
 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT!!!  
W roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie 

płatności. Ponadto od roku 2021 do rolników nie będzie już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz 
z materiałem graficznym w wersji papierowej. W 2021 roku wszystkie wnioski o przyznanie płatności na rok 2021 
składane są w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie 
internetowej ARiMR – aplikacja eWniosekPlus. Aby złożyć wniosek przez Internet nie jest wymagany bezpieczny 
podpis elektroniczny. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU i ZMIAN DO WNIOSKU W ROKU 2021  

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 
15 marca do dnia 15 maja br. W związku z tym, że w 2021 r. 15 maja przypada w sobotę, złożenie wniosku możliwe 
jest do dnia 17 maja 2021 r. Wniosek może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie 
składania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie 
zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać 
do dnia 31 maja 2021 r.  
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OBEJRZYJ TRANSMISJ Ę JUŻ DZI Ś 
https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW? 

 transmisja online > zakładka transmisje     |     poprzednie transmisje > zakładka archiwum     

AKTYWNY OBYWATEL 
COVID 19 NIE MUSI BYĆ PRZESZKODĄ W AKTYWNYM ŻYCIU SPOŁECZNYM 

Obecna sytuacja epidemiczna, obostrzenia i nakazy nie muszą być przeszkodą w aktywnym uczestniczeniu w życiu Naszej Gmi-
ny. Niestety nie możemy z wiadomych przyczyn zaprosić do uczestnictwa w obradach Sesji Rady Gminy na żywo. Ale mają Pań-
stwo możliwość oglądania transmisji na żywo z obrad rady. W sytuacji gdy nie mogą Państwo uczestniczyć w transmisji w czasie 
rzeczywistym jest możliwość obejrzenia transmisji po jej zakończeniu. Mają Państwo możliwość obejrzenia transmisji z każdej 
sesji rady gminy. Jesteście Państwo zainteresowani jakie stanowisko w konkretnej sprawie zajęła Pani Wójt albo poszczególni 
radni? Jeśli chcą Państwo wiedzieć co się dzieje na terenie Gminy i Waszej miejscowości zachęcamy do skorzystania z możliwo-
ści jakie daje portal posiedzenia.pl 

To już 7 numer naszego Biuletynu Informacyjnego Gminy Wojcieszków. Zależy nam aby każdy numer był ciekawszy od po-
przedniego. Nie chcemy aby ograniczał się on tylko do przekazywania suchych faktów dotyczących działalności Urzędu Gminy. 
Chcemy aby Nasze artykuły ukazywał życie całej Gminy, poszczególnych sołectw. Dlatego gorąco zachęcamy do współpracy 
przy realizacji każdego numeru biuletynu. Jeśli chcą się Państwo czymś pochwalić, znacie Państwo jakąś ciekawą historię, legen-
dę dotyczącą Naszej Gminy prosimy o kontakt. Jeśli posiadasz jakiś talent, piszesz wiersze, fraszki, malujesz obrazy, podziel się  
z nami tym. Z miłą chęcią opublikujemy Twoje prace. Jeśli Wasze dziecko, członek rodziny, sąsiad czy mieszkaniec Waszej miej-
scowości zrobił coś co zasługuje na wyróżnienie napisz do nas lub zadzwoń.  Gorąco zachęcamy do współpracy. Osoby zaintere-
sowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 609 594 053 lub mailowo biuletyn@wojcieszkow.pl 

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ 
MASZ JAKĄŚ CIEKAWĄ INFORMACJĘ PODZIEL SIĘ NIĄ Z INNYMI 

Nr 2 (7)   Marzec 2021   |  Urząd Gminy Wojcieszków  |  ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków  |  tel. 25 755 41 01  |  e-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl 

BIULETYN BEZPŁATNY 

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZ ĘDU GMINY WOJCIESZKÓW 
Szanowni Mieszkańcy, 
W związku z pogarszającą się, również na terenie Naszej Gminy, sytuacją epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się  
SARS-CoV-2, od 18 marca 2021 r., zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, wprowadziliśmy zmiany i ograniczenia  
w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Wojcieszków. 
Wnioski i podania w sprawach z zakresu administracji publicznej można składać za pośrednictwem: 
• Poczty  na adres urzad_gminy@wojcieszkow.pl 
• Przez platformę epuap (adres skrzynki epuap:/ly27rs96hx/skrytka) 
• Wysłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków 
• Wrzucić do specjalnie przygotowanej urny zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu Gminy Wojcieszków 
W sprawach pilnych z zakresu: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, usług komunalnych, 
spraw architektoniczno – budowlanych, decyzji z zakresu ochrony środowiska, należy w pierwszej kolejności skontaktować się 
telefonicznie z pracownikiem merytorycznym i umówić się na wizytę w Urzędzie. 
W pozostałych sprawach Interesanci będą przyjmowani wyłącznie po umówieniu wizyty w Urzędzie, zgodnie z obowiązujący-
mi na terenie Urzędu wymogami sanitarnymi i w wyznaczonych punktach obsługi. 

Ponadto, jeśli chcemy uzyskać informacje jak załatwić sprawę, dowiedzieć się na jakim etapie jest załatwiana już sprawa albo 
toczące się postępowanie, sugerujemy kontakt telefoniczny (wykaz numerów telefonów znajduje się na stronie  
ht tps://wojcieszkow.pl/kontakt/) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mai l urzędo-
wy urzad_gminy@wojcieszkow.pl lub bezpośrednio do pracownika. Wystarczy podać swoje dane, przedmiot sprawy i kontakt 
zwrotny. 

Wszelkie opłaty, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek rolny czy od nieruchomości, można 
dokonywać on-line przez bankowość elektroniczną.  

W kasie Urzędu Gminy w razie potrzeby dopuszczone są wyłącznie płatności bezgotówkowe. 

Wszystkie te zalecenia mogą stanowić pewną niedogodność – ale robimy to w trosce o bezpieczeństwo wszystkich Mieszkań-
ców.  

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych 

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia 

wiosny i wiarą w sens życia. 

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz smacznego Święconego w gronie 

najbliższych osób 

życzą 

Wójt Gminy Wojcieszków Agnieszka Cieślak 

wraz z współpracownikami, 

Przewodniczący Rady Gminy Roman Kaliński 

wraz z Radnymi Gminy Wojcieszków, 

Sołtysi wraz z członkami Rad Sołeckich. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wojcieszkowie 

WYKAZ WAŻNYCH TELEFONÓW 

Sekretariat – 25 755 41 01  

Podatki i opłaty, ksi ęgowo ść podatkowa – 25 755 41 24  

Gospodarka odpadami komunalnymi – 25 755 41 23  

Planowanie i gospodarka nieruchomo ściami – 25 755 42 99  

Ochrona środowiska i rolnictwo – 25 755 42 99  

Działalno ść gospodarcza – 25 755 42 99  

Inwestycje – 25 755 42 27  

Urząd Stanu Cywilnego – 25 755 41 60  

Ewidencja ludno ści, dowody osobiste – 25 623 97 77  

Gminny O środek Pomocy Społecznej – 25 755 43 34 

Ośrodek Zdrowia w Wojcieszkowie – 25 755 41 17  

GMINA WOJCIESZKÓW JESTEŚMY BLISKO, DZIAŁAMY Z MY ŚLĄ O MIESZKAŃCACH. 

WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW 

Lp. Sołectwo  Nazwisko i imię sołtysa 

 1. Bystrzyca  Porębski Janusz 

 2. Burzec   Garbacik Robert 

 3. Ciężkie   Szymbor Stanisław 

 4. Ciężkie I  Szydlarski Robert 

 5. Glinne   Sławiński Jerzy 

 6. Hermanów  Kazimierczak Andrzej 

 7. Helenów  Lewartowski Bogusław 

 8. Marianów  Górecka Dorota 

 9. Nowinki  Sławiński Paweł 

10. Kol. Bystrzycka  Kazanecki Jerzy 

11. Otylin   Stachniak Piotr 

12. Oszczepalin I  ………………….. 

13. Oszczepalin II  Kołodziej Jarosław 

14. Siedliska  Mućka Teresa 

15. Świderki  Madejski Marcin 

16. Wola Bobrowa  Romanowski Andrzej 

17. Wojcieszków  Wileńska Anna 

18. Wola Burzecka  Józwik Renata 

19. Wola Bystrzycka Burdach Alina 

20. Wólka Domaszewska Cieślak Krzysztof 

21. Zofibór   Jakóbiak Dorota 

22. Zofijówka  Palinowska Krystyna 

COVID 19 
NOWE OBOSTRZENIA 

Od soboty 20 marca 2021 
roku na terenie całego kraju 
zostały wprowadzone nowe 
obostrzenia związane z trzecią 
falą zachorowań na  COVID-
19. Z każdym dniem przybywa 
coraz więcej zakażonych,  
a służba zdrowia pracuje na 
granicy swoich możliwości. 
Zdecydowana większość cho-
rych to osoby, u których wy-
kryto tzw. „brytyjską mutację” 
koronawirusa.  Z informacji 
przekazywanych przez specjali-
stów i naukowców z dziedziny 
wirusologii wspomniana muta-
cja jest bardziej zaraźliwa niż 
pierwotna wersja wirusa.  

Mając na uwadze Państwa 
bezpieczeństwo zachęcamy do 
stosowania się do zaleceń. Pa-
miętajmy: dystans, dezynfekcja 
i maseczka. Zachęcamy, aby 
ograniczyć przemieszczanie 
się, unikać dużych skupisk 
ludzkich. Pozostańmy w do-
mach jeśli jest to możliwe. 
Dbajmy o siebie i o naszych 
bliskich.  

Apelujemy również aby nie 
bagatelizować objawów. Zbyt 
późna diagnoza może przyczy-
nić się do bardziej agresywnego 
przebiegu choroby. 

W BIULETYNIE: 
Covid 19 - Nowe obostrzenia str. 2 

Odnawialne Źródła Energii str. 3 

Likwidacja Barier Transportowych - Nowy Autobus str. 4 

Co to jest odrolnienie działek str. 4 

Sterylizacja psów i kotów na koszt Gminy str. 5 

Zgłaszanie szkód łowieckich str. 6 

Gminny Żłobek Puchatek - ruszył nabór str. 6 

Fundusz Sołecki 2022 str. 6 

CUS diagnoza potrzeb i rekomendacje str. 6 

Komunikat ARiMR str. 8 

Podziel się informacją str. 8 

Uczestnicz aktywnie w życiu publicznym str. 8 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021 str. 7 
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sultacjom społecznym, poprzez 
zamieszczenie na stronie inter-
netowej gminy   w dniach 19-
26 marca 2020 r. w celu wyra-
żenia pisemnej opinii i złożenia 
uwag przez mieszkańców. 

Przeprowadzona diagnoza 
oraz analiza danych  umożliwi-
ła rozpoznanie problemów  
i potrzeb mieszkańców gminy. 
Biorąc po uwagę powyższe 
analizy  rekomenduje się do 
wykonania w  tworzonym  
Centrum Usług Społecznych 
następujące usługi społeczne: 

1. Klub seniora (w przyszło-
ści dzienny dom seniora); 

2. Usługi opiekuńcze dla 
osób niepełnosprawnych, tj. 
pomoc w higienie osobistej, 
karmienie, podawanie leków, 
sprzątanie domów, robienie 
zakupów, pomoc w wykony-
waniu ciężkich prac domo-
wych. Z danych  Powiatowego 
Zespołu Orzekającego o Nie-
pełnosprawności w ostatnich 3 
latach orzeczenie o niepełno-
sprawności wydano 429 oso-
bom, w tym 98 osobom w stop-
niu znaczącym.  

3. Kolejną rekomendowaną 
usługą jest dzienny dom poby-
tu  dla osób niepełnospraw-
nych , w tym usługi  rehabilita-
cyjne dla mieszkańców Gminy. 
Zakres  usług to integracja sen-
soryczna, zajęcia edukacyjne, 
kulturalne, integracyjne, reha-
bilitacja, ułatwianie dostępu do 
lekarzy specjalistów, przygoto-
wanie oferty kulturalnej dedy-
kowanej dla osób niepełno-
sprawnych, samochód specjal-
ny do transportu osób niepeł-
nosprawnych. 

4. Centrum wsparcia specjali-
stycznego zapewniające usługi 
psychologiczne dla dzieci  
i dorosłych, terapeuta uzależ-
nień, doradca zawodowy, po-
średnik pracy, stworzenie lo-
kalnej bazy zawierającej oferty 
pracy,  bazę poszukujących 
pracy, oferty stażu u lokalnych 
pracodawców, organizacja 
giełdy pracy dla osób  niepeł-
nosprawnych, organizowanie 
kursów i szkoleń zawodo-
wych,; 

5. miejsce spotkań dla mło-
dzieży i osób starszych gdzie 
będzie można przeprowadzić 
spotkania z ciekawymi ludźmi, 

wspólne oglądanie ciekawych 
filmów, warsztaty, możliwość 
oglądania  w szachy, brydża, 
bilard; 

6. zajęcia pozalekcyjne dla 
dzieci szkolnych tj. harcerstwo, 
zajęcia sportowe, zajęcia edu-
kacyjne, kółko szachowe, kolo-
nie, półkolonie, organizowanie 
wycieczek, warsztaty psycho-
edukacyjne dla dzieci w szko-
łach; 

7. usługi dla rodzin i miesz-
kańców Gminy Wojcieszków 
w postaci spotkań integracyj-
nych, wywiadówki ze specjali-
stą, organizacja wyjazdów, 
wycieczek. 

Na sesji  w dniu 26 marca 
2021r Rada Gminy podjęta 
została uchwała w sprawie 
utworzenia jednostki budżeto-
wej o nazwie :Centrum Usług 
Społecznych w Wojcieszkowie 
poprzez przekształcenie  Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wojcieszkowie  
w Centrum Usług Społecznych 
w Wojcieszkowie oraz nadania 
jej statutu. 

Z dniem 1 maja 2021r.  CUS 
zastąpi dotychczasowy GOPS  
i rozpocznie swoją działalność 
na rzecz mieszkańców gminy, 
poprzez świadczenie usług 
społecznych  rekomendowa-
nych w diagnozie. 

Utworzona diagnoza potrzeb 
i potencjału ukazuje problemy 
społeczne Naszej Gminy. 
Większa część tych problemów 
była dostrzegana przez władze 
gminy. Stąd wiele zrealizowa-
nych projektów, inwestycji 
często komentowanych jako 
niepotrzebne, zbędne. Przykła-
dem mogą być zakup nowego 
autobusu przystosowanego do 
przewozu osób niepełnospraw-
nych, w tym poruszających się 
na wózku. Budowa windy  
w  budynku Urzędu Gminy. 
Były to przedsięwzięcia skiero-
wane dla osób z niepełno-
sprawnością dofinansowane  
z PFRON. Utworzenie Spół-
d z i e l n i  S o c j a l n e j 
„Wojcieszkowianka”, która 
zatrudnia osoby bezrobotne  
z terenu Naszej Gminy, świad-
czy np. usługi opiekuńcze dla 
osób starszych i osób z niepeł-
nosprawnością.  

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃCÓW 2021 
DLACZEGO SPIS POWSZECHNY JEST WAŻNY DLA NAS WSZYSTKICH? 

Bo jego wyniki pozwalają 

odpowiadać na nasze potrzeby 

na poziomie lokalnym i global-

nym. Stanowią wyznacznik dla 

tworzenia budżetów przez sa-

morządy oraz  podstawę okre-

ślania wysokości subwencji 

państwowych czy dotacji dla 

gmin i województw.  

Wyniki uzyskane ze Spisu 

powszechnego wykorzystywa-

ne są przez kluczowe resorty 

do planowania działań w za-

kresie oświaty, ochrony zdro-

wia, zabezpieczenia społeczne-

go, polityki żywnościowej, 

finansów, zagospodarowania 

przestrzennego, potrzeb miesz-

kaniowych czy gospodarki 

wodno- ściekowej.  

Informacje statystyczne po-

zyskane dzięki spisowi ludno-

ści, konieczne do złożenia 

wniosków i sporządzenia stu-

diów wykonalności projektów 

lub do stworzenia biznespla-

nów wykorzystują przedsię-

biorcy oraz beneficjenci fundu-

szy europejskich w ramach 

Regionalnych Programów 

Operacyjnych (RPO).  

Wysokość dotacji unijnych 

oraz liczba miejsc w Parlamen-

cie Europejskim zależą m.in. 

od liczby mieszkańców, okre-

ślonej wynikami ostatniego 

spisu.  

To wydarzenie ma znacze-

nie dla nas wszystkich!  

Wejdź na spis.gov.pl i spisz 

się przez internet!  

Narodowy Spis Ludności  

i Mieszkań 2021 trwa od 1 

kwietnia.  



Jakiś czas temu informowali-
śmy Państwa o udziale naszej 
gminy w projekcie pilotażo-
wym mającym na celu prze-
kształcenie istniejącego GOPS 
w Centrum Usług Społecz-
nych, świadczącego usługi 

społeczne dla mieszkańców 
gminy. 

Realizacja projektu rozpoczę-
ła się od opracowania diagnozy 
potrzeb i potencjału społeczno-
ści lokalnej, aby prawidło oce-

nić potrzeby i problemy miesz-
kańców  w zakresie usług spo-
łecznych. Mieszkańcy gminy  
biorąc  udział w ankie-
tach ,określili najbardziej istot-
ne ich  zdaniem problemy do 
których zaliczyli: alkoholizm, 

starzenie się społeczeństwa, 
niepełnosprawność, bezrobo-
cie. 

Opracowana diagnoza po-
trzeb i potencjału społeczności 
lokalnej  została poddana kon-
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ZGŁASZANIE SZKÓD ŁOWIECKICH 
TWOJA UPRAWA ZOSTAŁA ZNISZCZONA PRZEZ DZIKĄ ZWIERZYNĘ? NIE ZWLEKAJ! ZGŁOŚ TO! 

UWAGA MIESZKA ŃCY! 

Wójt Gminy Wojcieszków 
apeluje do wszystkich rolni-
ków, o zgłaszanie szkód ło-
wieckich. Mieszkańcy,  którym 
dziko żyjąca zwierzyna (dziki, 
łosie, jelenie, daniele, sarny) 
wyrządziła szkody w upra-

wach, proszeni są o jak naj-
szybsze zgłoszenie tego faktu 
do odpowiedniego koła łowiec-
kiego. Pracownicy Urzędu 
Gminy Wojcieszków służą 
pomocą w przygotowaniu od-
powiedniego zgłoszenia.  

W zgłoszeniu należy zawrzeć 

informację: dane dotyczące 
właściciela, nr działki, miejsce 
występowania szkód, rodzaj 
zwierzyny oraz dodatkowo 
dokumentację fotograficzną 
zniszczonej uprawy. 

Więcej informacji uzyskacie 
P ańs t wo  pod  n r  t e l .  

25 755 42 99 lub w pokoju nr 
16. Z powodu panującej pande-
mii zachęcamy do kontaktu 
telefonicznego. Istnieje możli-
wość kontaktu z nami drogą 
mailową na adres mailowy 
urzad_gminy@wojcieszkow.pl 

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy 
Rodzice, 

Informujemy, że od 2 marca 
2021 roku rusza wstępna rekru-
tacja dzieci, zamieszkujących 
na terenie Gminy Wojcieszków 
d o  Ż ł o b k a  G m i n n e -
go ,,PUCHATEK” w Woj-
cieszkowie. 

Ż ł o b e k  G m i n n y 
„PUCHATEK” w Wojcieszko-
wie będzie miejscem, gdzie 
każde dziecko będzie miało 
szansę rozkwitać każdego dnia, 
rozwijać swoje uzdolnienia, 
otwierać na nowe doświadcze-
nia i urzeczywistniać swoje 
pragnienia. 

Będziemy do Państwa dyspo-

zycji od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.00-17.00. 

OFERUJEMY: 

– nowy budynek, w którym 
znajdują się przestronne, ko-
lorowe sale wyposażone  
w urządzenia dezynfekujące  
i oczyszczające powietrze, 
sale terapeutyczne ze specja-
l i s t y c z n y m  s p r zę t e m 
i pomocami, sala zabaw, pro-
fesjonalna kuchnia, wydzielo-
na jadalnia, łazienki dostoso-
wane do potrzeb dzieci, szat-
nie; 

– kompleksową opiekę, eduka-
cję i wychowanie dzieci w wie-
ku od 20 tygodnia życia do 
ukończenia 3 roku życia; 

– diagnozę i zajęcia specjali-
styczne prowadzone przez do-
świadczonych terapeutów 
(logopedę, oligofrenopedago-
ga, fizjoterapeutę, terapeutę 
SI); 

– opiekę pielęgniarki; 

– bogaty program edukacyjny; 

– szeroki wachlarz zajęć dodat-
kowych; 

– kameralność (w grupach 15 
dzieci); 

– wyżywienie dostosowane do 
wieku i potrzeb dziecka zgodne 
z obowiązującymi normami 
żywieniowymi; 

– możliwość uzgodnienia diety 

indywidualnej wynikającej ze 
wskazań medycznych. 

  

Już teraz można złożyć dekla-
rację zapisania dziecka do 
żłobka. Osoby zainteresowane 
prosimy o wypełnienie i złoże-
nie Deklaracji umieszczonej na 
stronie Gminy Wojcieszków  
w zakładce Żłobek Gmin-
ny. Deklarację wraz z klauzulą 
informacyjną można składać w 
sekretariacie Urzędu Gminy 
lub przesłać za pośrednictwem 
pocz ty  e ma i l  na  ad -
res: zlobek.gminny@wojciesz
kow.pl 

 

GMINNY ŻŁOBEK „PUCHATEK” 
RUSZYŁ NABÓR 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH 
DIAGNOZA POTRZEB I REKOMENDACJA 

FUNDUSZ SOŁECKI 2022 

Fundusz sołecki to środki 
wyodrębnione w budżecie gmi-
ny dla sołectw  na wykonanie 
przedsięwzięć służących po-
prawie  warunków życia 
mieszkańców i są zgodne ze 
strategią rozwoju gminy. 

Rada Gminy rozstrzyga  
o wyodrębnieniu w budżecie 

gminy środków stanowiących 
fundusz podejmując uchwałę  
w terminie do 31 marca roku 
poprzedzającego rok budżeto-
wy ,którego dotyczy.  

Wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego  dla wszystkich 
sołectw gminy Wojcieszków 
na 2022r.   kosztowałoby bu-

dżet gminy ok 560 tys zł, co  
w przypadku jego wyodrębnie-
nia w  budżecie  stanowiłoby 
zagrożenie realizacji inwestycji 
przyjętych już  do wykonania. 

Na sesji w dniu 26 marca 
2021r Rada Gminy Wojciesz-
ków podjęła uchwałę o niewy-
odrębnianiu funduszu  solec-

kiego w budżecie gminy na 
2022r. biorąc pod uwagę przy-
jęty plan inwestycyjny w tym 
realizację dużego projektu in-
westycyjnego pt. ”Energia od-
nawialna dla gminy Wojciesz-
ków”  w latach 2021-2022. 
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DOBRODZIEJSTWO NATURY 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Obecnie Nasza Gmina reali-
zuje program „Energia Odna-
wialna dla Gminy Wojciesz-
ków”. Jest to inwestycja, której 
wartość przekracza 13 mln. zł. 
Jest to historyczne przedsię-
wzięcie realizowane na terenie 
Naszej Gminy z racji tego, że 
jest pierwszym skierowanym  
indywidualnie do poszczegól-
nych mieszkańców. Do tej pory 
Gmina realizowała inwestycje 
o charakterze ogólnospołecz-
nym, wspólnym. Nowo wybu-
dowany żłobek będzie służył 
rodzicom dzieci w wieku od 20 
tygodnia do 3 roku życia. Prze-
budowywane drogi w ramach 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych służą wszystkim miesz-
kańc o m ko r z ys t a jąc ym  
z transportu samochodowego. 
Świetlice służą mieszkańcom, 
Kołom Gospodyń Wiejskich. 
Natomiast Projekt Odnawialne 
Źródła Energii dotyczą każde-
go mieszkańca z osobna. Insta-
lacje solarne, fotowoltaiczne, 
pompy ciepła czy kotły na bio-
masę montowane będą w do-
mach mieszkańców Naszej 
Gminy. W ramach programu, 
każdemu kto weźmie w nim 
udział zostaną zrefundowane 
koszty instalacji i jej montażu 
w wysokości 70% wartości. To 
znaczy, że właściciel nierucho-
mości, która zostanie wyposa-
żona w instalację OZE zapłaci 
tylko 30%, resztę pokryją środ-
ki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego i budżetu Gminy 
Wojcieszków.  

Dużo osób w ostatnim czasie 
miało wątpliwości co do udzia-
łu w programie. Wiele osób  
z obawy przed fiaskiem reali-
zacji projektu próbuje  skorzy-
stać z ofert firm prywatnych, 

które gwarantują dofinansowa-
nie w kwocie 5 000 zł.. Doty-
czy to  paneli fotowoltaicznych 
i instalacji solarnych. Realiza-
cja programu nie jest niczym 
zagrożona i przebiega zgodnie 
z harmonogramem. Gmina jest 
gwarantem jego realizacji, jak 
również gwarantem jakości 
wykonania przedmiotowych 
instalacji. Ponieważ to Gmina 
będzie odpowiedzialna za ser-
wis zamontowanych instalacji 
przez okres dzierżawy. Na 
chwilę obecną pracownicy 
Urzędu Gminy nie są wstanie 
dokładnie określić ile dokład-
nie będzie kosztował montaż 
poszczególnych instalacji jak 
również kwota dofinansowa-
nia. Dokładne wartości będą 
znane dopiero po wyłonieniu  
wykonawcy i  w trakcie podpi-
sywania umowy użyczenia 
instalacji. Jak już wspomnieli-
śmy będzie to w granicach 
70%.  

W obecnej chwili najbardziej 
popularnymi instalacjami jest 
fotowoltaika i instalacje solar-
ne. Tzw. „solary” służą do 
ogrzewania wody użytkowej  
w budynkach mieszkalnych, 
panele fotowoltaiczne wytwa-
rzają prąd. Różnica między 
tymi instalacjami jest taka, że 
od razu po montażu „solarów” 
fizycznie można z nich korzy-
stać.  Instalacja podłączana jest 
do istniejącego systemu ogrze-
wania wody użytkowej i tak 
naprawdę od chwili montażu 
możemy z tej instalacji korzy-
stać. Instalacja fotowoltaiczna, 
żeby mogła być używana musi-
my mieć podpisaną umowę  
z dostawcą energii elektrycznej 
na możliwość sprzedaży nad-
wyżki prądu, dodatkowo musi-
my mieć zamontowany licznik 

tzw. dwukierunkowy. Dopiero 
po spełnieniu tych warunków 
możemy w pełni  korzystać  
z tej instalacji. Dlatego warto 
zastanowić się nad wyborem.  

Odnawialne Źródła Energii to 
dobrodziejstwo natury. Dosta-
jemy coś od niej za darmo, 
jednocześnie odwdzięczając się 
jej zmniejszeniem emisji zanie-
czyszczeń, powstałych podczas 
produkcji energii i ogrzewania 
wody. Samodzielny zakup 
omawianych instalacji nie jest 
tanią sprawą. Dlatego bardzo 
często mówi się, że energia  
z OZE nie jest wcale darmowa. 
Wliczając wszystkie koszty 
faktycznie można tak stwier-
dzić. Ale w sytuacji gdy mamy 
dofinansowanie z budżetu gmi-
ny i środków UE to śmiało 
można mówić o darmowej 
energii.  

Udział w projekcie powinien 
być obowiązkiem każdego 
mieszkańca. Zdecydowana 
większość  gospodarstw domo-
wych w celu ogrzania wody 
pali w piecu drewnem bądź 
węglem, emitując przy tym do 
atmosfery szkodliwe związki  
i gazy cieplarniane. Gdyby 
większość mieszkańców Na-
szej Gminy w ramach projektu 
wykonałaby montaż instalacji 
solarnej do podgrzewania wo-
dy użytkowej, moglibyśmy 
znacząco poprawić jakość ota-
czającego nas powietrza. Dla-
tego gorąco zachęcamy do 
udziału w projekcie. 

W odpowiedzi na informacje 
napływające od mieszkańców 
ostrzegamy przed sytuacją,  
w której przedstawiciele firm 
zajmujących się montażem 
instalacji OZE podszywają się 
pod pracowników UG Woj-

cieszków i oferują montaż in-
stalacji solarnych i fotowolta-
icznych. Uczulamy Państwa, że 
nikt z pracowników Urzędu 
indywidualnie nie odwiedza 
Państwa i nie umawia się na 
montaż instalacji.  

Nasze działania w tym mo-
mencie dotyczą podpisywania 
deklaracji i umów użyczenia 
nieruchomości na potrzeby 
instalacji.  

Dodatkowo informujemy, że 
podpisanie deklaracji jak rów-
nież umowy nie zobowiązuje 
Państwa na tym etapie do po-
noszenia żadnych kosztów za 
instalację.  

 

Harmonogram naszych  

działań będzie następujący: 

 

1.Podpisanie deklaracji i umów 
użyczenia nieruchomości  
ze wszystkimi Mieszkańcami, 
którzy zgłosili chęć udziału  
w projektach; 
 
2.Ogłoszenie postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego, w celu wyłonie-
nia wykonawcy montażu insta-
lacji; 
 
3.Podpisanie umów użyczenia 
instalacji, w których zostanie 
określony wkład finansowy 
Mieszkańców oraz określone 
zasady korzystania z instalacji; 
 
4.Dokonanie wpłaty wkładu 
finansowego przez Mieszkań-
ców; 
 



          STR. 4  
 

LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH 
GMINA WOJCIESZKÓW ZAKUPIŁA NOWY AUTOBUS DO PRZEWOZU DZIECI. AUTOBUS 
PRZYSTOSOWANY JEST DO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. 

19 lutego 2021 roku Gmina 
Wojcieszków wzbogaciła się  
o nowy autobus marki ISUZU. 
Wyprodukowany w 2020 roku 
autobus wyposażony jest w 32 
miejsca siedzące i fotel kierow-
cy. Pojazd przystosowany jest 
do przewozu osób z niepełno-
sprawnością, w tym również 
osoby poruszające się na wóz-
kach inwalidzkich. Autobus 
wyposażony jest w windę  
i posiada możliwość zamonto-
wania minimum jednego miej-
sca do kotwiczenia wózków 
inwalidzkich.   

Autobus ma być wykorzysty-
wany do przewozów dzieci do 
szkół. Eksploatowany do tej 
pory stary autobus często się 
psuł i nie zapewniał należytego 
poziomu bezpieczeństwa prze-
wożonych dzieci. Dodatkowo 
autobus będzie wykorzystywa-
ny do przewozu osób starszych 
i osób z niepełnosprawnością 
w ramach działalności Centrum 
Usług Społecznych. Warto 
podkreślić, że na terenie Gmi-
ny Wojcieszków mieszka po-
nad 200 osób posiadających 
orzeczenie o niepełnosprawno-
ści, jednocześnie społeczeń-
stwo Naszej Gminy jest coraz 

starsze. Autobus ma służyć 
wszystkim mieszkańcom. 

Gmina Wojcieszków zakupi-
ła pojazd w ramach projektu 
„Likwidacja Barier Transporto-
wych - zakup autobusu do 
przewozu osób niepełnospraw-
nych” realizowanego w ramach 
„Programu Wyrównywania 
Różnic Między Regionami 
III”, współfinansowanego ze 
środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych „PEFRON”: Cał-
kowita kwota dofinansowania 
to 220 000,00 zł.  

Władze Gminy uważnie ana-
lizują dane demograficzne, 
które nie są optymistyczne. 
,,Nasze społeczeństwo się sta-
rzeje, musimy patrzeć w przy-
szłość i już teraz przygotować 
nasze otoczenie do faktu, że  
w niedalekiej przyszłości wię-
cej niż połowa mieszkańców 
Naszej Gminy będzie w wieku 
60+. Z biegiem lat w większo-
ści przypadków mamy do czy-
nienia z obniżeniem sprawno-
ści ruchowej. Musimy zadbać  
o  Naszą przyszłość. Chcemy, 
aby każdy mieszkaniec bez 
względu na swoją sprawność 
mógł w pełni korzystać z praw 

publicznych. Teraz są na to 
dofinansowania, musimy z tego 
korzystać jeśli nawet komuś się 
wydaje, że to nam nie jest dzi-
siaj potrzebne. Dziś może nie, 
ale jutro już tak.” Pani Wójt 
komentuje ostatnie działania 
skierowane w stronę osób star-
szych i z niepełnosprawnością.  

Pod koniec zeszłego roku 
Gmina uzyskała dofinansowa-
nie w kwocie 75 000 zł na 
przystosowanie budynku Urzę-
du Gminy do obsługi osób  
z niepełnosprawnością. Osoby 
o obniżonej sprawności rucho-
wej, poruszające się o kulach 
czy na wózku, osoby starsze 
odwiedzając Urząd Gminy 

mogą już korzystać z windy.  
W tym roku rusza pilotażowy 
program „CUS” Centrum 
Usług Społecznych w Gminie 
Wojcieszków, który w ramach 
swojego funkcjonowania pla-
nuje szeroką ofertę dla osób 
starszych i dla osób z niepełno-
sprawnością.  

Łączna kwota pozyskanych 
dofinansowań na zmniejszanie 
bar ier  komunikacyjnych  
w Gminie Wojcieszków to 295 
tyś. zł. 

Mamy nadzieję, że zarówno 
autobus jak i winda będą długo 
służyć mieszkańcom Naszej 
Gminy. 

D r o d z y  m i e s z k ań c y ,  
w związku z licznymi pytania-
mi kierowanymi do Urzędu 
Gminy Wojcieszków o tzw. 
„odrolnienie działki”, wyja-
śniamy, że „odrolnienie” nale-
ży rozumieć, jako zmianę prze-
znaczenia terenu w miejsco-
wym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

Zmiana przeznaczenia tere-

nów rolnych na nierolnicze 
dokonuje się w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego. Gmina nie ma 
możliwości odrolnienia działek 
w inny sposób niż poprzez 
dokonanie zmian w MPZT 
dotyczących przeznaczenia 
tych działek. 

Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego opra-

„ODROLNIENIE DZIAŁKI” 
CO TO JEST I NA CZYM POLEGA 
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Pamiętajmy!  
Poddając zwierzęta sterylizacji lub kastracji zmniejszamy wzrost populacji bezpańskich 

zwierząt!  
Natomiast ślepie mioty mogą być usypiane przez lekarza weterynarii. 

cowywany jest na podstawie 
ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. O planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. Etapy 
właściwe uchwaleniu planu 
określa art. 17 ustawy. Opraco-
wanie planu jest procedurą 
długą i skomplikowaną. Gmina 
nie ma możliwości ich przy-
śpieszenia oraz podania kon-

kretnych terminów zakończe-
nia prac planistycznych. 

Rada Gminy Wojcieszków 
na prośbę Pani Wójt podjęła 
uchwały o zmianie miejsco-
wych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla wszyst-
kich miejscowości Naszej 
Gminy. W związku z urucho-
mieniem procedury, mieszkań-

cy mieli możliwość składania 
wniosków o zmianę przezna-
czenia terenu (działki) do koń-
ca lutego bieżącego roku. Po 
zakończeniu składania wnio-
sków, procedura w sposób 
zaawansowany w pierwszej 
kolejności zostanie uruchomio-
na dla obszarów, dla których 
wpłynęło najwięcej wniosków. 

Złożone przez mieszkańców 
wnioski po rozpoczęciu proce-
dury opracowania planu zosta-
ną przekazane urbaniście opra-
cowującemu plany i poddane 
analizie. Dopiero po tym etapie 
będzie możliwość odpowiedzi 
na Państwa pytania, czy złożo-
ny wniosek został uwzględnio-
ny przy opracowaniu planu. 

STERYLIZACJA PSÓW I KOTÓW NA KOSZT GMINY 
KOSZTY ZWIĄZANE Z ODŁAWIANIEM BEZPAŃSKICH ZWIERZĄT 

Problem bezdomnych zwie-
rząt dotyka również Naszej 
Gminy. Z roku na rok ponoszo-
ne koszty są coraz wyższe. 
Pojawiające się bezdomne psy 
i koty to głownie zwierzęta 
porzucone lub źle zabezpieczo-
ne przez właściciela.  

Zgodnie z corocznym progra-
mem opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności Gmina Woj-
cieszków zapewnia odłowio-
nym zwierzętom schronienie  
w schronisku dla zwierząt  
w Nowodworze koło Lubarto-
wa.  

Koszt utrzymania jednego 
zwierzęcia w schronisku to 

2460 zł co w skali roku 2020 
dało kwotę 17 000 zł. W bieżą-
cym roku 2021 odłowiono już 
12 psów na kwotę 29 520 zł. 
Aby zniwelować ilość bezpań-
skich zwierząt Gmina Woj-
cieszków realizuje na swój 
koszt sterylizację oraz ka-
strację zwierząt przygarni ę-
tych przez mieszkańców gmi-
ny Wojcieszków.  

Wszystkie osoby zaintereso-
wane  prosimy o kontakt pod 
nr tel. 25 755 42 99. Cieszy nas 
fakt, że mieszkańcy chętnie 
korzystają z zaproponowanych 
usług dla adoptowanych psów 
oraz kotów. 

Zachęcamy Wszystkich do 
skorzystania z bezpłatnej stery-
lizacji i kastracji zwierząt. Po-
zwoli nam to na zmniejszenie 
populacji psów i kotów. Obo-
wiązujące przepisy prawa zo-
bowiązują Gminę do rozwiązy-
wania problemu bezpańskich 
czworonogów. Odłowienie 
każdego bezpańskiego psa czy 
kota i oddanie go do schroniska 
kosztuje Naszą Gminę  2460 
zł. Dla porównania, średnie 

roczne koszty utrzymanie jed-
nego ucznia w szkole jakie 
ponosi Gmina  to 6300 zł. Na 
przykładzie Szkoły Podstawo-
wej w Wojcieszkowie to 1032 
zł. Czy stać nas na takie wydat-
ki? Czy nie lepiej  wykorzystać 
te pieniądze na inne cele? 
Wspólnie zadbajmy o finanse 
Naszej Gminy. Bezpańskie 
zwierzęta to nie tylko zbędne  
obciążenie dla budżetu ale 
również duże niebezpieczeń-
stwo. Zwierzęta błąkające się 
po okolicy mogą być chore,  
agresywne i mogą stanowić 
bardzo duże zagrożenie dla 
nas, naszych dzieci, zwierząt 
gospodarskich.  

 


