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Szanowni mieszkaƒcy w miesiàcu lutym jak co roku otrzymaliÊmy nakazy
p∏atnicze podatków i wielu z Was
po przeczytaniu i porównaniu z rokiem
ubieg∏ym prze˝y∏o szok.
Równie˝ dla mnie jako Wójta Gminy
jak i naszych radnych by∏o to ogromne
zaskoczenie, gdy˝ nie by∏o naszym celem podniesienia podatków do tego
stopnia. W uchwale, która zosta∏a podj´ta 5.12.03r. wi´kszoÊç stawek jednostkowych podatku zosta∏a podniesiona o 1 grosz / s∏ownie jeden grosz / bàdê
te˝ utrzymana na dotychczasowym poziomie. Dowodem powy˝szego jest
uchwa∏a bud˝etowa z dnia 31.12.03r.
w której wartoÊç ogólna podatku
od nieruchomoÊci zmala∏a z kwoty
3.778,151 / wykonanie w roku 2003
/do kwoty 3.735,633 – plan na rok 2004.
Dlaczego wi´c si´ sta∏o tak, ˝e ponad 60% podatnikom kwota podatku
wzros∏a 2 razy a niektórym nawet
z 50 z∏ do ponad 500 z∏ czy z 100 z∏
do ponad 1000 z∏. – to szczegó∏owo wyjasnia Pani Skarbnik w artykule „Dlaczego takie podatki”. Z mojej zaÊ strony chcia∏bym si´ ustosunkowaç do niektórych zarzutów jakie us∏ysza∏em
w bezpoÊrednich rozmowach z Wami.
– Czy nie mo˝na by∏o tego przewidzieç?
– W pojedynczych przypadkach tak,
ale nie mo˝na by∏o przewidzieç tak
drastycznych sytuacji jak i skali podatników, których b´dzie to dotyczyç,
gdy˝ wypisy z ewidencji nap∏ywajà
do Urz´du od po∏owy grudnia do dziÊ.
– Czy mo˝na by∏o wycofaç nakazy?
– Nie gdy˝ musimy przestrzegaç obligatoryjnych terminów p∏atnoÊci podatków.
– Dlaczego Urzàd Gminy zmieni∏ zapisy o zmianie u˝ytkowania gruntów?

– Gmina nie posiada takich uprawnieƒ i musi obliczenia podatku dokonaç na podstawie wypisu z ewidencji
gruntów, które prowadzi Starostwo
Powiatowe czy tego chcemy czy nie.
– Dlaczego wi´c uczyni∏o to Staro stwo?
– Bo tak stanowi przepis zawarty
w Dzienniku Ustaw Nr 38 z 2001r. dotyczàcy ewidencji gruntów i budynków.
– Dlaczego Gmina nie powiadomi∏a
o tych zmianach?
– Bo nie prowadzimy takiej ewidencji i jest to zadanie Starostwa a my nie
znamy jakie sà aktualne zapisy w ewidencji dla poszczególnych w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci.
– Dlaczego Wójt Kowolik Pawe∏ gdy
chcia∏ zostaç wójtem obni˝a∏ podatki
a gdy zosta∏ to je podwy˝sza?
– Nigdy takich planów ani zamiarów
co chyba jasno wynika z powy˝szych
wyjaÊnieƒ nie mia∏em i zapewniam ˝e
nie b´d´ mia∏.
Trzeba jednak zrozumieç, ˝e Wójt
i Rada Gminy dzia∏a na podstawie ustalonego przez Parlament prawa i musimy
go przestrzegaç. W 2003 roku w wymiarze podatku stosowaliÊmy stawk´ podatku rolnego dla wszystkich u˝ytkowanych
gruntów co obni˝y∏o kwot´ podatku
o ok. 40 – 50 z∏ od posesji. W roku 2004
musieliÊmy naliczyç podatek od gruntów pozosta∏ych tak jaki jest aktualny
zapis w ewidencji gruntów i budynków
otrzymany ze Starostwa Powiatowego
czy to si´ nam podoba∏o czy nie.
W obecnej ci´˝kiej sytuacji finansowej wi´kszoÊci naszych mieszkaƒców
decyzja Wójta Gminy jako organu podatkowego o podniesieniu podatków
w takim wymiarze by∏aby nieuzasadniona i niezrozumia∏a.
(ciàg dalszy na str. 4)
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So∏tys
Roku
Beno Woênica, od 21 lat so∏tys Swi´toszowic, otrzyma∏ tytu∏ So∏tysa roku
2003. Do konkursu zorganizowanego
przez Redakcj´ „Gazety So∏eckiej” zg∏oszono kilkuset so∏tysów. Beno Wo˝nica
znalaz∏ si´ wÊród 12 laureatów, wytypowanych przez Krajowe Stowarzyszenie
So∏tysów i Redakcj´ Gazety So∏eckiej,
którym w dniu 11 lutego w gmachu Sejmu RP wr´czono list gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, puchary i nagrody ksià˝kowe. G∏ównà nagrod´
– komputer, ufundowanà przez Prezesa
Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej wr´czyli laureatowi na ostatniej sesji Rady
Gminy dyrektorzy Oddzia∏u BG˚ w Katowicach i Tarnowskich Górach.
(ciàg dalszy na str. 4)
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ROLNIKU!!! SKORZYSTAJ Z DOP¸AT UE DO TWOJEGO GOSPODARSTWA (szczegó∏y str. 8)

Wójt Gminy Zbros∏awice
Og∏asza:
II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda˝ dzia∏ki po∏o˝onej w ¸ubiu
przy ul. D∏ugiej k.m. 1 dod.2:
– dzia∏ka nr 414/112 o pow. 887 m2, cena wywo∏awcza: 7.500,- z∏.
wadium: 600,- z∏.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu.
Oraz
II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda˝ dzia∏ki po∏o˝onej w Miedarach przy ul. Tarnogórskiej, k.m.2 dod.3 obr. Kopanina:
– dzia∏ka nr 447/51 o pow. 11.846 m2, cena wywo∏awcza: 67.442,- z∏
wadium: 5.000,- z∏.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu.
Przetargi odb´dà si´ w dniu 26.03.2004r. w Âwietlicy Gminnej w Zbros∏awicach przy ul. WolnoÊci 97 o godz. 12. Wadium w podanej wysokoÊci nale˝y wp∏acaç do dnia 19.03.2004r. do godz. 1200 w Kasie Urz´du Gminy
w Zbros∏awicach przy ulicy OÊwi´cimskiej 2. Pe∏nomocnicy osób fizycznych
winni przedstawiç notarialnie poÊwiadczone pe∏nomocnictwo. W przetargu
mogà braç udzia∏ zagraniczne osoby fizyczne i prawne pod warunkiem
przed∏o˝enia zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomoÊci. JednoczeÊnie informuje si´, ˝e
skutkiem uchylenia si´ od zawarcia umowy po wygranym przetargu jest
przepadek wp∏aconego wadium. Zastrzega si´ prawo uniewa˝nienia przetargu bez podania przyczyny. Bli˝szych informacji na temat nieruchomoÊci
przeznaczonych do sprzeda˝y mo˝na uzyskaç w Referacie Gospodarki NieruchomoÊciami i Ochrony Ârodowiska w Zbros∏awicach przy ul. WolnoÊci
109 (Bank Spó∏dzielczy I pi´tro pok. nr 4) tel. 233-71-02.

Kronika policyjna
16.01.2004 r. nieznany sprawca dokona∏ rozboju na pracownicy sklepu
w Kopienicy. W wyniku podj´tych czynnoÊci funkcjonariusze PP Zbros∏awice zatrzymali mieszkaƒca Pyskowic podejrzanego o to przest´pstwo wobec,
którego Sàd Rej. w Tarn. Górach zastosowa∏ areszt tymczasowy.
16.01.2004 r. funkcjonariusze PP Zbros∏awice odzyskali Fiata 170 skradzionego z terenu Pyskowic.
20.01.2004 r. funkcjonariusze PP Zbros∏awice zatrzymali ucznia Zespo∏u
Szkó∏ w Kamieƒcu, który gro˝àc pobiciem wymusi∏ pieniàdze od swojego rówieÊnika.
21.01.2004 r. funkcjonariusze PP Zbros∏awice odzyskali VW Transportera skradzionego z terenu Cz´stochowy.
22.01.2004 r. nieznany sprawca dokona∏ w∏amania do domu przy ul. Ziemi´cickiej w Sza∏szy.
29.01.2004 r. nieznany sprawca dokona∏ w∏amania do budynku firmy DOMINO w Âwi´toszowicach, straty 1000z∏.
03.02.2004 r. nieznani sprawcy dokonali kradzie˝y przewodów linii energetycznej przy ul. Tylnej w Zbros∏awicach, straty 1000z∏.
05.02.2004 r. funkcjonariusze PP Zbros∏awice przy wspó∏pracy z mieszkaƒcami Sza∏szy zatrzymali trzech mieszkaƒców Zabrza, którzy dokonali
kradzie˝y kabla telekomunikacyjnego o wartoÊci 6000z∏. Prokurator Rejonowy w Tarnowskich Górach zajà∏ na poczet przysz∏ej kary samochód Polonez
Truck nale˝àcy do sprawców.
11.02.2004 r. nieznany sprawca z pomieszczenia firmy HEDAX w Wieszowie dokona∏ kradzie˝y gotówki w kwocie 5440z∏.
15.02.2004 r. funkcjonariusze PP Zbros∏awice zatrzymali mieszkaƒca
Zabrza, który w Kamieƒcu w stanie nietrzeêwym 2,5 promila kierowa∏ sam.
Nissan.
15.02.2004 r. funkcjonariusze PP Zbros∏awice zatrzymali pi´cioro nieletnich mieszkaƒców Wieszowy, którzy zniszczyli mienie o wartoÊci 8000z∏.
22.02.2004 r. funkcjonariusze PP Zbros∏awice zatrzymali dwóch mieszkaƒców Zabrza na goràcym uczynku kradzie˝y kabli telekomunikacyjnych
w Wieszowie o wartoÊci 3000 z∏.
25.02.2004 r. funkcjonariusze PP Zbros∏awice wykryli sprawców w∏amania
do samochodu Fiat 126p dokonanego 1 stycznia 2004 r. w Kamieƒcu.

KOMUNIKAT POLICJI!!!
Policja w Zbros∏awicach prosi o pilny kontakt osoby pokrzywdzone, które na prze∏omie stycznia/lutego 2004 r. w Kamieƒcu przy Sanatorium mia∏y
zaparkowane samochody m-ki Audi 80 koloru srebrnego i VW Transporter
koloru bia∏ego, z których dokonano kradzie˝y radioodtwarzaczy.
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Z prac Wójta Gminy
Wójt przygotowa∏ 18 projektów
uchwa∏ Rady Gminy oraz wyda∏ 33 zarzàdzenia w tym w sprawach:
– poÊwiadczenia oÊwiadczeƒ o posiadaniu kwalifikacji rolniczych o osobistym prowadzeniu gospodarstwa
rolnego i o posiadanej powierzchni
u˝ytków rolnych.
– obni˝enia ceny wywo∏awczej
w drugim przetargu nieruchomoÊci
po∏o˝onej w ¸ubiu przy ul. D∏ugiej
o numerze dzia∏ki 414/112 do kwoty
7.500,- z∏
– og∏oszenia wykazu nieruchomoÊci
przeznaczonej do sprzeda˝y. Przeznaczono do sprzeda˝y w drodze bezprzetargowej nieruchomoÊç niezabudowanà, po∏o˝onà w Ptakowicach
przy ul. Reptowskiej – nr 1405/128
o pow. 259 m2, stanowiàca teren zabudowy jednorodzinnej i us∏ug.
– powo∏ania komisji do udzielenia
zamówienia na „Utrzymanie, remonty
i modernizacj´ rowów, przepustów,
studzienek i kanalizacji deszczowej
na terenie Gminy Zbros∏awice”.
– powo∏ania komisji do udzielenia
zamówienia na „Bie˝àce utrzymanie
dróg – remonty czàstkowe”.
– og∏oszenia wykazu na wydzier˝awienie dzia∏ki po∏o˝onej w Wieszowie
nr 1147/122 o pow. 30 m2 przeznaczonej pod dzia∏alnoÊç handlowà.
– og∏oszenia wykazu na wydzier˝awienie dzia∏ek po∏o˝onych w Zbros∏awicach nr 209/28, 210/24, 212/28 oraz
250/44 na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata.
– obni˝enia ceny wywo∏awczej
w drugim przetargu nieruchomoÊci

po∏o˝onych w Zbros∏awicach przy ul.
Cmentarnej oznaczonych numerami
dzia∏ek 2144/51 o pow. 677 m2,
2143/51 o pow.751 m2, 2142/51 o pow.
691 m2, 2141/51 o pow. 724 m2,
2140/51 o pow. 748 m2, 2139/51 o pow.
764 m2 o 30% oraz dzia∏ki nr 2138/51
o pow. 905 m2 o 10%.
Ponadto:
Wójt postanowi∏ u˝yczyç Radzie
So∏eckiej Przezchlebie dzia∏ki o nr
906/106 i 907/106 o pow.0.4028 ha, po∏o˝one w Przezchlebiu na cele rekreacyjno-sportowe na okres 3 lat.
Wójt spotka∏ si´ z przedstawicielem OÊrodka Doradztwa Rolniczego
w Miko∏owie Oddz. Terenowym
w Tarnowskich Górach w temacie dop∏at bezpoÊrednich dla rolników.
Postanowiono dotrzeç do ka˝dego
rolnika z terenu gminy w celu udzielenia pomocy w zakresie wype∏niania
wniosków o p∏atnoÊci obszarowe oraz
o wpis do ewidencji producentów.
Wójt podpisa∏ porozumienie
z Wojewodà Âlàskim w sprawie
udzielenia Gminie Zbros∏awice dotacji celowej z bud˝etu paƒstwa
na pomoc dla repatriantów. Zgodnie z porozumieniem Gmina Zbros∏awice zapewni rodzinie repatriantów lokal mieszkalny z zasobów komunalnych po∏o˝ony w Kamieƒcu
przy ul. Tarnogórskiej 4A o pow.
u˝ytkowej 77 m2, sk∏adajàcy si´
z 3 izb, natomiast Wojewoda Âlàski
zapewni Êrodki finansowe w wysokoÊci 95.265 z∏ na realizacj´ tego
zdania.

Z prac Rady Gminy
15.01.2004 r. oraz 18.02.2004 r. –
posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Ocena deklaracji z∏o˝onych przez
pana CieÊlika w sprawie budowy wodociàgu do ul.Morcinka w Zbros∏awicach oraz przeprowadzenie kontroli
ZGKiM.
29.01.2004 r. oraz 26.02.2004 r. –
posiedzenie Komisji Rolnictwa
Omówienie sprawy wywozu osadów
z oczyszczalni Êcieków z Gliwic
na grunty rolne w Czekanowie oraz
sprawy pozyskiwania gruntów rolnych
dla naszych rolników i terenów
pod przysz∏e inwestycje gminne
z Agencji NieruchomoÊci Rolnych
w Opolu.
03 i 22.02.2004 r. oraz 02.03.2004 r.
– posiedzenie Komisji Bud˝etu, Gospodarki i Rozwoju
Zapoznanie si´ ze sprawà zaopatrzenia mieszkaƒców w wod´, omówienie propozycji mieszkaƒców i Rad
So∏eckich do planu zadaƒ remontowych na drogach gminnych na rok
obecny oraz zaopiniowanie projektów
uchwa∏ wchodzàcych na sesj´.
04.02.2004 r. oraz 03.03.2004 r. –
posiedzenie Komisji OÊwiaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej

Zapoznanie si´ z dzia∏alnoÊcià
Gminnego Centrum Informacji oraz
omówienie funkcjonowania szkolnictwa na terenie gminy.
06.02.2004 r. oraz 02.03.2004 r. –
Sesja Rady Gminy
Zapoznanie si´ sprawà zaopatrzenia mieszkaƒców w wod´, podj´cie
uchwa∏ w sprawie; zmian w bud˝ecie
gminy – 14, nadania nowych nazw ulic
w miejscowoÊci Ziemi´cice, wyra˝enia
zgody na zawarcie porozumienia pomi´dzy Gminà Zbros∏awice, a Komendantem Wojewódzkim Policji
w Katowicach w sprawie sfinansowania cz´Êci kosztów funkcjonowania
Posterunku Policji w Kamieƒcu, szczegó∏owych zasad utrzymania porzàdku
i czystoÊci na terenie gminy, przystàpienia do sporzàdzenia studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wyboru
∏awnika do Sàdu Okr´gowego w Gliwicach, przyj´cia rezygnacji Wiceprzewodniczàcego Rady Gminy, zmiany
uchwa∏y Nr X/185/03 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoÊci na rok 2004.
Zbros∏awice, dnia 05.03.2004 r
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DLACZEGO TAKIE PODATKI?
OPODATKOWANIE GRUNTÓW DO 1 HEKTARA FIZYCZNEGO PRZED 2003 R.
Od 2003 r. ustawodawca (Parlament) zmieni∏ sposób opodatkowania gruntów do 1 ha. W 2002 r. i latach poprzednich podatek od gruntów (poza rolnikami) by∏ wymierzany mi´dzy innymi w zale˝noÊci od sposobu u˝ytkowania
gruntu. Podatnicy sami okreÊlali w z∏o˝onej deklaracji na jakiej powierzchni
i w jaki sposób u˝ytkujà grunt np. podatnik posiada∏ dzia∏k´ 10 arowà, gdzie
okreÊli∏ ˝e np. 4 ary ma pod zabudowà a na 6 arach ma ogródek, grzàdki itp.
W zwiàzku z powy˝szym w tamtym stanie prawnym (w 2002 r.) podatnik mia∏
wymierzony podatek od nieruchomoÊci z dwóch tytu∏ów:
– od gruntów u˝ytkowanych rolniczo (np. za ogródek) wg stawki w 2002 r.
która wynosi∏a 0,05 z∏. za 1 m2 czyli 0,05 x 600 m2 = 30 z∏,
– od gruntów pozosta∏ych (np. pod zabudowà) wg stawki w 2002 r. która wynosi∏a 0,09 z∏. za 1 m2 czyli 0,09 x 400 = 36 z∏.
czyli w 2002 r. podatnik za 10 arowà dzia∏k´ w cz´Êci zbudowanà, wg powy˝szego przyk∏adu, zap∏aci∏ podatek w wysokoÊci ∏àcznie 66 z∏. Gdyby podatnik
wówczas okreÊli∏, ˝e w ca∏oÊci 10 arów ma zabudowane zap∏aci∏ by podatek
w wysokoÊci 90 z∏. wg stawki w 2002 r. 0,09 z∏. za 1 m2.
OPODATKOWANIE GRUNTÓW DO 1 HEKTARA FIZYCZNEGO W 2003 R.
W 2003 r. zmieni∏ si´ sposób opodatkowania gruntów do 1 ha fizycznego.
W 2003 r. nie istotny by∏ ju˝ sposób u˝ytkowania gruntów okreÊlony przez podatnika, ale istotna sta∏a si´ klasa gruntu. W 2003 ustawodawca w zmienionej
ustawie o podatkach lokalnych przyjà∏, ˝e grunty do 1 ha sklasyfikowane jako
u˝ytki rolne podlegajà podatkowi rolnemu. W zwiàzku z powy˝szym w 2003 r.,
na korzyÊç, podatników grunty do 1 ha obj´te zosta∏y podatkiem rolnym a nie
podatkiem od nieruchomoÊci, jak to mia∏o miejsce w 2002 r. i latach poprzednich.
W tej sytuacji podatnik w 2003 r. za ca∏à dzia∏k´ do 1ha zap∏aci∏ podatek
rolny, a wi´c 167,25 od 1ha czyli 0,016725 za 1 m2. W zwiàzku z tym powracajàc do przyk∏adu 10 arowej dzia∏ki zabudowanej, podatnik w 2003 r. za takà
dzia∏k´ zap∏aci∏ 16,73 z∏. (by∏ to podatek rolny, poniewa˝ na tamten czas
wszystkie grunty posiada∏y klas´ u˝ytku gruntowego) czyli 0,016725 z∏. x
1.000 m2 = 16,73 z∏.
Jak wskazuje powy˝szy przyk∏ad, obcià˝enia podatkowe od gruntów do 1 ha
w 2003 r. zdecydowanie si´ obni˝y∏y w stosunku do roku 2002 i lat poprzednich.
W zwiàzku z tym, ˝e posiadacze gruntów do 1 ha w 2003 r. „przeszli” z podatku od nieruchomoÊci od gruntów pozosta∏ych do podatku rolnego i w 2003
r. nie byli ju˝ obj´ci stawkà w podatku od nieruchomoÊci od gruntów pozosta∏ych tylko stawkà podatku rolnego, stawka w podatku od nieruchomoÊci
od gruntów pozosta∏ych na 2003 r. zosta∏a ustalona w wysokoÊci 0,30 z∏.
za 1 m2 W 2003 roku stawka ta obj´∏a tylko, ogólnie rzecz ujmujàc, tereny
przemys∏owe, a wi´c nie dotyczy∏a ju˝ podatników posiadajàcych grunty
do 1 ha sklasyfikowane jako u˝ytki rolne.
OPODATKOWANIE GRUNTÓW DO 1 HEKTARA FIZYCZNEGO W 2004 R.
Sytuacja uleg∏a zdecydowanej zmianie w roku 2004. W ostatnich dniach
grudnia 2003 r. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przekaza∏o Gminie zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków. Po dokonaniu wymiaru podatku na 2004 w oparciu o zmiany dokonane przez Starostwo,
okaza∏o si´, i˝ znacznej cz´Êci podatników posiadajàcych grunty do 1 ha przypisano grunty oznaczone tylko symbolem „B” lub „Dr”. W zwiàzku z tym, skoro grunty te nie posiada∏y ju˝ klasy u˝ytku rolnego np. RIIIa, PsIV, ¸III itp.,
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami nie mog∏y zostaç obj´te podatkiem rolnym tylko podatkiem od nieruchomoÊci od gruntów pozosta∏ych. Dlatego te˝
znaczna cz´Êç podatników, którym Starostwo dokona∏o zmiany w klasyfikacji
gruntów z gruntu sklasyfikowanego na grunt oznaczony tylko jako B lub Dr,
„przesz∏a” z podatku rolnego do podatku od nieruchomoÊci. W zwiàzku z tym
obj´∏a tych podatników stawka podatku od nieruchomoÊci od gruntów pozosta∏ych ustalona na 2004 r. w wysokoÊci 0,31 z∏. za 1 m2. Stawka podatku faktycznie wzros∏a w stosunku do 2003 r. tylko o 1 grosz, gdy˝ w 2003 r. wynosi∏a
0,30 z∏. za 1 m2 jednak obcià˝enie podatkowe podatników sta∏o si´ zdecydowanie wy˝sze, gdy˝ podatnik w 2003 r. za grunt do 1 ha, na którym posiada∏
u˝ytek rolny p∏aci∏ podatek rolny, a w 2004 r. za ten sam grunt – podatek
od nieruchomoÊci od gruntów pozosta∏ych.
PORÓWNANIE OPODATKOWANIA GRUNTÓW DO 1 ha W LATACH 2002-2004
Obrazujàc powy˝sze fakty przyk∏adem. Za∏ó˝my, ˝e podatnik posiada∏ i posiada nadal 10 arów w ca∏oÊci zabudowanego gruntu. W 2002 r. za ten 10 arowy grunt zap∏aci∏ podatek od nieruchomoÊci w wysokoÊci 90 z∏. (0,09 z∏.
za 1 m2 czyli 1.000 m2 x 0,09 z∏. = 90 z∏.) W 2003 r. zap∏aci∏ podatek rolny wg
stawki 167,25 z∏. za 1 ha (0,016725 za 1 m2) 16,73 z∏. (1.000 m2 x 0,016725 z∏.
= 16,73 z∏.). Natomiast w 2004 r., je˝eli Starostwo dokona∏o podatnikowi
zmiany w ewidencji gruntów i budynków i okreÊli∏o t´ 10 arowà dzia∏k´ jako
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w ca∏oÊci „B” (budowlanka) podatnik zosta∏ obj´ty stawkà podatku od nieruchomoÊci od gruntów pozosta∏ych, której wysokoÊç wynosi∏a 0,31 z∏. za 1 m2
w zwiàzku z czym przysz∏o podatnikowi do zap∏aty 310 z∏.
DLACZEGO STAWKA KTÓRA WZROS¸A TYLKO O 1 GROSZ
SPOWODOWA¸A WYSOKIE OBCIÑ˚ENIA PODATKOWE
Rada Gminy Zbros∏awice stawki na rok 2004 uchwali∏a w dniu 5 grudnia
2003 r., i faktycznie stawka w podatku od nieruchomoÊci od gruntów pozosta∏ych ustalona na rok 2004 wzros∏a w stosunku do roku 2003 tylko o 1 grosz
za 1 m2. W 2003 r. wynosi∏a 0,30 z∏. a na 2004 r. ustalona zosta∏a w wysokoÊci
0,31 z∏. za 1 m2. W dniu uchwalania stawek podatkowych na rok 2004, t. j 5
grudnia 2003 r., brak by∏o wiedzy o stopniu i zakresie w jakim Starostwo przypisze gruntom wy∏àcznie symbole „B” i „Dr”. Nawet w bud˝ecie gminy nie
planowano z tego tytu∏u wzrostu dochodu. Jak wskazano wczeÊniej, zawiadomienie o zmianach w klasyfikacji gruntów i budynków Gmina otrzyma∏a
w ostatnich dniach grudnia 2003 r. a wi´c ju˝ po uchwaleniu stawek podatkowych na 2004 r. Gdyby omawianym gruntom nie zosta∏a przypisana w/w symbolika nadal podatnicy w 2004 r. p∏aciliby podatek rolny od tych gruntów wg
stawki 167,25 za 1 ha fizyczny, gdy˝ Rada Gminy Zbros∏awice na rok 2004
utrzyma∏a t´ stawk´ na poziomie roku 2003. Jednak po dokonaniu wymiaru
podatku na 2004 r. z uwzgl´dnieniem otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zmian w ewidencji gruntów i budynków okaza∏o si´
i˝ ok. 60% podatników posiadajàcych grunty do 1 ha ma przypisane grunty
oznaczone tylko symbolem B czy Dr. W zwiàzku z tym, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, przesz∏o z podatku rolnego ze stawki 167,25 za 1 ha (czyli
0,016725 za 1 m2) do podatku od nieruchomoÊci od gruntów pozosta∏ych
na stawk´ 0,31 za 1 m2. PrzejÊcie to spowodowa∏o dla tych podatników znaczny wzrost obcià˝enia podatkowego, jednak wynikajàcy nie ze wzrostu stawki,
bo ta w podatku od nieruchomoÊci od gruntów pozosta∏ych wzros∏a w stosunku do roku 2003 tylko o 1 grosz, ale wynikajàcy ze zmiany oznaczenia przedmiotu opodatkowania.
OBNI˚ENIE STAWKI W PODATKU OD NIERUCHOMOÂCI
OD GRUNTÓW POZOSTA¸YCH
Z uwagi na fakt, i˝ wielu podatników dotkn´∏o znaczne zwi´kszenie opodatkowania, Wójt Gminy Zbros∏awice wystàpi∏ do Rady Gminy o zmniejszenie stawki w podatku od nieruchomoÊci od gruntów pozosta∏ych. Rada Gminy Zbros∏awice na Sesji w dniu 2 marca 2004 r. obni˝y∏a t´ stawk´ z 0,31 z∏.
na 0,12 z∏. za 1 m2. Uchwa∏a musi si´ jednak uprawomocniç i zostaç pozytywnie przyj´ta przez organy nadzoru. Uchwa∏a zak∏ada zmian´ stawki z mocà
obowiàzujàca od 1 stycznia 2004 r. W zwiàzku z tym, po uprawomocnieniu si´
uchwa∏y, podatnicy otrzymajà nowe decyzje p∏atnicze, gdzie grunty oznaczone min. jako tzw. budowlanka zostanà obj´te stawkà 0,12 z∏. za 1 m2. Jednak
z uwagi na fakt, i˝ terminem ustawowym I raty podatku jest 15 marca, zap∏acona przez podatników I rata w wy˝szej wysokoÊci wg stawki 0,31 z∏. za m2 zostanie zarachowana podatnikowi na poczet rat kolejnych, natomiast w przypadku gdy podatnik zap∏aci∏ do 15 marca ca∏oÊç podatku, zostanie zwrócona mu nadp∏ata.

Graficzne uj´cie wysokoÊci podatku od 10 arowej dzia∏ki gruntu zabudowanego:
– w 2002 r. podatek od nieruchomoÊci wg stawki 0,09 z∏./1m2
– w 2003 r. podatek rolny wg stawki 0,016725 z∏./1m2
– w 2004 r. podatek od nieruchomoÊci wg stawki 0,31 z∏ za m2
– w 2004 r. podatek od nieruchomoÊci wg obni˝onej stawki w wysokoÊci
0,12 z∏./1m2
(ciàg dalszy na str. 7)
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Âwiadczenia rodzinne
1 maja 2004r. wejdzie w ˝ycie ustawa
z dnia 28 listopada 2003r. o Êwiadczeniach rodzinnych. Wprowadza ona zupe∏nie nowy system Êwiadczeƒ rodzinnych.
Tworzyç go b´dà zasi∏ek rodzinny –
dodatki do niego oraz tzw. Êwiadczenia
opiekuƒcze, zasi∏ek piel´gnacyjny
i Êwiadczenia piel´gnacyjne. Likwidacji
ulegnà natomiast zasi∏ki wychowawcze
oraz Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego.

okresowe dodatki do niego z tytu∏u:
• urodzenia dziecka,
• korzystania z urlopu wychowawczego,
• samotnego wychowywania dziecka
do 7 lat i utraty prawa do zasi∏ku dla
bezrobotnych,
• samotnego wychowywania dziecka,
• edukacji i rehabilitacji dziecka niepe∏nosprawnego,
• rozpocz´cia roku szkolnego
• podj´cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Zasi∏ek rodzinny
Przys∏uguje, ∏àcznie z dodatkami, rodzinom wychowujàcym dzieci, je˝eli
miesi´czny ich dochód osiàgni´ty w poprzednim roku kalendarzowym nie
przekracza 504 z∏ netto na osob´ w rodzinie albo 583 z∏ netto – w razie wychowywania dziecka niepe∏nosprawnego.
Generalnie przys∏uguje na dzieci do lat
18, a je˝eli si´ uczà – do koƒca szko∏y,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do ukoƒczenia 21
lat, a na dziecko niepe∏nosprawne, je˝eli si´ uczy – do ukoƒczenia 24 lat, gdy
ma orzeczony co najmniej umiarkowany stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci przed
ukoƒczeniem 21 roku ˝ycia.
W okresie zasi∏kowym, trwajàcym
od 1 maja 2004r. do 31 sierpnia 2005r.,
wysokoÊç zasi∏ku rodzinnego wynosi:
• 43 z∏ netto – na pierwsze i drugie
dziecko,
• 53 z∏ netto – na trzecie,
• 66 z∏ netto – na czwarte i kolejne.
Z kolei od 1 wrzeÊnia 2005r. zasi∏ek
rodzinny b´dzie podlega∏ zró˝nicowaniu w zale˝noÊci od wieku dziecka. I tak,
gdy ch∏opiec lub dziewczynka majà:
• od 0 do 5 lat – wyniesie 44 z∏ netto
• od 6 do 18 lat – 56 z∏ netto
• od 18 do 21 lat albo do 24 lat (gdy chodzi o niepe∏nosprawnego)– 65 z∏ netto.

Âwiadczenia opiekuƒcze
Âwiadczenia opiekuƒcze to:
• zasi∏ek piel´gnacyjny,
• Êwiadczenie piel´gnacyjne,
Âwiadczenie piel´gnacyjne zast´puje
wyst´pujàcy w systemie pomocy spo∏ecznej zasi∏ek sta∏y.
Zasi∏ek piel´gnacyjny wyst´puje
obecnie. Przys∏uguje dzieciom do
ukoƒczenia 16 lat legitymujàcym si´
orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci,
a po ukoƒczeniu 16 lat – osobom
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci. Majà do niego równie˝ prawo osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem neipe∏nosprawnoÊci, jeÊli niepe∏nosprawnoÊç powsta∏a
przed ukoƒczeniem 21 lat. Zasi∏ek piel´gnacyjny przys∏uguje tak˝e tym, którzy ukoƒczyli 75 lat, niezale˝nie
od stopnia niepe∏nosprawnoÊci. Wynosi 142 z∏. miesi´cznie.

Dodatki do zasi∏ku rodzinnego
Rodzina uprawniona do zasi∏ku rodzinnego otrzyma jednorazowe lub

Kto wyp∏aca
W pierwszym etapie, trwajàcym od 1
maja 2004r. do 31 sierpnia 2005r., gminy przyznajà i wyp∏acajà Êwiadczenia
rodzinne nast´pujàcym osobom:
– bezrobotnym oraz pobierajàcym
zasi∏ki lub Êwiadczenia przedemerytalne,
– tym, którym zasi∏ki rodzinne i piel´gnacyjne przyznawa∏y i wyp∏aca∏y dotychczas oÊrodki pomocy spo∏ecznej,
(ciàg dalszy na str. 7)

Ferie w Szkole
Ferie to dla naszych dzieci czas
odpoczynku od szko∏y, czas relaksu
i zabawy, dla niektórych mo˝liwoÊç
wyjazdu na zimowiska czy w góry.
Dla niektórych bowiem taka, a nie
inna kondycja naszych portfeli sprawia, ˝e z roku na rok coraz wi´cej
dzieci pozostaje w domu, a przecie˝
ani wakacje, ani ferie nie powinny
kojarzyç si´ z nudà czy wielogodzinnym siedzeniem przed telewizorem.
Od kilku ju˝ lat Gminna Komisja
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych próbuje w ró˝ny sposób temu zaradziç. Uda∏o si´ te˝ i w tym
roku. Ponad 200 dzieci z terenu naszej gminy wzi´∏o udzia∏ w zaj´ciach
o charakterze pó∏kolonii, organizowanych a˝ w 7 miejscowoÊciach
(Ziemi´cice, Przezchlebie, Kopienica, Zbros∏awice, Miedary, Wieszowa, kamieniec) na terenie szkó∏.
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Przy ca∏ej akcji pracowa∏o 14 nauczycieli i pedagogów. Zaj´cia sportowe, zabawy na Êniegu, wycieczki,
taniec, plastyka i komputer, rozgrywki szachowe, gry i zabawy Êwietlicowe to tylko niektóre elementy
realizowanego programu. Warto te˝
podkreÊliç, ˝e codziennie, ka˝dy
uczestnik mia∏ zapewniony posi∏ek.
Niezmiernie wa˝ne i pomocne
w przeprowadzeniu ca∏ej akcji by∏o
zaanga˝owanie dyrektorów poszczególnych placówek, którzy – jak
co roku zresztà – bardzo aktywnie
uczestniczyli bàdê w samej organizacji zaj´ç, bàdê przy bezpoÊredniej
ich realizacji.
Miejmy nadziej´, ˝e Êrodki jakimi
w tym roku dysponuje Komisja oka˝à si´ wystarczajàce abyÊmy podj´li
si´ podobnego zadania równie˝
w wakacje.

S∏owo Wójta

w sprawie podatku
(ciàg dalszy ze str. 1)
Zdaj´ sobie spraw´ jak trudno dla
wielu z Was by∏oby uregulowaç te nale˝noÊci a ja musia∏bym je Êciàgaç
i egzekwowaç bo z tego rozliczajà
mnie jednostki kontrolujàce jak Regionalna Izba Obrachunkowa czy
Najwy˝sza Izba Kontroli.
Nie chc´ z nikim spotykaç si´ w sàdzie wi´c zrobi´ wszystko by wysokoÊç podatków zawsze by∏a na miar´
mo˝liwoÊci podatników a jednoczeÊnie nie hamowa∏a rozwoju Gminy.
Dlatego by ul˝yç nam wszystkim – zawnioskowa∏em do Rady Gminy o obni˝enie stawki podatkowej od u˝ytkowania gruntów pozosta∏ych co radni jednog∏oÊnie przyj´li i przeg∏osowali w dniu 2.03.04r. z mocà obowiàzujàcà od 1 stycznia 2004 roku.
Tylko to jako organ samorzàdowy
mogliÊmy zrobiç zgodnie z obowiàzu-

jàcymi kompetencjami i prawem a jesteÊmy dopiero drugà gminà, która
tak postàpi∏a.
ZrobiliÊmy to natychmiast po wyjaÊnieniu wàtpliwoÊci, ˝e taka uchwa∏a
jest mo˝liwa do podj´cia i nie zostanie odrzucona przez jednostki nadzorujàce a nie pod presjà spo∏ecznà tylko dla dobra nas wszystkich.
Wiem, ˝e to co prze˝yliÊmy wspólnie by∏o i jest du˝ym stresem i nie
chcia∏bym by si´ powtórzy∏o ale nie
mog´ tego paƒstwu zapewniç, gdy˝
nie jestem w stanie przewidzieç
zmian przepisów i prawa jakie zostanà nam „zafundowane” przez organa paƒstwowe.
Z wyrazami szacunku
Pawe∏ Kowolik
Wójt Gminy Zbros∏awice

So∏tys Roku
(ciàg dalszy ze str. 1)
Jak napisa∏ prezydent Aleksander
KwaÊniewski wyró˝nienie dla pana Beno Woênicy jest wyrazem uznania Jego
„niekwestionowanych osiàgni´ç, docenianiem zaradnoÊci, talentów organizacyjnych i umiej´tnoÊci wspó∏dzia∏ania z mieszkaƒcami so∏ectwa”. Uznanie oceniajàcych zyska∏a aktywnoÊç
spo∏eczna i inwestycyjna so∏ectwa. Wybudowanie kanalizacji i nowych dróg,
modernizacja oÊwietlenia, telefonizacja, to inwestycje, które zmieni∏y obraz
Âwietoszowic. Nie mniejsze znaczenie
mia∏a estetyka wsi, dba∏oÊç o czystoÊç
otoczenia, umiej´tnoÊç zorganizowania pomocy tym mieszkaƒcom wsi, którzy z ró˝nych przyczyn nie mogà za-

dbaç o swoje domostwa, likwidacja dzikich wysypisk Êmieci. So∏tysowi „pomóg∏” równie˝ organizowany przez
trzy wsie (Przezchlebie, Âwi´toszowice
i Ziemi´cice) pod kierunkiem proboszcza Parafii p. w. Âwi´tej Jadwigi festyn
pod nazwà „Jadwigafest”. Nale˝y równie˝ podkreÊliç, i˝ o sukcesie so∏tysa zadecydowa∏a w du˝ej mierze umiej´tnoÊci organizowania si´ mieszkaƒców so∏ectwa dla realizacji okreÊlonych celów,
czego wyrazem jest Stowarzyszenie
Rozwoju So∏ectwa Âwi´tosziowice i zespó∏ „Weso∏e Kumoszki.
Gratulujemy So∏tysowi i mieszkaƒcom Âwi´toszowic docenienia ich pracy
i aktywnoÊci.
Stanis∏aw Garncarz

Turniej amatorskich dru˝yn w koszykówk´
odb´dzie si´ 3 kwietnia bie˝àcego roku w Wieszowie o godz. 10.00.
Zg∏oszenia przyjmuje pani Monika Kamiƒska pod nr. telefonu 233-77-90
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SZACHY

W ZIEMI¢CICACH

Dnia 17 lutego w Ziemi´cicach odby∏ si´ otwarty turniej szachowy dla
dzieci i m∏odzie˝y. Udzia∏ wzi´∏o trzynastu m∏odych szachistów. Rozegrano
siedem rund systemu losowania. Bezapelacyjnym zwyci´zcà zosta∏ Dariusz
Âwiercz z Tarnowskich Gór zdobywajàc komplet punktów. Ten zawodnik
ma ju˝ na koncie wiele sukcesów
na arenie mi´dzynarodowej. Miejsce
drugie zajà∏ Remigiusz Kaczmarczyk
z Ziemi´cic. Na trzecim miejscu upla-

sowa∏ si´ Kamil Orciuch z Radzionkowa. Na miejscach od IV do VI uplasowali si´: Ireneusz D∏ugosz, Tomasz
Ibrom oraz Tomasz Boczar, wszyscy
z Ziemi´cic. Pierwsza szóstka otrzyma∏a pamiàtkowe dyplomy, zaÊ dla
wszystkich uczestników by∏y s∏odkie
upominki. S´dzià g∏ównym by∏ Franciszek Boczar wielki pasjonat tej dyscypliny.
Rada So∏ecka Ziemi´cice

„Ferie sportowe”
w Miedarach
J

ak co roku szko∏a przygotowa∏a
dla m∏odzie˝y szereg ciekawych
propozycji na sp´dzenie czasu wolnego podczas ferii zimowych. Dla
tych, którzy nie wyjechali na narty
drzwi szko∏y otwarte by∏y ka˝dego
dnia od rana do wieczora. Nauczyciele Szko∏y Podstawowej i Gimnazjum przygotowali dla nich ró˝norodne zaj´cia. Najwi´kszym zainteresowaniem cieszy∏y si´ zaj´cia
na sali gimnastycznej, gdzie
pod opiekà nauczycieli wych. fizycznego p. Katarzyny Michalskiej oraz
p. Sebastiana Nowickiego m∏odzie˝
gra∏a w pi∏k´ no˝nà, siatkówk´, koszykówk´, tenis sto∏owy oraz çwiczy∏a aerobik. Odby∏y si´ dwa Szkolne
Turnieje: pi∏ki no˝nej i koszykówki
oraz Turniej So∏ectw w Pi∏ce Halowej pod patronatem Wójta Gminy
Zbros∏awice. Pan Pawe∏ Kowolik
propaguje sport i zawsze ch´tnie
wspiera szko∏y w organizacji wszel-

kich imprez sportowych, za co serdecznie DZI¢KUJEMY.
Oblegana by∏a równie˝ pracownia
komputerowa. WÊród gier komputerowych znalaz∏y si´ tak˝e „zabawy
z matematykà”. Uczniowie ch´tnie
uczestniczyli równie˝ w zaj´ciach artystycznych: wokalno – tanecznych i plastycznych. Efektem tych ostatnich jest
szkolna wystawa prac malarskich
„Pi´kno wokó∏ nas”, dzi´ki której
m∏odzie˝ poznaje najciekawsze i najpi´kniejsze zabytki Naszego Powiatu.
Pozosta∏e zaj´cia takie jak: wyjazd
do „Anifantazji”, „maraton uÊmiechu”, „kalambury”, „videoteka m∏odego cz∏owieka”, ró˝ne konkursy te˝
cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem.
I O TO CHODZI¸O – aby tym dzieciom, które nie mog∏y wyjechaç zapewniç bezpieczny i aktywny wypoczynek.

Turniej minisiatkówki
szkó∏ podstawowych
27.01.2004 r. w Szkole Podstawowej
w Zbros∏awicach odby∏ si´ turniej minisiatkówki dziewczàt, zaliczany
do mi´dzyszkolnego turnieju szkó∏
podstawowych Gminy Zbros∏awice.
Udzia∏ wzi´∏y dru˝yny z Wieszowej,
Czekanowa, Miedar, Kopienicy, Ziemi´cic i Zbros∏awic. Imprez´ uroczyÊcie otworzy∏a pani dyrektor mgr Urszula Gierszewska, która powita∏a
obecnych, ˝yczàc mi∏ej, opartej na zasadach fair play, gry. Zwyci´˝y∏y
dziewcz´ta ze Szko∏y Podstawowej
z Wieszowej, drugie miejsce SP Zbros∏awice, trzecie SP Miedary, czwarte
SP Ziemi´cice, piàte SP Czekanów,
szóste SP Kopienica.
Dwa dni póêniej w tej samej dyscyplinie rywalizowali ch∏opcy. Po raz
drugi z rz´du zwyci´zcà zawodów zosta∏a dru˝yna ze SP z Czekanowa, która wygrywajàc ze szko∏à zbros∏awickà
potwierdzi∏a swojà mocnà pozycj´
w tej dyscyplinie. Trzecie miejsce wywalczy∏a Wieszowa, czwarte Miedary,
piàte Kopienica, szóste Kamieniec.
Ogólna klasyfikacja punktowa
(po rozegraniu czterech z siedmiu dys-

cyplin sportowych wg kalendarza imprez) wyglàda nast´pujàco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SP z Wieszowej (94 p.)
SP Miedary (88 p.)
SP ze Zbros∏awic (86 p.)
SP z Czekanowa (82 p.)
SP z Kopienicy (50 p.)
SP z Ziemi´cic (48 p.)
SP z Kamieƒca (16 p.)
SP z Przezchlebia (14 p.)

Pi∏ka siatkowa cieszy si´ w naszej
gminie du˝à popularnoÊcià. Organizatorzy majà nadziej´, ˝e przysz∏oroczne
rozgrywki odb´dà si´ mi´dzy wszystkimi podstawówkami Gminy Zbros∏awice.
Kolejne zawody odb´dà si´ w szachach, pi∏ce no˝nej halowej, a sezon
sportowy jak co roku zamykajà sztafetowe biegi prze∏ajowe w Kopienicy.
˚yczymy dalszych sukcesów sportowych.
Maria Teklak
Nauczyciel wych. fiz.
SP w Zbros∏awicach

Wielobój So∏ectw
P

i∏karska edycja wieloboju so∏ectw
zgromadzi∏a 15 dru˝yn. Gwarno
wi´c by∏o w Zespole Szkó∏ w Miedarach 21.02.2004 r, gdy˝ samych zawodników by∏o 80-ciu. Co najbardziej cieszy – kibice dopisali równie˝. Dopisali
tak˝e sponsorzy, co w przypadku imprez organizowanych w Miedarach
jest ju˝ tradycjà. Tym razem firma
„GACMET” by∏a fundatorem posi∏ku
i napojów. Mecze rozgrywano najpierw w czterech grupach, a pierwsze
dru˝yny z tych grup rozpocz´∏y walk´
o fina∏. Zwyci´zcà turnieju zosta∏a
dru˝yna so∏ectwa Czekanów (kapitan
Piotr Krupa) przed Laryszowem (kapitan Adam Benjamin) i Sza∏szy (kapitan Hubert Brylok).

Kolejna konkurencja – narciarstwo
alpejskie – slalom gigant zostanie rozegrana 21.03.2004 r na stoku Sportowej Doliny w Bytomiu Suchej Górze.
Serdecznie zapraszamy do licznego
udzia∏u zarówno zawodników jak i kibiców!
Na zdj´ciu poni˝ej zawodnicy so∏ectwa Wieszowa, zwyci´scy wieloboju
w 2003 r, wraz z Wójtem gminy Paw∏em Kowolikiem i okaza∏ym pucharem, który jest g∏ównà nagrodà ca∏orocznej edycji (z przyczyn technicznych zdj´cie nie ukaza∏o si´ w poprzednim wydaniu „WieÊci z gminy”).
Wies∏aw Olszewski

Aleksandra Kotliƒska

Sprostowanie
W poprzednim numerze „WieÊci z Gminy” pomy∏kowo umieszczono
zdj´cie dzieci z Kopienicy przy artykule „Jase∏ka - tradycja Miedar” za co
serdecznie przepraszamy.
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Fundusz GórnoÊlàski S.A.
w Katowicach informuje,
i˝ rozpoczà∏ udzielanie po˝yczek
dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
z województwa Êlàskiego.
WysokoÊç indywidualnej po˝yczki
Po˝yczka udzielana jest w kwocie od 20 do 500 tysi´cy z∏otych, przy czym
maksymalna wysokoÊç po˝yczki wynika z przemno˝enia kwoty 20 tysi´cy z∏otych przez liczb´ nowych miejsc pracy w przeliczeniu na liczb´ etatów.
Przeznaczenie po˝yczki
Po˝yczka przeznaczona mo˝e byç na dofinansowanie przedsi´wzi´cia inwestycyjnego. Finansowaniu po˝yczkà podlegajà tylko wybrane nak∏ady na realizacj´ projektu, tzn.: „kwalifikowane nak∏ady inwestycyjne” – przeznaczone
mi´dzy innymi na zakup, uzbrojenie i rekultywacj´ gruntów, budow´, remont
budynków lub budowli bezpoÊrednio zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià Po˝yczkobiorcy, zakup maszyn i urzàdzeƒ, zakup nowych Êrodków transportu.
Struktura finansowania
• po˝yczka do 25% kwalifikowanych nak∏adów inwestycyjnych,
• udzia∏ w∏asny Wnioskodawcy – min. 25%,
• kredyt bankowy (obowiàzkowy) – max. 50%.
Fundusz GórnoÊlàski S.A. wspó∏pracuje z bankami komercyjnymi dzia∏ajàcymi na terenie Województwa Âlàskiego w zakresie finansowania projektów
MÂP. Lista banków wspó∏pracujàcych jest dost´pna na stronach internetowych Funduszu GórnoÊlàskiego. W programie mo˝e równie˝ uczestniczyç
wskazany przez Wnioskodawc´ bank, który podpisze z Funduszem GórnoÊlàskim umow´ o wspó∏pracy.
Kto mo˝e wnioskowaç
Wnioskodawca, aby spe∏niaç warunki kwalifikujàce do otrzymania po˝yczki musi:
1. byç ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcà w rozumieniu Ustawy z 19 listopada 1999. Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U.99.101.1178 z póêniejszymi zmianami) i prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà, produkcyjnà lub us∏ugowà, od co najmniej 12 miesi´cy,
2. realizowaç projekt inwestycyjny w sferze produkcji lub us∏ug, w wyniku
którego powstajà nowe miejsca pracy,
3. posiadaç zdolnoÊç kredytowà oraz akceptacj´ (np. w formie promesy)
banku komercyjnego dla dofinansowania przedmiotowego projektu inwestycyjnego maksymalnie do 50% kwalifikowanych nak∏adów inwestycyjnych.
4. wykazaç, ˝e w ciàgu 6 miesi´cy poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku przedsi´biorstwo nie zmniejszy∏o stanu zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych dotyczàcych zak∏adu pracy.
Okres kredytowania – do 7 lat
Oprocentowanie – Odsetki w wysokoÊci 50% stopy redyskonta weksli NBP
Umorzenie po˝yczki
Istnieje mo˝liwoÊç umorzenia ca∏ej cz´Êci kapita∏owej po˝yczki. Mo˝e to nastàpiç na pisemny wniosek Po˝yczkobiorcy pod warunkiem utworzenia i utrzymania przez minimum 2 lata zadeklarowanej przez Po˝yczkobiorc´ iloÊci
miejsc pracy (etatów) oraz przy braku zaleg∏oÊci wobec Po˝yczkodawcy.
Termin przyjmowania wniosków (wraz z akceptacjà banku) od 23 lutego
2004 r. w siedzibie Funduszu GórnoÊlàskiego w godzinach od 8.00 do 16.00.
———————————————
Szczegó∏owe informacje dost´pne w Funduszu GórnoÊlàskim S.A. Katowice ul. Sokolska 8, Biuro Programów Pomocowych. – www.fgrn.com.pl
<http://www.fgrn.com.pl>, centrala tel. 32/20 10 041, 20 08 400
lub 20 08 406, 20 08 417
e-mail: fundusz@fgrn.com.pl
oraz w Urz´dzie Marsza∏kowskim Województwa Âlàskiego –
www.silesia-region.pl <http://www.silesia-region.pl>

INFORMACJE
DLA ROLNIKÓW
1. UBEZPIECZENIA OBOWIÑZKOWE
ROLNIKÓW
Z dniem 1 stycznia 2004 r. wesz∏a
w ˝ycie ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(PBUK), (Dz. U. Nr 124 poz. 1152).
Kontynuujàc rozwiàzania prawne
funkcjonujàce od 1990 r. ustawa
uznaje za ubezpieczenia obowiàzkowe mi´dzy innymi:
– ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej rolników z tytu∏u posiadania gospodarstwa rolnego,
– ubezpieczenie budynków wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeƒ losowych.
Podmiotami zobowiàzanymi do
zawarcia umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych w rolnictwie sà rolnicy
w których posiadaniu lub wspó∏posiadaniu znajduje si´ gospodarstwo
rolne.
Rolnik, który nie spe∏ni∏ obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia,
jest zobowiàzany wnieÊç op∏at´, której wysokoÊç wynosi:
– w ubezpieczeniu OC rolników –
równowartoÊç w z∏otych 30 euro
(na rzecz UFG),
– w ubezpieczeniu budynków rolniczych – równowartoÊç w z∏otych
100 euro (na rzecz gminy).
Zgodnie z przepisami rozdzia∏u 6
tej ustawy, do przeprowadzenia kontroli spe∏nienia przez rolników obowiàzku ubezpieczenia OC i budynków rolniczych, zobowiàzany jest
wójt zaÊ organem uprawnionym jest
starosta, w∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o˝enie gospodarstwa rolnego lub
miejsce zamieszkania rolnika.
Spe∏nienie obowiàzku ubezpieczenia ustala si´ na podstawie polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia
wystawionego przez zak∏ad ubezpieczeƒ.
Organem wzywajàcym rolnika
do wniesienia op∏aty za niedope∏nienie obowiàzku zawarcia umowy
ubezpieczenia budynków rolniczych
jest wójt, który przeprowadzi∏ kontrol´.

2. BONY PALIWOWE
JeÊli jesteÊ posiadaczem gospodarstwa rolnego oraz masz zarejestrowany ciàgnik, z∏ó˝ wniosek oraz odbierz
bony paliwowe na I pó∏rocze tego roku. Termin sk∏adania wniosków up∏ywa z dniem 31 marca 2004 r. Zabierz
dowód rejestracyjny ciàgnika i zg∏oÊ si´
do Urz´du Gminy – Ksi´gowoÊç Podatkowa, pok. nr. 1.
3. ZNAKOWANIE BYD¸A
Od 1 stycznia br. hodowcy byd∏a
muszà sami zaopatrzyç si´ w kolczyki
oraz oznakowaç swoje zwierz´ta.
Po kolczyki nale˝y zg∏osiç si´ do Biura Powiatowego ARiMR w Nakle Âlàskim – otrzymaç je mo˝na bezp∏atnie,
natomiast oznakowania zwierzàt rolnik
dokonaç musi we w∏asnym zakresie.
Niezb´dnà kolczykownic´ posiada lekarz weterynarii – p. Piotr Hoin, tel.
233-70-22, 0603805818. W Urz´dzie
Gminy dost´pne sà 2 kolczykownice dla
byd∏a, które mo˝na wypo˝yczyç, w pokoju nr 7 (budynek banku) – tel. 23377-35.
4. ZNAKOWANIE ÂWI¡
Posiadacz Êwiƒ jest zobowiàzany
(zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób
zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt
rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej) do ich oznakowania
i zg∏oszenia tego faktu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przed opuszczeniem przez zwierz´
gospodarstwa, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 21 dni od dnia urodzenia
zwierz´cia. Oznakowanie polega
na zak∏adaniu Êwiniom kolczyka na lewym uchu z numerem identyfikacyjnym stada.
U Êwiƒ kierowanych bezpoÊrednio
do uboju dopuszcza si´ wytatuowanie
numeru identyfikacyjnego stada ustalonego przez Agencj´ przy wydawaniu
ksi´gi rejestracji stada Êwiƒ. Numer ten
tatuuje si´ w obu ma∏˝owinach usznych
albo na jego grzbiecie. Kompletna tatuownica zaciskowa kosztuje ok. 400 z∏,
natomiast uderzeniowa – ok. 270 z∏.
Oferty na sprz´t do tatua˝u dost´pne
sà w Urz´dzie Gminy – pokój nr 7 (budynek banku), tel. 233-77-35.

UWAGA W¸AÂCICIELE FIRM SEKTORA SPO˚YWCZEGO!
W dniu 30 paêdziernika 2003 r. Sejm ostatecznie uchwali∏ kolejnà nowelizacj´
ustawy z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz.U.
z 2003 r. nr 208, poz. 2020). Zmiany obejmujà:
– obowiàzek wdro˝enia systemu HACCP we wszystkich firmach zwiàzanych
z obrotem, przewo˝eniem, przechowywaniem i dystrybucjà artyku∏ami ˝ywnoÊciowymi (bary, sklepy, piekarnie itd.).
– obowiàzek wdro˝enia systemu HACCP od 1 maja 2004 r., od którego wszystkie firmy ˝ywnoÊciowe, bez wzgl´du na ich wielkoÊç i profil dzia∏alnoÊci, muszà
wdro˝yç i stosowaç zasady systemu HACCP.
HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) jest to System Analizy Zagro˝eƒ i Krytycznych Punktów Kontroli rekomendowanym przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia (WHO) i wymagany ustawodawstwem w Unii Europej-
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skiej. Jest on uznany za najskuteczniejsze i najbardziej efektywne narz´dzie zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji, obrotu
i przetwarzania ˝ywnoÊci. Podstaw´ systemu HACCP stanowià zasady Dobrej
Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
Ka˝dy w∏aÊciciel firmy sektora spo˝ywczego (sklep spo˝ywczy, zak∏ad produkcyjny,zak∏ady przetwórcze, hurtownie) b´dzie zobowiàzany do wprowadzenia systemu HACCP w swojej firmie,oraz zapoznania pracowników z jego zasadami.
W Gminnym Centrum Informacji w Kamieƒcu odb´dzie si´ kurs, na którym
mo˝na zdobyç podstawowe informacje i materia∏y odnoÊnie systemu HACCP
Ukoƒczenie kursu b´dzie udokumentowane Êwiadectwem ukoƒczenia kursu.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
333 87 40.
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Âwiadczenia rodzinne
– uprawnionym do dodatku z tytu∏u
opieki nad dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
– uprawnionym do Êwiadczenia piel´gnacyjnego,
– uprawnionym do dodatku z tytu∏u
samotnego wychowywania dziecka
i utraty prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych,
– uprawnionym do dodatku z tytu∏u
samotnego wychowywania dziecka,
– zatrudnionym lub wykonujàcym
prac´ na umow´ zlecenie lub agencyjnà
u pracodawcy zatrudniajàcego 31 marca br. nie wi´cej niz. 4 pracowników,
– osobom, którym ustalono prawo
do emerytury, renty rodzinnej lub socjalnej czy uposa˝enia rodzinnego po 1
maja br.
– otrzymujàcym zasi∏ki i ubezpieczenia spo∏eczne w razie choroby i macierzyƒstwa po ustaniu zatrudnienia,
– pos∏om i senatorem
W tym okresie obok gminy zasi∏ki
rodzinne z dodatkami przyznawajà
i wyp∏acajà:
– pracodawcy zatrudniajàcych 31
marca 2004r., co najmniej 5 pracowników – zatrudnionym oraz wykonujàcym
prace na umow´ zlecenia lub agencyjnà
– w∏aÊciwe jednostki organizacyjne
podleg∏e ministrowi obrony narodowej,
– KRUS – osobom podlegajàcym
ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników,
– ZUS – osobom ubezpieczonym nie
wymienionym wy˝ej, prowadzàcym pozarolniczà dzia∏alnoÊç i osobom z nim
wspó∏pracujàcym oraz duchownym,
– rolnicze spó∏dzielnie produkcyjne,
je˝eli sà zobowiàzani do wyp∏aty Êwiadczeƒ rodzinnych pracownikom (czyli
majà przynajmniej 5 pracowników) –
swoim cz∏onkom
– zleceniodawcy je˝eli sà zobowiàzani do wyp∏aty Êwiadczeƒ rodzinnych
pracownikom (czyli majà przynajmniej
5 pracowników) – zleceniobiorcom,
– w∏aÊciwe organy emerytalne lub
rentowe – osobom, którym wyp∏aca∏y

(ciàg dalszy ze str. 4)

emerytury lub renty rodzinne do koƒca
kwietnia br.
W drugim etapie, trwajàcym od 1
wrzeÊnia 2005r. do 31 sierpnia 2006r.,
Êwiadczenia rodzinne b´dà realizowaç
samorzàdy gminne wszystkim rodzinom oprócz tych, w których osoba
uprawniona jest zatrudniona w pracodawcy zatrudniajàcego 31 lipca 2005r.
co najmniej 20 pracowników.
Wa˝ne dla zainteresowanego
Generalnie zainteresowany Êwiadczeniami rodzinnymi, b´dàcy osobà:
• bezrobotnà,
• pobierajàcà zasi∏ek przedemerytalny,
• która do 1 maja 2004r. pobiera∏a zasi∏ki rodzinne i piel´gnacjne z oÊrodków pomocy spo∏ecznej,
• pracujàcà w zak∏adzie, który 31 marca 2004r. b´dzie zatrudnia∏ nie wi´cej
ni˝ 4 pracowników
• pobierajàca zasi∏ki w razie choroby
i macierzyƒstwa po ustaniu zatrudnienia,
• pos∏em lub senatorem,
• której po 1 maja 2004r. ustalono prawo do emerytury, renty rodzinnej, socjalnej lub uposa˝enia rodzinnego,
• ubiegajàca si´ o Êwiadczenia piel´gnacyjne (dawny zasi∏ek sta∏y z pomocy
spo∏ecznej),
• ubiegajàca si´ o dodatki do zasi∏ku
rodzinnego z tytu∏u:
– opieki nad dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
– samotnego wychowywania dziecka
i utraty prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych,
– samotnego wychowywania dziecka,
w marcu po opublikowaniu rozporzàdzenia dotyczàcego druków wniosków o Êwiadczenach rodzinnych i druków wzorów niezb´dnych zaÊwiadczeƒ,
powinien zg∏osiç si´ po druki i najwczeÊniej jak to mo˝liwe przed 1 maja 2004
nale˝y z∏o˝yç wype∏niony wniosek
z niezb´dnymi dokumentami w Gminnym OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej.
Urszula Furtak

II Forum Gospodarcze w Zbros∏awicach
W dniu 30 marca 2004 r. o godz. 16.00 w Zespole Szkó∏ w Kamieƒcu odb´dzie
si´ II Forum Gospodarcze dla przedsi´biorców naszej gminy. Program Forum
obejmuje:
1. Walory gospodarcze gminy Zbros∏awice,
2. Rola samorzàdu gospodarczego w rozwoju MSP
3. Sposoby finansowania rozwoju w∏asnej firmy.
4. Programy pomocowe dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w ramach funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych
5. Preferencyjne po˝yczki na rozwój przedsi´biorstw.
Przedsi´biorcy zainteresowani wzi´ciem udzia∏u w Forum, mogà zg∏aszaç swój
udzia∏ osobiÊcie u pani Kamili S∏awik w Urz´dzie Gminy, pok. nr 6 lub telefonicznie pod nr tel. 233-77-89.

CLEVE HARRIS W ZBROS¸AWICACH
w sobot´ 24 kwietnia 2004.
Dla osób potrzebujacych (zw∏aszcza cierpiàcych z powodu chorób nowotworowych, bia∏aczki, choroby Downa i innych ci´˝kich schorzeƒ), pragnàcych skorzystaç z pos∏ugi Uzdrowiciela, bezp∏atne bilety b´dà wydawane
w czwartek 15 kwietnia 2004 r. o godz. 9.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbros∏awicach przy ul. WolnoÊci 97. IloÊç biletów jest ograniczona.
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DLACZEGO TAKIE PODATKI?
(ciàg dalszy ze str. 3)
ZMIANY W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DOKONANE
PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH
Powracajàc do kwestii zmian dokonanych przez Starostwo Powiatowe w ewidencji gruntów i budynków – Starostwo dokona∏o tych zmian na mocy rozporzàdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji
gruntów i budynków oraz na podstawie wydanych w trakcie 2003 r. zaleceƒ dla
ewidencji gruntów i budynków wyra˝onych w we wspólnym stanowisku G∏ównego Urz´du Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Ministerstwa Finansów. Zgodnie z tym stanowiskiem w przypadkach gdy w operacie ewidencyjnym grunty oznaczone by∏y symbolem dwucz∏onowym np.
B/RIIIa, B/RIV, B/¸III itp. przyj´to interpretacj´, i˝ o przynale˝noÊci gruntu
do danego u˝ytku gruntowego decyduje pierwszy cz∏on oznaczenia, wskazujàcy
na grunty nie b´dàce u˝ytkami rolnymi, w zwiàzku z czym w operacie ewidencyjnym nale˝a∏o grunty te oznaczyç odpowiednio symbolem tylko B. Innymi s∏owy
odciàç u˝ytek rolny i pozostawiç budowlank´ – i w ten sposób uczyni∏o to Starostwo. Analogiczna sytuacja odnosi si´ do dróg a wi´c symbolu Dr. Problem ten
jednak nie dotyczy rolników, gdy˝ zgodnie z tymi zaleceniami w przypadku rolników posiadajàcych grunty oznaczone dwucz∏onowo B/RIIIa lub Dr/RIV – nakazano kwalifikowaç taki grunt do przyleg∏ego do nich u˝ytku gruntowego a wi´c
odciàç pierwszy cz∏on B lub Dr a pozostawiç u˝ytek rolny. W zwiàzku z czym takie grunty stanowià nadal u˝ytki rolne i sà opodatkowane podatkiem rolnym.
W JAKI SPOSÓB ZAP¸CIå MNIEJSZY PODATEK
W przypadku, gdy podatnik posiada, wed∏ug omawianego przyk∏adu, dzia∏k´
10 arowà, ale faktycznie pod zabudowà ma tylko 2 ary a pozosta∏a cz´Êç dzia∏ki
stanowi teren niezabudowany, to je˝eli wg zmian dokonanych przez Starostwo
Powiatowe w ewidencji gruntów i budynków ma ca∏à dzia∏k´ oznaczonà tylko jako „B” (budowlanka) zap∏aci podatek od nieruchomoÊci od gruntów pozosta∏ych
w wys. 0,12 z∏. za 1 m2, czyli 120 z∏. od ca∏ej dzia∏ki:
Je˝eli jednak podatnik nie chce ponosiç wy˝szych kosztów podatkowych, i faktycznie na swojej 10 arowej dzia∏ce ma zabudowane tylko 2 ary a pozosta∏e 8
arów stanowi teren nie zabudowany, mo˝e geodezyjnie „wydzieliç” tylko te 2 ary
jako budowlanka a pozosta∏e 8 arów sklasyfikowaç jako u˝ytek rolny, wówczas
zap∏aci podatek od nieruchomoÊci za 2 ary w wys. 24 z∏. i podatek rolny za 8 arów
w wys. 13,38 z∏., czyli ∏àcznie 37,38 z∏
Powy˝sze obni˝enie opodatkowania wymaga jednak sporo zabiegów wià˝àcych si´ ze znacznymi jednorazowymi wydatkami. Jednak te kwestie nie nale˝à
do kompetencji Gminy. Gmina nigdy nie prowadzi∏a ewidencji gruntów i budynków. Dawniej prowadzi∏y ja urz´dy rejonowe, póêniej ewidencje przej´∏o starostwo powiatowe. Dlatego wszelkie informacje dotyczàce ewidencji gruntów i budynków mo˝na pozyskaç w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach ul.
Mickiewicza 41 w Referacie Katastru Gruntów i Budynków, tel. 382-27-32
PODSUMOWANIE
Reasumujàc, wysokie obcià˝enia podatkowe, które dotkn´∏y znacznà czeÊç
podatników posiadajàcych grunty do jednego hektara, sà generalnie konsekwencjà zmiany przepisów podatkowych. Starostwo Powiatowe na bazie obowiàzujàcych przepisów i wytycznych dokona∏o zmian w ewidencji gruntów i budynków,
natomiast Gmina, równie˝ dzia∏ajàc na mocy znowelizowanych przepisów, wymierzy∏a podatek w oparciu o przekazane zmiany ze Starostwa. Jednak, gdyby
ustawodawca (Parlament) dokonywa∏ zmian przepisów nie dzia∏ajàc w poÊpiechu, po drugie, gdyby ustawodawca stworzy∏ w∏aÊciwe warunki i da∏ czas na odpowiednie uregulowanie stanu ewidencji gruntów i budynków i po trzecie, gdyby ustawodawca zmieniajàc przepisy podatkowe da∏ czas podatnikom na ich
przyswojenie (ustalajàc jakiÊ okres przejÊciowy) byç mo˝e ca∏y etap wdra˝ania
nowych rozwiàzaƒ podatkowych nie by∏ by tak bolesny zarówno dla podatników
jak i urz´dów. Bo na dzieƒ dzisiejszy, podatnik odbierajàc nakaz p∏atniczy
na 2004 r. dozna∏ niejednokrotnie zdziwienia, zirytowania i zdenerwowania widzàc zdecydowanie wy˝sze obcià˝enie podatkowe ni˝ w latach poprzednich. Majàc taki nakaz p∏atniczy wydany przez Wójta Gminy nie dziwi fakt, i˝ podatnik
przypisze ca∏à odpowiedzialnoÊç za zwi´kszone zobowiàzanie podatkowe Wójtowi Gminy czy te˝ Radzie Gminy, która uchwala stawki, jednak jak widaç z powy˝szego artyku∏u, nie do koƒca wskazane organy mia∏y bezpoÊredni wp∏yw
na zaistnienie omawianych obcià˝eƒ.
G∏ównym za∏o˝eniem Rady Gminy przy uchwalaniu stawek podatkowych
na 2004 r. by∏a tendencja utrzymania stawek na poziomie roku poprzedniego.
Jednak w skutek dokonanych zmian w ewidencji gruntów i budynków nastàpi∏
niezamierzony i nieplanowany wzrost obcià˝eƒ podatkowych, dlatego te˝ reakcjà Wójta na ten stan rzeczy by∏ wniosek do Rady Gminy o obni˝enie stawki
w podatku od nieruchomoÊci od gruntów pozosta∏ych, który to podatek objà∏
w 2004 r. wi´kszoÊç posiadaczy dzia∏ek do 1 ha. Wniosek ten Rada Gminy zaakceptowa∏a pozytywnie obni˝ajàc stawk´.
Skarbnik Gminy
Marzena ˚o∏´dziewska-B∏aszczyk
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BABCIA KLEMENTYNA
W KOSMOSIE
o nie ˝arty, to prawdziwe wydarzenia, które mia∏y miejsce
w Szkole Podstawowej w Kamieƒcu.
Babcia Klementyna lecia∏a prawdziwà srebrnà rakietà, nawiàzywa∏a
∏àcznoÊç z Ziemià telefonem komórkowym i zosta∏a Pierwszà Podniebnà
Miss. Program ten przygotowali
uczniowie kl. II pod opiekà Pani
Iwony Witaszczyk, a zarazem g∏ówni
zwyci´zcy konkursu nagrodzeni radiomagnetofonem.
Drugà nagrod´ w postaci globusu
zdobyli uczniowie klasy VI pod opiekà Pani Krystyny Berbeç, popisujàcy
si´ taƒcem wspó∏czesnym. Trzecià
nagrodà by∏a tablica korkowa a zdobywcami uczniowie kl. I pod opiekà
Pani Bogumi∏y Witaszczyk za pi´kne
recytowanie wierszy i taniec. Nagrody za najciekawsze programy ufundowa∏ Komitet Rodzicielski. Która

T

babcia i dziadek nie chcia∏by tego
obejrzeç? Chyba nie ma takich
na Êwiecie, dlatego t∏umnie przybyli
na zaproszenie z okazji Dnia Babci
i Dziadka Kamieniecka Podstawówka po raz trzeci z rz´du mi∏o wita∏a
i przyjmowa∏a tak szacownych goÊci.
Z rozmów po programie wynika∏o, ˝e babcie i dziadkowie ju˝ wiedzà jak wnuki je kochajà, ale ciekawi
sà tego co jeszcze nowego mogà wymyÊliç. Odpowiedê jest prosta; KOCHANE BABCIE I DZIADKOWIE dowiecie si´ tego za rok. Zapraszamy.
Na zakoƒczenie dyrektor szko∏y
Pani Joanna Mansfeld – Mucha podzi´kowa∏a wszystkim za przybycie,
˝yczy∏a du˝o zdrowia, radoÊci i pociechy z wnuków.
Rita Bulinska

DOP¸ATY
BEZPOÂREDNIE
ROLNIKU!!!
SKORZYSTAJ Z DOP¸AT UE
DO TWOJEGO GOSPODARSTWA
I. Z∏ó˝ wniosek o wpis do ewidencji producentów – uzyskasz nr identyfikacyjny twojego gospodarstwa (formularz dost´pny jest w Urz´dzie Gminy oraz
u So∏tysa).
II. Przygotuj niezb´dne dane: Numer Pesel, NIP, nr konta bankowego, plan
zasiewów twojego gospodarstwa wraz ze szkicem dzia∏ek rolnych i ich powierzchnie (w tym celu dokonaj pomiaru upraw).
III. Zdobàdê wypis z rejestru gruntów – zawiera on powierzchnie i numery
u˝ytkowanych przez ciebie dzia∏ek ewidencyjnych – dost´pny w wydziale geodezji Starostwa Powiatowego.
IV. JeÊli dzier˝awisz grunt od innego w∏aÊciciela spisz z nim umow´ dzier˝awy, okreÊlajàc w niej iloÊç hektarów, numery dzia∏ek oraz czas trwania
umowy.
V. Weê udzia∏ w spotkaniach szkoleniowych w twoim so∏ectwie. Ostatnie,
dodatkowe spotkanie szkoleniowe dla wszystkich zainteresowanych odb´dzie
si´ w Âwietlicy Gminnej w Zbros∏awicach w sobot´ 27 marca 2004 roku,
o godz. 10:00.
Zabierz koniecznie dowód osobisty oraz umow´ dzier˝awy gruntów celem
odebrania wypisu z ewidencji gruntów.
Harmonogram spotkaƒ przedstawia si´ nast´pujàco:

MIEJSCOWOÂå
MIEDARY
JAÂKOWICE
BONIOWICE
PTAKOWICE
LARYSZÓW
ZBROS¸AWICE

Poznajmy si´
JACEK KAMI¡SKI,

Pe∏ni∏
funkcj´ v-ce Przewodniczàcego Rady
Gminy Zbros∏awice.
Urodzi∏ si´ w 1952 r. w Zbros∏awicach
w rodzinie inteligencji pracujàcej od pokoleƒ i zwiàzanej z rolnictwem wielkoobszarowym. Z wykszta∏cenia i zami∏owania
rolnik. Szko∏´ G∏ównà Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie ukoƒczy∏ w 1976
r. z tytu∏em mgr in˝. rolnik. Od dzieciƒstwa mieszkaniec Gminy Zbros∏awice
zwiàzany z PGR-rami, gdzie w jednym
przedsi´biorstwie przepracowa∏ 25 lat, przechodzàc wszystkie szczeble
od sta˝ysty po dyrektora Przedsi´biorstwa Ksi´˝y Las.
Obecnie wraz z ˝onà i 6-cioma synami prowadzi 130 ha Gospodarstwo
Nasienne.
By∏ i jest osobà bezpartyjnà. Prac´ w Radzie Gminy traktuje jako s∏u˝b´ na rzecz gminy i jej mieszkaƒców. Szczególnie zabiega o sprawy zwiàzane z rolnictwem i ochronà Êrodowiska w gminie.
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DATA

GODZINA

16.03.2004
17.03.2004
19.03.2004
23.03.2004
24.03.2004
27.03.2004

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

MIEJSCE
Âwietlica nad pocztà
Âwietlica so∏ecka ¸ubki
Szko∏a podstawowa
Âwietlica so∏ecka
Dawna szko∏a
Âwietlica gminna

Po formularze i niezb´dnà pomoc mo˝esz zg∏osiç si´ do:
OÂRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO – Rejonowe Biuro w Tarnowskich Górach – tel. 285-18-47, 0698345170, 0696665357.
POWIATOWE BIURO ARiMR w Nakle Âlàskim – 390-90-36, 382-33-61
URZÑD GMINY w Zbros∏awicach – stanowisko ds. rolnictwa tel. 233-77-35
GMINNY OÂRODEK INFORMACJI EUROPEJSKIEJ w Kamieƒcu –
tel. 333 87 40, 0501 764 767 w godz.7-15
Wniosek o p∏atnoÊci obszarowe b´dziesz sk∏ada∏ w terminie od 15 kwietnia,
lecz nie póêniej ni˝ do 15 czerwca 2004 r.
Pami´taj – jeÊli przygotujesz niezb´dne informacje o swoim gospodarstwie
to mo˝esz liczyç na fachowà pomoc w wype∏nieniu wniosków.
Nie zwlekaj!!!!
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