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Wieniec z sołectwa Rejowiec

Starostowie dożynek otrzymują z rąk Wójta pamiątkowe podziękowania

Gospodarze dożynek
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Wieści
z gminy
Dwa wnioski z trzech
złożonych do RPO Woj. Lubelskiego na budowę dróg gminnych
znalazły się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie
realizacji projektów dla Działania
5.2 Lokalny układ transportowy –
typ projektów: drogi gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego na lata
2007 – 2013. Są to: budowa drogi
i parkingu w pasie ul. Szkolnej w
Rejowcu odcinek 0,552 km –
przy całkowitym koszcie projektu
514.589.98 zł dotacja funduszu
EFRR 437.401.48 zł, oraz budowa drogi gminnej ul ul. Księżycowa w Rejowcu przy całkowitym koszcie 1 452 965 28 (jeden
milion…) dotacja 1 235 020 48 zł
xxx
S tarostwo

opracowało dokumentację przewidującą położenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno
– asfaltowej (warstwa ścieralna –
grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm) na odcinku Uher – Depułtycze – Niedziałowice – Kobyle –
Rejowiec ul. Fabryczna.
xxx

onów. Wieloletnie starania znalazły finał dzięki przychylności
Starosty Chełmskiego P. K Stockiego i wsparciu Zarządu Powiatu. Szczegóły w artykule
„Scalanie gruntów”.
xxx

W najbliższych dniach
ruszają

prace

przy

budowie

Dobiegają końca rozmo- cmentarza komunalnego w Rewy na linii Gmina Rejowiec –
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie dotyczące przyszłości budynku Ośrodka Zdrowia w
Rejowcu ul. Kościuszki 111.
Wszystko wskazuje na to, że
sporna sprawa zostanie rozwiązana, a budynek właściwie wykorzystany ułatwi mieszkańcom
gminy uzyskanie fachowej pomocy lekarskiej.
xxx

jowcu. Poświęcenie ziemi na
cmentarzu planowane jest we
wrześniu b. r.
xxx

Podbudowa ułożona z

trylinki na odcinku ul. Sportowej
(cmentarz – ul. Kościuszki) wymagała czasu, by położony materiał odpowiednio zagęścił się w
podłożu. Wkrótce powierzchnia
odcinka zostanie wyrównana poprzez wypełnienie pustych
Rozpoczęło się scalanie miejsc.
gruntów w sołectwach – Hruchełmskie szów, Marynin, Siedliszczki, Le-

Scalenia Gruntów
Wieloletnie starania Gminy Rejowiec o przeprowadzanie
scaleń gruntów zostały uwieńczone sukcesem.
W wojewódzkim planie
scaleń z terenu Powiatu Chełmskiego zostały ujęte cztery obręby
geodezyjne z terenu Gminy Rejowiec: Hruszów, Marynin, Leonów i Siedliszczki oraz jeden
obręb z terenu Gminy Kamień.
Starosta Chełmski w dniu
10.10.2006 r. wydał postanowienia o wszczęciu postępowań scaleniowych na dwóch obiektach:
Hruszów, Marynin, Siedliszczki
oraz Leonów, jednak z uwagi na
opóźnienie w uruchomieniu środków unijnych m.in. na scalenia
prowadzone były dotychczas prace przygotowawcze do scaleń -
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ustalenia granic, modernizacja
Prace scaleniowe prowaklasyfikacji gruntów.
dzą geodeci Wojewódzkiego BiuObecnie opracowywane są ra Geodezji i Terenów Rolnych w
projekty przebiegu nowych dróg Lublinie.
na poszczególnych obiektach w
celu określenia kosztów ich urządzenia.
Prowadzone scalenia poprawią nie tylko strukturę agrarną, ale pozwolą też na urządzenie
dróg dojazdowych do pól przez
ich utwardzenie i wykonanie
przepustów do odprowadzania
wody.
Ogólna powierzchnia
gruntów objętych scaleniem w Urodzeni:
Gminie Rejowiec wynosi 1451
ha.
W ramach środków na
scalenia kwota 900 euro na 1 ha
gruntów poddanych scaleniu
przeznaczona jest na infrastrukturę drogową i likwidację zakrzaczeń.
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OKSZA
Punkt obrad został zdjęty z porządku posiedzenia na zdecydowane
żądanie radnej B. Kowalskiej która
uznała, że należy dokonać sprawdze1 stycznia 2008 r. nastąpiła nia zasadności wypłaty Wójta
zmiana przepisów regulujących za- w okresie od 28.12.2006r.do
sady wynagradzania pracowników 27.06.2008r.
samorządowych (wójtów, burmiNa wniosek Rady Gminy Komisja
strzów, prezydentów miast, staroRewizyjna dokonała sprawdzenia i
stów i marszałków województw),
po przeanalizowaniu dokumentów
która zobligowała Radę Gminy do
ustaliła co następuje:
ustalenia Wójtowi dodatku funkcyjnego w wysokości zgodnej z w/w „Komisja nie dopatruje się niezgodustawą. Wg tabeli najniższa kwota nego działania z intencją Rady Gmidodatku funkcyjnego wynosi 1500 ny o przyznaniu wynagrodzenia
Wójtowi Gminy.
zł.
W związku z faktem, że Wójt Artykuł zamieszczony w TygodniT.Górski pobierał dodatek w wyso- ku Chełmskim z dnia 30.06.2008
kości 1350 zł. (od grudnia 2006 r. do roku zatytułowany „Wójt biedaczychwili obecnej) w porządku posie- na” nie jest rzetelny i wprowadza
dzenia czerwcowej Sesji Rady zna- opinię publiczną w błąd”. Zresztą,
lazł się punkt dotyczący ustalenia nie pierwszy raz .

Co z poborami
Wójta?

Sprawę badała także Regionalna
Izba Obrachunkowa w Lublinie, która w dniach 14-15 lipca przeprowadziła doraźną kontrole gospodarki
finansowej Gminy w zakresie wynagrodzeń oraz gospodarowania mieniem.
Protokół kontroli podpisany 29 lipca
2008r. stwierdza, że „Niedokonanie
przez Rade Gminy zmiany warunków wynagradzania Wójta Gminy
w związku ze zmianą od 1 stycznia
2008r. przepisów regulujących zasady wynagradzania pracowników
samorządowych co skutkowało wypłaceniem Wójtowi

- w okresie od 1 stycznia do 30
czerwca2008r. zaniżonego dodatku
funkcyjnego co najmniej o kwotę
150 zł miesięcznie oraz dodatku
specjalnego co najmniej o 45 zł miesięcznie (ogółem w tym okresie wypowyższego dodatku bowiem Rada Pełna treść protokołu z posiedzenia
nagrodzenie zaniżono co najmniej
jest zobowiązana dostosować się do Komisj i Rewizyj nej z dnia
o kwotę 1.170.00 zł brutto: słownie:
10.07.2008r. znajduje się w dokuuchwał wyższego rzędu,
jeden tysiąc….)
mentacji Rady Gminy i na BIP-ie.
- w marcu 2008r nagrody jubileuszoLiczba uczniów w jednostkach oświatowych
wej w zaniżonej wysokości (co najGminy Rejowiec

mniej o kwotę 585.00zł brutto).

w roku szkolnym 2008/ 2009
1. Gimnazjum w Rejowcu
2. Szkoła Podstawowa w Rejowcu

- 269 uczniów
- 303 uczniów oraz 35
dzieci w oddziale przedszkol
nym
3..Szkoła Podstawowa w Zawadówce - 42 uczniów oraz 16 dzieci w
oddziale przedszkolnym (w
tym 6 pięciolatków)
4. Szkoła Podstawowa w Leonowie
- 48 uczniów oraz 12 dzieci w
oddział przedszkolnym (w tym 5
pięciolatków)
5. Zespół Szkół Publicznych w Rejowcu
- 140 uczniów w tym:
Liceum Ogólnokształcące
- 37 uczniów
Liceum Profilowane
- 82 uczniów
Szkoła Policealna
- 21 uczniów
6. Gminne Przedszkole w Rejowcu
- 54 dzieci - w tym 9 dzieci w
od
dziale przedszkolnym
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RIO zobowiązało do poinformowania Rad Gminy o obowiązku
ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy od stycznia 2008r w wysokości wynikającej z Tabeli I
(…) i wypłaceniu nie dopłaconej
kwoty.
I kto miał rację? Większość Rady,
która proponowała ustalenie dodatku
funkcyjnego w kwocie 1500 zł, tj.
najniższej w tabeli czy radna B. Kowalska?
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„Nie wszystko prawda, co ludzie mówią”- to polskie przysłowie odzwierciedla obecną sytuacje naszej gminy.
Janina Danielczuk: Panie Wójcie. Z pewnością dotarła do Pana krążąca po Rejowcu pogłoska o przygotowywanym referendum w sprawie odwołania Wójta?
Tadeusz Górski: Oczywiście, słyszałem o tym. Znam nawet nazwiska osób, które wspierane przez jeden z lokalnych tygodników chcą przejąć władze w gminie. To osoby, które już pełniły odpowiedzialne funkcje, bądź też
bezskutecznie próbowały o nie zabiegać lecz nie zyskały zaufania i nie znalazły dostatecznego poparcia społeczności z terenu gminy. Mogę to nazwać prywatną zemstą.
Szkoda tylko, że posługują się półprawdami bądź nierzetelnymi, wręcz zafałszowanymi informacjami.
J.D. Zarzuca się Panu zadłużenie Gminy. Jak Pan ustosunkuje się do tego?
T.G. Nie chciałbym się powtarzać bo już wielokrotnie o tym mówiłem, ale jestem zmuszony powiedzieć to raz
jeszcze. Posiłkujemy się kredytami bo tak czynią wszystkie gminy. Zadłużenie nie przekroczyło ustawowo dopuszczalnych wskaźników a co bardzo istotne, zaczęło spadać. Znamienne jest, iż nigdy nie utraciliśmy płynności
i wszystkie zobowiązania regulujemy na bieżąco. Po szczegóły dotyczące tematu odsyłam do artykułu „Finanse
naszej gminy”.
Upadłość Spółki Hardword Sawmill to strata ponad 500 tys. zł, które nie wpłynęły do kasy gminnej. Zwolnienie
przez Radę Gminy z podatków nowo powstające podmioty gospodarcze w tym Zakłady Drzewne Zawodówka
Spółka z o. o. Biała Podlaska to kolejne pół miliona zł które nie zasiliły budżetu gminy. Firma RADMAR, która
kupiła od Cukrowni dawne odstojniki, nadal nie złożyła deklaracji podatkowej - a to następne 100 tys. braku w
kasie gminnej. Powyższe fakty potwierdzają, że dochody zmalały, a koszty pozostały.
Koszty funkcjonowania oświaty rosną systematycznie, zaś ministerialne subwencje pozostają prawie na tym samym poziomie. Tylko w 2007r dołożyliśmy budżetu gminy 1.868.201 zł (słownie: jeden milion….).
Wiele z tych składników nie zależy wyłącznie od decyzji Rady i Wójta, a wynika z ustaw wyższego rzędu.
J.D. Kolejny zarzut to mała ilość pieniędzy pozyskiwanych z funduszy unijnych.
T.G. Żadna gmina w bieżącym roku nie pozyskała nowych dotacji, bo środki dostępne z poprzednich lat zostały
już dawno rozdzielone, zaś wnioski złożone do RPO Sa dopiero w trakcie rozpatrywania. Należy jednoznacznie
stwierdzić, że pozyskiwanie środków odbywa się systematycznie na przestrzeni lat zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Gminy Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (WPI).
Wielokrotnie już informowałem społeczność naszej gminy, ale raz jeszcze pozwolę sobie przypomnieć wysokość
kwot przeznaczonych na wydatki majątkowe ( inwestycje) w poszczególnych latach:
- 2003 rok – wydatki majątkowe – 3 406 051, 00 zł. w tym dotacje 1 843 860,00 zł.
SAPARD, MENiS, KONTRAKT DLA WOJEWÓDZTWA,
EFRR, ZARZĄD WOJEWÓDZKI DRÓG.
- najważniejsze wydatki – wodociągi: Bańkowszczyzna, Elżbiecin, Zawadówka,
- odbudowa sali gimnastycznej ( po pożarze )
- oświetlenie ul.Fabryczna,
- termomodernizacja szkoły podstawowej i gimnazjum,
- dach szkoła podstawowa i gimnazjum,
- Dom Strażaka dach, okna,
- droga Wereszcze Duże,
- przyłącza gazowe: ul. Księżycowa i Słoneczna,
- spłata ogromnych zobowiązań z 2001 i 2002 roku.
- 2004 rok – wydatki majątkowe – 1 498 379,00 zł w tym dotacje 774 034,00 zł
KONTRAKT DLA WOJEWÓDZTWA, ZARZĄD WOJEWÓDZKI DRÓG,
MENiS.
- najważniejsze wydatki:
- wodociągi: Rejowiec, Zawadówka,
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- drogi: Niedziałowice – Siennica Różana, Siedliszczki, Zagrody,
- instalacja elektryczna szkoła podstawowa i gimnazjum,
- termomodernizacja szkoły w Zawadówce,
- dom kultury i przedszkole dach, elewacja,
- kanał sanitarny ul. M. Reja,
- 2005 rok – wydatki majątkowe – 2 033 454,00 zł w tym dotacje 676 810,00 zł NFOŚiGW,
WFOŚiGW, MINISTERSTWO KULTURY,
- najważniejsze wydatki:
- kanalizacja sanitarna Rejowiec,
- obręb geodezyjny Zawadówka,
- drogi Czechów Kąt, Zawadówka,
- pracownie komputerowe we wszystkich szkołach,
- Urząd Gminy dach, okna,
- ulice; Niecała, Zacisze,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- obchody 500 rocznicy urodzin Mikołaja Reja,
- 2006 rok – wydatki majątkowe – 1 153 889,72 zł w tym dotacje 634 000,00 zł
ZARZĄD WOJEWÓDZKI DRÓG, TOTALIZATOR, WFOŚiGW,
- najważniejsze wydatki:- sala gimnastyczna przy LO,
- ulice: Parkowa, Gagarina, Sportowa,
- oświetlenie ul. Księżycowej, Słonecznej,
- droga Al. Niedziałowska,
- chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- 2007 rok – wydatki majątkowe – 1 161 180,45 zł w tym dotacje 366 741,65 zł
MEN, TOTALIZATOR, URZĄD MARSZŁKOWSKI.
- najważniejsze wydatki:
- sala gimnastyczna LO dach,
- szkoła Leonów i Zawadówka,
- drogi: Al.Niedziałowska, kol. Rejowiec,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- wykup działek: Cukrownia, Kobyle zbiornik retencyjny,
- projekty techniczne, studia wykonalności, kosztorysy, materiały
wyjściowe do wniosków o dotacje na: oczyszczalnię, kanalizację
Siedliszczki, Marynin, Hruszów, Kobyle, Wólka Rejowiecka,
drogi: ul. Księżycowa, Szkolna, Zyngierówka, Zawadówka, Al.
Niedziałowska.
Czy to są kwoty mało znaczące? Czy moi oponenci tego nie widzą, czy też wolą nie widzieć ?
Dodam tylko tyle, ze jako jedna z niewielu gmin wielokrotnie korzystaliśmy z Kontraktu dla Województwa Lubelskiego
J.D. Drogi to ciągle nie rozwiązany problem.
T.G. Zgodnie z ustawami wyższego rzędu większa część dróg o twardej nawierzchni położonych na terenie gminy to drogi powiatowe. Niestety, mimo starań nie mamy bezpośredniego wpływu na ich budowę czy choćby remonty
O budowę czy modernizację drogi przez Kobyle zabiegaliśmy, będąc jeszcze w powiecie krasnostawskim. Starań
nie zaprzestaliśmy w starostwie chełmskim, które uznając potrzebę modernizacji tej drogi opracowało już dokumentację przewidującą położenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku Uher - Depułtycze – Niedziałowice – Kobyle – Rejowiec. Wniosek został złożony do RPO (Regionalny Program Operacyjny)
Strona 6
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i uzyskał wstępną akceptacje, co jest zasługą Zarządu Powiatu, a w szczególności starosty Kazimierza Stockiego.
Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy w ciągu ostatnich lat kosztowała 1.819.196 zł (jeden milion…), z czego środki zewnętrzne wyniosły 703.059 zł.
Roboty obejmowały budowę dróg w Wereszczach, Czechowym Kącie, Aleksandrii Niedziałowskiej, Kolonii Rejowiec, bieżące remonty nawierzchni asfaltowych, remonty dróg gruntowych, wymianę nawierzchni chodników.
J.D. Wracając do pozyskiwania środków, trzeba stwierdzić, że gmina szukała ich w różnych dostępnych źródłach.
T.G. Dotacje pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z Programu SAPARD, z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Woj. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i utrzymania dróg wojewódzkich, od Zarządu Woj. Lubelskiego, z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wymienione instytucje wskazują, że składaliśmy wnioski tam, gdzie pojawiała się jakaś możliwość. Na ich wybór
nie mieliśmy wpływu.
J.D. Panie Wójcie, przed nami realizacja zadań z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2007 – 2013,
który obejmuje kilka istotnych programów m.in. – Program oczyszczania ścieków komunalnych, informatyzacji
gminy, budowy i modernizacji dróg (w nim budowa chodników i ścieżek rowerowych, oświetlenie dróg i ulic), sportu i rekreacji, dziedzictwa kulturowego, budowy i modernizacji obiektów komunalnych. Skąd wziąć pieniądze?
T.G. Na realizację powyższych zadań poszukujemy środków zewnętrznych w postaci dotacji. Wnioski o ich udzielanie składane były do:

•
•

Prezydenta RP na pracownie komputerowe,

Ministerstwa Środowiska w ramach Programu Mechanizm Norweski EOG na modernizacje oczyszczalni ścieków w Rejowcu oraz na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Wólka Rejowiecka, Kobyle, Hruszów i Marynin,
Ministerstwa Kultury na remont i modernizacje Gminnego Domu Kultury, komputeryzacje i poszerzenie zbiorów Biblioteki Publicznej w Rejowcu, na rozbudowę Domu Strażaka, na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej,

•

•
•
•
•

Ministerstwa Sportu na budowę Sali gimnastycznej przy ZSP,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę dróg po powodzi w 2006,
Ministerstwo Edukacji Narodowej na remonty obiektów szkolnych,

Marszałka Województwa Lubelskiego o dotacje na remonty dróg stanowiących dojazdy do pól Zyngierówka, Al.
Niedziałowska,

• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej, ochronę
kasztanowców, zbiórkę odpadów komunalnych, inwentaryzacje przyrodniczą gminy, budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków, konserwacje eksponatów w Sali biologicznej Szkoły Podstawowej w Rejowcu,
•
•
•
•

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na budowę systemu oczyszczania ścieków,
Fundacja Polska Wieś 2000 na remont budynku byłej szkoły w Marysinie,
Program Sąsiedztwa Interreg IIIA/TACIS CBC Polska – Białoruś – Ukraina na współprace transgraniczną,

Europejski Fundusz Społeczny,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na budowę dróg gminnych (3 wnioski są w rozpatrywaniu: ul. Szkolna, ul. Słoneczna, Al. Niedziałowska).
Obecnie oczekujemy na ogłoszenie naboru wniosków do RPO w zakresie społeczeństwa informacyjnego i infrastruktury sportowej. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich uruchomione mają być programy z zakresu oczyszczania ścieków i rozwoju wsi. Planowane ogłoszenie naboru wniosków- IV kwartał Br.
15 IX ruszają pierwsze konkursy grantowe ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Wspólnoty. W ramach tego programu można będzie pozyskać środki na środowisko i infrastrukturę (oczyszczalnia ścieków). Dodać należy, że
wnioski o dofinansowanie można składać dopiero po ogłoszeniu naboru wniosków. Ubiegając się o dotacje należy
spełniać wiele kryteriów, określonych przez Unię Europejską (np. określona liczba mieszkańców w miejscowości
lub gminie, minimalna lub maksymalna wartość inwestycji, jej zakres, posiadanie strategii rozwoju gminy, planu
odnowy miejscowości, itp.) – nie wszystkie ogłoszone nabory są dla samorządów dostępne.
J.D. Jak oceniłby Pan działania grupy osób agitujących społeczeństwo przeciwko Panu?
T.G. Mocno wierzę, że zdecydowana większość mieszkańców naszej gminy to ludzie rozsądni, którzy realnie patrzą
na otaczającą rzeczywistość. Potrafią dostrzec to, co udało się zrealizować. Mają też świadomość, że wiele jest do
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OKSZA
zrobienia, że potrzeby są duże, ale na pewno rozumieją, że droga realizacji ambitnych planów jest długa, wymaga
wytrwałości i niejednokrotnie wyrzeczeń.
Moja wypowiedź wyraźnie wskazuje, że pojawiły się widoczne oznaki nowych możliwości i szans na rozwój infrastruktury w szerokim tego słowa znaczeniu (oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, drogi, chodniki, oświetlenie, bioenergetyka).
Czy wobec tego warto — na życzenie grupy osób chcących załatwiać swoją prywatne interesy przeprowadzać referendum, które na długi okres zablokuje, a wręcz spowoduje usunięcie nas z list rankingowych i zaprzepaści
wieloletnie wysiłki podejmowane wspólnie z Radą Gminy?
Czy mamy prawo narażać mieszkańców na martwy okres rządów komisarycznych? Wspólnie poszukujemy odpowiedzi na to pytanie.
J.D. Dziękuję za rozmowę.
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Samorząd terytorialny jest dzisiaj
podstawowym ogniwem administracji publicznej. Jednostki samorządu terytorialnego
zostały wyposażone w osobowość prawną, i
tym samym samodzielnie, na własną odpowiedzialność i w ramach posiadanych środków wykonują zadania własne. Ponadto,
realizują zadania zlecone i powierzone z
zakresu administracji publicznej.
Działalność finansowa gminy opiera się w
głównej mierze na ustawie o finansach publicznych w której zawarte są wszystkie procedury uchwalania, opracowywania, wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Ustawa ta zawiera informacje dotyczące
łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego która nie może przekroczyć 60 %. wykonanych dochodów ogółem tej jednostki. W
trakcie roku budżetowego łączna kwota długu
jednostki samorządu terytorialnego na koniec
kwartału nie może przekroczyć 60% planowanych
w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.
Ja jako skarbnik gminy chciałam wyjaśnić
skąd powstaje zadłużenie i co zrobić aby
zmniejszyć już powstałe zadłużenie.
Celem mojego artykułu jest przeprowadzenie analizy poszczególnych budżetów i ustalenie kondycji finansowej gminy.
Z przeprowadzonej analizy lat ubiegłych
stwierdzić można, że administracja rządowa
coraz więcej zadań powierza gminie nie
przyznając na ten cel środków. W szczególnej mierze są to wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego, dodatków mieszkaniowych w
części utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Stanu Cywilnego.
Gmina oprócz przyjętych w/w zadań musi z
własnych środków utrzymać:
1.
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24 sołectw, chodzi o dostarczenie wody i równowagę finansową, tj. dochody bieżące
funkcjonowanie poszczególnych hydroforni, powinny pokrywać w/w wydatki bieżące .
Jeżeli jednak planujemy budżet na kolejny
2. Oczyszczalnię ścieków,
rok trudno przewidzieć likwidację dużego
zakładu pracy, brak spłat należności podatko3. Drogi – budowa dróg, remonty i na
wych, ulgi podatkowe. W konsekwencji
prawy bieżące, utrzymanie przystanków,
zmniejszają się nasze dochody, a wydatki
usuwanie śniegu i lodu,
które wcześniej zostały zaplanowane pozo4.
Budynki komunalne – zapewnić ubez- stają na takim samym poziomie powodując
pieczenie poszczególnym składnikom mienia powstanie deficytu budżetowego.
komunalnego,
Powstały deficyt budżetowy należy pokryć
5.
Cmentarz komunalny – budowa ogro- kredytem.
dzenia, kwater, drogi dojazdowej, parkingu,
Dochody jakie wpływają do gminy
budynku socjalnego, wodociągu,
w większości wystarczają na pokrycie wydat6. Administrację publiczną,
ków bieżących, a jeżeli chcemy inwestować
7. Ochotniczą straż pożarną – zakup paliwa musimy pozyskiwać środki, które tylko w
do wozu bojowego, remont remizy strażac- części pokrywają wartość inwestycji. Pozokiej, diety strażaków za uczestnictwo w ak- stałą kwotę do danych inwestycji musi doficjach pożarniczych, zakup mundurów, utrzy- nansować gmina, a na niektóre z nich w poszczególnych latach nie można uzyskać dofimanie budynku,
8.
Czystość i porządek na terenie Rejow- nansowania.
ca,
9.
Gminną Bibliotekę Publiczną w Rejowcu i filię w Leonowie – zakup książek, utrzymanie budynku, dostęp do Internetu dla
mieszkańców,
10. Gminny Ośrodek Kultury – organizacja
imprez, plenerów malarskich, półkolonii dla
dzieci, świetlicy środowiskowej, utrzymanie
budynku,
11. Stowarzyszenie Gminno - Cukrowniczy
Klub Sportowy Unia w Rejowcu
12. Świetlice na terenie gmin,
13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
który w głównej mierze wykonuje zadania z
zakresu administracji rządowej,
14.
Oświatę – Gminne Przedszkole, klasy
„0” w trzech szkołach podstawowych, zapewnić dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa do czterech autobusów, remonty, ubezpieczenia i naprawy). Oprócz zadań własnych
gmina musi dofinansować zadania objęte
subwencją oświatową, utrzymać Szkoły Podstawowe w Rejowcu, Zawadówce i Leonowie, gimnazjum i Zespół Szkół Publicznych.

Gmina Rejowiec w poszczególnych
latach wykonała wiele inwestycji. Na
niektóre z nich otrzymała w części środki z zewnątrz, a niektóre musiała w całości pokryć kredytami.
Obecna gospodarka finansowa zakłada
radykalne zmniejszenie wydatków bieżące gminy co pozwoli na racjonalne
zarządzanie długiem w czasie. Realizacja
budżetu za I półrocze 2008 roku wykazuje, że zarówno wydatki jak i dochody
wykonane zostały w 49 % czyli zachowano równowagę budżetową.
Zadłużenie budżetu, które zostało
zawarte w opracowanej prognozie spłaty
długu na koniec 2008 roku będzie stanowić
49 % i nie przekroczy dopuszczalnego zadłużenia jakie zostało określone w ustawie o
finansach publicznych.



W/ w zadania muszą być pokryte
z
dochodów bieżących gminy (podatków, opłat
lokalnych, subwencji i udziałów). Budżet,
Infrastrukturę wodociągową wszystkich który jest planowany powinien utrzymać
Strona 8
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SEGREGUJMY
ODPADY
Płacimy więcej za odbiór
odpadów z naszych gospodarstw domowych, a przyczyna tego jest wzrost
tak zwanej opłaty marszałkowskiej.
Za tonę odpadów komunalnych, które
trafiają na składowisko firmy wywozowe płacą 75 zł, a nie 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.
Wzrost kosztów za składowanie odpadów został przeniesiony na
gospodarstwa domowe, w związku
z czym płacimy więcej za odbiór naszych śmieci.
Radą na tańsze śmieci jest ich
selektywna zbiórka oraz pozbywanie
się już posegregowanych odpadów,
których koszty odbioru są niższe.
Część mieszkańców naszej
gminy zawarła już umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie Wójta
Gminy /przypominam, że podmiotami tymi są: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Zgodnie z wieloletnią tradycją
24 sierpnia odbyły się Gminne Dożynki
w Rejowcu.
Uroczystość miała skromniejszy charakter w porównaniu z wcześniejszymi latami z prostych przyczyn.
Boisko w Rejowcu jeszcze nie może być
eksploatowane, gdyż zasiana wiosną trawa musi się właściwie ukorzenić.
Pierwotny termin ustalony na 31 sierpnia
zbiegł się z przyczyn od nas niezależnych
z Powiatowym Świętem Plonów, zatem
musiał być przełożony na wcześniejszą
datę. W tym dniu teren przy Pałacu Ossolińskich nie mógł być udostępniony.
Gminne Święto Plonów rozpoczęła msza
św. odprawiona w intencji rolników, których codzienna trudna praca na roli sprawia, że na polskich stołach nie brakuje

Sp. z o.o. w Chełmie i Miejski Zakład
Komunalny „EKO” s.c. w Rejowcu
Fabrycznym/. Nie wszyscy jednak
wywiązują się z powyższego obowiązku, gdyż nie posiadają umowy
i nie oddają wytworzonych w gospodarstwie odpadów. W związku z powyższym można przypuszczać, że
mieszkańcy pozbywają się śmieci
w sposób niedozwolony i niezgodny
z prawem, czyli spalają w warunkach
domowych, bądź wywożą 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 powinni mieć
podpisane umowy na odbiór odpadów. Urząd Gminy na pewno sprawdzi jak wywiązujemy się z tego ustawowego obowiązku. Pamiętajmy, że
sama umowa nie wystarczy, należy
jeszcze oddawać śmieci i posiadać za
te usługi rachunki, które powinniśmy
przechowywać co najmniej przez rok
i okazywać podczas kontroli.
W pierwszej kolejności zostaną sprawdzone osoby, które nie
posiadają umowy. Każdy z nas wy-

chleba.
Dorodny bochen upieczony z tegorocznej
mąki przekazany na ręce gospodarzy dożynek Wójta Tadeusza Górskiego i
Przew. Rady Antoniego Bukraby nie tylko pięknie się prezentował, ale i smakował wszystkim zgromadzonym na placu
przykościelnym. Pyszne i różnorodne
wypieki gospodyń z całej gminy zachwycały wyglądem, jak twierdzi degustujący,
były nadzwyczaj smaczne.
Gospodarze dożynek podziękowali rolnikom za trud włożony w zbiór plonów.
Starostami dożynek byli Mariola Mojak z
sołectwa Niedziałowice i Piotr Gryglewski z sołectwa Leonów.
Wieńce – symbol zebranych plonów –
wykonane z kłosów wszystkich rodzajów
zbóż, ziół, owoców i kwiatów zostały
ocenione przez komisję w składzie: MiroStrona 9

twarza odpady komunalne, więc nie
istnieje tłumaczenie, że nie wytwarzam śmieci, albo ich nieznaczne 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
Wójtowi.
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sław Kość, Antoni Bukraba, Tadeusz
Górski, Jolanta Popek, Mariola Mojak,
Piotr Gryglewski i Dorota Łosiewicz.
Pierwsze miejsce zajął wieniec z sołectwa Wereszcze Małe, drugie wieńce z
sołectwa Kobyle i Hruszów, trzecie wieńce z sołectwa Zagrody i z GOK Rejowiec. Za udział otrzymał nagrodę wieniec
z sołectwa Rejowiec. Pocieszający jest
fakt, że w wykonanie wieńców dożynkowych angażuje się coraz więcej młodzieży.
Wypieki to dzieła Danuty Długosz, Małgorzaty Golonka, Marioli Wiorko, Heleny Starko, Iwony Jędruszczak, Wiesławy
Dymczuk, Beaty Sadowskiej, Joanny
Czaus, Teresy Sakławskiej, Wiesława
Psuja i Agnieszki Oszwa.
Oprawę muzyczną mszy oraz uroczystości dożynkowych wykonała Orkiestra
Dęta z Rejowca.

















z





.

OKSZA
Miłą

niespodzianką
dla nielicznej grupy
dzieci i młodzieży
były nagrody za szczególną aktywność rekreacyjno – sportową w
pięciu dyscyplinach: szachy, warcaby, pingpong, piłkarczyki, bilard.
Ponieważ wyniki były zróżnicowane, postanowiono, aby nagrody były równorzędne. Otrzymali je: Kamil Groszek, Michał
Smyk, Adrian Karkowski, Damian Baranowski, Gabriel Długosz, Hubert Brzyszko, Tomek Baranowski i Kamil Karkowski.
Natomiast za szczególną pracowitość z zakresu rękodzieła artystycznego,
pomimo wakacji – nagrodzono: 1. Paulinę
Grabiec, która gobelinem wykonywała widoczki, pt.: ”Dziewczynki”, „Kosz z kwiatami” i 2. Justynkę Łachowską, która haftem
krzyżykowym wyhaftowała dość duży
„bukiet kwiatów”, 3. Kasię Jasińską, która
wykonała „pieska” haftem gobelinowym i 4.
Kasię Jarzębską, która wykleiła 3 słomkowe
laurki, 5. Monikę Palonkę, która wykazała
się efektownie wyhaftowaną laurką
”Sportowiec” i obrazek „kurka z kogutem”,

Drużyna seniorów
prowadzona przez trenera
Leszka Borkowskiego awansowała do klasy okręgowej.
Młoda drużyna Unii oparta
wyłącznie na młodzieży z
gminy Rejowiec postawiła
sobie wysoko poprzeczką. W
tej klasie rozgrywkowej, inne
drużyny na przykład Hetman
Żółkiewka wzmacnia się
piłkarzami z Zamościa, a
Ogniwo Wierzbica z Chełma
Zarząd klubu Unii
Rejowiec stawia na utalentowaną młodzież z naszej gminy. Czy wystarczy to na
utrzymanie się w klasie okręgowej, czas pokaże.
Skład na klasę okręgową:
Krzysztof Soczyński, Łukasz
Studziński, Marek Bober,
Mirosław Basiński, Dariusz
Bogusz, Michał Gwardiak,
Maksymilian Sochacz, Radosław Kalinowski, Michał
Pastuszak, Karol Szczepanik,
Łukasz Górski, Grzegorz
Forysiuk, Sylwester Romański, Maciej Futyma, Grzegorz
Rumiński, Arkadiusz Korzeniowski, Michał Studziński,
Łukasz Zawiaczyński, Michał
Danielczuk, Paweł Olczuk
Drużyna juniorów
w swojej grupie zajęła 4

po drobnych modyfikacjach prezentował
naszą gminę na dożynkach powiatowych w
Wierzbiny w dniu 31 sierpnia 2008 r. Autorami wieńca było małżeństwo z sołectwa
Wereszcze Małe Marzena i Jerzy Kieliszek.
Jesteśmy dumni, gdyż na Dożynkach Powiatowych wieniec zajął 2 miejsce! Drugim
konkursem był wypiek chleba. Pani Izabela
Piasecka z Kobylego zdobyła wyróżnienie.
Nasza gmina wystawiała również stoisko, w
którym prezentowane były prace malarskie,
hafciarskie i rękodzieła artystycznego jak i
wydawnictwa. Można było również skosztować wypieków pani Teresy Górskiej, Zofii
Jarzębskiej i Danuty Długosz.
xxx
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza
dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia: plastyczne, z samoobrony grupy „Vale Tudo”,
na siłowni, naukę gry na instrumentach,
hafciarskie, recytatorskie, teatralne oraz
spotkania seniorów. Oczekujemy również od
naszych mieszkańców propozycji nowych
form działalności GOK. Zapraszamy!

6. Anetkę Ślusarz z Patrycją Czaus, które
przygotowały plan na spotkanie się z rękodziełem naszym z dziećmi z Domu Dziecka,
7. Ewę Długosz, która haftem krzyżykowym
wymalowała 3 laurki z „Motylami” i 3 laurki
utkane ze słomki.
Jednak mamy pracowitą młodzież i
dobre dzieci, które pomimo wakacji chętnie
podejmowały trud prac, choćby zbierania
ziół i kłosów do naszego Wieńca Dożynkowego.
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xxx
7 sierpnia odbywały się dalsze
uroczystości związane z Jubileuszem 40—
lecia Artystycznej Pracy Twórczej pana
Stanisława Jana Miszczuka. Organizatorem
wystawy w Kaplicy św. Mikołaja w Chełmie było Muzeum Chełmskie. Na wernisażu
zjawiło się wiele znamienitych osobistości
Chełma. Delegacja z GOK w Rejowcu
wspierała naszego artystę.
xxx
24 sierpnia podczas Dożynek
Gminnych został wyłoniony wieniec, który

miejsce, to poniżej oczekiwań. Po wygranym 3:1 meczu z liderem Leszkopol
Bezek na boisku przeciwnika
stwierdzili jednogłośnie, że to
to oni powinni być mistrzem i
odbierać puchar za mistrzostwo. Na drodze w osiągnięciu tego celu przeszkadzało
im lenistwo na treningach i
uczestnictwie w meczach.
Skład juniorów: Maciej Maciejewski, Krystian Moniakowski, Radosław Forysiuk,
Sylwek Forysiuk, Mateusz
Bohuniuk, Krzysztof Uszko,
Bartłomiej Błaszczyk, Dawid
Drozd, Konrad Kuźmicki,
Łukasz Grabiec, Łukasz Kopiel, Łukasz Mazur, Adrian
Kowalski, Dawid Danielczuk.
Drużyna trampkarzy prowadzona przez Mirosława Basińskiego zajęła w
swojej grupie 4 miejsce i jest
to drużyna utalentowana. Ma
zadanie zdobyć w obecnym
sezonie mistrzostwo okręgu
chełmskiego. Czołowi piłkarze to Adrian Czerwiński,
Kamil Krawczyk i Mateusz
Waręcki.
Najmłodsi Piłkarzemłodzicy trenowani przez
Dariusza Bogusza zajęli w
swojej grupie 4 miejsce. Wiosną wygrali 7 meczów i 1
zremisowali a mimo to zabrakło im 1 punktu, by walczyć
w finale. Wyróżnili się: Przemysław Huk, Jakub Ożóg i



Dawid Karauda. Nabór do
drużyny trwa. Prosimy rodziców o wysyłanie swoich
pociech na treningi.
Dawid Karauda
i Łukasz Kopiel zostali wypożyczeni do Niedźwiadka
Chełm i będą grać w makrolidze
Zarząd i piłkarze
Unii serdecznie dziękują
sponsorom: Urzędowi Gminy
Rejowiec, p. Andrzejowi
Kantorowi, p. Arkadiuszowi
Smorga, p. Małgorzacie i
Tadeuszowi Liszewskim, p.
Wiesławowi Olko- prezesowi
GS, p. Wojciechowi Szymańskiemu, p. Mirosławowi Kościowi, p. Karolinie Ziembakowskiej i p. Dominikowi
Fornalowi.







z





































z























Odeszli, przeżywszy lat:
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W dniu kolejnej rocznicy wybuchu II
wojny światowej została uczczona pamięć
obrońców ojczyzny, którzy walczyli z niemieckim najeźdźcą. Wielu z nich oddało to,
co mieli najcenniejsze – życie, często bardzo
młode.
Kombatanci złożyli wieńce , zapalili
światła pamięci na grobach żołnierzy spoczywających na cmentarzu parafialnym i
pod Pomnikiem Pamięci Pomordowanych w
latach 1939-44.
We mszy św. odprawionej w miejscowym kościele oprócz kombatantów uczestniczyły władze Gminy z Wójtem Tadeuszem
Górskim na czele oraz uczniowie i młodzież
z racji rozpoczynającego się nowego roku
szkolnego. Nie mogło zabraknąć Orkiestry
Dętej.
Udział młodego pokolenia w obchodach
bolesnej rocznicy to hołd złożony obrońcom,
ale i lekcja historii, którą każdy znać powinien.






Pamięć i hołd po raz 69
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OKSZA

Pyszne wypieki gospodyń z gminy Rejowiec

Komisja konkursowa ocenia wieńce
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Dyplomy wręczają Marszałek i Starosta

Wieniec z Rejowca zajął
Izabela Piasecka otrzymała

II miejsce!!!

wyróżnienie za chleb dożynkowy

Nasze stanowisko podczas dożynek

OKSZA.
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