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Pracowity
grudzień Rady
Gminy
13 grudnia miała miejsce XV
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, na
której podjęto uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Rejowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi.
Na Sesji obecny był radny powiatowy
Marcin Grel, który poinformował Radę
o interpelacji złożonej na ręce Przew.
Rady Powiatu, a dotyczącej marginalizacji gminy Rejowiec w Budżecie Powiatu
Chełmskiego.
Efektem tego było spotkanie Rady ze
starostą chełmskim K. Stockim w dniu 21
grudnia (szczegóły poniżej w art. Rada
i Wójt czuwają).
xxx

Działania Wójta w okresie wspólnych działań, promocji i marketingu samorządowego w zakresie podstawomiędzysesyjnym
Wójt złożył Radzie sprawozdanie dotyczące jego działań między sesjami.
- W grudniu uczestniczył w spotkaniu
z Radą i Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Osada” w Rejowcu,
- Spotkanie z przedstawicielami firmy
RADMAR dotyczyło oczyszczalni ścieków komunalnych, której właścicielem w
chwili obecnej jest w/w firma. Ponadto
omawiane były sprawy deklaracji podatkowych jak również doprowadzenia
przez RADMAR zdewastowanego przez
firmę terenu po zabraniu przez nią płyt.
Obecny stan budzi niepokój i stanowi
zagrożenie.
- Wójt uczestniczył w powstaniu UNII
GOSPODARCZEJ GMIN , w skład której weszły gminy Rejowiec Fabryczny,
Siedliszcze, Rejowiec i miasto Rejowiec
Fabryczny. Porozumienie gmin sąsiadujących ze sobą ma na celu prowadzenie

wych zadań i usług dla mieszkańców
swoich wspólnot lokalnych .
- Ponadto Wójt uczestniczył w szkoleniu
dla Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
w Józefowie k/Otwocka, gdzie uczestnikami było 50 samorządowców z całej
Polski w tym 9 z Lubelszczyzny. Organizatorem był Zarząd Główny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a
udział w szkoleniu daje możliwość pozyskania środków na granty przeznaczone
na gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- w grudniu odbyła się narada sołtysów.
- Wójt uczestniczył w spotkaniu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
Ziemi Chełmskiej.
Janina Danielczuk

- w sprawie regulaminu wynagrodzenia
nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2008 r.
- w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 oraz określenia ostatecznego
terminu dokonania tych wydatków
(dotyczy projektu, Przyśpieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej)
- w sprawie zmian w budżecie gminy na

2007 r.
- w spawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 750.000 zł
(słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy
zł) na pokrycie deficytu budżetowego.
- Dodatkowo do składu Zgromadzenia
Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Chełmskiej rada wyznaczyła radnego
Mirosława Kościa.
Janina Danielczuk

nymi statystycznymi z okresu, gdy Rejowiec był w strukturach powiatu krasnostawskiego. Starostwo miało obowiązek
Z inicjatywy Rady Gminy sprawdzenia danych.
i Wójta odbyło się 21 grudnia spotkanie
Radni wytknęli staroście, że
ze starostą chełmskim K. Stockim zbyt długo trwało przejęcie mienia naszej
i członkiem zarządu T. Królikowską. gminy przez powiat chełmski. To poważPowodem było pominięcie Gminy Rejo- ne niedociągnięcie ze strony starostwa,
wiec w strategii Rozwoju Powiatu a owocem takiej opieszałości są wytknięChełmskiego na l. 2007-2013, nie te przez Radę braki w strategii i WPI.
uwzględnienie nas w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym oraz niewłaściwe potrak- Nasza gmina te dokumenty przygotowała
towanie w projekcie budżetu powiatu znacznie wcześniej i są one zgodne
chełmskiego na 2008 r., którą to informa- z wymogami i spójne ze strategią wojecję przekazał Radzie radny powiatowy wództwa (WPI przyjęte przez Radę na IV
Marcin Grel na Sesji Nadzwyczajnej Ra- Sesji w dniu 27 lutego 2007r.).
dy Gminy Rejowiec.
Brak Rejowca w podstawowych dokuRada i Wójt wystosowali pismo mentach powiatu chełmskiego jest przedo Starosty w powyższych sprawach, szkodą w pozyskiwaniu inwestorów
stanowczo domagając się poważnego i korzystaniu z unijnych projektów, tę
traktowania gminy na równi z pozostały- bolesna prawdę wytknęli radni. A wczemi i przybycia starosty do Rejowca. Obu- śniej uczestniczyli w konsultacjach dotyrzenia nie krył Wójt i Radni. Nie pomo- czących konstrukcji w/w dokumentów
gły tłumaczenia starosty, że firma przy- zarówno przez wypełnienie formularzy
gotowująca dokument posłużyła się da- jak i uczestnicząc w spotkaniu w Chełmie

zorganizowanym z inicjatywy starostwa.
Uwagi i wnioski zgłosił na piśmie radny
powiatowy M. Grel, informując o tym
Radę na Nadzwyczajnej Sesji w dniu 13
grudnia.

Sesja Rady Gminy
W grudniu Rada

Gminy obra-

dowała trzykrotnie.

27 grudnia odbyła się XVI Sesja Rady
Gminy, na której podjęto uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości stanowiącej własność
gminy – dotyczy działki we wsi Marysin
przeznaczonej na cele gospodarki rolnej.
Radni i Wójt czuwają
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Trudno

pogodzić się Radzie Gminy
z ogromnymi różnicami kwot przeznaczonych przez starostwo na drogi powiatowe w poszczególnych gminach. Nasza
gmina ponosi znaczące kwoty (rocznie
ok. 300 tys. zł) na utrzymanie ZSP ul.
Przemysłowa, który to został przejęty od
powiatu w trosce o istnienie szkoły z wieloletnią tradycją. Choćby z tego względu
powiat powinien się poczuwać do większych nakładów na drogi powiatowe naszej gminy, a jest ich 53,3 km w tym 46,5
km o twardej nawierzchni.

Okazało się, że po nagłośnieniu sprawy
starostwo szybko przystąpiło do modyfikacji istotnych dokumentów. W WPI
pojawił się zapis dotyczący drogi Rejowiec, Kobyle, która została już drogą
c.d. na następnej str
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Radni i Wójt czuwają c. d.

Oby nie były to obietnice bez pokrycia.

tylko z nazwy, drogi Zawadówka-Wereszcze Duże-Leonów.
W budżecie powiatu mają znaleźć się pieniądze na
Wereszcze Duże-Leonów, na most w Siedliszczkach, który
wymaga natychmiastowego remontu.

Kolejne oskarżenie Wójta przez
Tygodnik Chełmski okazało się
bezpodstawne

Dobrze, że o los gminy troszczy się radny powiatowy M. Grel,
który utrzymuje stały kontakt z Radą, co nie pozwala jej niczego przegapić.
Janina Danielczuk

Tygodnik Chełmski oskarżył Wójta T. Górskiego o to, że
prawdopodobnie dopuścił się korupcji i ustawił przetarg przy sprzedaży
budynku Ośrodka Zdrowia ul. Kościuszki 111.

Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie kolejny raz zajmująca się oskarżeniami Tyg. Chełmskiego i tym razem nie dopatrzyła się
nieprawidłowości przypisywanych Wójtowi. Umorzyła śledztwo.
Pełny tekst postanowienia o umorzeniu poniżej.
DS.1116/07/S
POSTANOWIENIE O UMORZENIU
ŚLEDZTWA

Krasnystaw, dnia 30 listopada 2007r.
Józef Nowosad prokurator Prokuratury
Rej onowej w Krasnymsta wie
w sprawie; nieprawidłowości przy przetargu na sprzedaż budynku Ośrodka
Zdrowia w Rejowcu i utrudniania jego
przeprowadzenia przez Wójta Gminy
Rejowiec
tj. o czyn z art.305§l kk
na podstawie art. 17§ l pkt 2 k.p.k.
Postanowił morzyć śledztwo w sprawie
utrudnienia w sierpniu 2007r. przez Wójta Gminy Rejowiec przeprowadzenie
przetargu na sprzedaż budynku Ośrodka
Zdrowia w Rejowcu poprzez wejście w
porozumienie z inną ustaloną osobą na
przejęcie tego budynku i uzyskanie z tego
tytułu korzyści majątkowych działając na
szkodę Urzędu Gminy w Rejowcu, tj.
o czyn z art. 3O5§1 kk, wobec braku znamion czynu zabronionego (art. 17§1 pkt 2
kpk)
Uzasadnienie
W dniu 14 września 2007r. Prokuratura Okręgowa w Lublinie przekazała
według właściwości miejscowej artykuł prasowy opublikowany w Tygodniku Chełmskim o prawdopodobieństwie
korupcji i "ustawienia przetargu" przy
sprzedaży budynku Ośrodka Zdrowia w
Rejowcu przez Wójta Gminy Rejowiec

W toku przeprowadzonego w tej sprawie
śledztwa na podstawie zebranych w sprawie
materiałów w tym z protokołu kontroli

przeprowadzonej przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Lublinie ustalono
następujący stan faktyczny. W dniu 17
listopada 2006r. zawarta została pomiędzy
Urzędem Gminy w; Rejowcu reprezentowanym przez Wójta Gminy Tadeusza Górskiego i Skarbnika Piotra Stafińskiego a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
MED COMP LEX reprezentowanym
przez Piotra Książka umowa najmu budynku Ośrodka Zdrowia w Rejowcu z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej . Po przejęciu budynku najemca rozpoczął remonty adaptacyjne
zgodnie z zaleceniami Sanepidu. Zakres
prac remontowych uzgodniono z Urzędem
Gminy tj. Wójtem i Radą Gminy,. W dniu
30. 08. 2007r. Rada Gminy podjęła uchwałę o sprzedaży budynku w drodze przetargu publicznego, jednakże ostateczna decyzja w tej sprawie tj. sprzedaży lub dalszym wynajmie ma zostać podjęta przez
Radę Gminy dopiero po przeprowadzeniu
wyceny budynku przez biegłego. Do
chwili obecnej zgodnie z treścią umowy
najmu budynek ten jest użytkowany
przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MED
COMP
LEX.
Jednakże nieprowadzi jeszcze działalności albowiem MED COMP LEX nie posiada jeszczepodpisanego kontraktu z
NFZ. Wójt Gminy Tadeusz Górski
oświadczył, że wycena budynku przez
biegłego potrwa najprawdopodobniej do
wiosny przyszłego roku. A zatem decyzja
co do sprzedaży lub dalszego wynajmu
przedmiotowego Budynku Ośrodka Zdrowia zostanie podjęta przez Radę
Gminy dopiero na początku przyszłego
roku. Gmina zastosowała się do Uwag
pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej i wszelkie zalecenie tam
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zawarte zostały wykonane.
Oceniając zebrany w sprawie materiał
dowodowy stwierdzić należy, iż obecny
najemca przedmiotowego budynku
ośrodka zdrowia pan Piotr Książek wynajmuje przedmiotowy budynek zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonywane przez niego
prace adaptacyjne i remontowe są zgodne
z treścią umowy najmu jak również zaleceń Sanepidu co do wymogów dla tego
rodzaju obiektów. Decyzja co do terminu
ewentualnego przetargu zostanie podjęta
przez uprawniony organ tj. Radę Gminy.
W toku śledztwa nie ustalono aby Wójt
Gminy w ramach; wykonywania swoich
obowiązków przekroczył swoje uprawnienia utrudniał lub udaremniał przetarg
lub też podejmował działania o charakterze korupcyjnym w porozumieniu z Piotrem Książkiem, albowiem jak wyżej
nadmieniono decyzja ta zostanie podjęta
przez Radę Gminy dopiero po uzyskaniu
wyceny budynku.
Mając powyższe na uwadze stwierdzić
należy, iż przetarg na sprzedaż budynku
nie został przeprowadzony z przyczyn
niezależnych od Wójta czy też innych
osób, gdyż może on być wyznaczony
dopiero po ustaleniu jego rzeczywistej
wartości i ceny wywoławczej .
Z tych względów przedmiotowe śledztwo
należy umorzyć wobec braku znamion
czynu zabronionego na podst. art. 17§1
pk2 kpk.
Prokurator Prokuratury Rejonowej
Józef Nowosad

OKSZA

Gminne Warsztaty Plastyczne
w GOK Rejowiec

Warto segregować śmieci.
Od stycznia tego roku firmy
wywozowe, a tym samym i my zapłacimy więcej za odbiór śmieci z naszych
gospodarstw domowych. Za tonę odpadów komunalnych, które trafią na składowisko firmy wywozowe zapłacą 75 zł,
a nie jak dotychczas 15,71 złotego. Wysokość tych stawek określona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
opłat za korzystanie ze środowiska
/DZ.U. z 2007 r. nr 106, poz. 723/, które
obowiązuje od początku roku.
Oczywistym jest, że wysokość
kosztów za składowanie zostanie przeniesiona na gospodarstwa domowe, co oznacza, że zapłacimy więcej o kilka złotych
za odbiór naszych odpadów.
Radą na tańsze śmieci jest ich
selektywna zbiórka i pozbywanie się już
posegregowanych odpadów, których
koszty odbioru będą na pewno dużo niższe.
Część

mieszkańców

naszej

gminy zawarła już umowy z Zakładem
Usług Komunalnych w Rejowcu, jednak
nie wywiązuje się z umowy, gdyż nie
oddaje wytworzonych w gospodarstwie
odpadów. W związku z powyższym można podejrzewać mieszkańców o pozbywanie się śmieci w sposób niedozwolony
i niezgodny z prawem np. spalanie
w warunkach domowych, bądź wywożenie do okolicznych lasów, czy rowów
przydrożnych, ubarwiając krajobraz powstałymi tzw. „dzikimi” wysypiskami
śmieci.
Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde gospodarstwo domowe, zarządcy i właściciele budynków
winni mieć już podpisane umowy na odbiór odpadów. Urząd Gminy zamierza
sprawdzać, jak wywiązujemy się z ustawowych obowiązków, a sama umowa nie
wystarczy, należy jeszcze oddawać śmieci i posiadać za te usługi rachunki. Rachunki powinniśmy przechowywać co
najmniej przez rok i okazywać podczas
kontroli.

znaczne ilości spalam w palenisku domowym. Spalanie odpadów we własnym
zakresie jest niedopuszczalne z uwagi na
tworzące się w dymie trujące związki
chemiczne /m. in. dioksyny/ na które
narażamy nie tylko siebie, ale i innych
mieszkańców.

W powyższej sytuacji Wójt ma
prawo wydać decyzję administracyjną w
której ustali obowiązek uiszczania opłat
za odbieranie odpadów komunalnych, ich
wysokość i terminy. Decyzji nadaje się
rygor natychmiastowej wykonalności.
Obowiązuje ona przez rok. Jeżeli przed
upływem co najmniej 3 miesięcy od daty
obowiązywania w/w decyzji nie przedstawiona zostanie umowa, wydawana jest
kolejna decyzja, przedłużająca ważność
dotychczasowej. Opłaty uiszczane na
mocy tej decyzji stanowią przychód
gminnego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej oraz podlegają ściąganiu
w trybie ustawy Ordynacja
podatkowa, a uprawnienia organów podatkowych przysługują w tym wypadku
W pierwszej kolejności zostaną Wójtowi.
sprawdzone osoby, które nie posiadają
umowy. Każdy z nas wytwarza odpady
komunalne, więc nie istnieje tłumaczenie,
Robert Czubkowski
że nie wytwarzam śmieci, albo ich nieStrona 5
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy- księgowy
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: wyższe, średnie,
2) specjalność: rachunkowość i finanse,
3) doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego,
4) doświadczenia zawodowe przy wykonywaniu prac administracyjno – biurowych,
5) praca na komputerze.
Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych; znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;
znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; znajomość przepisów wykonawczych do w/w ustaw.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
prowadzenie księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu – dziennik główna, karty wydatków z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej; uzgodnienia kont syntetycznych; praca w programie „Budżet”, „Płatnik”, Płatnik – Przekaz
Elektroniczny”, w programie płacowym; sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników, nagród;
sporządzanie przelewów środków finansowych na wszystkie zobowiązania, również z wykorzystaniem sytemu Corporate Internet Banking; opracowywanie preliminarzy wydatków i przedkładanie ich do dnia 15 października każdego roku Skarbnikowi
Gminy; planowanie i analizowanie budżetu Ośrodka
i zmianzbudżetowych;
sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie świadczeń
Spotkanie
gen. E. Łańcuckim
pieniężnych realizowanych przez Ośrodek; nadzór i koordynacja wydatków w zakresie wydatków i gospodarki materiałowej
Ośrodka; prowadzenie spraw rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych: rozliczanie składek, zasiłków, odprowadzanie
składek i innych potrąceń w ustawowych terminach, sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych; prowadzenie spraw
rozliczeń z Urzędem Skarbowym; prowadzenie innych rozliczeń; sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących działalności Ośrodka oraz terminowe przekazywanie ich do właściwych instytucji i organów - Urząd Gminy w Rejowcu, Wójt Gminy
Rejowiec, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Urząd Statystyczny w Lublinie; sporządzanie w ustawowym terminie sprawozdań budżetowych – rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781); prowadzenie rozliczeń finansowo – księgowych świadczeń z pomocy społecznej przy wykorzystaniu programu komputerowego „HELIOS”;
wykonywanie i przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych; wykonywanie i przestrzeganie przepisów ustawy
o rachunkowości; wykonywanie i przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji płacowej i księgowej do właściwego archiwum zakładowego; archiwizowanie dokumentacji pracy księgowości w wersji elektronicznej.
4.Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, oryginał kwestionariusza
osobowego, kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
oświadczenie o niekaralności, inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22
marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm) ".
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 24. 01. 2008r. godz. 15.00 pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu, ul. Dąbrowskiego 2, 22-360 Rejowiec
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rejowcu".
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Rejowcu w dniu 25. 01. 2008r. o godz. 12.00.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Rejowcu przy ul. Dąbrowskiego 1 oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
082/ 56-88-160.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Odeszli, przeżywszy lat:
Tadeusz Wiercioch –93, Rozalia Karbowniczek –98, Grażyna Biela – 49, Stanisława Pylak – 92, Feliksa Kowalczuk – 82,
Anna Laskowska – 52, Stanisław Muda – 69, Bolesław Stangryciuk – 87, Salomeja Zduńczuk – 79, Tadeusz Szeremeta – 81,
Jan Szcząchor – 75, Stefania Jędruszak – 66, Henryk Nalkicki – 60, Jan Szuran -82, Stefania Kiraga- 79, Leokadia Mazur – 88
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OKSZA
Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 r. Dz.U.Nr 261,
poz. 2603/ oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy Rejowiec z dnia 27 grudnia 2007 r.,
Nr XVI/69/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy, Wójt Gminy Rejowiec
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rejowiec, przeznaczonych do sprzedaży:
L.
p.

Położenie

Nr
działki

Powierzchnia
w ha

Cena
wywoławcza

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

1

Marysin

139

1,24

9934,00

KW 25670

budownictwo zagrodowe, uprawy rolne

Osoby, które spełniają warunki do przyznania pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, wynikające
z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm./,
mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Jeżeli w wymienionym terminie nie wpłyną wnioski o skorzystaniu z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, to
zostanie ona sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego, którego termin będzie podany
w odrębnym ogłoszeniu po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2008
Wójta Gminy w Rejowcu
z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ ,zarządza się,
co następuje:
§1
Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność gminy Rejowiec przeznacza się do wynajęcia następujące nieruchomości:
Obręb

Nr działki

Nr KW

Pow. lokalu Opis nieruchomości Przezn. w pl.
zagosp.

1

2

3

4

Rejowiec

235

35202

16,40

w m²

5

6

lokal w budynku usługi nieuciążliwe
biblioteki

Okres
umowy

Wysokość czynszu

7

8

Do 3 lat

140,06

/wraz z podatkiem
Vat - 22%/
w zł

§2
Zarządzenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w okresie od dnia 8.01.2008 r. do dnia
28.01.2008 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń
w miejscowości Rejowiec, na stronie internetowej gminy oraz w miesięczniku "Oksza".
§3
Wysokość czynszu ustala się w wysokości 7,00 zł za 1m² powierzchni użytkowej plus podatek VAT 22% miesięcznie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Tadeusz Górski
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kolejny raz zagrała
w Rejowcu!!!

Bednarską, wystąpiła także grupa teatralna
z Gimnazjum w Rejowcu (pod kierunkiem
Jolanty Cielepały). Mogliśmy także podziwiać
popisy taneczne” Dancing Teamu” Beaty
Werner—Kość z Gimnazjum, posłuchać Chóru z Gimnazjum, w tym piosenki napisanej
i umuzykalnionej przez Igę Sochacką, uczennicę Gimnazjum w Rejowcu. Potem jeden
z prowadzących imprezę—Adam „Guli” Walczuk dał nam niesamowity koncert „Beat
Boxu” - naśladowania ustami różnych instrumentów… publiczność szalała. Jeszcze nie
zdołała ochłonąć z emocji, gdy na scenę weszli chłopaki z „LDB” ( grupa taneczna trenująca w GOK Last Dancing B—Boy) : Łukasz
Lipiński, Mariusz Mariański, Przemysław
Zalichta i Dawid Sokołowski dali niesamowity pokaz sprawności ludzkiego ciała w tańcu
break dance. Koncert zakończył zespół
„Joker” z Rejowca.

w WOK Lublin przewidziano na 9. II. 2008
o godzinie 11. 00. Serdecznie zapraszamy!!!
Natomiast w dniu 22 stycznia autor wraz
z grupą swych uczniów przeprowadzi zajęcia
instruktarzowe z pracy nad komiksem dla
wszystkich instruktorów plastyki z terenu
województwa lubelskiego.

III Powiatowy Przegląd Widowisk
Kolędniczych już za nami...
Komisja konkursowa w składzie:

Iwona Niewczas – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Jolanta Pawlak – PaluszekPrzygotowania do XVI Finału
Starostwo Powiatowe w Chełmie, Dorota
Łosiewicz – Gminny Ośrodek Kultury w ReWielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozjowc.
Po obejrzeniu 7 zespołów w poszczepoczęliśmy już
na trzy miesiące przed
gólnych kategoriach postanowiła przyznać
„finałem”, ( który Jurek Owsiak przewidział
następujące nagrody i wyróżnienia: I miejsca
na 13 stycznia 2008 roku), rejestrując Sztab w
przyznano zespołowi : „Grupa Jasełkowa
z Małym Księciem” ze Szkoły Podstawowej
Rejowcu, który jak się później okazało był
w Czułczycach, II miejsce zespołowi ze Szkojednym z trzech w naszym regionie! Jeśli ktoś
ły Podstawowej w Świerżach, III miejsca
z Państwa czytających artykuł znajdzie chwilę
zespołowi z Przedszkola Gminnego w Rejowby wejść na stronę WOŚP, odnajdzie na specu, wyróżnienia przyznano grupom: z Samocjalnej mapce nasz Rejowiec, a w najbliższej Sztab tegorocznego Finału WOŚP w Rejow- rządowego Zespołu Szkół w Rejowcu Faokolicy znajdziemy oprócz niego tylko cu zebrał prawie 3000 zł ( a dokładnie, po brycznym, teatrzykowi „Strach” ze Szkoły
Podstawowej w Strachosławiu.
Chełm, Krasnystaw, Milejów, Trawniki, odliczeniu kosztów przekazu pieniężnego do
Po ogłoszeniu konkursu „Tradycja
Świdnik i Lublin… My obok takich potęż- Fundacji- 2956, 24 zł ), a jest to bardzo dobry
Świąt
Bożego
Narodzenia oczami dzieci”
nych miast i miejscowości…:)
wynik, dla przykładu tylko podam, że Sztab zgłosili Się do nas uczestnicy naszej gminy,
13 grudnia od rana pracowali wolontariusze, Krasnystaw zebrał 5000 zł…
gminy Siedliszcze i miasta Rejowiec Fabryczzbierając kwoty przy kościołach do puszek,. Sztab WOŚP w Rejowcu dziękuje wszystkim, ny. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas
Potem uroczystości przeniosły się do GOK którzy przyczynili się do organizacji zbiórki wystawy poplenerowej w dniu 8 lutego
o godz. 17. 00 w GOK Rejowiec.
Rejowiec, gdzie mogliśmy oglądać przygoto- na tak szczytny cel—dla dzieci z problemami
Ferie w GOK
wane specjalnie na tę uroczystość koncerty. laryngologicznymi. Dziękujemy bardzo woImprezę prowadzili Adam”Guli” Walczuk lontariuszom ze Szkoły Podstawowej w ReW dniach 14—18.I. Zostały zorgai Grzegorz Gwardiak. Występy naszych du- jowcu, Szkoły Podstawowej z Leonowa, Za- nizowane Integracyjne Warsztaty Plastyczne
żych i małych artystów były przeplatane wadówki, Gimnazjum w Rejowcu i Zespołu dla dzieci. Wzięło w nich udział 55 uczestników z terenu całej gminy.:. Na zajęcia dzieci
aukcjami prac przekazanymi specjalnie na tę Szkół Publicznych. Wyrazy podziękowania
były przywożone, otrzymały bezpłatnie mateuroczystość. A w programie mogliśmy zoba- przekazujemy także tym, którzy przekazali riały do pracy, poczęstunek. Aby uatrakcyjnić
czyć: Zerówkę z SP w Rejowcu (grupę dzieci dary na aukcję: dyrektorowi ZSP Januszowi czas spędzony w GOK u, zaprosiliśmy do
przygotowały: Bożena Jaszczuk i Barbara Janiakowi, Kołu Hafciarskiemu działającemu współpracy malarzy działających na naszym
Klimowicz), Chór z ZSP w Rejowcu, popisy przy GOK, malarkom Ewie Skomorowskiej terenie, jak i zaprzyjaźnionych z Chełma
i Krasnegostawu. Byli to: Wiesława Wojtotaneczne dzieci przygotowane przez Dorotę i Izabeli Piaseckiej, Mirosławowi Kościowi wicz, Stanisław Wójcik, Aleksandra Boro(za piękną skórę dzika). Oby tak wiec, Ewa Król, Izabela Piasecka.
Czar Bożego Narodzenia
dalej, a my zapraszamy za rok. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy: siłaczy, tenisa stołowego, piłkarzyków
Wyśpiewane przez dzieci słowa kolędy: Bądźcie z nami!
stołowych. Zestawienie zwycięzców podamy
w następnym numerze.
D
o
obejrzenia
jest
wystawa
„Uroki
„Dziś do Betlejem trzeba nocą iść” - wprowadziły
i walory turystyczno – przyrodniZapraszamy na:
w Gminnym Przedszkolu w Rejowcu dn. 18.12.07 cze doliny Wieprza”, Organizator nastrój wigilijnej nocy. Na spotkanie opłatkowe: rzy: Zarząd Oddziału PTTK •
dnia 8 lutego, godz.17. 00 w GOK
przybyli do naszej placówki rodzice i zaproszeni w Krasnymstawie i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Krasnymgoście: Antoni Bukraba — Przewodniczący Rady stawie. Ekspozycję można oglądać •
dzięki pomocy Antoniego Bukraby.
Gminy
i Mirosław Kość —Przewodniczący
dnia 9
lutego, godz. 11.00 w WOK Lublin,
Kultury Oświaty i Sportu. Przedszkolaki zaprezenOd 11 stycznia do 10
ul. Dolna Panny Marii 3
towały Jasełka, po czym wszyscy podzielili się
lutego 2008 roku w Wojewódzkim
opłatkiem składając sobie świąteczne i noworocz- Ośrodku Kultury w Lublinie można •
oglądać wystawę autorską Grzegone życzenia. Sceneria Betlejemskiej szopki oraz
rza Gwardiaka, instruktora pla10 luty, godz. 10.00 –GOK Rejowiec
ciepła, rodzinna atmosfera wśród uczestników spo- stycznego GOK. Możemy na niej
zobaczyć ponad 80 prac autora w
tkania sprawiły, że nikomu nie udało się uciec od
różnorodnych technikach: malarGrzegorz Gwardiak
wzruszeń.
Pracownicy Przedszkola
stwo olejne, akwarelowe, rysunek
i komiks. Wernisaż wystawy
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OKSZA

Z życia naszej straży w 2007 roku

budynki
mieszkalne

uprawy rolne (sterty,
stogi, stodoły)

nieużytki
rolne
(trawy,
łąki)

Inne
(wysypiska
śmieci, kontenery itp.)

wypadki
komunikacyjne

usuwanie skutków
klęsk
żywiołowych

3

4

5

6

7

8

9

10

11

34

2

2

3

7

___

2

14

1

3

II

18

___

2

____

9

1

1

2

____

3

III

24

1

2

____

3

2

____

10

____

6

IV

13

3

1

2

_____

____

2

____

1

4

RAZEM
(stan
na
dzień
31.12-

89

6

7

5

19

3

5

26

2

16

pożary
kwartał
2007
roku

liczba
zdarzeń

budynki
gospodarcze

1

2

I

alarmy
fałszywe

inne

SYTUACJA ZDARZENIOWA 2007 roku W LICZBACH:
I kwartał – 34 zdarzeń, II kwartał – 18 zdarzeń, III kwartał – 24 zdarzeń, IV kwartał – 13 zdarzeń
Poza teren gminy – 19 zdarzeń (spadek o 27 zdarzeń w stosunku do 2006)
Łącznie druhowie przepracowali: 878 h (spadek o 416 h w stosunku do 2006)
W I kwartale – 316 h -15 druhów, w II kwartale – 154,5 h -14 druhów, w III kwartale – 296 h -12 druhów, w IV kwartale – 110,5 h -12 druhów:
łącznie w ciągu roku w akcjach ratowniczo – gaśniczych uczestniczyło – 20 druhów. Łączna ilość godzin przepracowana w 2007 roku przez poszczególnych druhów:
Kurs z zakresu ratownicRatwa medycznego OSP w dniach
Lp.
Nazwisko i Imię
I
II
III
IV
zem
17.11.2007 – 17.12.2007 roku
ukończyło 5 druhów: Kość Paweł,
Soczyński Sebastian
54,5
24,5
59,5
22,5
161
1.
Cygan Janusz, Studziński Łukasz,
Wójcik Tomasz, Soczyński PrzemyDubiel Jacenty
53
26
59
12,5
150,5
2.
sław
Soczyński Wiesław
43,5
20,5
54,5
15
133,5
3.
Kurs uzupełniający z zakresu ratownictwa medycznego OSP w dniach
Studziński Łukasz
21,5
9
20
12
62,5
4.
27 – 30.09.2007 ukończyło 2 druSoczyński Przemysław
———
———
45,5
16,5
62
5.
hów: , Palonka Marcin, Sałamacha
Karol
Cios Marek
26
13,5
8,5
10,5
58,5
6.
NACZELNIK OSP REJOWIEC
Wójcik Tomasz
22,5
9,5
16,5
1
49,5
7.


8.

Nowosad Tomasz

18

15,5

14,5

———

48

9.

Sałamacha Karol

21,5

14,5

2

———

39

10.

Studziński Michał

8,5

11,5

8,5

7

35,5

Konkurs Bożonarodzeniowy w Bibliotece
„W Blasku Świątecznej Świecy” rozstrzygnięty.
Konkurs wzbudził duże zainteresowanie naszych najmłodszych
czytelników. Prace, które dzieci przyniosły do biblioteki były przepiękne,
a były to szopki, kartki świąteczne, stroiki, ozdoby na choinkę. Wystawa,
którą wykonałyśmy wzbudziła duże zainteresowanie czytelników dorosłych, dzieciom zaś skracała czas na oczekiwanie świąt. Wszystkie prace
zostały umieszczone na wystawce w bibliotece. Wyróżnienie i nagrody
otrzymały: Ewelina Łusiak, Weronika Adamczuk, Ania Podlipna, Kasia
Kochańska, Kasia Szczepanik.
Teresa Kopniak
Strona 9

Urodzeni:
Łukasz Ł.,
Alan J.,
Aleksandra N.





















Tak wiele byś mnie nauczyła,
Tak wiele uśmiechu byś mi dała.
Na spacery byś mnie brała, kiedy
byłam jeszcze mała.
Do snu nuciłabyś mi piosenki
i bajki opowiadała i zawsze byś była
blisko mnie.
Więc podziękować dziś chciałam Ci.
Choć nie ma Cię przy mnie już tyle
lat.
Ale najważniejsze jest to, że nadal
KOCHAM CIĘ.
Kl. I gimnazjum
Sylwia Wyrostek
Siedliszczki

OKSZA

Usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest
Usuwanie z budynku wyrobów
budowlanych zawierających azbest jest działalnością budowlaną i podlega przepisom
ustawy Prawo budowlane. Inwestor ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do
właściwego terenowego organu administracji
architektoniczno – budowlanej /Starostwo
Powiatowe/. W zgłoszeniu określa się rodzaj,
zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Organ nadzoru budowlanego może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie zgłoszonych robót, gdy ich realizacja może spowodować pogorszenie warunków zdrowotno sanitarnych lub stanu środowiska. W przypadku robót polegających na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest, które są przez przepisy
traktowane jako stwarzające szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
istnieje obowiązek przygotowania, przed rozpoczęciem robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. „planu
bioz”. Informacja przygotowywana jest przez
projektanta i powinna zawierać: zakres robót
dla całego zamierzenia budowlanego oraz
kolejność ich realizacji, wykaz istniejących
obiektów budowlanych, wskazanie elementów
zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie, określenie przewidywanych
zagrożeń oraz ich skali, wskazanie sposobów
zapobiegania zagrożeniom oraz sposobów
prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót. „Plan
bioz” sporządza lub zapewnia jego sporządzenie kierownik budowy i powinien on
uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego
oraz warunki prowadzenia robót. Zawiera m.
in. wykaz istniejących obiektów budowlanych
podlegających adaptacji lub rozbiórce, informacje o skali i rodzajach zagrożeń, określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń np. potrzebę stosowania środków ochrony indywidualnej, wskazanie środków technicznych i organizacyjnych w celu
zapobieżenia zagrożeniom. W przypadku
realizacji robót, dla których wymagane jest
pozwolenie na budowę, dane dotyczące
„planu bioz” powinny znaleźć się
w ogłoszeniu umieszczonym w sposób trwały
na placu budowy. Prace polegające na
oczyszczaniu budynków z azbestu mogą być
wykonywane wyłącznie przez wykonawców
posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest. Pracodawca zatrudniający pracowników przy usuwaniu wyrobów z azbestem
ma obowiązek wykonywania badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Wykonawcy robót
oczyszczających budynki z azbestu, zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach, są wytwórcami odpadów niebezpiecznych. W związku z tym
muszą posiadać decyzję zatwierdzającą program

gospodarki odpadami niebezpiecznymi, (jeżeli
wytwarzają powyżej 0,1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie) lub zobowiązani są do
przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, (jeżeli ilość wytworzonych
odpadów nie przekroczy 0,1 tony). Wniosek
o zatwierdzenie programu powinien być złożony przez wykonawcę robót do właściwego organu – wojewody lub starosty, najpóźniej na 2
miesiące przed rozpoczęciem działalności remontowo – budowlanej powodującej powstawanie odpadów zawierających azbest. Właściwość
miejscowa organu zależy od miejsca usuwania
wyrobów z azbestem (wytwarzania odpadów
niebezpiecznych). Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powinien zawierać:
wyszczególnienie rodzajów odpadów zawierających azbest, określenie przewidzianej do
wytworzenia ilości odpadów, informacje
o sposobach ograniczania ich negatywnego
wpływu na środowisko oraz szczegółowy opis
sposobów gospodarowania odpadami zawierającymi azbest, w tym ich transportu
i unieszkodliwiania oraz wskazanie miejsca
składowania odpadów. Wykonawca robót,
w których powstają odpady zawierające
azbest, może zlecić wykonanie obowiązku
gospodarowania wytworzonym odpadami, np.
ich transportu na składowisko i składowania,
innemu posiadaczowi odpadów, ale tylko
takiemu, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z odpadami
niebezpiecznymi.
Usunięte z obiektów budowlanych
lub instalacji wyroby zawierające azbest stają
się odpadami zawierającymi azbest, które podlegają przepisom ustawy – o odpadach i rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Odpady
zawierające azbest, zgodnie z przyjętą klasyfikacją są odpadami niebezpiecznymi.
Wytworzone w wyniku oczyszczenia budynku winny być pakowane oddzielnie,
w szczelne opakowania o odpowiedniej wytrzymałości, uniemożliwiające ich rozdarcie
i zabezpieczające przed możliwością uwalniania pyłów azbestu do otoczenia. Worki z folii
polietylenowej przeznaczone do gromadzenia
odpadów powinny mieć grubość nie mniejszą
niż 0,2 mm. Odpady o gęstości objętościowej
mniejszej niż 1000 kg/m3 powinny być dodatkowo zabezpieczone przed emisją włókien
azbestowych przez ich zestalane przy użyciu
cementu. Po utwardzeniu umieszcza się je
w opakowaniach z folii o grubości 0,2 mm,
a następnie w opakowaniu zbiorczym, szczelnie zamkniętym. Wszystkie opakowania powinny być oznakowane znakiem „Uwaga
azbest”. Prace zabezpieczające zdemontowane
odpady powinny być wykonywane codziennie
dla partii zdemontowanych wyrobów.
Wytwórca odpadów, którym jest
prowadzący działalność remontową, jako
posiadacz odpadów ma obowiązek prowadzenia ich ewidencji wg dokumentacji określonej
w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów i sporządzania zbiorczego
zestawienia. Dokumentacja przekazywana jest
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następnie właściwemu marszałkowi województwa w terminie do końca kwartału, za
poprzedni rok kalendarzowy. Marszałek województwa, na podstawie zbiorczych zestawień
oraz informacji uzyskanych od wojewodów
i starostów, prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą gospodarowania odpadami
zawierającymi azbest. Sporządza w oparciu
o zebrane dane Raport dla Ministra Środowiska, który z kolei prowadzi analogiczną centralną bazę danych.
Odpady zawierające azbest powinny
być magazynowane przed transportem
w osobnych miejscach zabezpieczonych przed
dostępem osób niepowołanych. Należy je
utrzymywać w stanie wilgotnym, w sposób
bezpieczny tzn. uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenia opakowań, a następnie powinny być przewiezione na składowisko odpadów
niebezpiecznych lub wydzielone kwatery
innych składowisk, gdzie podlegają składowaniu. Jest to obecnie jedyny sposób unieszkodliwiania odpadów azbestowych. Odpady
zawierające azbest pochodzące z budowy,
remontu oraz demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej mogą być składowane nie selektywnie, na terenie innych
składowisk w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu. Składowiska takie nie wymagają monitorowania.
Przewóz odpadów zawierających
azbest powinien odbywać się według zasad
określonych w stawie o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu
i sposobu stosowania przepisów o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych do
transportu odpadów niebezpiecznych. Odpady budowlane zawierające azbest, zgodnie
z umową ADR – Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu towarów
niebezpiecznych, spełniają kryteria klasyfikacyjne towarów niebezpiecznych klasy 9 –
różne materiały i przedmioty niebezpieczne.
Ich transport powinien odbywać się pojazdem
samochodowym odpowiednio przystosowanym i oznakowanym zgodnie z umową ADR
– tablicą w kolorze żółtym z numerem klasy
przewożonego odpadu niebezpiecznego tzn.
„9”. Pojazdy powinny posiadać Świadectwo
dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów
niebezpiecznych. Świadectwo takie wydawane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na wniosek posiadacza
pojazdu, na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania
technicznego. Kierowcami pojazdów przewożących odpady zawierające azbest mogą być
osoby, które ukończyły 21 lat i posiadają zaświadczenie ADR o ukończeniu z wynikiem
pozytywnym kursu dokształcającego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
W przypadku przewozu odpadów azbestowych wystarczające jest ukończenie kursu
podstawowego w zakresie przewozu odpadów
niebezpiecznych wszystkich klas. Kursy mogą
być prowadzone tylko przez podmioty posiadające zezwolenie marszałka województwa.
Robert Czubkowski
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