sołectw. Wg danych GUS gmina Sob-
ków jest jedną z bardziej zaludnionych gmin 
w powiecie jędrzejowskim (pierwsza z pośród 
gmin wiejskich). Porównywanie danych sta-
tystycznych na przełomie 5 lat wskazuje, że 

Sytuacja demograficzna w gminie Sobków
ogólna liczba mieszkańców naszej gminy stale 
wzrastała (choć nie był to wielki wzrost). Ten 
pozytywny trend utrzymywał się do końca 2015 
roku. W roku 2016 zauważa się tendencję 
spadkową liczby ludności (I kwartał 8530 osób, 
II kwartał 8526 osób, III kwartał 8521 osób). 
Jednym z czynników mających wpływ na rozwój 
demografii są urodzenia. Zgony to drugi obok 
urodzeń czynnik wpływający na liczbę ludności. 
Migracje są kolejnym czynnikiem wpływającym 
na tempo rozwoju ludzkości, jej strukturę i roz-

mieszczenie. W roku bieżącym w naszej gminie 
występuje ujemny wskaźnik migracyjny, ozna-
cza to, że spadek liczby ludności spowodowany 
jest migracjami. Korzystnie kształtuje się za trzy 
kwartały br. wskaźnik przyrostu naturalnego, do-
datni (plus 3) oznacza przewagę urodzeń (58) 
nad zgonami (55). Należy jednak zauważyć, że 
prognozy statystyczne GUS dotyczące demogra-
fii na lata przyszłe dla województwa i powiatu 
jędrzejowskiego wykazują tendencje spadku 
liczby ludności.

Jak już informowaliśmy Państwa w bieżącym 
roku o powtarzającym się problemie porzuco-
nych zwierząt głównie psów, obecnie chcemy 
przybliżyć temat realizacji programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi po 10 miesiącach.

W 2016 roku do schroniska dla zwierząt 
przekazano 18 sztuk, do adopcji przekazano 
3 sztuki, są kolejne zgłoszenia o porzuconych 
psach, które będziemy realizować. Planowa-
na kwota wydatków na realizację programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2016 
rok wynosi 39 000 zł, zanosi się że do końca 
roku nie będzie wystarczająca. 

Przypominamy, że za umieszczenie psa 
w schronisku płacimy 1600 zł a za szcze-
niaka do 2 miesięcy 800 złotych. Apelujemy 
do wszystkich posiadających psy o zadbanie 
i  ograniczanie rozrodu psów, jak również 
o zgłaszanie chęci przyjęcia do adopcji. In-
formujemy, że Towarzystwo Obrona Zwierząt 
w Kielcach dofinansuje w części zabieg ste-
rylizacji lub kastracji psów i kotów.

Porzucanie zwierząt niechcianych jest prze-
stępstwem. 

UG Sobków, GW

Problem bezdomnych psów coraz większy
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„Korowód świętych” wprowadził uczestni-
ków akademii, która odbyła się 28 paździer-
nika 2016 roku w Zespole Placówek Oświa-
towych w Brzegach, w nastrój uroczystości 
przeżywanej pierwszego listopada.

Uczniowie klas II-VI przygotowali pod kie-
rownictwem katechetki Emili Fert barwny 
i  ciekawy występ. Na scenie pojawili się 
m.in. święta Rozalia, błogosławiona Karolina 
Kózkówna, święta Agnieszka, święty Łukasz, 
którzy opowiedzieli krótko o swoim życiu. 
Byli oni oczywiście odpowiednio przebrani 
i posiadali atrybuty charakterystyczne dla 
prezentowanych postaci.

Uczniowie zaśpiewali również kilka pio-
senek, których treść była związana z tema-
tem uroczystości. Na zakończenie wszyscy 
zgromadzeni, pamiętając o wielkim świętym 
– Janie Pawle II – odśpiewali wspólnie kil-
ka zwrotek ukochanej przez papieża Polaka 
„Barki”, a następnie piosenkę „Arki Noego” 
przypomnieli, że każdy może świętym być.

„Korowód świętych” w ZPO w Brzegach

W wyjątkowej lekcji historii uczestniczyli 
uczniowie i nauczyciele Zespołu Placówek 
Oświatowych w Mokrsku Dolnym. W czwar-
tek 10 listopada uczniowie klas czwartej 
i piątej przygotowani pod kierunkiem na-
uczycieli: Pauliny Chatys i  Piotra Zimo-
cha przedstawili montaż słowno-muzyczny 

z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. 

Podczas uroczystości uczniowie w trakcie 
zainscenizowanej lekcji historii przypomnie-
li najważniejsze fakty dotyczące wydarzeń 
związanych z utratą niepodległości przez 
Polskę i jej odzyskaniem. W przedstawienie 

Lekcja na szóstkę zostały wplecione patriotyczne utwory. Na 
koniec uroczystości głos zabrała dyrektor 
Szkoły Podstawowej Barbara Baran, nawią-
zując do zbliżającego się Dnia Niepodległo-
ści i podkreślając, że uczniowie – aktorzy 
z pewnością zasłużyli na oceny celujące za 
doskonałe przygotowanie się do tej wyjątko-
wej lekcji historii.

Paulina Chatys
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Klubu Europejskiego. Dotyczyły one generalnie 
dwóch kwestii: jak funkcjonują szkoły w Polsce 
oraz jaką rolę pełni w szkole Klub Europejski. 
W ciągu półtoragodzinnej sesji zostało poruszo-
nych wiele tematów dotyczących pracy szkoły 
i pracy nauczycieli w Polsce, Portugalii i na 
Łotwie. Zostały wymienione informacje i spo-
strzeżenia. Sporo uwagi zostało poświęcone 
sposobom pracy nauczycieli, a także kwestiom 
europejskim poruszanym w czasie zajęć. Po 
dyskusji nauczyciele obejrzeli przygotowane 
przez uczniów prace. Na zakończenie pobytu 
w gimnazjum cała grupa udała się wraz z dy-
rektorem Osowskim na krótki spacer po szkole, 
podczas którego goście mogli zobaczyć jak wy-
glądają poszczególne lekcje. 

Piotr Zimoch

europejskie wolontariuszki z Fundacji Schu-
mana: Maria Titova z Ukrainy orz Magdalena 
Rezo z Chorwacji, które wspierał absolwent 
gimnazjum Michał Dziewięcki, obecnie uczeń 
I Liceum w Kielcach. Fundację Schumana re-
prezentowała Maja Selan, która koordynowała 
XI Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim apelem 
z całą społecznością szkolną, w czasie którego 
dyrektor gimnazjum przywitał gości. Następnie 
nauczyciele i uczniowie pracowali w osobnych 
grupach. Do uczniów z zagranicy dołączyli 
uczniowie gimnazjum i wspólnie wzięli udział 
w pokazowych warsztatach Szkolnego Klubu 
Europejskiego dotyczących Praw Człowieka. 
W sześciu grupach uczniowie mieli za zadanie 
przygotowanie plakatów reprezentujących po-
szczególne prawa a następnie przygotowanie 
galerii Praw Człowieka. Uczniowie musieli wy-
kazać się kreatywnością i umiejętnością pracy 
zespołowej, także w języku angielskim, gdyż 
w każdej grupie był uczeń z Portugalii bądź 
Łotwy. Zajęcia zostały przygotowane przez 
opiekunów Klubu z Sobkowa: Renatę Sikorę 
i Piotra Zimocha. W czasie gdy uczniowie byli 
zajęci pracą, nauczyciele wzięli udział w warsz-
tatach prowadzonych przez Maję Selan, dyrek-
tora gimnazjum oraz opiekunów Szkolnego 

W dniu 10 października Gimnazjum Publicz-
ne im. Jana Pawła II w Sobkowie odwiedzili 
uczniowie i nauczyciele ze szkół z Portugalii, 
Łotwy a także i z Polski. Wizyta wiązała się z XI 
Międzynarodowym Zjazdem Szkolnych Klubów 
Europejskich, który odbywał się w Sobkowie 
i był organizowany przez Polską Fundację im. 
Roberta Schumana. Goście przybyli na zapro-
szenie dyrektora Gimnazjum Stanisława Osow-
skiego oraz Szkolnego Klubu Europejskiego 
„Europa Ojczyzn”, który działa na terenie gim-
nazjum. Z Łotwy przybyli: Andžejs Začiņajevs, 
Inga Reimane, Sarmīte Savicka, Renāte Rum-
biņa wraz z uczniami: Anną, Alise i Antonem. 
Przyjechali oni z łotewskich miast Dyneburga, 
Kuldīgi i Ādaži. Porugalię oraz portugalskie mia-
sta: Cubę, Vidigueirę oraz Alvito reprezentowa-
li: Carla Aleixo, Carlos Vargens, Zélia Barreto, 
Fernanda Canelas oraz ich uczennice: Maria, 
Luise, Matilde. Ze strony polskiej w gimna-
zjum zjawili się Anna Jasińska-Olejnik (Zespół 
Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu) 
z uczennicą Sylwią, Przemysław Ziółkowski (Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Kluczborku) z uczennicą 
Kamilą, oraz Julia, uczennica I Liceum Ogól-
nokształcące im. S. Żeromskiego w Kielcach. 
W zorganizowaniu spotkania pomagały także 

Goście z Portugalii i Łotwy
w Gimnazjum w Sobkowie

11 listopada to dla Polaków jedna z naj-
ważniejszych dat w  kalendarzu, właśnie 
w tym dniu obchodzimy Narodowe Święto 
Niepodległości.

10 listopada 2016 roku w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Miąsowej odbyła się 
akademia z okazji 98 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Uroczystość 
po raz pierwszy miała miejsce pod Krzyżem 
Rocznicowym, ufundowanym przez nauczy-
cieli i uczniów dawnej Szkoły Powszechnej 

w Miąsowej, dla uczczenia 10. rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Polskę. 

Podczas akademii przypomniane zostały 
123 lata niewoli Polski, które odzwierciedle-
nie znalazły w pieśniach i wierszach o treści 
patriotycznej. 

Okolicznościową wiązankę w biało-czerwonych 
barwach, w imieniu całej społeczności szkolnej, 
złożyła dyrekcja szkoły wraz z uczniami.

11 listopada
Dzisiaj wielka jest rocznica
jedenasty listopada!...
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.

Ludwik Wiszniewski
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i ks. Jerzego Popiełuszki. Przy pomniku dzi-
ka wysłuchali krótkiej opowieści o założeniu 
Kielc, a przy kieleckiej katedrze odwiedzili 
grób Bartosza Głowackiego po czym przeszli 
miejskim parkiem.

Finałowym punktem wyjazdu był udział 
w przedstawieniu „Janko Muzykant Modern” 
organizowanym przez Studio Teatralno-Mu-
zyczne państwa Doroty i  Artura Anyżów. 
Projekt w  ramach Świętokrzyskiej Akade-
mii Edukacji Kulturowej był realizowany we 
współpracy z Zespołem Placówek Oświa-
towych w Oblęgorku, Pałacykiem Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku, Gminnym Ośrod-
kiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie 
oraz Rodzinnym Domem Dziecka nr 4 w Da-
leszycach. Podczas godzinnego spektaklu – 
na który składały się elementy dramy, recy-
tacji, ale też tańca i śpiewu – młodzi aktorzy 
zabrali widzów w świat postaci stworzonych 
przez Henryka Sienkiewicza. Przedstawienie, 
a zwłaszcza jego nowoczesna i przystępna 
dla młodych widzów koncepcja, z pewnością 
zachęcą uczniów naszych szkół do sięgnięcia 
po dzieła Henryka Sienkiewicza. 

Piotr Zimoch
Paulina Chatys

Pierwszym punktem wyjazdu była wizy-
ta w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. 
Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział 
w  warsztatach dotyczących archeologii. 
W czasie godzinnej sesji obejrzeli wiele ekspo-
natów archeologicznych z terenu Kielc i oko-

lic, także tych bliskich naszej małej ojczyźnie. 
Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudził 
krzemienny nóż odnaleziony w miejscowości 
Mokrsko Dolne, który od kilku lat znajduje 
się wśród eksponatów Muzeum Narodowego 
w Kielcach. Potem był czas na zajęcia prak-
tyczne, podczas których młodzi archeolodzy 
musieli samodzielnie wykopać różne artefakty 
w piasku, a następnie w fachowy sposób je 
udokumentować. Gimnazjaliści z kolei uczest-
niczyli w warsztacie „Kulturalny hamburger”, 
podczas którego zapoznali się z różnymi prze-
jawami kultury masowej i ich wpływem na 
nasze codzienne życie. 

Po zajęciach odbył się krótki spacer po Kiel-
cach – uczniowie zobaczyli Kieleckie Cen-
trum Kultury, pomniki Henryka Sienkiewicza 

Edukacyjno-kulturalny wyjazd do Kielc
W dniu 28 października odbył się wy-

jazd do Kielc, w którym uczestniczyli 
uczniowie klas pierwszych Gimnazjum 
Publicznego im. Jana Pawła II w Sob-
kowie oraz klas piątej i szóstej Zespołu 
Placówek Oświatowych w Mokrsku Dol-
nym wraz z opiekunami: Wiesławą Ra-
decką, Kamilą Tkacz, Łucją Wieczorek, 
Pauliną Chatys i Piotrem Zimochem.

W ramach programu „Bezpieczna i przyja-
zna szkoła” Zespół Placówek Oświatowych 
w Miąsowej podjął kolejne działania mające 
na celu promowanie zasad zdrowego żywie-
nia wśród dzieci i młodzieży. 

W Gospodarstwie Rybackim „Biała Nida”
4 listopada 2016 roku grupa uczniów gim-

nazjum wraz z opiekunami dyrektorem szko-
ły Januszem Bętkowskim oraz nauczycielka-
mi Małgorzatą Malmur i Magdaleną Pakułą 
uczestniczyła w wyjeździe do Gospodarstwa 
Rybackiego „Biała Nida” w Karsznicach. Go-

spodarstwo prowadzi działalność w zakresie 
chowu i hodowli ryb, specjalizuje się zwłasz-
cza w hodowli pstrągów. Wyjazd odbył się 
na zaproszenie właściciela Wojciecha Sędka. 
Uczniowie zapoznali się z nowoczesną tech-
nologią niezbędną do hodowli, mogli zoba-
czyć różne gatunki ryb hodowanych w wo-
dach słodkich.  Gospodarstwo „Biała Nida” 
to miejsce, gdzie nie tylko można łowić ryby, 
ale również wypocząć na łonie natury.

Prelekcja „Najnowsze trendy żywieniowe”
We wtorek, 8 listopada uczniowie klas 

pierwszych gimnazjum uczestniczyli w spo-
tkaniu z dietetykiem, Jolantą Gałką z Zespo-
łu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach. 

Pani dietetyk przygotowała wykład połączony 
z prezentacją multimedialną na temat zasad 
zdrowego odżywiania. Zwróciła też uwagę 
na znaczenie aktywności fizycznej w życiu 
każdego młodego człowieka, zaprezentowała 
również i omówiła piramidę zdrowego żywie-
nia. Na spotkaniu prowadząca przekazała 
wiele cennych informacji na temat najnow-
szych trendów żywieniowych, chorób zwią-
zanych z niewłaściwym odżywianiem i naj-
częstszych przyczyny nadwagi i otyłości oraz 
sposobach zapobiegania im. Spotkanie było 
dla młodzieży okazją do zweryfikowania wła-
snej wiedzy na temat zdrowego trybu życia 
i zasad właściwego żywienia.

Z jak zdrowie
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„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat…” 
– pod takim hasłem odbyły się w dniach 4–7 
października V Spotkania z Kinem o Żydow-
skich Wątkach im. Andrzeja Koziei. Jak co 
roku grupa uczniów z Gimnazjum Publicznego 
im. Jana Pawła II wraz z dyrektorem S. Osow-
skim i nauczycielką D. Gryń wzięła udział 
w przeglądzie. 7 października w Domu Kultury 
w Chmielniku obejrzeliśmy film „Sprawiedliwy” 
w reżyserii Michała Szczerbica, który przybliżył 
historię Polaków, ratujących Żydów, szczegól-
nie dzieci żydowskie od zagłady hitlerowskiej. 

Oglądając, niejednemu z nas łza zakręciła się 
w oku. Kolejnym punktem naszej historycz-
nej przygody było spotkanie ze Zbigniewem 
Walerysiem – aktorem filmu „Sprawiedliwy”. 
Połączone ono zostało z zabawami aktorskimi 
i elementami warsztatów. Dotyczyły one emisji 
głosu. Całość bardzo ciekawego spotkania po-
prowadził Jarosław Skulski, który przypomniał 
sylwetkę Andrzeja Koziei oraz w profesjonalny 
sposób przeprowadził wywiad z gościem. Bo-
gatsi o nową wiedzę i doświadczenia wrócili-
śmy do domu. Do zobaczenia za rok.

im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. W spo-
tkaniu uczestniczyła nauczycielka języka 
polskiego i historii, Paulina Chatys. Goście 
przybyli na zaproszenie nauczyciela języka 
angielskiego – Piotra Zimocha.

Zajęcia rozpoczęły się od zaprezentowania 
przez wolontariuszki filmów w  języku an-
gielskim na temat swoich krajów: Chorwacji 
i Ukrainy, o których także krótko opowiedzia-
ły. Następnie uczniowie wzięli udział w kilku 
zabawach i grach, w czasie których mogli 
poćwiczyć spostrzegawczość a także posłu-
giwanie się językiem angielskim. Spotkanie 
zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

Piotr Zimoch

W dniu 11 października 2016 r. Szkołę 
Podstawową w Mokrsku Dolnym odwiedziły 
wolontariuszki z Fundacji Schumana: Mag-
dalena Rezo z Chorwacji oraz Maria Titova 

z Ukrainy. Towarzyszyli im nauczycielka języ-
ka polskiego Anna Jasińska-Olejnik z Zespo-
łu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wie-
luniu oraz Michał Dziewięcki, uczeń I Liceum 

Wolontariuszki z Fundacji Schumana 
w Szkole Podstawowej w Mokrsku Dolnym

Gimnazjaliści w Chmielniku

Ustawa o świadczeniach rodzinnych i ustawa 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
przewidują, że świadczenia rodzinne i świad-
czenie wychowawcze nie będą przysługiwać, 
jeżeli rodzinie przysługują za granicą świad-
czenia o podobnym charakterze, za wyjątkiem 
sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy przewidują inaczej. Rodzice składający 
wniosek o przyznanie świadczeń są zobowią-
zani do informowania o każdej zmianie mają-
cej wpływ na prawo do tych świadczeń, w tym 
również o zmianie miejsca zamieszkania.

Działania te wynikają z  zakazu kumulacji 
świadczeń o charakterze rodzinnym przewidzia-
nych w przepisach unijnych. Zgodnie z ww. za-
sadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocze-
śnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch 
państwach członkowskich, jednak otrzyma naj-
wyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzia-
ną w ustawodawstwie jednego z tych państw 
(z reguły właściwym do wypłaty świadczeń jest 
to państwo, w którym wykonywana jest praca). 
Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE 
i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, 
tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszał-
ków województw w Polsce. Marszałek zaś prze-
kazuje te informacje do właściwej gminy.

Mechanizm koordynacji świadczeń o cha-
rakterze rodzinnym w  ramach przepisów 
o koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego nie jest rozwiązaniem nowym. Funk-
cjonuje już od dnia wejścia Polski do UE, tj. 

od ponad 11 lat i skutecznie zapobiega jedno-
czesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń 
o charakterze rodzinnym na te same dzieci 
w dwóch państwach w tym samym okresie.

W  przypadku, gdy osoba ubiega się 
o  świadczenia o  charakterze rodzinnym 
w  państwie członkowskim UE, EOG lub 
Szwajcarii, instytucja właściwa w tym pań-
stwie zwraca się z zapytaniem dotyczącym 
m.in. pobierania polskich świadczeń do in-
stytucji w Polsce. Taka sama procedura jest 
podejmowana przez polskie instytucje wła-
ściwe w sytuacji, gdy w Polsce został złożo-
ny wniosek, a członek rodziny przebywa lub 
pracuje w innym państwie UE. Informacje 
dotyczące pobierania świadczeń o charak-
terze rodzinnym w innym państwie wymie-

niane są pomiędzy instytucjami za pomocą 
standardowych dokumentów unijnych.

Co to jest koordynacja systemów zabez-
pieczenia społecznego?

To mechanizm, który zapobiega jednocze-
snemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń 
o charakterze rodzinnym na te same dzieci 
w dwóch państwach w tym samym okresie. 

Świadczenie wychowawcze („500+”) 
wchodzi w zakres klasycznej definicji świad-
czeń rodzinnych, koordynowanych w ramach 
Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii.

Świadczenia rodzinne i Rodzina „500 plus”
a praca za granicą
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i Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii w gminie Sobków.

W sobotę 22 października na terenie Ze-
społu Placówek Oświatowych w Miąsowej 
odbył się „Bieg po zdrowie”, organizowany 
w ramach Rządowego Programu „Bezpiecz-
na i przyjazna szkoła”, w którym udział wzię-
ło około 50 uczestników. 

Celem programu jest kształtowanie postaw 
prozdrowotnych i prospołecznych poprzez 
promowanie zasad zdrowego żywienia oraz 
aktywnego stylu życia wśród uczniów, we 
współpracy z rodzicami i środowiskiem lokal-
nym. Zadanie projektowe „Bieg po zdrowie” 
pogłębiło wiedzę uczniów i rodziców o ko-
rzyściach płynących z aktywnego spędzania 
wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Uczestnicy biegu zostali podzieleni na 4 ka-
tegorie wiekowe, osobną grupę uczestników 
stanowiła społeczność lokalna. Za pierwsze 
trzy miejsca, w każdej kategorii wiekowej, 
uczestnicy otrzymali medale oraz dyplomy, 

natomiast zdobywcy pierwszych miejsc zo-
stali nagrodzeni pucharami dyrektora Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Miąsowej.

Po zakończonym biegu zawodnicy otrzymali 
regenerujący poczęstunek. Organizatorem im-
prezy była dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu 
Placówek Oświatowych w Miąsowej. 

Duże podziękowania należą się rodzicom, 
którzy aktywnie włączyli się w realizację pro-
jektu i wzięli udział w biegu.

Serdecznie gratulujemy i  dziękujemy 
wszystkim za udział.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
działań profilaktycznych Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w gminie Sobków na rok 2016 we wszystkich 
Szkołach Podstawowych i Gimnazjach prze-
prowadzono spektakle teatralne, które pre-
zentował Teatr KURTYNA z Krakowa. Aktorzy 
w formie widowiska pokazują problemy nad-
używania alkoholu, narkotyków i dopalaczy, 
włączając w treść programu dzieci szkolne. 

Organizatorem spektakli, które cieszą się 
od lat dobrą opinią jest wójt gminy Sobków 

Teatr KURTYNA w gminie Sobków

Impreza integracyjna w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Miąsowej ze zdro-
wiem w roli głównej.

Bieg po zdrowie
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wał prezes Zwiazku Nauczycielstwa Polskie-
go pan Sławomir Broniarz.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów w pracy.

21 października 2016 roku w Domu Rze-
miosła w Kielcach odbyła się uroczystość 
wręczenia Medali Komisji Edukacji Naro-
dowej nauczycielom z terenu województwa 
świętokrzyskiego, dla których o nadanie tego 
odznaczenia wystąpili prezesi ZNP.

W gronie wyróżnionych znalazły się cztery 
nauczycielki pracujące w placówkach oświa-
towych z terenu gminy Sobków.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
nadawanym za szczególne zasługi dla oświa-
ty i wychowania uhonorowane zostały:
• Małgorzata Banaszek z Gimnazjum Pu-

blicznego w Sobkowie
• Bożena Chuda z  Zespołu Placówek 

Oświatowych w Korytnicy
• Elżbieta Fatyga ze Szkoły Podstawowej 

w Sokołowie Dolnym

• Agata Twardowska z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Brzegach.

Nagrody wręczyła wicekurator oświaty Re-
nata Rabczyńska. Odznaczonym pogratulo-

Medale Komisji Edukacji Narodowej

z naszej gminy, dwa gospodarstwa agrotury-
styczne oraz jedno Koło Gospodyń Wiejskich, 
z czego najwyższą lokatę zajął rolnik z Brze-
gów – Tomasz Krzywda, który osiągnął drugą 
pozycję w województwie i pierwszą w powie-
cie oraz KGW Staniowice, które uplasowa-
ło się na szóstym miejscu w województwie 
i pierwszym w powiecie. Dwa lata temu tj. 
w 2014 r., w tym samym plebiscycie decy-
zją czytelników oraz Kapituły Konkursowej 
– Koło Gospodyń Wiejskich z Korytnicy osią-
gnęło tytuł „Najlepsze Koło Gospodyń Wiej-
skich w województwie świętokrzyskim”.

Jak informowaliśmy w sierpniowym nume-
rze „Głosu Sobkowa” plebiscyt pod nazwą 
„Rolnik Roku 2016” „Najlepsze Koło Gospo-
dyń i Gospodarzy Wiejskich” oraz „Najlep-
szy Agrobiznes” organizowany jest corocznie 
przez redakcję „Echa Dnia” jednak w tym 
roku w nieco zmienionej formule, gdyż kate-
goria „agrobiznes” została podzielona na dwie 
równorzędne kategorie: Produkcja i Gospo-
darstwo Agroturystyczne. W bieżącym roku 
do udziału w plebiscycie z własnej inicjatywy 
zgłosiło się Gospodarstwo Agroturystyczne 
Państwa Lisów z Nowych Kotlic oraz Gospo-
darstwo Agroturystyczne Państwa Pyczków 
z Sokołowa Górnego. W dniu 4 listopada mia-
ło miejsce podsumowanie tegorocznej edycji, 
podczas której odbyła się gala finałowa w hali 
Targów Kielce. Miło nam poinformować, że 
zwycięzcą tegorocznego plebiscytu w kategorii 
Gospodarstwo Agroturystyczne został „Dwo-

rek pod lipą” z Nowych Kotlic, zdobywając 
tytuł Gospodarstwa Agroturystycznego 2016 
w województwie świętokrzyskim, w plebi-
scycie „Echa Dnia”. O werdykcie decydowały 
głosy czytelników i Kapituły, przeliczone na 
punkty i zsumowane w systemie pół na pół. 
„Dworek pod lipą” zyskuje sympatię turystów 
mnogością oferowanych atrakcji 
– od kajaków, przez place zabaw 
i tereny wypoczynkowe, po boiska 
sportowe, gdzie można wspaniale 
spędzić czas, pooddychać świe-
żym powietrzem. Gratulujemy 
zwycięzcom, życząc pomyślności 
w ich pracy.

Gmina Sobków ma już znaczne 
osiągnięcia w tym plebiscycie, or-
ganizowanym w tym roku po raz 
szósty. W ubiegłym roku wzięło 
w  nim udział dwóch rolników 

„Dworek pod lipą” z tytułem 
Gospodarstwa Agroturystycznego 2016
w województwie świętokrzyskim
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Zakup samochodu możliwy był dzięki środ-
kom finansowym zabezpieczonym w budże-
cie gminy Sobków (dotacji celowej) 300 000 
zł – dzięki przychylności wójta gminy Sob-
ków Tadeusza Domińczaka i Rady Gminy 
w Sobkowie, środkom z Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego – 120 000 zł, środ-
kom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – 194 000 zł i środkom otrzy-
manym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
poprzez Oddział Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Kielcach – 133 000 zł. Ogółem 
na samochód zgodnie z pismem Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP było prze-
znaczone 747 000 zł.

Samochód został zakupiony w drodze prze-
targu od firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalne 
Sp. z o.o. z Bielska Białej i ostatecznie kosz-
tował 742 059 zł.

Zakupiony pojazd przystosowany jest do 
bezpośredniego prowadzenia akcji ratowni-
czych i współdziałania z innymi jednostkami 
specjalnymi. Posiada nowoczesną, cztero- 
drzwiową kabinę z 6 miejscami, wyposa-
żonymi w pasy bezpieczeństwa dla załogi. 
Wnętrze kabiny jest wyciszone i wyposażone 
w układ ogrzewania i wentylacji. Duża moc 
silnika 280 KM zapewnia dobrą dynamikę 
pojazdu, a budowa nadwozia umożliwia funk-
cjonalne rozmieszczenie osprzętu. Przedział 
sprzętowy mieści wyposażenie zgodnie z obo-

wiązującą normą PN EN 
1846-1 dla średniego 
samochodu ratowniczo-
gaśniczego, na którym 
zabudowany jest zbior-
nik wody o pojemności 
3500 litrów i 350 litrów 
środka pianotwórczego. 
Zbiornik wykonany zo-
stał z materiału odpornego na korozję i cha-
rakteryzuje się wysokimi własnościami wy-
trzymałościowymi oraz wysoką odpornością 
chemiczną. Układ wodno-pianowy wyposażo-
ny jest w autopompę dwuzakresową GODIVA 
P2A 2010 o wydajności nominalnej 2723 
l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i 463  l/min 
przy ciśnieniu 4 MPa bar dla ssania geodezyj-
nego z głębokości 1,5 m, napędzaną od sil-
nika poprzez przystawkę odbioru mocy i wał 
przegubu. 

Samochód posiada także wysokociśnienio-
wą wodno-pianową linię szybkiego natarcia 
o długości 60 m na zwijadle. Nowoczesne 
rozwiązania konstrukcyjne, uniwersalne 
i trwałe wykonanie, zastosowanie najnowsze-
go wyposażenia pozwolą na długoletnie i nie-
zawodne korzystanie z samochodu. 

Zakup fabrycznie nowego średniego samo-
chodu IVECO EUROCARGO zapewne przy-
czyni sie do tego, że członkowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Sobkowie będą mogli 
sprawniej, bezpieczniej i skuteczniej nieść 

pomoc mieszkańcom naszej gminy będącym 
w potrzebie.

W  związku z  zakupem nowego pojazdu 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sobkowie prze-
kazała dotychczas użytkowany samochód 
specjalny-pożarniczy marki Jelcz dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Sokołowie Górnym.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
dla OSP w Sobkowie
Jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Sobkowie od 19 października 2016 roku 
ma w posiadaniu nowocześnie wyposażony średni samochód ra-
towniczo-gaśniczy IVECO EUROCARGO ML 150E28WS z funk-
cją ratownictwa ekologicznego i chemicznego z napędem 4x4, 
który odpowiada Polskiej Normie PN-EN 1846-M-2-6-2500 
i normie emisji spalin Euro 6.


