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kilka słów do mieszkańców

Drodzy mieszkańcy Gminy Oleśnica

Wiosna, wiosna, wiosna! Nareszcie przyszła i coraz odważniej zagląda do naszych okien.
Moja ulubiona pora roku.
Zastanawiałem się ostatnio
dlaczego tak bardzo ją lubię.
Większość znanych mi osób
najbardziej upodobało sobie
lato. Ja jednak mam ogromną
słabość do wiosny. Takiej, jak
teraz. Dzień staje się coraz
dłuższy, przyroda budzi się
do życia, zieleni się na polach,
co nastawia mnie pozytywnie
do życia i dodaje energii do
działania.
W tym okresie warto obudzić
się już z zimowego letargu i
zadbać o kondycję fizyczną,
która niewątpliwie przyda
nam się w nadchodzącym
wiosenno-letnim sezonie.
Od stycznia do marca br. w
Oleśnickim Kompleksie Rekreacyjnym ATOL w Oleśnicy pod
okiem instruktorów odbywają
się zajęcia z nauki jazdy na
łyżwach dla uczniów w ramach

upowszechniania sportów
zimowych. W lutym również
rozpoczęliśmy dodatkowe
zajęcia dla uczniów w ramach
zadania „Aktywizacja fizyczna
uczniów z klas I-III na terenie
Gminy Oleśnica.” Na obydwa
projekty pozyskaliśmy środki
z Ministerstwem Sportu i Turystyki – str. 7
W tym wydaniu dowiemy się
o zmianach w zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i o
zbiorowym odprowadzaniu
ścieków. Zmiany te wynikają
z wprowadzenia od dnia 1
stycznia 2018 r. w życie ustawy wdrażającej szereg zmian
w dotychczasowym systemie
gospodarowania wodami w
Polsce, w tym nakładająca na
wójta, burmistrza, prezydenta
miasta nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi
wodne – str. 4
Warto w tym miejscu wspomnieć, że gmina ogłosiła kolejny przetarg na budowę

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wielka – str. 6
Pod koniec ubiegłego roku
podpisaliśmy umowę na budowę oświetlenia na terenie
gminy. Prawie 1000 punktów
rozświetli ulice naszych miejscowości, co poprawi nie tylko
bezpieczeństwo i komunikację
ale także komfort życia naszych mieszkańców – str. 7
Swoje drugie urodziny obchodził zespół „Rzędowianie”
z Boguszyc oraz oraz Teatrzyk
„Retro” z Ostrowiny. Warto
przeczytać te dwa artykuły
na str. 8
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica serdecznie zaprasza
na relację z XXI Przeglądu
Zwyczajów i Obrzędów Wiosennych i Wielkanocnych „Kogutek” – str. 10

nu przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych na terenie
gminy Oleśnica w roku 2017
oraz przyznane dotacje dla
jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo –
Gaśniczym oraz dla jednostek
spoza Systemu;
- Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Józef
Kołomański zaprezentował
sprawozdanie z działalności
OSP w 2017 roku.
Podjęto także następujące
uchwały:
a. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego
na rok 2018;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Oleśnica”;
c. zmieniająca uchwałę nr
III/9/06 Rady Gminy Oleśnica
z dnia 22 grudnia 2006 r. w
sprawie nadania nazw ulic w
miejscowości Bystre;
d. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Oleśnica dla terenu położonego w

obrębie Dąbrowa i Jenkowice;
e. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Oleśnickiemu w roku 2018;
f. w sprawie udzielenia dotacji
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Oleśnicy;
g. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy na 2018 rok dotacji celowej Powiatowi Oleśnickiemu;
h. zmieniająca uchwałę Nr
XXXIX/276/17 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Oleśnica;
i. w sprawie zmian budżetu
gminy na 2018 rok.
Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, przewodniczący
poszczególnych komisji stałych przedstawili sprawozdania z działalności komisji
za 2017 rok oraz plany pracy
na 2018 rok, natomiast Wójt
przedstawił sprawozdanie z
pracy między sesjami.

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

XL sesja rady gminy

Bezpieczeństwo w gminie Oleśnica
Wiodącym tematem XL sesji
Rady Gminy Oleśnica zwołanej na dzień 26 stycznia 2017
roku było bezpieczeństwo i
porządek publiczny w gminie
Oleśnica. W sesji uczestniczył

nością ścigania sprawców
przestępstw w 2017 roku oraz
z głównymi kierunkami pracy
Policji w najbliższym czasie;
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jacek

Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj, Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej Jacek Noworycki

Wójt Marcin Kasina wraz ze
współpracownikami oraz sołtysi.
Na sesji wystąpili również zaproszeni goście:
- Naczelnik Wydziału Prewencji
Grzegorz Krawczyk zapoznał
radnych ze stanem zagrożenia
przestępczością i skutecz-

Noworycki przedstawił działania organizacyjne i prawne
jednostki, statystykę pożarów i miejscowych zagrożeń.
Szczegółowo omówił także
charakterystyczne zdarzenia
na terenie gminy Oleśnica,
przeprowadzone szkolenia
dla członków OSP, ocenę sta-

Kurier GO

Agnieszka Kembłowska

Od lewej: Naczelnik Wydziału Prewencji Grzegorz Krawczyk, Komendant Gminny
Ochotniczych Straży Pożarnych Józef Kołomański, Kierownik Referatu
Dzielnicowych Sławomir Gierlach
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XXXIX sesja rady gminy

Rada Gminy podjęła uchwałę budżetową na 2018 rok
Na XXXIX sesji Rady Gminy
Oleśnica, która odbyła się 21
grudnia 2017 r., radni podjęli
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz
w sprawie budżetu gminy na
2018 rok.
Poddanie ww. uchwał pod
głosowanie poprzedziło wystąpienie Wójta Marcina Kasiny, w którym włodarz gminy
szczegółowo omówił założenia ogólne budżetu, dochody
i wydatki gminy oraz kluczowe
inwestycje zaplanowane na
2018 rok. Następnie pozytywne opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej zostały odczytane przez Przewodniczącego
Rady Tadeusza Kunaja. Opiniowanie projektu budżetu należy
również do Komisji Budżetu
i Finansów, stąd wystąpienie
Przewodniczącego Komisji w
tej części obrad.
Podjęta uchwała budżetowa
określa:
Dochody budżetu gminy na
kwotę 54.377.914,38 zł w tym:
a) dochody bieżące w wysoko-

ści 49.699.798,00 zł;
b) dochody majątkowe w wysokości 4.678.116,38 zł.
Wydatki budżetu gminy na
kwotę 61.507.914,38 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 49.509.719,48 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości 11.998.194,90 zł.
Wydatki bieżące gminy obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych w wysokości
29.403.107,07 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane –
16.653.309,38 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych –
12.749.797,69 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości
3.975.500,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na
rzecz osób fizycznych w wysokości 15.231.112,41 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy
zagranicznej w wysokości

0,00 zł w tym ze środków
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – 0,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu
publicznego - 900.000,00 zł.
Wydatki majątkowe gminy
obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości
11.438.194,90 zł, z czego na
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej
w wysokości 3.828.614,00 zł, w
tym ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej –
3.828.614,00 zł.
Planowany deficyt budżetu
gminy wynosi 7.130.000,00
zł. Źródłem pokrycia deficytu
budżetu gminy będą:
1) prz ychody pochodzące ze sprzedaży papierów
wartościowych wyemitowanych przez gminę na kwotę
6.130.000,00 zł;
2) wolne środki, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.000.000,00zł.
Prz ychody budżetu gminy ok reśla się na k wotę
8.144.790,00 zł, natomiast
rozchody budżetu na kwotę
1.014.790,00 zł.
W budżecie gminy tworzy się
rezerwę ogólną w wysokości 62.000,00 zł oraz rezerwę
celową na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
163.000,00 zł.
Określa się wysokość dotacji
na realizację zadań publicznych na kwotę 4.335.500,00
zł,, z tego:
1) dotacje podmiotowe w wy-

sokości 2.546.000,00 zł, w tym:
a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości
2.046.000,00zł,
b) dla innych podmiotów w
wysokości 500.000,00zł;
2) dotacje celowe w wysokości
1.789.500,00 zł, w tym:
a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy,
których realizacja może być
zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, w
wysokości 624.000,00 zł,
b) na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
931.500,00zł,
c) na pomoc finansową na
realizację zadań bieżących,
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych realizowanych
na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
204.000,00 zł,
d) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
w wysokości 30.000,00 zł.
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 147.200,00 zł
i wydatki na realizację zadań
określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na
kwotę 147.200,00 zł.
Określa się limit zobowiązań z

tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w
ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy do
łącznej kwoty 2.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego
deficytu budżetowego gminy
do łącznej kwoty 6.130.000,00
zł.
Podczas sesji podjęto także
następujące uchwały:
a. w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Gminy Oleśnica na
2018 rok;
b. w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017;
c. w sprawie zmian budżetu
gminy na 2017 rok;
d. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji
dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania
przedszkolnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania;
e. w sprawie udzielenia dotacji
dla niepublicznych przedszkoli
na terenie Gminy Oleśnica
w wyższej wysokości w roku
2018.
Uchwały podjęte na sesjach
Rady Gminy Oleśnica zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu
Gminy Oleśnica www.olesnica.
nowoczesnagmina.pl, w zakładce „Prawo lokalne”, natomiast przedstawione na sesji
materiały – w zakładce „Sesje
Rady Gminy”.
Agnieszka Kembłowska

Podpisano list intencyjny w sprawie gazyfikacji Dotacje na rozwój sportu
Mając na uwadze realizacje zadań Gminy Oleśnica,
w szczególności w zakresie
ochrony środowiska i dostępu
mieszkańców oraz przedsiębiorców do zróżnicowanych
źródeł uzyskiwania energii,
Wójt Gminy Oleśnica – Marcin
Kasina podpisał list intencyjny
z Polską Spółkę Gazownictwa
w sprawie rozbudowy sieci
gazowej na terenie Gminy
Oleśnica.

Koncepcja gazyfikacji sołectw
Boguszyce, Boguszyce Osiedle
i Spalice została zaakceptowana przez Dyrekcję Oddziału
Zakładu Gazowniczego we
Wrocławiu i wdrożona do
Planu Inwestycyjnego na lata
2018-2019. Gazyfikacja została
podzielona na trzy etapy, z
czego pierwszy będzie realizowany w sołectwie Boguszyce.
Gazyfikacja następnych trzech
sołectw z terenu Gminy Oleśni-

ca (dotychczas zgazyfikowano
cztery sołectwa), po pierwsze
w znacznym stopniu przyczyni
się do poprawy jakości życia
mieszkańców gminy, ale co
ważne w perspektywie rozwoju gminy, wpłynie również na
wzrost atrakcyjności kolejnych
terenów dla potencjalnych
inwestorów.
Krzysztof Skórzewski

Kurier GO

W pierwszym kwartale 2018
r. ogłoszono i przeprowadzono konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu gminy
w zakresie rozwoju sportu.
Wójt Gminy Oleśnica wraz z
Komisją Kultury, Rekreacji,
Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa
Publicznego wybrał na realizację zadania oferty: Klubu
Sportowego ,,SOKÓŁ-Sokołowice” przyznając dotację w
wysokości 8500 zł, Stowarzy-

szenia Sportowego ,,Błękitni
Krzeczyn” przyznając dotację
w wysokości 8500 zł, Klubu
Sportowego Gręboszyce przyznając dotację w wysokości
7755 zł oraz Klubu Sportowego ,,KS Poniatowice” przyznając dotację w wysokości 7000
zł oraz Klubu Sportowego
DOSAN przyznając dotację w
wysokości 6000 zł.
Katarzyna Koreń
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zmiany w prawie wodnym

Zmiany w zbiorowym zapotrzebowaniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Taryfy za wodę i ścieki w rękach
organu regulacyjnego
Kluczową z wprowadzonych
zmian jest powołanie organu
regulacyjnego nad realizacją
zadań z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
który przejmie szereg kompetencji z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej przysługujących dotąd gminom.
W świetle przyjętych regulacji,
zadaniem tego organu będzie
opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków,
zatwierdzanie taryf za wodę
i ścieki, rozstrzyganie sporów
między pwik ( przedsiębiorstwo wodne i kanalizacyjne ),
a odbiorcami usług, wymierzanie kar pieniężnych, zbieranie
i przetwarzanie informacji
dotyczących przedsiębiorstw
wodociągowo-kanalizacyjnych w szczególności obliczanie i publikowanie informacji
o średnich cenach dostawy
wody i odbioru ścieków, a
także sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących
warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Od 1 stycznia 2018 r., a zatem
od chwili wejścia w życie nowego Prawa Wodnego, Prezes
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie albo
właściwi dyrektorzy RZGW
wstąpili, zgodnie ze swoją właściwością, w miejsce Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, do postępowań
administracyjnych wszczętych
i do tego momentu niezakończonych.
Regulowane Taryfy – decyzja regulatora, a nie uchwała rady gminy o
zatwierdzeniu taryfy
W kontekście przyjętych regulacji uwzględnić trzeba regulacje dotyczące zatwierdzania
taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W świetle
zaakceptowanych rozwiązań,
organ regulacyjny, w terminie 45 dni od otrzymania od

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosku
o zatwierdzenie taryfy, nie
tylko oceni projekt taryfy pod
względem zgodności z przepisami ustawy oraz Prawem
wodnym, ale także przeanalizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania
przez pwik działalności gospodarczej, w tym marżę zysku
oraz zweryfikuje koszty pod
względem celowości ich ponoszenia – w celu zapewnienia
ochrony interesów odbiorców
usług przed nieuzasadnionym
wzrostem cen.
Przypomnienia wymaga, iż
pwik określać będą taryfy na
okres 3 lat, a nie jak dotąd na
okres 1 roku.
Zatwierdzona taryfa wchodzić
będzie w życie po upływie 7
od dnia dokonania ogłoszenia.
Ogłoszenia taryfy dokonuje na
stronie BIP organ regulacyjny.
Wójt (burmistrz, prezydent
miasta) zamieszcza zatwierdzona taryfę na stronie BIP
właściwej gminy; a pwik zamieszcza zatwierdzoną taryfę
na swojej stronie internetowej
lub udostępnia ja w punktach
obsługi klientów.
Będą taryfy „tymczasowe”
W sytuacji, kiedy wynik oceny
wniosku taryfowego, weryfikacji lub analizy, dokonanej
przez regulatora, będzie negatywny z powodu warunków
ekonomicznych wykonywania
przez pwik działalności gospodarczej, wskazujących na konieczność obniżenia cen i stawek opłat poniżej cen i stawek
zawartych w projekcie taryfy,
a pwik nie przedłoży w terminie określonym w uprzednio
wydanej decyzji negatywnej,
poprawionego projektu taryfy
lub poprawionego uzasadnienia, organ regulacyjny określi
tymczasową taryfę.
W takiej sytuacji organ wyda
decyzję, w której określi taryfę uwzględniającą warunki
ekonomiczne wykonywania
działalności przez pwik, przy
zapewnieniu pokrycia uzasadnionych kosztów tego
przedsiębiorstwa.

Regulamin dostarczania wody i
odprowadzania ścieków
Zgodnie z uchwalonymi regulacjami, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania
ścieków opracowanych przez
pwik, rada gminy zobowiązana
będzie przygotować projekt
regulaminu, a następnie przekazać go do zaopiniowania
przez organ regulacyjny. W
świetle nowych rozwiązań,
regulator będzie w ciągu miesiąca opiniował taki projekt
regulaminu i wydawał w tym
zakresie opinię, w drodze
zaskarżalnego postanowienia. Wydawana przez organ
regulacyjny opinia nie będzie
miała charakteru wiążącego.
Zgodnie z przyjętymi przepisami, rada gminy zobowiązana
będzie przekazać wojewodzie
uchwałę w sprawie regulaminu wraz z przedstawioną
opinia organu regulacyjnego.
Przepisy przejściowe
Taryfy zatwierdzone przez
radę gminy przed wejściem
w życie nowych przepisów,
zachowają moc tylko przez
180 dni, licząc od daty wejścia
w życie ustawy. Obowiązkiem
pwik będzie przekazanie organowi regulacyjnemu nowego
wniosku o zatwierdzenie taryfy w terminie 90 dni przed
upływem ww. okresu 180 dni.
Niezależnie od powyższego,
w terminie 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie omawianej nowelizacji, obowiązkiem pwik
jest opracowanie i przedstawienie radom gmin projektów
regulaminów dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.
Po upływie 2 miesięcy od
otrzymania ww. projektów
przez radę i dokonaniu ich
stosownej analizy, rada gminy
ma obowiązek przekazać projekt nowego regulaminu do
organu regulacyjnego celem
zaopiniowania. Dotychczasowe regulaminy dostarczania
wody i odprowadzania ścieków obowiązywać mają do
dnia wejścia w życie nowych
regulaminów.
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Opłata za zmniejszenie naturalnej
retencji - nowe obowiązki wójta
(burmistrza, prezydenta miasta)!
Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła
w życie ustawa z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1566), wprowadzająca szereg zmian w
dotychczasowym systemie
gospodarowania wodami w
Polsce, w tym nakładająca na
wójta, burmistrza, prezydenta
miasta nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi
wodne.
Opłata za zmniejszenie naturalnej
retencji terenowej
Jedną z usług wodnych podlegających stosownej opłacie
jest, w świetle ustawy, zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o
powierzchni powyżej 3500 m2
robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z
gruntem mających wpływ na
zmniejszenie tej retencji przez
wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej
na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub
zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt
1 prawa wodnego). Zgodnie
z ustawowym wyłączeniem
opłaty tej nie trzeba ponosić
za jezdnie dróg publicznych
oraz drogi kolejowe, z których
wody opadowe lub roztopowe
są odprowadzane do wód lub
do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację
tych wód.
Wysokość opłat za zmniejsze-

nie naturalnej retencji terenowej ustalać będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Zgodnie z procedurą ustalania
omawianych opłat (zarówno
w kontekście podmiotowym
jak i w zakresie wyliczenia
opłaty), obowiązkiem organu
wykonawczego gminy będzie
przekazanie podmiotom zobowiązanym do ponoszenia
takiej opłaty, informacji o
wysokości ustalonej opłaty,
wskazującej także na sposób
jej obliczenia.
Wyliczenie opłaty
Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustalany będzie jako
iloczyn jednostkowej stawki
opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz
czasu wyrażonego w latach,
uwzględniając przy tym okres
rozliczeniowy wynoszący
kwartał. Ustawodawca uregulował w prawie wodnym
górne jednostkowe stawki
opłat również za omawiane
usługi wodne, uzależniając
w istocie wysokość stawki
opłaty od istnienia urządzeń
do retencjonowania wody z
powierzchni uszczelnionych.
Najwyższa stawka opłaty, w
przypadku braku urządzeń
retencyjnych, została przez
ustawodawcę określona na
poziomie 1,00 zł za 1m2 na
rok, z kolei najniższa stawka,
tam gdzie istnieją urządzenia
do retencjonowania wody z
powierzchni uszczelnionych
czytaj dalej na str. 5
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zmiany w prawie wodnym
o pojemności powyżej 30%
czyodpływu rocznego z takich
powierzchni, wynosi 0,10 zł za
1m2 na 1 rok.
Podstawę do wyliczania należnych opłat za usługi wodne
stanowi obecnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 2017 r. w sprawie
jednostkowych stawek opłat
za usługi wodne (Dz. U. z 2017
r., poz. 2502).
Opłatę za ww. usługę, ustaloną w przekazanej przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) informacji, podmiot
obowiązany wnosić będzie na
rachunek bankowy właściwe-

go urzędu gminy (miasta), w
terminie 14 dni od doręczenia
informacji. W przypadku braku
należnej wpłaty, obowiązkiem
organu wykonawczego będzie
określenie wysokości tej opłaty w drodze stosownej decyzji
administracyjnej. Podkreślić
trzeba, iż ewentualne zaskarżenie ww. decyzji nie wstrzyma jej wykonania. Oznacza to,
że skarga na decyzję nie odsunie w czasie obowiązku dokonania zapłaty przez podmiot
zobowiązany, w wysokości
określonej tą decyzją, a brak
należnej opłaty, bez względu
na fakt złożenia skargi do sądu,

umożliwi wszczęcie egzekucji
opłaty.
Reklamacja od opłaty
Przyjęte w nowym prawie
wodnym rozwiązania przewidują, iż podmiot, który nie
zgodzi się z wysokością opłaty
wyliczonej przez wójta oraz
przedstawionej w przekazanej
mu informacji, będzie miał
możliwość złożenia do wójta
stosownej reklamacji. W myśl
przyjętych rozwiązań, reklamacja przysługiwać będzie
tylko raz w okresie rozliczeniowym (a zatem raz na kwartał).
Podobnie jak w przypadku
złożenia ewentualnej skargi od

ww. decyzji, złożenie reklamacji nie wstrzyma jednak obowiązku uiszczenia wyliczonej
przez organ opłaty
Wpływy z opłat
W kontekście powyższego
wskazać trzeba, iż zgodnie z
prawem wodnym, wpływy z
tytułu opłat za usługi wodne
za zmniejszenie naturalnej
retencji terenowej, stanowią
w 90% przychód Wód Polskich,
a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Obowiązkiem
gmin jest przekazywanie na
rachunek bankowy Wód Polskich części zgromadzonych
środków stanowiącej przy-

chód Wód Polskich, w terminie
do końca następnego miesiąca
po ich wpływie na rachunek
bankowy właściwych urzędów
gmin (miasta) (art. 298 ust. 5 i
6 prawa wodnego
Szczegóły w tym zakresie
zawarte zostały w art. 300 i
następne prawa wodnego.
Zgodnie z ustawą, ustalając
wysokość opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej uwzględnia się okres
rozliczeniowy wynoszący
kwartał (art. 272 ust. 10 prawa
wodnego).
Mariola Fluder

środowisko

Dotacja na wymianę pieców
Rada Gminy Oleśnica zgodnie
z z Uchwałą Nr XXXVI/252/17
z dnia 26 października 2017r.
przyjęła regulamin w sprawie
udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy
Oleśnica w ramach programu
priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
trafiających do powietrza - pochodzących z procesu spalania
paliw stałych w budynkach
mieszkalnych, w nisko efektywnych instalacjach starej
generacji tj.: w domowych
piecach, paleniskach czy lokalnych kotłowniach.
Dotacją mogą być objęte wyłącznie zadania służące ochronie powietrza, związane z
trwałą likwidacją w lokalach
mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym zlokalizowanych na
terenie Gminy Oleśnica źródeł
ogrzewania opartych na paliwach węglowych (kotły lub
piece pozaklasowe lub posiadające klasę 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012) i zastąpieniu
ich na przyjazne środowisku
źródła ciepła:
1) kotły gazowe;
2) kotły na lekki olej opałowy;
3) piece zasilane prądem elektrycznym;
4) kotły na paliwa stałe lub
biomasę charakteryzujące się

parametrami co najmniej jak
dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN
303-5:2012)
5) podłączenie do sieci ciepłowniczej.
O dotację mogą się ubiegać:
1) wspólnoty mieszkaniowe;
2) właściciele, współwłaściciele
lokali mieszkalnych lub właściciele o charakterze mieszkalnym (w przypadku współwłasności w tym małżeńskiej do
złożenia wniosku wymagana
jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie
może być udzielone tylko
jednemu, tj. wnioskodawcy);
3) najemcy lokali mieszkalnych
komunalnych.
Dotacja będzie udzielana
w wysokości 50% wartości
poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, w maksymalnej
wysokości do:
1) dla domu jednorodzinnego
– 5.000,00 zł;
2) dla lokalu mieszkalnego w
budynku wielorodzinnym –
2.500,00 zł;
3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek
wielorodzinny limit kosztów
kwalifikowanych dla takiej
instalacji określony będzie w
oparciu o liczbę obsługiwanych lokali mieszkalnych –
jako iloczyn tej liczby i kwoty
1.500,00 zł.
Dotacja może być udzielona
wyłącznie na dofinansowanie zakończonego zadania z

tytułu poniesionych kosztów
koniecznych do realizacji zadania (koszty kwalifikowane), t.j.:
1) kosztu przygotowania dokumentacji technicznej koniecznej do realizacji zadania;
2) kosztu demontażu starego
źródła ciepła zasilanego paliwem węglowym (wyłącznie w
przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości
objętej zgłoszeniem);
3) kosztu zakupu i montażu
nowego źródła ciepła;
4) kosztu zakupu i montażu
węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą
kontrolno-pomiarową i elektryczną;
5) kosztu przyłączy gazowych
i energetycznych;
6) kosztu zakupu i montażu
nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną
aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w
obrębie kotłowni, zbiornikiem
na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w
ciepło budynki wielorodzinne;
7) kosztu zakupu i montażu
wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), centralnego
ogrzewania oraz ciepłej wody
użytkowej – tylko w przypadku
likwidacji starego źródła ciepła
zasilanego paliwem stałym
(dotyczy likwidacji wszystkich
źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem);
8) kosztu zbiornika na ciepłą
wodę użytkową;
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9) kosztu zakupu i montażu
wkładów kominowych;
10) podatku od towarów i
usług VAT jeżeli dotowany
nie ma prawnej możliwości
jego odliczenia (wymagane
oświadczenie);
11) kosztu wykonanych opinii
kominiarskich.
Kompletne wnioski należy
składać do końca trzech kwartałów 2018 roku.
Po zebraniu kompletnych
wniosków (minimum 10) Gmina Oleśnica będzie składała
wniosek o udzielenie wsparcia
finansowego w ramach programu priorytetowego pn.:
„Ograniczenie niskiej emisji
na obszarze województwa
dolnośląskiego”, który został
przyjęty przez Radę Nadzorczą
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
W przypadku nieuzyskania
środków finansowych w ramach w/w programu z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotujący,
którym jest Gmina Oleśnica
może nie udzielić dotacji.
Dotacja również może zostać
nie udzielona z uwagi na:
- wyczerpanie brak przedłożenia kompletnego wniosku,
- wykonanie zadania z naruszeniem prawa,
- wycofanie złożonego wniosku lub odmowy podpisania
umowy o datację przez wnioskodawcę,
- posiadanie przez wnioskodawcę zaległości wobec Gminy Oleśnica.
Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Oleśnica w pokoju
nr 4 lub ze strony urzędu z
folderu DRUKI I WNIOSKI –
kategoria OCHRONA ŚRODOWISKA – wniosek - WYMIANA
SYSTEMU OGRZEWANIA.
Patrycja Cieplik
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inwestycje

Remonty, inwestycje
i dotacje na oświatę
I. Drogi
W 2017 r. została podpisana
umowa na:
1) generalny remont przepustu ramowego o sklepieniu
łukowym na rzece Świerzna
wraz z remontem nawierzchni
dz. nr 191 wraz remontem na-

wierzchni dróg dz. nr 192 i 175
w miejscowości Wyszogród za
kwotę 121.524,00 zł brutto.
Realizacja zadania do dnia 31
maja 2018 r.
Wykonawca: Michał Kutera i
Stanisław Kutera „INBUD” s.c.

z Oławy
2) budowa ciągu pieszo jezdnego wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Bystre
dz. nr 290, 9/5, 14/33, 23/35,
24/36, 23/21 ul. Storczykowa,
Kwiatowa, Wrzosowa, Etap I za
kwotę 1.139.900,64 zł brutto.
Realizacja zadania do dnia

31.08.2018 r.
Wykonawca: Tomasz Walczak
TOM TRANS z Oleśnicy.
3) przebudowa dróg gminnych
w miejscowościach Ostrowina,
Poniatowice i Boguszyce
w ramach umowy zostanie
wykonana:

- przebudowa drogi gminnej
dz. nr 240, 239 w miejscowości
Ostrowina o długości 400 mb
za kwotę 296.898.88 zł brutto
- przebudowa drogi gminnej
(wewnętrznej) dz. nr 556, 557
w miejscowości Poniatowice

za kwotę 142.114.06 zł brutto
- przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Boguszyce dz. nr
58 o długości - etap I 255 mb
za kwotę 203.234,46 zł brutto
Wykonawca: Jan Kuropka
Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe „Carbon” z Sycowa.
II. Przetargi

1) przebudowę dróg gminnych w miejscowości Smolna
– Nowa Ligota i w miejscowości Ostrowina oraz wykonanie
remontów cząstkowych
Zakres prac przewidziany do
realizacji w ramach w/w inwestycji obejmuje wykonanie:
- przebudowy drogi gminnej
na odcinku Smolna - Nowa
Ligota o długości 573 mb,
- przebudowy drogi gminnej
dz. nr 240, 239 w miejscowości
Ostrowina o długości 600 mb,
2) zakup kruszywa łamanego
granitowego w 2018 roku w
ilości 5 000 ton
3) dostawa energii elektrycznej dla Gminy Oleśnica, jednostek organizacyjnych Gminy
Oleśnica, Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z
o.o. oraz Ochotniczych Straży
Pożarnych działających na terenie Gminy Oleśnica na okres
18 miesięcy. W wyniku postepowania wybrano ofertę firmy
VERVIS Sp. z o.o. z Włocławka
na kwotę 962.001,95 zł brutto.
4) W trakcie przygotowania
jest postępowanie przetargowe dla zadania pn. Termomodernizacja budynku
Gimnazjum Gminy Oleśnica i
budynku Urzędu Gminy Oleśnica. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
Rozpoczęcie zadania planuje
się w 2018 r.
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska
na lata 2014-2020 w kwocie
2.648.116,38 zł brutto.
5) Po raz trzeci ogłoszono
przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Ligota Wielka - Przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci
kanalizacji sanitarnej we wsi
Ligota Wielka wraz z odprowadzeniem rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków
we wsi Bystre na podstawie
PFU, którego przedmiotem
jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru
robót budowlanych w zakresie
prac zawiązanych z budową
sieci kanalizacji sanitarnej w
ramach projektu„Budowa sieci
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kanalizacji sanitarnej we wsi
Ligota Wielka”. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w kwocie
1.793.547,00 zł brutto.
III. Szkoły
1) Od listopada 2017 r. trwa
rozbudowa Szkoły Podstawowej i modernizacja Oddziałów
Przedszkolnych w Ligocie
Małej za kwotę 976.877,24 zł
brutto.
Zakończenie zadania lipiec
2018 r.

2) Trwają prace projektowe
nad rozbudową Szkoły Podstawowej w Sokołowicach o trzy
pracownie tematyczne.
IV.Place zabaw
W bieżącym roku zakończą się
prace dot. zdania: „Budowa,
rozbudowa oraz doposażenie
placów zabaw oraz siłowni
zewnętrznych w miejscowościach: Boguszyce, Bystre,
Krzeczyn, Nieciszów, Nowoszyce, Piszkawa, Poniatowice
dz. nr 117/13, Smardzów, Sokołowice, Świerzna, Wyszogród, Nowa Ligota, Ligota

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Henryk Grabowski
z Bierutowa.
Rozbudowa powiększy szkołę
o trzy pracownie tematyczne
każda o powierzchni 63,4 m2

Mała, Ligota Polska dz. nr 489,
Ligota Wielka, Cieśle, Ligota
Polska dz. nr 216/5, Osada Leśna, Zarzysko, Poniatowice dz.
nr 59/7”. Place zabaw zostaną
doposażone o urządzenia
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inwestycie
zabawowo – rekreacyjne oraz
urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zostanie wykonane w trzech etapach: Etap
1: Boguszyce, Bystre, Krzeczyn,
Nieciszów, Nowoszyce, Piszkawa, Poniatowice dz. nr 117/13,
Smardzów, Sokołowic, Świerzna, Wyszogrod. Etap 2: Nowa
Ligota, Świerzna, Piszkawa,
Smardzów, Ligota Mała, Krzeczyn, Ligota Polska dz. nr 489,
Ligota Wielka, Poniatowice dz.
nr 117/13, Cieśle. Etap 3: Ligota
Polska dz. nr 216/5, Nieciszów,
Osada Leśna, Zarzysko, Poniatowice dz. nr 59/7, Cieśle,
Sokołowice.
Koszt inwestycji to 565.018,95
zł brutto.
Wykonawca: APIS Polska Sp. z
o.o. z Jarosławia.
V.Oświetlenie drogowe
3 października 2017 r. została

Nieciszów, Nowoszyce, Osada Leśna, Ostrowina, Piszkawa, Poniatowice, Smardzów,
Smolna, Sokołowice, Spalice,
Świerzna, Wszechświęte, Wyszogród.
Budowa oświetlenia obejmuje
budowę linii kablowych wraz
ze słupami oświetleniowymi
oraz montażem opraw oświetleniowych.
Wykonawca: ELEKTROTIM S.A
Wrocław
VI.Świetlice
1) W dniu 08.02.2018 r. dokonaliśmy częściowego odbioru
robót dla zadania pn. „Remont
budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Cieśle”. Prace
objęły zakres robót polegający
między innymi na wymianie
konstrukcji wiązarów wraz z
pokryciem dachowym, oraz
sufitem nad pomieszczeniami

podpisana umowa na budowę
oświetlenia (1000 punktów
świetlnych) etap I na kwotę
5.937.972,60 zł brutto.
Budowa oświetlenia zostanie
zrealizowana w miejscowościach: Bogusławice, Boguszyce, Brzezinka, Bystre, Cieśle,
Dąbrowa, Gręboszyce, Jenkowice, Krzeczyn, Ligota Mała,
Nowa Ligota, Ligota Wielka,

świetlicy, wymiana systemu
odwodnieniowego, rynien i
rur spustowych na systemowe,
wykonanie wentylacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, odnowie powłok malarskich ścian i sufitów, przebudowie ścianek działowych w
części kuchenno-sanitarnej,
przebudowie wewnętrznych
instalacji wodno-kanalizacyj-

nych i elektrycznych, wykonaniu warstw wykończeniowych
podłóg z płytek ceramicznych
w obrębie części kuchenno-sanitarnej, montażu opraw
oświetleniowych i sprzętu
elektrycznego.
Koszt I etapu robót wyniósł
265 118,32 zł brutto.
Wykonawca: Mariusz Lis Zakład Dekarski z Oleśnicy.
2) Został zakończony remont
budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Ligota Mała.
Prace obejmowały docieplenie
fundamentów oraz wykonanie
elewacji budynku świetlicy.
Koszt inwestycji wyniósł 58
957,44 zł brutto.
Wykonawca: AG-BUD Krystian
Korus z Ligoty Polskiej.
3) Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
na rozbudowę i przebudowę
budynku świetlicy wiejskiej w
miejscowości Smolna.
VII. Rządowy program „Aktywna tablica”
W grudniu 2017 r. Szkoły Podstawowe w Ligocie Małej, Sokołowicach i Gminy Oleśnica
w Oleśnicy skorzystały z Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017-2019 – „Aktywna
tablica”.
Całkowity koszt realizacji wyniósł 40.463,52 zł brutto z
czego dotacja z Ministerstwa
Edukacji Narodowej wyniosła
32.370,81 zł brutto.
Wykonawca: Integrated Solutions Sp. z o.o. z Warszawy.
VIII. „Nauka jazdy na łyżwach i gry w hokeja”
W styczniu 2018 r. podpisaliśmy umowę z Ministerstwem
Sportu i Turystyki dotyczącą
dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu
Zajęć Sportowych dla Uczniów
w ramach upowszechniania
sportów zimowych.
Realizacja zadania od 29 stycznia 2018 r. do 2 marca 2018 r.
W zajęciach pn. „Nauka jazdy
na łyżwach i gry w hokeja”
bierze udział 154 uczniów z
klas III wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy
Oleśnica. Lekcje odbywają się

Kurier GO

w Oleśnickim kompleksie Rekreacyjnym ATOL w Oleśnicy
pod okiem instruktorów.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 24.720,00 zł brutto
a dotacja z MSiT 12.360,00 zł
brutto.
IX. Dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów
W lutym 2018 r. rozpoczęły
się w szkołach dodatkowe
zajęcia dla uczniów klas I-III w
ramach zadania „Aktywizacja
fizyczna uczniów z klas I-III
na terenie Gminy Oleśnica.” W
zajęciach biorą udział wszyscy
uczniowie (tj. 322 uczniów) ze

szkół podstawowych gminy
Oleśnica, które odbywają się
2 razy w tygodniu.
Zakończenie realizacji zadania
do czerwca 2018 r.
Lekcje objęte są dotacją ze
środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2018
roku, w ramach gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej.
Całkowity koszt realizacji zajęć
wynosi 52.992,00 zł brutto z
czego 13.000,00 zł brutto pochodzi z dotacji MSiT.
Paweł Łobacz
Marcin Rzeźnik
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kultura
wydarze„Rzędowianie” z Boguszyc
mają dwa latka

Czwartkowy Koncert
na Zamku
z zespołami gminnymi

Swoje drugie urodziny, w dniu
5 stycznia 2018 r., w Klubie „Na
Dole” obchodził zespół „Rzędowianie”z Boguszyc.
„Rzędowianie” to zespół śpiewaczy, który nazwę swoją
zapożyczył od dawnej nazwy
swojej miejscowości – „Rzędów”Zespół debiutował podczas
XIX Przeglądu Zwyczajów i
Obrzędów Wiosennych i Wielkanocnych „Kogutek” w 2016
roku. Ma w swoim repertuarze
obrzęd dożynkowy oraz piosenki ludowe i biesiadne. Chętnie bierze udział w gminnych
imprezach oraz okoliczno-

Czwartkowy Koncert na Zamku w Oleśnicy, organizowany pod patronatem Starosty
Powiatu Oleśnickiego, który
odbył się 15.02.2018 r. zdominowały zespoły z gminy
Oleśnica.
W ramach cyklu„Łączy nas muzyka”, w koncercie pn. „A pieśń
pozostanie” udział wzięli: Chór
Una Voce, zespół „Jarzębina” z
Sokołowic i zespół „Wyszogrodzianie” z Wyszogrodu – instr.
GOK Andrzej Prus oraz zespół
„Wianki” z Wszechświętego –
instr.GOK Zofia Matuszewska
Wszystkie cztery zespoły po
raz kolejny zachwyciły licznie
zebraną widownię i po raz
kolejny udowodniły, że gmina
Oleśnica „ kulturą stoi”.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

ściowych spotkaniach, gdzie
spotyka się z wielką sympatią.
Wśród gości wieczoru, którzy
gratulowali jubilatom działalności artystycznej byli :
Wójt Marcin Kasina, ksiądz
Andrzej Augustyn, sołtys Elżbieta Wichtowska, Państwo
Markiewiczowie oraz zespół
„Wianki” z Wszechświętego i
Teatrzyk „Retro” z Ostrowiny.
Kierownikiem zespołu jest
Maria Kapała, a instruktorami
Zofia Matuszewska i Mirosław
Jankowski (akompaniament).
Gratulujemy „Rzędowianom”
jubleuszu i życzymy wielu dalszych sukcesów artystycznych.
Anna Gierlach – Matyszkiewicz

Anna Gierlach – Matyszkiewicz
Dorota Bartczak

Chór Una Voce i

Jarzębina w Dreźnie

Dzięki udziałowi GOK Oleśnica w międzynarodowym
programie współpracy TOWN
TWINNING (współpraca GOK
OLEŚNICA i JUGEND&KUL-

TURPROJEKT e.V). w dniach
13-14.02.2018 r. , 56-osobowa
grupa mieszkańców gminy
Oleśnica, głównie członków
zespołów artystycznych oraz
kół gospodyń wiejskich, wyjechała do Drezna. Uczestnicy

projektu wzięli udział m.in. w
akcji upamiętniającej 73 rocznicę bombardowania Drezna
(„Human Chain” - Ludzki Łańcuch, który utworzyło ponad
10 tysięcy osób różnych narodowości), wizycie studyjnej
w Muzeum Historii Militarnej i
warsztatach, mających na celu
dialog międzypokoleniowy i
międzykulturowy. 14.02.2018
r. przed międzynarodową publicznością z Niemiec, Węgier,
Grecji, Rumunii i Polski w sali
Kulturrathaus w Dreźnie zaprezentowały się dwa zespoły
działające przy GOK Oleśnica Chór „Una Voce” i „Jarzębina” z
Sokołowic. Doskonale dobrany
repertuar, ale przede wszystkim bardzo wysoki poziom
artystyczny obu zespołów
prowadzonych przez instruktora GOK – muzyka Andrzeja
Prusa sprawił, że wzruszona
widownia dziękowała artystom owacjami na stojąco.
Wyjazd i pobyt w Dreźnie w
całości został sfinansowany ze
środków projektu.
Anna Gierlach – Matyszkiewicz
Dorota Bartczak

Kurier GO

Drugie urodziny Teatrzyku i zaproszonych gości. Wraz z
„Retro” z Ostrowiny
życzeniami dalszych sukcesów
2 lutego w świetlicy wiejskiej
w Ostrowinie członkowie
teatrzyku Teatrzyku „Retro”
świętowali swój jubileusz działalności artystycznej.
Grupa powstała w lutym 2016
r. Zespół ma już na swoim
koncie kilka programów, m.in.
Szlagiery z lat 50 – tych, Piosenki o wiośnie i zakochaniu,
Piosenki żołnierskie i wojskowe, Herody oraz kolędy. Zespół
zdobył już dużą popularność
i jest chętnie zapraszany na
różnego rodzaju uroczystości
i spotkania, nie tylko w gminie
Oleśnica ( m.in. w Szklarskiej
Porębie i Skalmierzycach).
Piątkowy wieczór jubilaci
spędzili w gronie przyjaciół

prezenty wręczyli Wójt Gminy
Oleśnica Marcin Kasina, dyrektor GOK Dorota Bartczak,.
radny Czesław Kaczmarek,
sołtys Jan Żarecki, kierownik Referatu Promocji Maciej
Syta oraz Wiesława i Jerzy
Markiewiczowie i Kazimierz i
Halina Rytkowscy.Wspaniałą
atmosferę i oprawę muzyczną
zapewnił zespół„Rzędowianie”
z Boguszyc, wraz ze swoimi
instruktorami Zofią Matuszewską i Mirosławem Jankowskim.
Kierownikiem zespołu jest Alina Żarecka, a instruktorem Maria Byzia. Życzymy Teatrzykowi
„Retro” dalszych sukcesów i
wiele radości z podejmowanych działań.
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wydarzenia

Eliminacje gminne XXIII Dolnośląskiego

Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”
Dzięki udziałowi GOK Oleśnica w międzynarodowym
programie współpracy TOWN

TWINNING (współpraca GOK
OLEŚNICA i JUGEND&KULTURPROJEKT e.V). w dniach
13-14.02.2018 r. , 56-osobowa

grupa mieszkańców gminy
Oleśnica, głównie członków
zespołów artystycznych oraz

kół gospodyń wiejskich, wyjechała do Drezna.
Uczestnicy projektu wzięli
udział m.in. w akcji upamięt-

niającej 73 rocznicę bombardowania Drezna („Human
Chain” - Ludzki Łańcuch, który
utworzyło ponad 10 tysięcy
osób różnych narodowości),
wizycie studyjnej w Muzeum
Historii Militarnej i warsztatach, mających na celu dialog
międzypokoleniowy i międzykulturowy.
14.02.2018 r. przed międzynarodową publicznością z Niemiec, Węgier, Grecji, Rumunii
i Polski w sali Kulturrathaus w
Dreźnie zaprezentowały się
dwa zespoły działające przy
GOK Oleśnica - Chór „Una
Voce” i„Jarzębina” z Sokołowic.
Doskonale dobrany repertuar,
ale przede wszystkim bardzo
wysoki poziom artystyczny
obu zespołów prowadzonych
przez instruktora GOK – muzyka Andrzeja Prusa sprawił,
że wzruszona widownia dziękowała artystom owacjami na
stojąco.
Wyjazd i pobyt w Dreźnie w
całości został sfinansowany ze
środków projektu.
Anna Łach

Ferie z GOK-iem 2018
Tegoroczne ferie zimowe organizowano w dniach 15 19.01 (I tydzień) i20 - 26.01 (II
tydzień).
Dzieci i młodzią miały okazję uczestniczyć w zajęciach
plastycznych, muzycznych,
tanecznych oraz sportowo rekreacyjnych, prowadzonych
przez instruktorów Gminnego
Ośrodka Kultury Oleśnica.
Spotkania odbywały się w
świetlicach wiejskich w Ligocie Polskiej, Boguszycach,
Wszechświętem, Ostrowinie,
Sokołowicach, codziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.
W okresie ferii zajęcia dla dzieci z Boguszyc Osiedla organizowała również w Klubie
„Na Dole” Gminna Biblioteka
Publiczna. Oprócz 4 – godzinnych bloków zajęć pn. Ferie
z GOK – iem, w pozostałych
świetlicach wiejskich odbywały się również różnego rodzaju zajęcia edukacyjne oraz
zabawy, organizowane przez

sołectwa we współpracy z GOK
(m.in. w Dąbrowie, Ligocie
Wielkiej, Bystrem, Piszkawie i
Smardzowie). Ostatniego dnia
ferii, tj. w piątek 26.01.2017,
dzieci i młodzież z Bogusławic,
Wszechświętego, Ligoty Wielkiej, Bystrego i Smardzowa
gościły w Oleśnickim Domu
Spotkań z Historią.
Serdecznie dziękujemy Fundacji Ważka z Wrocławia i
Oleśnickiemu Domowi Spotkań z Historią za wspólne z
Izbą Pamięci Gminy Oleśnica
w Boguszycach, działania edukacyjne
Monika Małobęcka

Kurier GO

Sołtys Roku 2018

16 marca br. w Hotelu Agro
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyła się gala konkursu Sołtys Roku 2017. W
uroczystości uczestniczyło
blisko stu sołtysów z całego
Dolnego Śląska.
Wojewoda Paweł Hreniak nagrodził najlepszych sołtysów.

Wśród nich była sołtys z miejscowości Bystre Marta Barska,
która otrzymała z rąk wojewody podziękowania i gratulacje
za dobre pełnienie funkcji
gospodarza swojej małej ojczyzny. Uroczystość uświetnił
występ Orkiestry Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Agnieszka Pawłowska
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wydarzenia
XXI Przegląd Obrzędów i Zwyczajów Wiosennych i Wielkanocnych „Kogutek”
W niedzielę 18.03.2018 r. w
świetlicy wiejskiej we Wszechświętem odbył się „Kogutek”,

Polskiej i Wszechświętego za
przygotowanie i poprowadzenie warsztatów oraz KGW

w Boguszycach i zespołowi
„Wianki” ze Wszechświętego za
przygotowanie poczęstunku.
Tematyka repertuarów nawiązywała przede wszystkim do
wiosennych motywów ludowych oraz symboli i obrzędów,
towarzyszących najstarszym
świętom, obchodzonym w
naszym kraju.
Przegląd otworzył Wójt Gminy
Oleśnica, Marcin Kasina.
Na scenie zaprezentowało się
18 zespołów i grup teatralnych:
1. Grupa pantomimiczna „Ligotki” z Ligoty Polskiej
2. „Wesołe Dzieciaki” ze Szkoły

czyli Przegląd Obrzędów i
Zwyczajów Wiosennych i Wielkanocnych, podczas którego
zorganizowano warsztaty,
kiermasz wielkanocny, a także
występy grup artystycznych.
Na licznie przybyłych gości
czekał także poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim wystawcom - Pracowni Artystycznej „Ostoja
Sztuki”, Mydlarni„Kamea”, KGW
w Poniatowicach, a także rękodzielnikom z Piszkawy, Ligoty

spgo

Muzyk Wiesław Blacha Błażkiewicz
gościem gminnej Szkoły Podstawowej
W lutym uczniowie Szkoły
Podstawowej Gminy Oleśnica
w Oleśnicy wzięli udział w
koncercie profilaktycznym
zatytułowanym „POWIEDZ
NIE” w wykonaniu Wiesława
„Blachy” Błażkiewicza.
Z biografii artysty dowiadujemy się, że „Blacha” skończył
studia muzyczne na wydziale
perkusji. Muzyczną drogę rozpoczął początkiem lat 80-tych
z punkową kapelą „Gzyms”,
wygrywając festiwal muzyków
rockowych„Rockosz” w Bielsku
Białej. W roku 1984 wygrał
Przegląd Młodych Talentów
„Zima z Rockiem” na Śląsku. W
tymże roku wziął także udział
w Ogólnopolskim Festiwalu
Młodych „Jarocin”.
Artysta odwiedził uczniów naszej szkoły, by opowiedzieć o
swoim życiu i przekazać kilka
uniwersalnych prawd dotyczą-

cych zagrożeń, które czyhają
na młodego człowieka.
Wiesław Błażkiewicz to niezwykle wrażliwy i otwarty człowiek, któremu leży na sercu
walka o pokolenie młodych.
Ten znakomity wirtuoz perkusji podczas koncertu profilaktycznego uświadomił uczniom
jak bardzo zgubnym nałogiem
jest picie alkoholu, palenie
papierosów i zażywanie narkotyków oraz wszechobecnych
w ostatnich latach dopalaczy.
Muzyk zaznaczył, że nałogi
te są dla człowieka wyrokiem
śmierci.
On sam uwolnił się od uzależnienia, cudem ocalał i zaczął
walczyć o swoje życie. Jednak
los po raz kolejny go doświadczył, gdy okazało się, że jest
chory na raka. Ciężka choroba,
leczenie, nadzieja na wyzdrowienie i wiara spowodowały,

że dziś uczy innych, jak ważne
w życiu są emocje okazywane
innym.
Występ bardzo podobał się
szkolnej publiczności, z którą
perkusista szybko nawiązał
wyjątkowy kontakt. Gimnazjaliści, jak i uczniowie klas
młodszych, mogli spróbować
swoich sił i wcielić się w rolę
muzyków, tancerzy oraz piosenkarzy.
Dla artysty to właśnie muzyka
stała się furtką i wybawieniem;
to przy jej pomocy wyraża
dziś swoje emocje i przemyślenia. Taka oryginalna forma
programu profilaktycznego,
oparta w dużej mierze na aktywizacji widzów, sprawiła, że
przekazywane treści trafiały do
umysłów i serc młodych ludzi
z ogromną siłą i przejęciem.

Agnieszka Grondowa

Kurier GO

Podstawowej Gminy Oleśnica
w Oleśnicy
3. Zespół świetlicowy z SP6 w
Oleśnicy
4. „Sokoły” z SP w Sokołowicach
5. „Świtezianie” z Miejsko
Gminnego Centrum Kultury
w Jelczu Laskowicach
6. Zespół „Pokolenia” z Ligoty
Małej
7. Kabaret „Polip” z Poniatowic
8. Zespół „Wianki” ze Wszechświętego
9. Teatrzyk „Retro” z Ostrowiny
10. Zespół „Akord” z Ostrowiny
11. Zespół „Zazula” z Poniatowic
12. Zespół ‘Ligocianie” z Ligoty
Wielkiej

13. Zespół „Rzędowianie” z
Boguszyc Osiedla
14. Zespół „Karolinki” z Bystrego
15. Zespół „Boguszyczanie” z
Boguszyc
16. Zespół „Krzeczyniacy” z
Krzeczyna
17. Zespół „Wyszogrodzianie”
z Wyszogrodu
18. Zespół „Jarzębina” z Sokołowic
Każda występująca grupa
została uhonorowana pamiątkowym dyplomem, a
także nagrodą pieniężną, która
zostanie przeznaczona na potrzeby artystyczne zespołów.
Anna Gierlach-Matyszkiewicz
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Przydatne informacje:

Chcesz zadzwonić do swojego sołtysa?
Tutaj znajdziesz do niego numer
Aktualna lista :
Bogusławice
Domal Tomasz
531 693 689
Boguszyce
Bodo Jadwiga
71 314 02 44
535 878 258
Boguszyce Osiedle
Wichtowska Elżbieta
71 314 02 45
535 878 117
Brzezinka
Sztochel Krzysztof
71 314 03 54
535 878 142
Bystre
Marta Barska
534 655 504
Cieśle

Mamrot Stanisław
71 314 02 68
535 878 172
Dąbrowa
Bartosik Stanisław
71 314 03 41
535 878 107
Gręboszyce
Chrzanowski Zdzisław
71 314 03 40
535 878 148
Jenkowice
Pietras Szczepan
71 314 03 56
535 878 294
Krzeczyn
Klat Grzegorz
534 655 510
Ligota Mała
Szymański Grzegorz
534 655 589

Ligota Polska
Stefaniak Józef
71 314 36 20
Ligota Wielka
Batog Justyna
71 314 03 53
535 878 118
Nieciszów
Szymańska Danuta
71 314 03 57
535 878 251
Nowa Ligota
Gardzilewicz Marzena
71 314 03 59
535 878 160
Nowoszyce
Hamarowski Andrzej
534 655 557
Osada Leśna
Żuraw Sławomir
71 314 03 55

Ostrowina
Żarecki Jan
71 314 02 67
535 878 154
Piszkawa
Bednarska Janina
71 314 03 52
535 878 162
Poniatowice
Gołębiowski Andrzej
71 314 02 47
535 878 207
Smardzów
Podobińska Agnieszka
71 399 26 92
Smolna
Słotnicki Marian
71 314 02 65
Sokołowice
Bełza Wiesław
71 314 02 48

535 878 136
Spalice
Korzępa Marcin
534 655 501
Świerzna
Roman Strug
71 314 03 81
Wszechświęte
Uba Waldemar
71 314 03 51
Wyszogród
Zadka Sławomir
71 314 03 50
535 878 189
Zarzysko
Szymański Andrzej
71 314 02 69
535 878 170
Zimnica
Hungier Ryszard
782 429 534

informacje

Program bezgotówkowy dla urzędów
Program realizowany jest
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we
współpracy z Krajową Izbą
Rozliczeniową S.A., a jego
celem jest upowszechnianie
płatności bezgotówkowych
w jednostkach administracji
publicznej, takich jak urzędy
wojewódzkie, urzędy mar-

szałkowskie, urzędy miast i
gmin, starostwa powiatowe, a
także w Policji. Uruchomienie
Programu zapewni klientom
możliwość wnoszenia opłat
za czynności urzędowe z
wykorzystaniem kart płatniczych oraz telefonów (smartfonów).
więcej: www.kir.pl/program

Pomoc materialna dla uczniów
W 2018 roku przyznano łącznie 136 uczniom dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze
socjalnym. Liczba złożonych
wniosków dotyczących stypendium szkolnego wyniosła
131, a zasiłków szkolnych – 5.

Wypłacono łącznie na ten cel
kwotę ok. 77.000 zł, w tym
ok. 16.000 zł stanowiły środki
własne, a ok. 61.000 zł dotacja z Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Monika Galik

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
mail:urzad@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl
Wójt Gminy Oleśnica
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 10.00 - 16.30
Sekretariat:
tel. 71/314-02-00
tel. 71/314-02-01
fax. 71/314-02-04
Przewodniczący Rady Gminy
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 15.30 - 16.30
Referat Spraw Obywatelskich
i Organizacyjnych
Sekretarz Gminy
Krzysztof Skórzewski
tel. 71/314-02-06
tel. 71/314-02-12
tel. 71/314-02-26
Referat Organizacyjny
Kierownik: Urszula Szymańska
tel. 71/314-02-05
tel. 71/314-02-07
tel. 71/314-02-62
Referat Oświaty i Promocji
Kierownik: Maciej Syta
tel. 71/314-02-22
tel. 71/314-02-23
tel. 71/314-02-24
Referat Finansowy
Skarbnik Gminy
Monika Warszawska
tel. 71/314-02-09
tel. 71/314-02-11
tel. 71/314-02-19
tel. 71/314-02-20
tel. 71/314-02-21
Referat Budownictwa i
Infrastruktury
Kierownik: Paweł Łobacz
tel. 71/314-02-13
tel. 71/314-02-15
tel. 71/314-02-17
Referat Rolnictwa Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska
Kierownik: Mariola Fluder
tel. 71/314-02-02
tel. 71/314-02-03
tel. 71/314-02-43
tel. 71/314-03-85
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Boguszyce 118a
tel. 71/314-02-08
tel. 71/314-15-62
fax. 71/314-23-79
czynne w godz. 7.00 - 15.00
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Wojska Polskiego 78
56-400 Oleśnica
tel. 71/715-68-85
tel. 71/715-68-84
tel. 71/715-68-81
tel. 71/715-68-80
tel. 71/715-68-86
czynny w godz. 7.00 - 15.00
Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica
Ligota Polska 3a
56-400 Oleśnica
tel./fax. 71-314-02-38
czynny w godz. 8.00 - 16.00
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służba wojskowa

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku
Celem kwalifikacji wojskowej
jest ustalenie zdolności do
czynnej służby wojskowej
osób podlegających temu
obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby
wojskowej, które ukończyły
18 rok życia.
Obowiązkowi stawienia się do
kwalifikacji wojskowej w 2018
roku podlegają:
• Mężczyźni urodzeni w 1999
roku;
• Mężczyźni urodzeni w latach 1994 - 1998, którzy nie
posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby
wojskowej;
Osoby urodzone w latach 1997
- 1998, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za
czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej, ze względu
na stan zdrowia, jeżeli okres
tej niezdolności upływa przed
zakończeniem kwalifikacji
wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za
czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej, ze względu
na stan zdrowia, jeżeli okres
tej niezdolności upływa po
zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art.
28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek
o zmianę kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
• Kobiety urodzone w latach 1994 - 1999 posiadające
kwalifikacje przydatne do
czynnej służby wojskowej oraz
kobiety pobierające naukę
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym
lub akademickim 2017/2018
kończą naukę w szkołach lub
uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych
albo będące studentkami lub
absolwentkami tych szkół lub
kierunków, o których mowa
w §2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 28 kwietnia
2017 r. w sprawie wskazania

grup kobiet poddawanych
obowiązkowi stawienia się do
kwalifikacji wojskowej (Dz. U.
poz. 944)
• Osoby, które ukończyły 18 lat
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do
końca roku kalendarzowego,
w którym kończą 24 lata życia,
jeżeli nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej sa obowiązane
zgłosić się na wezwanie w
miejscu i terminie określonym
w wezwaniu:
- Powiatowa Komisja Lekarska
w Oleśnicy dla osób zamieszkałych w gminach Starostwa
Oleśnickiego), miejsce pracy
- Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10; p.
211 / I piętro / termin prac
komisji dla mieszkańców Gminy Oleśnica 12.03.2018 r. 14.03.2018 r.
Jeżeli nie otrzymałeś wezwania do stawienia się przed
Powiatową Komisją Lekarską
(do kwalifikacji wojskowej),
a z zamieszczonych tu informacji wynika, że powinieneś
NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIE SAM! w celu
uregulowania stosunku do
powszechnego obowiązku
obrony RP.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych oraz
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2018
roku.
W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności
związane z:
- sprawdzeniem tożsamości
osób podlegających stawieniu
się do kwalifikacji wojskowej;
- ustaleniem zdolności do
czynnej służby wojskowej
osób podlegających stawieniu
się do kwalifikacji wojskowej;
- wstępnym przeznaczeniem
osób podlegających stawieniu
się do kwalifikacji wojskowej
do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz przyjęciem wniosków
o przeznaczenie do służby

zastępczej;
- założeniem lub aktualizacją
ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
- wydaniem wojskowych dokumentów osobistych (książeczki wojskowej);
- przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do
kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem ich wniosek
zaświadczeń o uregulowanym
stosunku do służby wojskowej;
- przygotowaniem rekrutacji
wojskowej do ochotniczych
form służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
- wójtowi lub burmistrzowi
(prezydentowi miasta):
• dowód osobisty lub inny
dokument pozwalający na
ustalenie tożsamości,
• dokument potwierdzający
przyczyny niestawienia się do
kwalifikacji wojskowej, jeśli
stawienie się do kwalifikacji
wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było
możliwe;
- powiatowej komisji lekarskiej
posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań
specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem
stawienia się do kwalifikacji
wojskowej;
- wojskowemu komendantowi
uzupełnień:
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia
głowy,
• dokumenty potwierdzające
poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe,
OSOBA ZMIENIAJĄCA MIEJSCE POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE:
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają
się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta),
powiatową komisją lekarską
oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi
ze względu na miejsce ich
pobytu stałego.
Osoby zameldowane na pobyt
czasowy trwający ponad trzy
miesiące stawiają się przed
wójtem lub burmistrzem (pre-
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zydentem miasta), powiatową
komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu
na miejsce tego pobytu.
Osoby podlegające stawieniu
się do kwalifikacji wojskowej,
które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej
do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub
pobytu czasowego trwającego
ponad trzy miesiące, zgłaszają
się do wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe
miejsce pobytu stałego lub
pobytu czasowego trwającego
ponad trzy miesiące. Wójt lub
burmistrz (prezydent miasta)
wyznacza im miejsce i termin
stawienia się do kwalifikacji
wojskowej.
Osoby podlegające stawieniu
się do kwalifikacji wojskowej,
które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym
terenie zamierzają zmienić
miejsce pobytu stałego lub
pobytu czasowego trwającego
ponad trzy miesiące, stawiają
się do kwalifikacji wojskowej
przed opuszczeniem miejsca
dotychczasowego pobytu.
W pozostałych przypadkach
właściwość miejscową ustala
się według przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego.
Do stawienia się do kwalifikacji
wojskowej wzywa wójt lub
burmistrz (prezydent miasta).
KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ
SŁUŻBY WOJSKOWEJ:
Kategoria „A”- zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania
lub pełnienia określonego
rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art.
59 (ustawy o powszechnym
obowiązku obrony RP), a także
zdolność do odbywania służby
w obronie cywilnej oraz służby
zastępczej;
Kategoria „B” - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego
stanu zdrowia albo ostre lub
przewlekłe stany chorobowe,
które w okresie do dwudziestu
czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdol-

ności do służby wojskowej, o
której mowa w kategorii „A”, w
czasie pokoju;
Kategoria „D” - niezdolny do
czynnej służby wojskowej, o
której mowa w opisie kategorii
„A”, w czasie pokoju;
Kategoria„E” - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa
w opisie kategorii „A”, w czasie
pokoju oraz w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny.
Orzeczenie o zaliczeniu danej
osoby do jednej z kategorii
zdolności do czynnej służby
wojskowej, właściwe komisje
lekarskie wydają na podstawie
badania lekarskiego fizycznej
i psychicznej zdolności tej
osoby do odpowiedniego
rodzaju służby wojskowej z
uwzględnieniem wyników
badań specjalistycznych, a w
razie potrzeby również obserwacji szpitalnej.
PAMIĘTAJ
W razie niestawienia się do
kwalifikacji wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny, wójt
lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek
przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub
wojskowego komendanta
uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji
wojskowej grzywnę w celu
przymuszenia albo zarządza
przymusowe doprowadzenie
przez Policję do kwalifikacji
wojskowej w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Jerzy Trzciński

