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Zdrowych i pogodnych świąt
Wielkiej Nocy
pełnych wiary, nadziei i miłości
Wesołego Alleluja
życzy Wójt i Rada Gminy
Wręczyca Wielka

Planowane inwestycje na 2016 rok
W budżecie gminy na rok bieżący
zaplanowano 13.354.867 zł na inwestycje.
Stanowi to prawie 1/4 ogółu wydatków
gminy, a dokładnie 23,4%. Jest to
najwyższy od 2011r. wskaźnik, bo w latach
2012-2015 na etapie uchwalania budżetu
wskaźnik ten kształtował się na się na
poziomie 8-10%. W tego rocznym budżecie
ujęto następujące zadania:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

rozbudowa kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociągowej:
budowę II etapu kanalizacji sanitarnej
na odcinku Zamłynie - Piła Pierwsza –
Bór Zapilski,
rozbudowę i przebudowę instalacji
odprowadzającej ścieki oczyszczone na
oczyszczalni w Truskolasach,
budowę wodociągów na odcinkach:
w
Borowem
przy
ul.
Sportowej
i Spokojnej, w Kalei przy ul. Szkolnej,
w Węglowicach, we Wręczycy Wielkiej
przy ul. Czereśniowej, w Klepaczce oraz
odkupienie wodociągu od prywatnego
inwestora w Grodzisku przy ul.
Strażackiej,
budowę wodociągu wraz z przyłączami
w Borowem – chodzi tu o wymianę rur
azbestowych,
zakup i montaż zestawów pompowych
ze
sterowaniem
dla
hydroforni
w Truskolasach,
odwiert studni głębinowej we Wręczycy
Wielkiej,
opracowanie dokumentacji projektowej
pod przyszłe inwestycje, w tym; projekt

Egzemplarz bezpłatny

rozbudowy oczyszczalni ścieków we
Wręczycy Małej, projekty budowy
kanalizacji sanitarnej w Hutce, we
Wręczycy Wielkiej na ul. Kolejowej
i Sportowej, oraz projektu kanalizacji
sanitarnej Pierzchno-Kalej-Szarlejka.
 drogi: na zadania w tym dziale
przewidziano 5,7 mln zł w tym na:
1) partycypowanie w kosztach budowy
dróg powiatowych relacji: Biała GórnaLgota-Szarlejka-Kalej
udział
naszej
gminy wynosi 500 ty. zł,
2) przebudowę dróg gminnych o wartości
5,2 mln zł; ul. Szkolnej, Rynek, 1 Maja
i Sportowej w Truskolasach.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

W oświacie planowane są inwestycje
za ponad 4,9 mln zł, w tym:
modernizacja basenu ZS Węglowice,
termomodernizacja ZS w Węglowicach,
przebudowa
budynku
przedszkola
w Pile Pierwszej,
budowa przedszkola z wyposażeniem
we Wręczycy Wielkiej,
rozbudowa przedszkola w Węglowicach,
modernizacja oświetlenia hali sportowej
w ZS we Wręczycy Wielkiej,
zakup pieca konwekcyjno–parowego dla
stołówki w ZS w Truskolasach.

 pozostałe zadania:
1) opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej
budowy
boisk
w Puszczewie,
2) budowę
i
rozbudowę
oświetlenia
ulicznego w gminie,
3) wykup nieruchomości gruntowych.
Środkami zewnętrznymi wspierana będzie
m.in.: budowa, rozbudowa przedszkoli
w Pile Pierwszej, Węglowicach i Wręczycy
Wielkiej,
termomodernizacja
szkoły
w
Węglowicach,
budowa
kanalizacji
sanitarnej Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór
Zapilski etap II, odwiert studni głębinowej
we Wręczycy Wielkiej oraz przebudowa
ciągu dróg w Truskolasach.
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Rada Gminy Wręczyca Wielka Uchwałą Nr XI/115/16 z dnia 18 lutego 2016 roku zatwierdziła taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01
kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. Taryfy na nowy okres są na poziomie roku ubiegłego
i w rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny i stawki opłat:
Lp.
1

1.

Jednostk
Wyszczególnienie
a miary
Grupa odbiorców
I. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
1.
cena za 1m³ dostarczonej
zł/m3
Grupa W1
wszyscy odbiorcy
wody.
usług wodociągowych 2. stawka opłaty abonamentowej
na odbiorcę/miesiąc
zł/m-c
II. ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
1. cena za 1m³
ścieków
zł/m3
Grupa K1
wszyscy odbiorcy
zrzuconych
do kanalizacji
usług kanalizacyjnych sanitarnej
2. stawka opłaty abonamentowej
zł/m-c
na dostawcę /miesiąc

stawka
netto brutto
2,60

2,81

2,50

2,70

4,60

4,97

2,50

2,70

Do cen i stawek opłat abonamentowych (netto), zgodnie z § 2, pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza sie
podatek od towarów i usług (VAT), wprowadzony odrębnymi przepisami, według stawek
obowiązujących w okresie obowiązywania taryfy.
STANOWISKO ZDW w Katowicach w zakresie zjazdów
z dróg wojewódzkich 492 i 494
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w związku z trwającą procedurą
projektową przebudowy dróg wojewódzkich 492 i 494, przedstawił następujące
stanowisko w zakresie zjazdów.
1. Przez zjazd należy rozumieć część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą
publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze –
zgodnie z § 77-79 Rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (D.U z 1999 nr 43
poz.430),
2. budowa lub przebudowa
zjazdu należy do właściciela lub użytkownika
nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze administracyjnej,
zezwolenia zarządcy drogi. ZDW w Katowicach realizując przebudowę drogi nie
posiada umocowania prawnego do finansowania nowych zjazdów. Właściciel
nieruchomości jest zobowiązany ponieść koszty zajęcia pasa drogowego
oraz pokryć koszty związane z budową zjazdu.
3. zjazdy dotychczas istniejące zostaną ujęte w opracowywanej dokumentacji
i w trakcie realizacji zostaną przebudowane, w granicach pasa drogowego,
staraniem i na koszt Zarządcy drogi. Pełna treść stanowiska w sprawie zjazdów
znajduje się na stronie www.wreczyca-wielka.pl. – w zakładce aktualności i na BIP
w zakładce ogłoszenia, tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy oraz Sołtysów w m. Nowa
Szarlejka, Szarlejka, Kalej, Wydra, Wręczyca Wielka I i II, Golce, Klepaczka
i Truskolasy I i II.
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Wyjaśnienia dotyczące naliczania podatków na 2016 rok
Wydział Geodezji i Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Kłobucku przeprowadzał na terenie całego powiatu,
w tym również w Gminie Wręczyca Wielka, modernizację i aktualizację danych
ewidencji gruntów i budynków. Zinwentaryzowano wszystkie istniejące budynki,
zaktualizowano (zmierzono) ich powierzchnie oraz naniesiono na mapy
geodezyjne. Nastąpiła również zmiana klasyfikacji gruntów, ponieważ wyłączono
tereny oznaczone symbolem B w ewidencji gruntów.
W
tych miejscowościach, gdzie wprowadzono już dane z modernizacji
i aktualizacji gruntów i budynków nastąpiły zmiany w wymiarze podatków.
Efektem tego jest wyższy podatek na 2016 rok, chociaż stawki podatkowe od
2013 roku nie uległy zmianie.
Wyróżnienie Krajowe Konkursu Europejskiego
SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2015.
W ramach programu „THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL”
Gimnazjum w Zespole Szkół w Truskolasach zdobyło Wyróżnienie
Krajowe Konkursu Europejskiego SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
2015. Nagroda ta jest krajowym i europejskim uznaniem dla najlepszej
szkoły prowadzącej edukację z zakresu przedsiębiorczości. Tytuł ten
został
przyznany za
zrealizowanie
przez
Szkolny Klub
Przedsiębiorczości prowadzony przez panie: Marlenę Macherzyńską
i Grażynę Kołacz licznych działań mających na celu kształtowanie
postaw przedsiębiorczych wśród truskolaskiej młodzieży gimnazjalnej.
W
nagrodę
szkoła
otrzymała
zestaw
nagłośnieniowy
z mikrofonem bezprzewodowym.
WARCABOWY ZAWRÓT GŁOWY
W dniu 12 lutego w Zespole Szkół w Węglowicach odbył się
Gminny Turniej Warcabowy, w którym wzięło udział 38
uczestników. Uczestnikami byli uczniowie szkół z:
Borowego, Bieżenia, Kalei, Kulej, Węglowic i Wręczycy
Wielkiej. Był to drugi już etap projektu pt.: ,,Warcabowy
zawrót głowy” sfinansowany przez GKRPA. Ostatecznie
wyłoniono zwycięzców w czterech kategoriach. I tak:
kategoria III- kl. 5-6:
I miejsce: Krysik Adrian /Węglowice/
kategoria I- kl. 1-2
I miejsce: Kocik Adam /Węglowice/
II miejsce: Chłąd Aleksander /Wręczyca W./
II miejsce: Tomczyk Roksana /Kalej/
III miejsce: Radlak Marek /Kuleje/
III miejsce: Nowak Aleksander /Wręczyca W./
kategoria IV:
I miejsce: Pilarek Jakub /Węglowice/
kategoria II- kl. 3-4:
I miejsce: Janik Miłosz /Borowe/
II miejsce: Pilarek Aleksander /Węglowice/
II miejsce: Brodacki Jakub /Wręczyca W./
III miejsce: Pradela Cezary /Węglowice/
III miejsce: Mrugacz Dominik /Kuleje/
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali sędziowie: Jadwiga Kurczaba i Maciej Cichopek
oraz organizatorzy: Agnieszka Smyła i Justyna Wilk. Zwycięzcy turnieju otrzymali puchary,
dyplomy oraz medale. Należy wspomnieć, że zdobywcy I i II miejsca będą uczestniczyli w XII
Powiatowym Turnieju Warcabowym.
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Co słychać w Radzie…
Na X sesji zwyczajnej w dniu 29 grudnia
2015r. Rada Gminy Wręczyca Wielka poparła
inicjatywę Prezydenta Częstochowy, Pana
Krzysztofa
Matyjaszczyka,
dotyczącą
utworzenia województwa częstochowskiego.
W przyjętym i przesłanym do Pani Premier
Beaty Szydło stanowisku, Rada Gminy wyraża
potrzebę
pilnego
podjęcia
prac
nad
zapowiadanymi zmianami administracyjnymi
kraju, w wyniku których zostanie utworzone
województwo częstochowskie.
***
Głównym tematem grudniowej sesji było
uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2027 (Uchwała Nr X/99/15) oraz
budżetu gminy na rok 2016 (Uchwała Nr
X/100/2015).
Dochody budżetu gminy na rok 2016 ustalone
zostały na kwotę 55.776.320,38 zł, natomiast
wydatki - 56.849.982,49 zł. Różnica stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie
1.073.662,11 zł,
który
zostanie
pokryty
przychodami z zaciągniętego kredytu.
***
Na X sesji zwyczajnej Rada Gminy
podjęła następujące uchwały w sprawach
finansowych na 2016 rok:
 w/s udzielenia dotacji celowej dla Gminnej
Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej (na
konserwację
urządzeń
melioracyjnych
szczegółowych),
 w/s udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kłobuckiego
(na dofinansowanie
imprez
i zawodów sportowych oraz na dofinansowanie
przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 2046S
i Nr 2049S relacji: Biała Górna – Lgota –
Szarlejka – Kalej),
 w/s udzielenia dotacji celowej dla Gminy Kłobuck
(na dowóz uczniów z miejscowości Pierzchno do
Zespołu Szkół w Libidzy),
 w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego
deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów.

***
Podjęto szereg uchwał w sprawach
różnych, m.in. w sprawie:
 przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka
w partnerstwie z Powiatem Kłobuckim do

realizacji projektu w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa IX Włączenie Społeczne,
Działanie
9.1
Aktywna
integracja,
Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej
integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym – projekty
pozakonkursowe (zobowiązania finansowe
Gminy Wręczyca Wielka w wysokości
24 000,00 zł wynikające z realizacji projektu,
zostaną pokryte ze środków budżetu Gminy
Wręczyca Wielka w okresie od 1 stycznia
2016 r. do 31 grudnia 2017 r.),
 przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Wręczyca Wielka” (istotą planu
jest osiągnięcie korzyści z działań
zmniejszających
emisję
gazów
cieplarnianych. Przyjęcie tego dokumentu
umożliwia ubieganie się o przyznanie
środków pomocowych z Unii Europejskiej
w perspektywie finansowej na lata 20142020),
 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2016 r.
***
18 lutego 2016 r. na XI sesji zwyczajnej –
gościł Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan
Henryk Kiepura, a także przedstawiciele
jednostek powiatowych:
I Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Kłobucku - Mł. Insp. Tomasz Górka
– który przedstawił informację o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie Powiatu, w tym Gminy Wręczyca Wielka
za 2015 rok.
W swoim wystąpieniu Pan Komendant skupił
się w dużej mierze, na zapoznaniu wszystkich
uczestników sesji z ogólnymi zasadami
dotyczącymi nowego projektu, jakim jest
utworzenie w całej Polsce, a tym samym
i w Powiecie Kłobuckim tzw. mapy zagrożeń
bezpieczeństwa.
Projekt
ten ma na celu
poprawę
komunikacji
między
Policją
a społeczeństwem, jak również zaprezentowanie
mieszkańcom skali oraz rodzaju zagrożeń
w danym rejonie;
- Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
w Kłobucku Pan Marcin Wojtysek
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w zastępstwie Pani Dyrektor PUP, przedstawił
informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy
w Powiecie Kłobuckim, w tym Gminy Wręczyca
Wielka za 2015 rok.
Z informacji dowiadujemy się m.in.: (stan na
31.12.2015 r.)
 stopa bezrobocia w Powiecie Kłobuckim 11,6%,
 liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy
Wręczyca Wielka - 906 osób,
 liczba osób bezrobotnych wg uprawnień do
pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych w Gminie Wręczyca Wielka - 84% - to osoby
bezrobotne
bez
prawa
do
zasiłku,
16 % - osoby z prawem do zasiłku.
(Szczegółowe
informacje
przedstawicieli
Powiatu – dostępne są na stronie BIP Urzędu
Gminy w zakładce: Rada Gminy/sesje/załączniki
do protokołów – odpowiednio załącznik nr 1 i 2
do Protokołu Nr XI/16.)
***
Rada Gminy na XI sesji podjęła 10 uchwał,
w tym m.in.:
 Uchwała Nr XI/115/16 w sprawie
zatwierdzenia
taryf
dla
zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od dnia
01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.
(Cena wody i ścieków – pozostaje bez zmian);
 Uchwała Nr XI/116/16 w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka
na lata 2016-2025
(Strategia jest dokumentem określającym
długookresowy plan działania oraz kierunki
rozwoju gminy, wynikającym z wyzwań
związanych z kształtowaniem rozwoju lokalnego
w okresie obejmującym perspektywę finansową
Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a ponadto
stanowi podstawę do opracowania i wdrożenia
na terenie gminy projektów współfinansowanych
ze środków zewnętrznych.);


Uchwała Nr XI/117/16 w sprawie przyjęcia
Programu
opieki
nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka
w 2016 roku

Zadania priorytetowe Programu:
1.
Zapewnienie opieki bezpańskim psom
i kotom z terenu Gminy Wręczyca Wielka,
w tym ich odławianie;

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno
żyjącymi w tym ich dokarmianie;
3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla
bezdomnych zwierząt;
4.
Zapewnienie
całodobowej
opieki
weterynaryjnej
w
przypadkach
zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt;
5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja
zwierząt w schronisku dla zwierząt;
6. Usypianie ślepych miotów;
7. Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad
zwierzętami.
(Na realizację zadań opisanych w Programie,
zapewnione
są
środki
finansowe
w wysokości 80 000 zł);
 Uchwała Nr XI/118/16 w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłaty uiszcza się:
1) za miesiąc styczeń i luty - do 28 lutego,
2) za m-c marzec i kwiecień - do 30 kwietnia,
3) za m-c maj i czerwiec - do 30 czerwca,
4) za m-c lipiec i sierpień - do 31 sierpnia,
5) za m-c wrzesień i październik - do
31 października,
6) za m-c listopad i grudzień - do 31 grudnia.
(Ryczałtową
opłatę
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
od
właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe
lub
inne
nieruchomości
wykorzystywane
na
cele
rekreacyjnowypoczynkowe wykorzystywane przez część roku,
uiszcza się w terminie 30 dni od dnia złożenia
deklaracji, przelewem na rachunek bankowy
Gminy);
 Uchwała
Nr
XI/121/16
w
sprawie
wyodrębnienia w budżecie gminy na 2017 rok
środków stanowiących fundusz sołecki
(Na 13 radnych obecnych na sesji - podjęta
stosunkiem głosów 10 „za”, 3 „przeciw”).
Na mocy § 1 w/wym. uchwały, Rada Gminy
Wręczyca Wielka: „Nie wyraża zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok
środków stanowiących fundusz sołecki.”
***

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy:
każdy piątek w godz.7.15 – 8.15 w pokoju nr 15
Urzędu Gminy.
Adres e-mail do Przewodniczącego Rady Gminy:
marekprubant@vp.pl
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GMINNY OŚRODEK KULTURY
XII POWIATOWY KONKURS NA
,,SZOPKĘ, GWIAZDĘ, OZDOBĘ
CHOINKOWĄ, PODŁAŹNICZKĘ”
16.12.2015r.
Tegoroczna edycja konkursu zgromadziła wiele
ciekawych prac w sześciu kategoriach: szopka, szopka
krakowska, podłaźniczka, wieniec adwentowy, ozdoba
choinkowa, gwiazda. Jury postanowiło nagrodzić 170
prac we wszystkich kategoriach. Rozdanie nagród było
poprzedzone krótkim występem dziewcząt ze studia
piosenki. Nagrody wręczali zaproszeni goście:
Marianna Liszewska Sekretarz Gminy Wręczyca Wielka
oraz Henryk Kiepura Starosta Kłobucki. Wszyscy
zebrani mieli okazję do degustacji potraw stołu
wigilijnego przygotowanego przez Stowarzyszenie Koła
Gospodyń Wiejskich Gminy Wręczyca Wielka.

„SEPARACJA?”
FARSA MARIUSZA MARCZYKA
12.02.2016r.
Z okazji walentynek 12 lutego br. mieszkańcy naszej
gminy i okolic mogli oglądać na scenie Gminnego
Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej błyskotliwą
komedię.
Przedstawienie
było
opowieścią

XIV OGÓLNOPOLSKIE WRĘCZYCKIE
JASEŁKA 2016 - 17.01.20166.
17 stycznia w naszym Ośrodku Kultury miał miejsce
finał XIV Ogólnopolskich Wręczyckich Jasełek 2016, na
którym zaproszeni przez komisję laureaci (uczniowie
i absolwenci Gimnazjum w Miasteczku Śląskim)
zaprezentowali swoje przedstawienie jasełkowe.
W tegorocznej edycji brało udział 40 zespołów
w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja i grupy mieszane. Jury
postanowiło nagrodzić łącznie 28 zespołów i przyznało
trzy
nagrody
indywidualne.
Przewodnicząca
tegorocznego składu jury Pani Krystyna Koziołek
uroczyście odczytała protokół z posiedzenia komisji,
zapraszając przedstawicieli zespołów do odbioru
dyplomów i nagród, które wręczali współorganizatorzy
w osobach Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie Małgorzatę Majer, V-ce Starostę
Kłobuckiego Macieja Biernackiego, oraz Wójta Gminy
Wręczyca Wielka Henryka Krawczyka. W trakcie finału
zgromadzona publiczność mogła wysłuchać niezwykły
koncert kolęd w wykonaniu naszej Dziecięco Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wręczycy Wielkiej.

WYSTAWA MALARSKA
GRUPY ,,PRYZMAT”
05.02.2016r.
Wystawa malarska grupy ,,Pryzmat” GOK Wręczyca
Wielka, która miała miejsce 5 lutego 2016 roku
zgromadziła liczne grono sympatyków ich malarstwa.
Wystawa grupy ukazuje dorobek twórczy artystów
związanych z pracownią plastyczną Gminnego Ośrodka
Kultury. Prezentowane obrazy to efekt działań
minionego roku i powstały one w pracowni
plastycznej, jak i na plenerze malarskim, który odbył
się w lipcu w miejscowości Brody. Tematyką pleneru
był pejzaż małopolski, drewniana zabudowa
Lanckorony oraz architektura Kalwarii Zebrzydowskiej.
Prace roczne to autorskie pejzaże, martwa natura,
portrety oraz interpretacje dzieł wielkich mistrzów
malarstwa polskiego i światowego.

o nauczycielskim małżeństwie, które przeżywszy ze
sobą ćwierć wieku wkracza w fazę nieuchronnego
kryzysu. Joanna (Anna Lenczewska) i Patryk (Mariusz
Marczyk) wystawiają sobie rachunki za przeżyte razem
lata. Zarzuty są śmieszne i banalne, ale szybko stają się
impulsem do podjęcia decyzji o separacji. Bohaterowie
knują swoje spiski, ale nikt z nich nie może wyjść
zwycięsko. Pozorna wojna nieoczekiwanie ujawnia
uczucia, które, jak się okazuje, wciąż mocno ze sobą
wiążą skłóconych małżonków. Jednym słowem
2 godzinny spektakl "Separacja?" był czasem
doskonałej zabawy, porządnej dawki dobrego humoru
oraz świetnej gry aktorskiej.

VI FESTIWAL PIOSENKI AKTORSKIEJ
W RZESZOWIE
12.02.2016r.
12 lutego odbył się VI Festiwal Piosenki Aktorskiej,
Filmowej i Musicalowej ,,W meloniku" w Rzeszowie.
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
reprezentowały Karina Bryła i Kinga Hyra. Obie
uczestniczki festiwalu uczęszczają na zajęcia studia
piosenki, które jest prowadzone przez Dorotę Janik.
Karina i Kinga zostały bardzo dobrze i ciepło ocenione
przez trzyosobowe jury w składzie: Magda
Steczkowska, Robert Rozmus i Monika Szela.

JUŻ WKRÓTCE:
- Bajka ,,Przygody Drwala Bartłomieja”
07.03.2016 r.
-Koncert z Gwiazdą Marylą Rodowicz
11.03.2016 r.
- XII Powiatowy Konkurs Plastyki
Obrzędowej „WIOSNA 2016”
18.03.2016r.
- Gminny Konkurs Recytatorski
12.04.2016 r.
- Konkurs plastyczny ,,Zaczarowany
Ogród”
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Kto wchodzi w skład rodziny:
W skład rodziny należy wpisać osoby
wspólnie
zamieszkujące
(małżonków,
rodziców dzieci, oraz zamieszkujące wspólnie
i pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku
do ukończenia 25 roku życia (lub starsze,
jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności).
W przypadku gdy np. w rodzinie z dwójką
dzieci, otrzymujących świadczenie na drugie
dziecko, dziecko starsze skończy 18 lat –
dziecko młodsze „staje się” dzieckiem
pierwszym, a wtedy obowiązuje kryterium
dochodowe (przy czym dziecko 18–letnie
nadal można zaliczać się do składu rodziny,
jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziny).

Rodziny po rozwodzie -

1 kwietnia 2016r. wchodzi w życie ustawa
dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia
wychowawczego jest częściowe pokrycie
wydatków związanych z wychowywaniem
dziecka, w tym z opieką nad nim
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Każda rodzina z minimum dwojgiem
niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać
500 zł na drugie i każde kolejne dziecko
niezależnie od dochodu rodziny.
Komu przysługuje świadczenie tzw. 500+ na
„pierwsze dziecko”:
Świadczenie 500+ na pierwsze dziecko
przysługuje rodzinom, w którym dochód nie
przekracza kwoty 800 zł na osobę w rodzinie,
lub 1200 zł na osobę, jeżeli w rodzinie
wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
W obecnym okresie świadczeniowym pod
uwagę brane są dochody osiągnięte za rok
2014 (pomniejszone o podatek, składki na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne), oraz
dochody nieopodatkowane np. dochód
z gospodarstwa rolnego (obecnie dochód
z 1 ha przel. wynosi 208,83 zł) zasiłki
chorobowe z KRUS, stypendia, alimenty,
diety, dochody z wynajmu i inne wymienione
w ustawie.

w przypadku
rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma
ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę
nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem
wychowawczym dzielą się opieką nad
dzieckiem to wówczas oboje mają prawo
złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie
proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej
opieki.
oznacza to pannę,
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba
że wychowuje wspólnie co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem. Świadczenie
otrzyma każda rodzina bez względu na stan
cywilny rodziców. Otrzymają je zatem
zarówno rodziny, w których rodzice są
w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne
oraz rodzice pozostający w nieformalnych
związkach.

Samotny rodzic -

Pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub
najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do
ukończenia 18. roku życia; w przypadku
dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca
i roku, będących najstarszymi dziećmi
w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku
życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych
dzieci wskazane przez rodzica.
(dok. str.8)
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Co należy załączyć do wniosku:
W przypadku ubiegania się o świadczenie na
drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć
prawidłowo wypełniony wniosek.
W przypadku ubiegania się o świadczenie
na pierwsze dziecko należy złożyć wniosek
wraz
z
prawidłowo
wypełnionymi
załącznikami. Nie ma konieczności załączać
zaświadczeń z urzędu skarbowego ani z ZUS
– zostaną one zweryfikowane elektronicznie
przez GOPS. Ważne: jeżeli w 2014, 2015 lub
2016 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie
dochodu, należy dołączyć dokumenty
potwierdzające ten fakt (np. świadectwo
pracy, dokument potwierdzający wysokość
utraconego dochodu z roku 2014, aktualna
umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa
o dzieło, zaświadczenie o wynagrodzeniu
z miesiąca następnego po miesiącu w którym
dochód został osiągnięty).
Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do
świadczenia?
Pierwszy okres wypłacania świadczenia
wychowawczego będzie za okres od
1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku.
Natomiast od 1 października 2017r. prawo do
świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku –
od 1 października do 30 września. Wnioski na
kolejne okresy będzie można składać od
1 sierpnia danego roku.
Gdzie można pobrać wniosek:
Wnioski można pobrać w siedzibie GOPS we
Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, pokój
nr 33 i 35
oraz ze stron internetowych: www.wreczycawielka.pl oraz www.gopswreczycawielka.pl
Od kiedy można składać wnioski:
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016r.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie
od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie,
świadczenie
zostanie
wypłacone

z wyrównaniem od kwietnia br. Po 1 lipca
br. świadczenia będą wypłacane od miesiąca
w którym złożono wniosek. Ważne: złożenie
wniosku w kwietniu br. nie gwarantuje, iż
wypłata świadczenia
nastąpi
również
w kwietniu. Wnioski złożone w okresie
kwiecień – czerwiec br. mogą zostać
rozpatrzone w terminie do trzech miesięcy od
dnia złożenia.
Gdzie można składać wnioski:
W Gminie Wręczyca Wielka obsługę
świadczenia
wychowawczego
będzie
realizował Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Wnioski można składać
osobiście, w siedzibie GOPS w miesiącu
kwietniu 2016r. od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 17.00 oraz w soboty od 8.00
do 12.00, w pozostałych miesiącach:
w poniedziałki, środy i piątki od 7.30 do
15.00, we wtorki od 8.00 do 16.00 oraz
w czwartki od 7.30 do 11.00.
Wnioski można również złożyć w wersji
elektronicznej za pośrednictwem platformy
PUE ZUS, Emp@tia, oraz wybranych
systemów bankowych.
Świadczenie wychowawcze nie będzie
liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do
innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej,
funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń
rodzinnych.
Prosimy, aby osoby składające wnioski
o przyznanie świadczenia wychowawczego
bardzo dokładne zapoznały się i wypełniły
wniosek oraz oświadczenia dołączone do
wniosku przed jego złożeniem w GOPS.
Więcej
informacji
można
uzyskać
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Wręczycy Wielkiej ul.
Sienkiewicza 1, pokój 33 i 34 oraz pod nr
telefonu: 534 166 199 lub 537 166 177.
Infolinia 500+ - tel. 32 207 70 05
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