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OKSZA

N

a
XVII Sesji Rady Gminy radni
podjęli
u c h w a ł y
w
spr awi e
przystąpienia
Gminy do stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Działania PROMENADA S
12 obejmującej gminy: Rejowiec,
Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze,
Chełm i miasto Rejowiec Fabryczny.
LGD ma za zadanie pobudzenie aktywności mieszkańców
w celu
zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich, ochrony i promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturalnych, turystyki oraz popularyzacji i rozwoju
produkcji wyrobów regionalnych.
Będzie opiniować wnioski składane
do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i do programu LIDER.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
***

- w sprawie utworzenia spółki pn.
„BIOENERGETYKA REJOWIECKA spółka z. o. o.” wspólnie z gminą
Rejowiec Fabryczny i miastem Rejowiec Fabryczny. Utworzenie spółki
stwarza szansę rozpoczęcia produkcji
energii elektrycznej i ciepła na bazie
zielonki z kukurydzy. Rolnicy będą
mieli możliwość zawarcia umowy
kontraktacyjnej z zapewnieniem zbytu kukurydzy po korzystnych cenach,
jak też pozyskania sprzętu potrzebnego do uprawy. Otrzymają również
gwarancję udziału w zyskach. W/ w
produkcja to tańsza energia dla Rejowca i ciepło do ogrzewania.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
***

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych. Majątek nieruchomy znajdujący się w jego użytkowaniu przechodzi pod zarząd Wójta i zostanie zagospodarowany na zasadach obowiązujących w gospodarowaniu gminnym
zasobem nieruchomości. Uchwała
- w sprawie strategii Rozwoju Gminy przyjęta 13 głosami „ za”, 2 głosy
Rejowiec na lata 2008 – 2015. Posia- wstrzymujące się.
danie aktualnej strategii Rozwoju
***
wraz z wynikającym z niej Wieloletnim Planem Inwestycyjnym ( WPI ) - w sprawie likwidacji zakładu bupozwoli na ubieganie się o środki dżetowego – Zakładu Usług Komufinansowe z Regionalnego Programu nalnych. Majątek nieruchomy znajduOperacyjnego ( RPO ) woj. lubelskie- jący się w jego użytkowaniu przechogo na lata 2007 – 2013. Uchwała dzi pod zarząd Wójta i zostanie zagoprzyjęta jednogłośnie.
spodarowany na zasadach obowiązujących w gospodarowaniu gminnym
***
-

zasobem nieruchomości. Uchwała
przyjęta 13 głosami „ za”, 2 głosy
wstrzymujące się.
***
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Maryninie. Wcześniej
odbyło się zebranie rodziców
uczniów tej szkoły i nauczycieli
z udziałem Wójta T. Górskiego,
Przew. Rady A. Bukraby i radnych I.
Jędruszczak, J. Danielczuk, M. Kościa.Uchwała przyjęta 14 głosami „
za”, 1 głos wstrzymujący się.
***
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. 4 Brygady Wojska Polskiego w Zawadówce, uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej
w Leonowie. W Zawadówce odbyły
się dwa zebrania mieszkańców
z Wójtem, Przew. Rady i radnymi,
w trakcie których nie osiągnięto porozumienia w temacie racjonalnej sieci
szkół w gminie. Po wszechstronnej
analizie na dwu wspólnych posiedzeniach wszystkich Komisji Rady ( 12
lutego z udziałem 13 radnych, 18
lutego z udziałem 12 radnych ). Rada
uznała za celowe pozostawienie
Szkoły w Leonowie odległej od Zawadówki 2, 8 km. Uchwała przyjęta13 głosami „ za” , 2 głosy przeciw.

Janina Danielczuk

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec https://
portal.rejowiec.bip-gov.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Aleksandrii Niedziałowskiej - działka nr 154.

.OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec https://portal.rejowiec.bip-gov.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej
w Zawadówce - działka nr 60.
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OKSZA
( słownie: jeden milion czterysta tysięcy zł. ) i rozchody budżetu w kwocie 1. 680. 676 zł. ( słownie: jeden
milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy
sześćset siedemdziesiąt sześć zł. ).
Określa się dochody budżetu Nadwyżkę
budżetu gminy w kwocie
gminy w kwocie 14. 660. 916 zł.
280.
676
zł.
przeznacza się na spłatę
( słownie: czternaście milionów
rat kredytów i pożyczek.
sześćset sześćdziesiąt tysięcy dzie***
więćset szesnaście zł. ) z tego :
dochody bieżące 14. 389. 416 zł.
Tworzy się rezerwy:
dochody majątkowe 271. 500 zł.
ogólną w kwocie 130. 000 zł( słoww tym – dotacje celowe na realizację nie: sto trzydzieści tysięcy zł. )
zadań z zakresu administracji rządo- celową w kwocie 60. 000 zł. z przewej i innych zadań zleconych gminie znaczeniem na realizację zadań w
ustawami w kwocie 2. 389. 571 zł.
zakresie zarządzania kryzysowego.
( słownie: dwa miliony trzysta osiem***
dziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden zł. )
Wydatki na zadania inwestydochody z tytułu wydawania zezwo- cyjne nie objęte wieloletnimi prograleń na sprzedaż napojów alkoholomami inwestycyjnymi 1 080. 000 zł.
wych, w kwocie
( słownie: jeden milion osiemdziesiąt
tysięcy zł. ) w tym:
60. 000 zł. ( słownie: sześćdziesiąt
tysięcy zł. )
wykup działek pod zbiornik retencyjny – 10. 000 zł
***
systemu oczyszczania ścieOkreśla się wydatki budżetu budowa
ków – 280. 000 zł.
gminy w kwocie 14. 380. 240 zł.
( słownie: czternaście milionów trzy- budowa cmentarza – 20. 000 zł.
sta osiemdziesiąt tysięcy dwieście modernizacja dróg gminnych –
300. 000 zł.
czterdzieści zł. ) z tego:
informatyzacja gminy – 50. 000 zł
wydatki bieżące 13. 300. 240 zł.
( słownie: trzynaście milionów trzysta budowa sali gimnastycznej przy ZSP
tysięcy dwieście czterdzieści zł. )
– 420. 000 zł. ( w tym 150. 000
wydatki majątkowe 1. 080. 000 zł.
dof. Min. Skarbu )
( słownie: jeden milion osiemdziesiąt
***
tysięcy zł.)
Określa się plan dochodów
w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zada- własnych jednostek budżetowych
nia zlecone gminie ustawami w kwo- w kwocie 307. 300. 00 zł. oraz wycie 2. 389. 571 zł. ( słownie: dwa mi- datków w kwocie 307. 300. 00 zł.
liony trzysta osiemdziesiąt dziewięć ( słownie: trzysta siedem tysięcy trzytysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden sta zł. ), ( dotyczy żywienia w stołówkach i internatach )
zł. )
***
wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania
Określa się plan przychodów
problemów alkoholowych w kwocie
zakładu budżetowego w kwocie 984.
45. 000 zł. ( słownie: czterdzieści
100. 00 zł. oraz plan wydatków w
pięć tysięcy zł. )
kwocie 994. 100. 00 zł. ( słownie:
wydatki na realizację zadań określo- dziewięćset osiemdziesiąt cztery tynych w programie przeciwdziałania
siące sto zł. )
narkomanii w kwocie 15. 000 zł.
***
( słownie: piętnaście tysięcy zł. )
Plan przychodów Gminnego
***
Funduszu Ochrony Środowiska i GoOkreśla się przychody bu- spodarki Wodnej to kwota 20. 000 zł.
dżetu gminy w kwocie 1. 400. 000 zł. oraz wydatki w tej samej kwocie.

Budżet gminy
na 2008 r.
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***

Dotacja dla gminnych instytucji kultury to kwota 400. 000 zł.
( słownie: czterysta tysięcy zł. ) w
tym:
Gminny Dom Kultury – 250. 000 zł.
Biblioteka Gminna - 150. 000 zł.
Dotacje na cele publiczne
związane z realizacją zadań gminy
udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu—40. 000 zł
***
Upoważnia się Wójta do:
dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działań klasyfikacji
budżetowej i przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków w ramach
klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy
z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń
osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków
majątkowych
***

Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym
w kwocie 1. 200. 000 zł. ( słownie:
jeden milion dwieście tysięcy zł. )
***

Limit zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie
ich sumę nie może przekroczyć kwoty 2. 600. 000 zł. ( słownie: dwa miliony sześćset tysięcy zł. )
***

Upoważnia się Wójta do
zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku
2009 jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania gminy i termin
zapłaty upływa w roku 2009. Określa
się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w
wysokości 2.000. 000 zł. ( słownie
dwa miliony zł).
Skarbnik UG

Renata Słomczyńska

OKSZA

Refleksje nie tylko okołobudżetowe
Janina Danielczuk: Budżet został przyjęty zdecydowaną większością głosów – 12 „za”, 1 „ przeciw”, 2 „ wstrzymujące się”. Opozycja zarzuca, że jest on bierny i pasywny. Celowo pomijam trzeci przymiotnik, który na twarzy
radnych wywołał uśmiech. Jak Pan to skomentuje?
Tadeusz Górski: Absolutnie nie zgadzam się z takim stwierdzeniem. Na pewno sytuacja finansowa gminy nie jest
taka, jak byśmy sobie życzyli. Jednak i nie taka, że należy tylko narzekać i krytykować wszystko bez wyjątku. Na
inwestycje są zaplanowane pieniądze w kwocie 1. 080. 000 zł. ( słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy zł. ).
Drogi, oczyszczanie ścieków, cmentarz, sala gimnastyczna, informatyzacja gminy z szerokopasmowym internetem,
który ułatwi bezpłatny dostęp do internetu zainteresowanym mieszkańcom gminy w promieniu 3 km. – to jest zapisane w budżecie.
J. D. Ciągle istnieje szansa na pozyskanie pieniędzy do kasy gminnej...
T. G. Na pewno jakieś kwoty pozyskamy. Gmina systematycznie składa wnioski do różnych funduszy zarówno na
w/ w inwestycje i nie tylko.
J. D. Jak ocenia Pan atmosferę na Sesjach Rady Gminy?
T. G. Nie jest budująca. Naprawdę czasami aż trudno zrozumieć postępowanie niektórych radnych, gdy na siłę próbują doszukiwać się – przede wszystkim u mnie, ale i u wielu pozostałych osób – takich błędów, o których nie może
Każdy zasługi.
jubilat otrzymał
rąk Wójta specjalny
medal się mylił ) że tak będzie
być mowy. Mało tego, sobie przypisują wszelakie
Mogęz domniemywać
( obym
przez całą kadencję; że cały czas będzie wyznawana zasada „ im gorzej dla innych, tym lepiej dla mnie”. Ja cały czas
uważam, że merytoryczna dyskusja jest potrzebna, wręcz wskazana. W wyniku mądrej, lecz obiektywnej wymiany
poglądów rodzą się dobre rozwiązania, a takie są nam potrzebne.
Czasem zastanawiam się, skąd bierze się taki stosunek do mnie – czy wynika on z charakteru osoby krytykującej,
czy z niewiedzy, a może ze złośliwości lub po prostu – jest to początek kampanii wyborczej.
J. D. Dziękuje za rozmowę
Janina Danielczuk

placówek oświatowych, segregowania odpadów stałych i projektu budżetu z mieszkańcami Leonowa
w sprawie funkcjonowania placówek
XVII Sesja Rady Gminy od- oświatowych;
była się 27 lutego 2008 r. z udziałem - z orkiestrą dętą i kapelą; z radnymi
15 radnych oraz zaproszonych gości i rolnikami z terenu dwu gmin rejow osobach Wójta T. Górskiego,
wieckich (Rejowiec i Rejowiec FaSkarbnika Urzędu Gminy R. Słombryczny) w trakcie szkolenia zorganiczyńskiej oraz pracowników Urzędu zowanego przez Lubelską Izbę RolniGminy, obecność których była nieczą w ZSP;
zbędna ze względu na omawiane te- z Panem Gębskim prezesem MEmaty. Licznie przybyli mieszkańcy
BLOTAPU w sprawie rozpoczęcia
Zawadówki wspierani przez kombadziałalności w Zawadówce, deklaracji
tantów, nie zabrakło mieszkańców
podatkowej za grudzień 2007 i podatLeonowa. Ich obecność wynikała
ku za styczeń i luty 2008;
z podejmowania przez Radę Gminy
- z Panią Wojewodą i KSC
uchwał w sprawie urealnienia sieci
placówek oświatowych i koniecznoWójt Górski wyjeżdżał do
ści likwidacji małych szkół.
Warszawy w sprawie Bioenergetyki
Wójt złożył Radzie sprawozdanie ze Rejowieckiej; do Lublina ( ANR )
swojej działalności w okresie między- w sprawie kanalizacji, do Ministra
sesyjnym. Uczestniczył w wielu spo- Ochrony Środowiska, do Józefowa k/
Otwocka na szkolenie Wójtów. Brał
tkaniach:
udział w spotkaniu organizacyjnym
- z dyrektorami szkół w sprawie prow starostwie chełmskim, w konferenjektu budżetu i funkcjonowania
cji dotyczącej pilotażowego wdrożeoświaty na terenie gminy; z miesznia dwóch elektrogazowni, nad któkańcami Zawadówki – dwukrotnie
rym patronat przyjął Wicepremier
w sprawie kosztów funkcjonowania

Sesja Rady Gminy
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Waldemar Pawlak; w konwencie
Wójtów w Dorohusku – Strategia
Rozwoju Powiatu.
Wyjeżdżał do Sądu Okręgowego w
Zamościu, w sprawie drogi powiatowej Rejowiec – Łopiennik.
Rada przyjęła sprawozdanie z działalności GOPS – u za 2007 r., które
wcześniej było analizowane na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Obrady Sesji zdominowało podjęcie
wielu uchwał ( szczegóły na s. 3 )
poprzedzone długą dyskusją.
Pierwsza z nich dotyczyła uchwalenia
Budżetu Gminy na 2008 r. W przewidzianym ustawowo czasie radni
otrzymali wcześniej Projekt Budżetu,
a następnie Budżet Gminy na 2008 r.,
po czym był on dwukrotnie analizowany na wspólnym posiedzeniu
wszystkich Komisji Rady z udziałem
– 12 i – 13 radnych. Wówczas pozytywną opinię wyraziło 10 radnych, 3
osoby wstrzymały się od głosu.
Ciąg dalszy artykułu na stronie 6

OKSZA
c. d. ze str. 5

Podczas głosowania na sesji Budżet
poparło 12 radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu, 1 osoba była przeciwna (szczegóły dotyczące budżetu
na str. 4).
Rada przyjęła plany pracy Rady Gminy i poszczególnych Komisji Rady,
które wcześniej były zaopiniowane na
posiedzeniu Komisji. Wyraziła też
zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy,
uwzględniając wniosek mieszkańców
osiedla w Zawadówce; również na
zbycie dwu nieruchomości stanowiących własność gminy – jedna to położona w Rejowcu 19 – arowa działka
zabudowana remizą strażacką, druga
w Zawadówce, to wąski pasek o pow.
2 arów przylegający do Ośrodka
Zdrowia. Rada zrezygnowała z podjęcia uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości o pow. 2, 76 ha stanowiącej
własność gminy położonej w Niedziałowicach Drugich przeznaczonej
na cele gospodarki leśnej.
Przed podjęciem uchwały w sprawie
likwidacji ZUK radni dyskutowali na
wspólnym posiedzeniu wszystkich
Komisji Rady w dniu 12 lutego i
wówczas doszli do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem dla gminy
będzie likwidacja zakładu. Opinię

WYPALANIE
TRAW - COROCZNY
PROBLEM
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U.
Nr 92, poz. 880) wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach,
nieużytkach, w rowach i na pasach
przydrożnych oraz w odległości
mniejszej niż 100 m od nich jest zabronione ( art. 124). W stosunku do
naruszających wyżej wymienione
zasady mogą być stosowane kary
aresztu lub grzywny (art. 131).

Oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zajmą się egzekwowaniem tego prawa
dotyczącego wypalania traw. Rolnicy, którym ARiMR udowodni zabro-

potwierdziło głosowanie na sesji
w tej sprawie.
Najwięcej kontrowersji wywołał kolejny temat dotyczący utworzenia
realnej sieci szkół w gminie. Swoje
argumenty przedstawiały dwie strony
– radni i rodzice oraz w przypadku
Zawadówki – kombatanci. Uchwała
w sprawie likwidacji filii w Maryninie nie budziła zastrzeżeń. Niewielka
i ciągle malejąca liczba uczniów, bardzo wysoki koszt na jednego ucznia –
19. 505. 67 przy średniej w gminie
4993. 45 zł. na ucznia, bliska odległość od Rejowca – to przekonało
i rodziców, którzy w styczniu na zebraniu z udziałem Wójta i części radnych nie wyrażali sprzeciwu.
Dłuższa dyskusja wywiązała się
przed podjęciem uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zawadówce. Po wielu wcześniejszych dogłębnych analizach zdecydowana większość radnych wyraziła opinię, że z dwu małych szkół
w Leonowie i Zawadówce położonych w odległości niespełna 3 km
można utworzyć jedną większą, co
będzie korzystne dla budżetu gminy ,
a dzieciom nie stanie się krzywda.
Poza tym uchroni się miejsca pracy
dla nauczycieli mianowanych. Komisja Oświaty 25 lutego odwiedziła

szkołę w Leonowie i Zawadówce, by
przekonać się, co do stanu obydwu
budynków. Szkoła w Leonowie to
budynek murowany, z własną kotłownią, tańszy w eksploatacji i znajduje się pośrodku wszystkich miejscowości, z których obecnie uczęszczają uczniowie i tych, z których
mogliby uczęszczać w przypadku
likwidacji szkoły w Zawadówce.
Budynek w Zawadówce nie posiada
własnej kotłowni. Ciepło dostarczały
wcześniej Zakłady Drzewne, później
Spółka Hardword Sawmill, a obecnie
Meblotap. Istnieją uzasadnione obawy, że pojawi się konieczność posiadania własnej kotłowni ogrzewającej
szkołę, a to są naprawdę duże koszty.
W listopadzie szkoła została pozbawiona ciepła i trzeba było zawiesić
zajęcia. 14 lutego ponownie pojawił
się problem z ogrzewaniem szkoły,
rozwiązanie którego okazało się niełatwe. Osiągnięto połowiczny kompromis, który nie gwarantuje dostawy
ciepła na przyszłość.
Na interpelacje złożone przez radną
B. Kowalską dotyczące samochodu
Vivaro i drogi powiatowej łączącej
Rejowiec z Łopiennikiem odpowiedzi
udzielił Wójt.
Janina Danielczuk

niony przez Unię Europejską proceder, mogą stracić unijne dopłaty.
Unia Europejska może w związku
z tym zmniejszyć dopłatę dla rolnika,
może ją zawiesić na rok a nawet na
pięć kolejnych lat. Sankcje finansowe
zmuszą rolników do przestrzegania
przepisów wyżej wymienionej ustawy. Pozostawione na łąkach, pastwiskach i nieużytkach rolnych niekoszone trawy, zeschnięte liście i pędy
utrudniają odrastanie nowym roślinom. Rolnicy znaleźli najprostsze dla
nich rozwiązanie tego problemu –
podpalają całe łąki. Z rolniczego
punktu widzenia takie działanie jest
zabiegiem niewłaściwym i powodującym m.in.; obniżenie plonu zielonej
masy, niszczenie mikroorganizmów
(bakterii, grzybów) niezbędnych do
utrzymania równowagi biologicznej
życia w biocenozie łąkowopastwiskowej, niszczenie miejsc lęgo-

wych wielu gatunków owadów, płazów, ptaków i zwierząt, marnowanie
wartościowej paszy.
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Podczas pożarów traw dochodzi ponadto do powstania wielu niebezpiecznych zjawisk:
Od palącego się poszycia gleby zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu,
który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe ( nawet do kilku miesięcy)
i wyjątkowo trudne do ugaszenia.
Ponadto w przypadku gdy zwykła
łąka po pożarze regeneruje się przez
kilka lat to pokłady torfu potrzebują
na to kilka tysięcy lat.
Powiewy wiatru powodują bardzo
szybkie rozprzestrzenianie się pożaru,
który bardzo często przenosi się na
zabudowania mieszkalne, gospodarcze oraz lasy. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek

OKSZA
całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
i życia ludzi.
Powstające podczas pożaru duże zadymienie jest szczególnie groźne dla
osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia
z uwagi na możliwość zaczadzenia,
a ponadto powoduje zmniejszenie
widoczności na drogach co może prowadzić do powstania groźnych
w skutkach kolizji i wypadków dro-

gowych.

Przedstawiając powyższe, należy zwrócić uwagę na fakt, że pożary nieużytków z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków
Straży Pożarnej, które w tym czasie
mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Ponadto koszty takich akcji
( paliwo, środki gaśnicze, amortyza-

cja sprzętu itp.), które ponosi całe
społeczeństwo są znaczne. Jednocześnie, z uwagi na to, że dojazd do
miejsc występowania pożarów traw
jest zazwyczaj utrudniony, bardzo
często dochodzi do uszkodzenia pojazdów gaśniczych co dodatkowo te
koszty zwiększa. W ubiegłym roku
nasi strażacy wyjeżdżali 21 razy do
p a l ąc yc h
s ię
t r a w.
Prezes
OSP
Adam Pastuszak

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Oddział Rejowiec informuje
Od 1 lutego 2008 r. w Ośrodku Doradztwa w Rejowcu, ul. Parkowa 1, w ramach projektu

i zgodnie z umo-

wą
o współpracy z Urzędem Gminy Rejowiec, rozpoczęło swoją działalność Centrum Kształcenia na Odległość
na Wsiach. W Centrum dostępne są bezpłatne szkolenia, kursy e-learningowe, łącznie 50 pakietów edukacyjnych
(zał. Nr 1). Korzystać z usług Centrum mogą wszyscy mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy chcą podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Szkolenia kierowane są
głównie do osób z utrudnionym dostępem do edukacji, osób niepełnosprawnych oraz tych, którym naukę utrudniają
względy czasowe i finansowe. Jak rozpocząć naukę w Centrum? W tym celu każda osoba zainteresowana powinna
udać się do Centrum. Opiekun loguje osobę zainteresowaną na platformie e-learningowej, uczestnik może zapoznać
się z ofertą szkoleniową i sam decyduje w jakim kierunku się będzie kształcił, opiekun dostaje informacje o ukończeniu kursu przez kursanta i terminie egzaminu, na egzamin kursant przychodzi do centrum, kursant zdaje egzamin
w obecności opiekuna centrum, opiekun wręcza kursantowi certyfikat ukończenia kursu online. Po ukończeniu kursu
oraz zdaniu egzaminu online, firma 4system wydaje nieodpłatne zaświadczenia.
Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 15. 00 – 19. 00.
Centrum oferuje także wsparcie doradcy zawodowego poprzez bezpłatną infolinię Projektu 0 800 800 005, każda
osoba zainteresowana może zasięgnąć porady zawodowej. Bliższych informacji na temat programów szkoleń udzielają: Marzena Borkowska—tel. 0 605 821 118 i Ireneusz Król—tel. 0 663 917 144
Aktualnie w Centrum dostępne są następujące kursy:
Język polski, Matematyka, Historia, Chemia, Geografia, Biologia, Fizyka, Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL), Ocena pracowników (cykl
szkoleniowy z zakresu ZZL), Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu
ZZL) System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL), Rekrutacja (cykl
szkoleniowy z zakresu ZZL), Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL),
Język angielski, Podstawy technik komputerowych, Użytkowanie komputerów,
Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych, Grafika menedżerska i prezentacyjna, Usługi w sieciach informatycznych, Opiekunka dziecięca
domowa, Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych.

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy na lata 2008-2015
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rejowiec http://
portal.rejowiec.bip-gov.info.pl zamieszczono projekt Strategii Rozwoju
Gminy Rejowiec na lata 2008-2015. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące treści dokumentu prosimy kierować listownie na adres: Urzędu Gminy w Rejowcu ul. Dąbrowskiego 1, 22-360 Rejowiec lub drogą elektroniczną: sekretariat@gmina.rejowiec.pl.

Za zainteresowanie i owocną współpracę – serdecznie dziękujemy
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Do końca czerwca zostaną uruchomione
następujące kursy:
Język niemiecki, Opiekun osób starszych,
Administracja systemami komputerowymi,
Agent ubezpieczeniowy, Asystent bankowości, Grafik komputerowy, Broker ubezpieczeniowy, Handlowiec, Księgowość, Organizator agrobiznesu, Pracownik administracyjny, BHP, Bezpieczeństwo systemów informatycznych Ochrona danych osobowych,
Prawo zamówień publicznych, Edukacja
zdalna – szkolenia tworzone w systemie elearning, blended learning, Przedstawiciel
handlowy, Sprzedawca, Telemarketer, Zarządzanie projektami, Zawody przyszłości –
nowe formy zatrudnienia, Jak zdobyć
i utrzymać pracę, Kariera – decyduję, planuję, działam, Zostań e-pr@cownikiem, Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja,
Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla Twojego sukcesu, A może samozatrudnienie?

OKSZA

Zespół Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu - łączy ponad sześćdziesięcioletnią tradycję z nowoczesnością starając się zapewnić swoim uczniom ciekawą
ofertę edukacyjną. Szkoła zapewnia dobre warunki nauki i daje możliwości dobrego przygotowania do sprostania wymogom matury na wybranym poziomie jak i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W naszej szkole uczeń i słuchacz nie jest anonimowy i proces dydaktyczno – wychowawczy może być dostosowany do indywidualnych
potrzeb zarówno ucznia jak i słuchacza.
Posiadamy internat z 13 pokojami dwu i trzyosobowymi, wszystkie pokoje są wyposażone
w łącza internetowe. Znajduje się tu też jedno z centrów multimedialnych. Zapewniamy
fachową opiekę i pełne wyżywienie. Pokoje zostały estetycznie wyposażone.
W nadchodzącym roku szkolnym proponujemy uczniom kończącym gimnazjum:
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja: klasa europejska - 1 klasa 25 osobowa z rozszerzonymi przedmiotami: j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie; klasa matematyczno – fizyczna - 1 klasa
25 osobowa z rozszerzonymi przedmiotami: j. angielski, fizyka, matematyka; nauka trwa trzy lata, kończy się zewnętrznym egzaminem maturalnym
Liceum Profilowane w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja o profilu zarządzanie informacją - 1 klasa 25 osobowa z następującymi przedmiotami: wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, gromadzenie informacji, przetwarzanie informacji, upowszechnianie informacji. Nauka trwa trzy lata, kończy się zewnętrznym egzaminem maturalnym.
Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja w zawodzie technik ekonomista - 1 klasa 25
osobowa. Nauka trwa cztery lata, kończy się zewnętrznym egzaminem maturalnym i zewnętrznym egzaminem z potwierdzającym kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem do dyplomu potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
EUROPASS w języku angielskim i polskim.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja klasa wielozawodowa - 1 klasa 25 osobowa z proponowanymi zawodami: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, stolarz, mechanik
pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik,
elektryk. Nauka trwa trzy lata, kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na bazie Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie przez dwa dni w tygodniu.
Szkoła organizuje dojazd na zajęcia.

W nadchodzącym roku szkolnym proponujemy uczniom kończącym szkoły ponadgimnazjalne:
Szkoła Policealna w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja, klasa zawodowa - 1 klasa 25 osobowa z proponowanymi zawodami: technik informatyk, technik rachunkowości, technik obsługi turystycznej, technik turystyki wiejskiej. Nauka trwa dwa lata, kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Więcej informacji o szkole i rekrutacji możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej szkoły
www.zsp.rejowiec.pl oraz uzyskać w czasie dni otwartych, które odbędą się 04 kwietnia 2008 roku w piątek
od godz. 9.00 do 14.00. Serdecznie zapraszamy!!!

Koło Dziennikarskie w ZSP

Już od czterech lat w naszej
szkole działa kółko dziennikarskie,
które powstało z myślą o uczniach,
którzy chcieliby doskonalić swój
warsztat pisarski i redaktorski. Na
zajęciach kształcą oni umiejętności
redagowania tekstów, poznają plusy
i minusy zawodu dziennikarza oraz
werbalne i pozawerbalne sposoby
porozumiewania się. Efektem pracy
koła jest gazetka szkolna „QJON”,
wydawana co dwa miesiące. Uczniowie – dziennikarze piszą interesujące
artykuły dotyczące życia szkolnego
i z największym znawstwem opisują
problemy i zagadnienia dotykające Właśnie tak wygląda okładka „Qjona”
Strona 8

współczesną młodzież. „QJON” to
głos licealistów w sprawach, które ich
dotyczą i interesują.
Nasza gazeta bierze udział w konkursach dziennikarskich, organizowanych przez inne szkoły oraz instytucje. Co roku osiągamy sukcesy w
konkursie „Co w szkole piszczy?”,
organizowanym przez Wyższą Szkołę
Zarządzania i Administracji w Zamościu. Znajdujemy się w gronie najlepszych gazetek szkolnych regionu lubelskiego. Jest to dla nas ogromny
sukces, a zarazem mobilizacja do dalszej, jeszcze bardziej efektywnej pracy. Opiekunem koła jest pani Aneta
Zembrzycka (foto na 3 str okładki).
Redaktorzy Qujona
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2006 roku braliśmy Rejowiec odbył się już tradycyjny
Gminny Dzień Kobiet. Każda z pań
udział w I Międzynarodowym Konzaproszona na ten szczególny dzień
kursie Plastycznym organizowanym
otrzymała kwiat, została też zaproprzez Ministerstwo Edukacji w Mińszona na część artystyczną. Specjalsku i dopiero teraz (2008 r!) otrzynie dla nich zagrała Orkiestra Dęta
maliśmy dyplomy i katalogi dla dziez Rejowca, wystąpiło Przedszkole
ci biorących udział w tym przedsięGminne w Rejowcu, Chór z Gimnawzięciu. W konkursie brały udział
zjum, Chór z ZSP w Rejowcu i zespół
prace z następujących krajów: Bułgataneczny „Dancing team” z Gimnarii, Niemiec, Libii, Indii, Kazachstazjum. Dla pań zatańczył zespół dzianu, Kanady, Litwy, Mołdawii, Rosji,
łający przy GOK-u -„Last Dancing
Słowenii, Chorwacji, Estonii, BiałoB—Boy”. Koncert zakończyła kapela
rusi i Polski (z Warszawy i Rejow„Sami Swoi” z Rejowca. Po części
ca:)) . Za udział w tym zdarzeniu
artystycznej wszystkie panie zostały
artystycznym
dyplomy przysłano
zaproszone przez Przewodniczącego
dla: Darii Zadarnowskiej, Damiana
Rady Gminy Antoniego Bukrabę na
Baranowskiego, Sylwii Wyrostek,
poczęstunek (fotopigułka z uroczystoJustyny Łachowskiej, Michała Mazuści na stronie 4 okładki).
ra, Estery Koniakowskiej i Pauliny
Szczepanik. Gratulujemy!!!
Wszystkich chętnych prosi-

W

Dnia

3 marca 2008 roku

miało miejsce spotkanie Orkiestry
Dętej w Rejowcu z dziećmi ze Szkoły
Podstawowej w Rejowcy i dzieci z jej
fili w Maryninie. Oprócz wysłuchania koncertu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z instrumentarium. Niektóre z nich próbowały nawet trudnej sztuki—dyrygentury.
Przy tych próbach pomagał kapelmistrz Orkiestry Dętej i jej dyrygent—Waldemar Link. (foto na str 2
okładki)
***

Międzynarodowy

***

Konkurs Plastyczny
Projekt „Przyśpieszenie...”
w Szkole Podstawowej
w Rejowcu

Od

października 2007 r. do

lutego 2008 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu
realizowany był program
„Przyśpieszenie edukacyjne w szkole
wiejskiej”. Grupa nauczycieli ze SP
w Rejowcu przeprowadziła szereg
inicjatyw mających na celu przybliżenia naszym uczniom wiedzy o regio-
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my o zgłaszanie się do konkursu
„Moje gospodarstwo estetyczne i bezmarca 2008 roku w GOK
pieczne” .
Grzegorz Gwardiak

nie w którym żyjemy. W czasie realizacji projektu dzieci z naszej szkoły
odwiedziły żeremia bobrów, „Chatę–
Skansen” Teodozji i Jerzego Grzesiaków, Kościół Parafialny pw. św.
Jozafata b.i m. w Rejowcu, pracownię
przyrodniczą
w SP . Uczniowie
mieli spotkanie
z hafciarkami
działającymi przy GOK Rejowiec,
kapelą „Sami Swoi” i Orkiestrą Dętą,
brali również udział przy miodobraniu w pasiece chłopskiej. Na zajęciach koła plastycznego wykonali
fotografie Rejowca, powstały też pra-

ce pokazujące piękno naszej gminy.
Na specjalnie przygotowanych planszach od 14 marca 2008 roku będzie
można oglądać w Szkole Podstawowej w Rejowcu wystawę pt.
„Bursztynowe Skarby Rejowca”, której część będzie stanowiło stałą ekspozycję szkoły. Bardzo ciekawe, ilustrujące przedsięwzięcie plansze
można oglądać w godzinach pracy
szkoły do czego gorąco zapraszają
uczniowie i nauczyciele SP w Rejowcu!

jednogłośnie postanowiła jednakowo
nagrodzić wszystkich małych uczestników.
Oto lista nagrodzonych: Kozioł
Magda,
Oszust Karolina, Bielesza Paui młodzieży odbyło się rozstrzygnięcie
la,
Bielesza
Mateusz, Dec Anita,
konkursu ’’Najpiękniejsze Walentynki”
Adamczuk
Agata,
Adamczuk Weronii wręczenie nagród.
ka, Dec Kamil, Podlipna Anna.
W konkursie udział wzięło 9
Teresa Kopniak
osób. Wszystkie kartki były bardzo
piękne, kolorowe, dlatego też komisja (foto na 3 str okładki)

Walentynkowe spotkanie
w Bibliotece Gminnej
14 lutego w oddziale dla dzieci
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Grzegorz Gwardiak

Urodzeni:
Kinga M., Jakub K.,
Igor R.
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Wspierajmy Ochotnicze Straże Pożarne !
Jak obliczyć i przekazać 1 proc. podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w zeznaniu PIT za rok podatkowy 2007.
Nowe zasady przekazywania 1 proc. podatku w rozliczeniu za 2007 rok są zawarte w znowelizowanej ustawie z dnia:
1) 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.) art.45 ust. 5c – 5g.
2) 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144,
poz. 930 z późn. zm.) art 21 ust. 3a – 3d .
Powyższe ustawy wprowadziły zmiany procedury przekazywania kwoty 1 proc. podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego na
rzecz organizacji pożytku publicznego. Zmiany:
1) upraszczają procedurę przekazania tej darowizny,
2) poszerzają krąg osób, uprawnionych do wspierania organizacji pożytku publicznego (dodatkowo pozyskują prawo do przekazania 1 proc.
podatku osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - PIT-28, podatnicy podatku liniowego 19-proc. - PIT-36L oraz
uzyskujący dochody z kapitałów pieniężnych - PIT-38).
Przekazanie 1 proc. podatku na rzecz Związku OSP RP za 2007 rok.
1. Aby przekazać 1 proc. podatku, trzeba wypełnić zeznanie roczne: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.
2. W zeznaniu należy:
a) obliczyć kwotę podatku należnego: PIT-28 poz. 104, PIT-36 poz. 180, PIT-36L poz. 51, PIT-37 poz. 112, PIT-38 poz. 34,
b) wyliczyć kwotę darowizny, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać
w rubryce: PIT-28 poz. 138, PIT-36 poz. 314, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 62.
3. W zeznaniu: PIT-28 poz. 136, PIT-36 poz. 312, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 124, PIT-38 poz. 60 należy wpisać nazwę: ZWIĄZEK
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 0000116212: PIT-28 poz. 137, PIT-36 poz. 313, PIT-36L poz. 109, PIT-37 poz. 125, PIT-38 poz. 61
Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (np. na konkretny cel tj. poprzez dookreślenie OSP, której wpłata dotyczy).
Informacje tą należy umieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w: PIT-28 poz. 135, PIT-36 poz. 311, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 123, PIT-38
poz. 59 (załącznik nr 1).
Powyższe informacje zostaną przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot przesłane Związkowi Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny w Warszawie.
4. Zeznanie podatkowe za rok 2007 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2008 r. Osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych zeznanie podatkowe (PIT-28) składa do dnia 31 stycznia 2008 r.
5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego –
wpłaca pieniądze na rachunek bankowy wskazanej organizacji pożytku publicznego w naszym przypadku na numer konta: 36 1060 0076 0000
3310 0005 7883. Urząd na przekazanie darowizny będzie miał trzy miesiące od upływu terminu dla złożenia rocznego PIT.
6. Minister Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim Nr 99 pozycja 1078 z dnia 28 grudnia 2007 r.
wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r. W wymienionym wykazie Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej umieszczony jest na str.72.
7. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 526-025-14-11, siedziba: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1, nr
KRS: 0000116212 zgodnie z prośbą Ministerstwa Finansów podał dnia 25.10.2007 r do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbbowego w Warszawie informację na temat rachunku bankowego właściwego do przekazywania zadeklarowanych przez podatników darowizn
na rzecz Związku OSP RP. Z dniem 29 listopada 2007 r. tj „Dniem Wydzielenia” Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej zmienił bank i stał się klientem Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (integracja Banku Pekao S.A. i Banku BPH SA). O zmianie banku ( nr konta pozostaje bez zmian) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie został poinformowany
pismem z dnia 28.12.2007 r. Dane aktualne:
BANK: Bank Pekao S.A. I Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie, NR KONTA: 36 1060 0076 0000 3310 0005 7883.
8. Program do wypełnienia PIT za rok 2007 – z przeznaczeniem kwoty 1% dla ZOSP RP można pobrać na stronie:
http://www.dobry.pl/pliki/ZOSP/pity2007ngsetup_ZOSP.exe.
Przy wypełnianiu PIT kwota 1% ( minimum 10 gr ) zostanie wyliczona przez program jednocześnie automatycznie w poz. „Nazwa OPP”
i „Numer KRS” pojawią się dane Związku. Użytkownik nie ma możliwości zmiany nazwy OPP, Nr KRS ani wielkości wyliczonej kwoty 1%.
Może natomiast wpisać w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem
o przekazanie 1% podatku należnego nazwę OSP, której darczyńca chce przekazać swoją wpłatę.

Odeszli, przeżywszy lat:
Zofia Guszczyn – 91, Józefa Czaus – 79, Mieczysław Skomorowski – 52, Czesława Łobodzińska - 75, Piotr Kowalczuk – 90, Marianna Ćwikła - 88
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