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kilka słów do mieszkańców

Mieszkańcy Gminy Oleśnica
Od kilku lat zachęcam mieszańców z terenu gminy Oleśnica do zgłoszenia swojego pobytu w naszej gminie.
Osoby, które jeszcze tego nie
dokonały, powinny wskazać
aktualny adres zamieszkania
w deklaracji PIT (na drukach
ZAP-3 lub NIP-7 - w przypadku
zmiany miejsca zamieszkania
w ciągu roku) oraz zameldować się pod tym adresem.
Aby ułatwić to zadanie naszym
mieszkańcom, bierzemy udział
w projekcie pod nazwą„Wspieraj lokalnie” Instytutu Wsparcia
Organizacji Pozarządowych,
który ma na celu łączenie
promocji kampanii przekazywania 1% dla lokalnych
organizacji z rozliczaniem PIT-ów na terenie danej jednostki
samorządu terytorialnego. Już
wkrótce, osoby zamieszkałe

na terenie gminy będą miały
możliwość pobrania, ze strony
Urzędu Gminy Oleśnica (www.
olesnica.wroc.pl), programu
do rozliczania PIT-ów.
38,08% z rozliczanego przez
każdego podatnika podatku
wpływa do budżetu gminy, w
której zamieszkuje. Plan budżetu gminy Oleśnica na 2019
r. przewiduje dochód z tytułu
udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych
(PIT) sięgający 13 014 065 zł, co
stanowi prawie 22% z całości
planowanego budżetu.
Wpływające w ten sposób do
budżetu środki są przeznaczane na oświatę, sport, ale
również budowę oświetlenia,
dróg, palców zabaw, siłowni
zewnętrznych oraz na remonty, naprawę i utrzymanie już
istniejących obiektów. Głów-

nymi zadaniami zaplanowanymi na 2019 r. są między innymi:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wielkiej (koszt
robót budowlanych wyniesie 5
781 000 zł), ukończenie termomodernizacji budynku gimnazjum przy ul. Wileńskiej (2 817
302,69 zł) oraz rozpoczęcie
termomodernizacji budynku
Urzędu (800 000 zł) i rozbudowa świetlicy w Smolnej (319
416,79 zł).
Gmina Oleśnica ciągle się rozwija, powstają nowe domy, a
co za tym idzie zamieszkują je
kolejne rodziny. Cieszę się, że
to właśnie nasze miejscowości
są miejscami, z którymi wiążecie Państwo swoją przyszłość.
Porównując dane z końca 2017
r. z danymi z końca 2018 r.,
możemy zauważyć, że liczba
ludności naszej gminy wrosła
o 165 osób. Obecnie jest nas
13 377 mieszkańców.

Tak liczna reprezentacja może
wiele zdziałać wspólnymi siłami. Wystarczy, że mieszkańcy
zainwestują w rozwój gminy
Oleśnica, pamiętając, aby wypracowane przez nich podatki
trafiały do budżetu, z którego
realizowane są dotyczące ich
bezpośrednio zadania (grafika
str.11).
W bieżącym numerze Kuriera
m.in. przeczytacie Państwo

(str. 11) o stawkach podatków
lokalnych na 2019 rok. Na
stronie 15 zamieszczamy harmonogram wyborów sołtysów
i rad sołeckich. O nowych godzinach pracy Urzędu Gminy
Oleśnica, punktu obsługi klienta GPK i GOPSu w Oleśnicy
inforumjemy na stronie nr. 5
Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

sesje rady gminy

Rada Gminy podjęła jednogłośnie budżet na 2019 rok
Na II sesji Rady Gminy Oleśnica, która odbyła się 21 grudnia
2018 r., radni podjęli uchwałę
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie
budżetu gminy na 2019 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
2019 rok. Następnie pozytywne opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej zostały odczytane przez Przewodniczącego
Rady Tadeusza Kunaja.
Podjęta uchwała budżetowa
określa:

Dochody budżetu gminy na
kwotę 59.592.864,68 zł w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 53.741.200,30 zł;
b) dochody majątkowe w wysokości 5.851.664,38 zł.
Wydatki budżetu gminy na
kwotę 64.900.864,68 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 53.636.050,05 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości 11.264.814,63 zł.
Wydatki bieżące gminy obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych w wysokości
33.557.204,10 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane –
18.889.884,31 zł;
b) wydatki związane z re-

alizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych –
14.879.496,83 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości
4.399.500,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na
rzecz osób fizycznych w wysokości 14.476.123,41 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy
zagranicznej w wysokości
303.222,54 zł w tym ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej – 247.741,30
zł;
5) wydatki na obsługę długu
publicznego - 900.000,00 zł.
Wydatki majątkowe gminy
obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości
10.684.814,63 zł, z czego na
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej
w wysokości 5.029.432,91 zł, w
tym ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej –
3.672.658,70 zł.
Planowany deficyt budżetu
gminy wynosi 5.308.000,00
zł. Źródłem pokrycia deficytu
budżetu gminy będą:
1) prz ychody pochodzą-

Kurier GO

ce ze sprzedaży papierów
wartościowych wyemitowanych przez gminę na kwotę
5.000.000,00 zł;
2) wolne środki, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych w kwocie 308.000,00 zł.
Prz ychody budżetu gminy ok reśla się na k wotę
6.308.642,22 zł, natomiast
rozchody budżetu na kwotę
1.000.642,22 zł.
W budżecie gminy tworzy się
rezerwę ogólną w wysokości 65.230,27 zł oraz rezerwę
celową na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
172.200,00 zł.
Określa się wysokość dotacji
na realizację zadań publicznych na kwotę 4.829.500,00
zł,, z tego:
1) dotacje podmiotowe w wysokości 2.580.000,00 zł, w tym:
a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości
2.060.000,00 zł,
b) dla innych podmiotów w
wysokości 520.000,00 zł;
2) dotacje celowe w wysokości
2.249.500,00 zł, w tym:
a) na cele publiczne związa-

ne z realizacją zadań gminy,
których realizacja może być
zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, w
wysokości 748.000,00 zł,
b) na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
1.236.500,00 zł,
c) na pomoc finansową na
realizację zadań bieżących,
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych realizowanych
na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
205.000,00 zł,
d) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
w wysokości 60.000,00 zł.
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 154.400,00 zł
i wydatki na realizację zadań
określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na
kwotę 154.400,00 zł.
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sesje rady gminy
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 3.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego
deficytu budżetowego gminy
do łącznej kwoty 5.000.000,00
zł.
Podczas sesji rozpatrzono
także następujące projekty
uchwał:
a. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Oleśnica;
bw sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Oleśnica
oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych przysługujących
radnemu;
c. zmieniająca uchwałę nr
I/3/18 Rady Gminy Oleśnica
z dnia 20 listopada 2018 r. w
sprawie powołania stałych
komisji Rady Gminy Oleśnica,
ustalenia zakresów ich działania oraz wyboru składów
osobowych;

d. zmieniająca uchwałę Nr
XXXVI/283/06 Rady Gminy
Oleśnica z dnia 12 kwietnia
2006 r. w sprawie nadania
nazw ulic w miejscowości
Spalice;
e. w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Smardzów,
gm. Oleśnica;
f. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok
2019”;
g. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Oleśnica na 2019 rok;
h. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu
ochrony środowiska dla Gminy
Oleśnica na lata 2016 – 2019
z perspektywą na lata 20202023”;
i. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Oleśnica w

2019 roku;
j. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego i
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
dla osób uprawnionych do
przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata
2019-2023;
k. zmieniająca uchwałę Nr VI/2
/11 w sprawie zarządzenia
poboru podatków od osób
fizycznych w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za
inkaso;

Trzecia sesja Rady transmitowana na żywo!
Wiodącym tematem III sesji
Rady Gminy Oleśnica zwołanej na dzień 17 stycznia 2019
roku było bezpieczeństwo i
porządek publiczny w gminie
Oleśnica. W sesji uczestniczył
Wójt Marcin Kasina, sołtysi,
pracownicy urzędu i jednostek
organizacyjnych, media oraz
mieszkańcy gminy.
Na sesji wystąpili również zaproszeni goście:
- Zastępca Komendanta Policji
Pan Artur Starmach zapoznał

radnych ze stanem zagrożenia
przestępczością i skutecznością ścigania sprawców
przestępstw w 2018 roku oraz
z głównymi kierunkami pracy
Policji w najbliższym czasie;
- Zastępca Komendanta Straży
Pożarnej Pan Andrzej Fischer
przedstawił działania organizacyjne i prawne jednostki,
statystykę pożarów i miejscowych zagrożeń. Szczegółowo
omówił także charakterystyczne zdarzenia na terenie gminy

Oleśnica oraz przeprowadzone
szkolenia dla członków OSP;
- Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Józef
Kołomański zaprezentował
sprawozdanie z działalności
OSP w 2018 roku.
Podczas sesji rozpatrzono
także następujące projekty
uchwał:
a. w sprawie rozpatrzenia
skargi na dyrektora Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej;
b. w sprawie zatwierdzenia

Kurier GO

l. w sprawie zmian budżetu
gminy na 2018 rok;
m. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych placówek
wychowania przedszkolnego
oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania;
n. w sprawie wysokości i zasad
udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki, kluby
dziecięce lub zatrudniających
dziennego opiekuna na terenie Gminy Oleśnica;
o. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia

międzygminnego z Gminą
Miasto Oleśnica;
p. w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego
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”.

planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
c. w sprawie wyrażenia zgody
na zamianę nieruchomości –
działek nr 350/2 i 25/11 położonych w obrębie Smardzów;
d. w sprawie wyrażenia zgody
na zamianę nieruchomości –
działek nr 50/2 i 49/3 położonych w obrębie Wszechświęte;
e. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji
dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania
przedszkolnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania;
f. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy
de minimis;
g. zmieniająca uchwałę nr
XLIII/315/18 w sprawie emisji
obligacji oraz określenia zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta;.
h. zmieniająca uchwałę nr
II/21/18 w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej Gminy
Oleśnica;
i. w sprawie zmian budżetu
gminy na 2019 rok.
Wszystkie ww. uchwały zostały
przyjęte jednogłośnie.
Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, przewodniczący
poszczególnych komisji stałych odczytali plany pracy
na 2019 rok, natomiast Wójt
przedstawił informację z pracy
między sesjami.
Zgodnie z obowiązkiem ustawowym obrady trzeciej sesji
Rady Gminy Oleśnica były
transmitowane na żywo za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk (nagrania obrad
udostępnione są na stronie internetowej gminy). Nowością
podczas sesji były urządzenia
elektroniczne używane przez
radnych podczas głosowań
nad uchwałami, które ułatwiają m.in. sporządzenie imiennego wykazu głosowań.

Agnieszka Kembłowska

Agnieszka Kembłowska
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY
OLEŚNICA OD STYCZNIA DO GRUDNIA
W 2019 ROKU
Styczeo
zmieszane,
papier,
plastik

Cieśle, Gręboszyce,
Nowoszyce, Spalice

Luty
szkło

zmieszane,
papier,
plastik

14 , 28

18

Bystre, Nieciszów

2 , 15 , 29

Krzeczyn, Ligota Mała,
Piszkawa, Zimnica

Marzec
szkło

zmieszane,
papier,
plastik

11 , 25

15

18

12 , 26

3 , 16 , 30

18

Ligota Wielka, Nowa
Ligota, Smolna,
Świerzna

4 , 17 , 31

Bogusławice,
Boguszyce,
Wszechświęte,
Wyszogród, Zarzysko

szkło

szkło

11 , 25

15

8 , 23

15

12 , 26

15

13 , 27

15

13 , 27

18

14 , 28

15

7 , 21

11

4 , 18

Brzezinka, Ostrowina,
Sokołowice

8 , 22

11

Dąbrowa, Jenkowice,
Smardzów

9 , 23

Ligota Polska, Osada
Leśna, Poniatowice

10 , 24

Maj
bio

zmieszane,
papier,
plastik

szkło

12

27

6 , 20

9 , 24

12

27

15

10 , 25

12

14 , 28

15

11 , 26

8

4 , 18

8

5 , 19

8

5 , 19

11

6 , 20

8

11

7 , 21

8

Starostwie Powiatowym w
Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, I
piętro, pok. 211 a. Prowadzony
jest przez adwokatów.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek godz. 8.00-12.00
Wtorek godz. 11.30-15.30
Środa godz. 8.00-12.00
Czwartek godz.11.30-15.30
Piątek godz. 8.00-12.00
Nieodpłatna pomoc prawna i
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej
uprawnionej osobie, która nie
jest w stanie ponieść kosztów

Czerwiec
bio

zmieszane,
papier,
plastik

szkło

bio

10

10 , 24

3 , 17

7

7 , 22

7 , 21

10

10 , 24

4 , 18

7

7 , 22

27

8 , 22

10

10 , 24

5 , 19

7

7 , 22

12

27

9 , 23

10

10 , 24

6 , 21

7

7 , 22

1 , 15 , 29

5

19

13 , 27

17

17 , 31

10 , 24

14

14 , 28

8

2 , 16 , 30

5

19

14 , 28

17

17 , 31

11 , 25

14

14 , 28

6 , 20

8

3 , 17

5

19

2 , 15 , 29

17

17 , 31

12 , 26

14

14 , 28

7 , 21

8

4 , 18

5

19

4 , 16 , 30

17

17 , 31

13 , 27

14

14 , 28

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie oleśnickim
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy informuje, że od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy o
nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji
prawnej, mieszkańcy powiatu
oleśnickiego mogą skorzystać
z nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanej w następujących miejscowościach:
Oleśnicy, Bierutowie, Sycowie
oraz Twardogórze.
Punkt nr 1 - znajduje się w

Boguszyce 118A, 56-400 Oleśnica
Tel. 71/314-15-62
www.gpkolesnica.pl
techniczny@gpkolesnica.pl

Kwiecieo
zmieszane,
papier,
plastik

Miejscowości

Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.

odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego,
składa pisemne oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy
prawnej. Oświadczenie składa
się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczącej nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie.
Oświadczenie, o którym mowa
przechowuje się w warunkach

uniemożliwiających dostęp do
niego osób trzecich. Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej odbywa się według
kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Rejestracja wizyt
Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej odbywa się według
kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty . Wizytę
w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
oleśnickiego można zgłosić
w następujący sposób: przez
internet na stronie https://

powiatolesnicki.npp-24.pl/
lub telefonicznie pod nr tel.
570 926 267 ( w godz.8.00 do
godz.15.00).
Paulina Śniegula

Mieszkańcy Ligoty Małej, Ligoty Wielkiej, Krzeczyna, Smolnej, Piszkawy!
Możliwość rozbudowy sieci
gazowej, w naszej gminie
budzi coraz większe zainteresowanie. Urząd Gminy
Oleśnica we współpracy ze
sołtysami i z radnymi obecnie
przeprowadza ankiety dotyczące zapotrzebowania na gaz
ziemny w miejscowościach Li-

gota Wielka, Krzeczyn, Smolna,
Piszkawa i Ligota Mała. Wyniki
ankiet zostaną przedstawione
Polskiej Spółce Gazownictwa
Sp. z o.o., która podejmie decyzję o rozbudowie sieci gazowej
biorąc pod uwagę opłacalność
inwestycji.
Im większa liczba potencjal-

nych odbiorców gazu, tym
większe prawdopodobieństwo realizacji inwestycji. Formularze ankiet dostępne są
w Urzędzie Gminy Oleśnica, a
także w wersji elektronicznej
na stronie internetowej pod
adresem:
http://www.olesnica.wroc.

Kurier GO

pl/pliki/aktualnosci_2019/
ankieta_gaz_zapotrzebowanie_2019.pdf
Zachęcamy mieszkańców ww.
sołectw (zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorców)
do wypełniania ankiet. Wypełnione i podpisane ankiety
proszę składać osobiście lub za

pośrednictwem sołtysa, radnego Państwa miejscowości do
Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11
Listopada 24, 56-400 Oleśnica
bądź ww. ankiety przesłać
pocztą na adres korespondencyjny Urzędu.
Urszula Szymańska
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Nowe godziny pracy Urzędu Gminy Oleśnica,
GOPSu w Oleśnicy oraz punktu obsługi klienta GPK
Wójt Gminy Marcin Kasina
podjął decyzję o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy
Oleśnica, Gminnego Ośrodka
Pomocy w Oleśnicy, punktu
obsługi klienta Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. znajdującego
się w budynku Urzędu Gminy
Oleśnica.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zmiany mają na
celu usprawnienie działalności
Urzędu dla petentów, czyli
głównie mieszkańców gminy
Oleśnica, którzy dotychczas
mieli problemy z załatwieniem
spraw w urzędzie w godzinach
popołudniowych.
Od stycznia 2019 r.:

• Urząd Gminy Oleśnica w
każda środę będzie czynny w
godzinach 7:45-17:00;
• Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Oleśnicy w każdą
środę będzie czynny w godzinach 7:00- 17:00;
• punkt obsługi klienta GPK Sp.
z o.o. znajdujący się w budynku Urzędu Gminy Oleśnica w
każdą środę będzie czynny w
godzinach 7:45- 17:00.
Urszula Szymańska

Przydatne strony internetowe
Informujemy i przypominamy
wszystkim mieszkańcom z
terenu gminy Oleśnica o działaniu dwóch istotnych portali
skierowanych dla obywateli:
- www.obywatel.gov.pl, gdzie

opisane są procedury z zakresu spraw obywatelskich.
Tam między innymi znajdują
się informacje o procedurach
związanych z wydaniem dowodu osobistego, paszportu

Zmiana godzin pracy kasy Urzędu Gminy Oleśnica
Informuję, że od początku
roku 2019 kasa urzędu czynna
będzie od wtorku do piątku w
godzinach od 8.15 do 15.00.
Przerwa w pracy kasy - w godz.
11:00 - 11:15. W poniedziałki
kasa będzie nieczynna, chyba
że terminy końcowe płatności
rat podatku oraz terminy opłat
za gospodarowanie odpadami
przypadną na poniedziałek,
wtedy kasa będzie czynna w
godzinach 8.30-14.00.
Przypominam, że stanowisko
kasowe w Urzędzie Gminy
Oleśnica oraz punkt obsługi
GPK Sp. z o.o. znajdujący się
w budynku Urzędu Gminy
Oleśnica są wyposażone w
terminal służący do obsługi
lub prawa jazdy. Na powyższej
stronie można również sprawdzić, czy dowód osobisty jest
już gotowy do odbioru;
- www.biznes.gov.pl, gdzie
opisano procedury związane z założeniem oraz prowadzeniem, zawieszeniem,

Kurier GO

kart płatniczych. Każdy mieszkaniec gminy przy pomocy
karty płatniczej lub telefonu
komórkowego będzie mógł
zapłacić swoje rachunki.
Urszula Szymańska

Kontrola RIO w Gminie Oleśnica
W dniu 9 stycznia 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu, rozpoczęła
kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień
publicznych w latach 2015 - III

wznowieniem i zamknięciem
działalności gospodarczej.
Ponadto umieszczono wiele
przydatnych informacji i poradników skierowanych do
przedsiębiorców z różnych
branż.
Paulina Gieroń-Bojanowska

kwartału 2018 roku. Zakończenie czynności kontrolnych
planowane jest w miesiącu
marcu 2019 r.
Urszula Szymańska
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„Kolędujmy Małemu”. Przedświąteczne
Spotkanie Gminnych Zespołów Artystycznych
W niedzielę 16.12.2018 w
Gminnym Ośrodku Kultury
Oleśnica odbyło się przedświąteczne spotkanie zespołów
artystycznych działających na
terenie gminy Oleśnica zatytułowane „Kolędujmy Małemu”.
Spotkanie miało charakter bardzo świąteczny, goście zasiedli
przy przystrojonych stołach,
na których gościły pyszne wigilijne potrawy przygotowane

przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Boguszycach i
panie z zespołu Wianki ze
Wszechświętego.
Po oficjalnym przywitaniu
gości przez dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica
Dorotę Bartczak, życzenia
wszystkim złożył wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina.
Po wspólnym połamaniu się
opłatkiem rozpoczęły się pre-

zentacje na scenie, podczas
których każdy z zespołów gminy Oleśnica zaśpiewał swoje
ulubione kolędy.
Wieczór zakończył się wspólnym kolędowaniem prz y
akompaniamencie akordeonów Andrzeja Prusa i Mirosława Jankowskiego z GOK
Oleśnica.
Monika Małobęcka

Spotkanie opłatkowe w Bystrem
Rada Sołectwa Bystre oraz
Zespół Karolinki zaprosili w
niedzielę 6.01.2019 mieszkańców Sołectwa Bystre na
spotkanie opłatkowe. Zespół
Karolinki śpiewał zgromadzonym gościom piękne tradycyjne kolędy a na stołach nie
zabrakło pysznego poczęstunku. W spotkaniu uczestniczył proboszcz Jan Kudlik,
który przywitał przybyłych na
spotkanie mieszkańców oraz

Dyrektor Gminnego Ośrodeka
Kultury Oleśnica, Pani Dorota
Bartczak. Pani Sołtys Sołectwa
Bystre wyraziła swoje słowa podziękowania dla Rady
Sołeckiej , przyjaciół rady ,
zespołu Karolinki oraz Urzędu
Gminy Oleśnica za pomoc i
wsparcie w organizacji wydarzenia.inspiracją do dalszych
działań i wymianą dobrych
praktyk.
Marta Barska

Kurier GO
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wydarze-

Świąteczne kiszenie i rodzinne wędzonki
Wiele osób kisi ogórki i kapustę, my również….jednak

nim był zakwas buraczany na
wigilijny stół, w związku z tym

konserw zapeklowano także
szynki i boczki, które po tygo-

nie tylko. Tym razem, tj. 13
grudnia 2018 roku panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Boguszycach pod okiem Małgosi
Puszczyńskiej z GOK Oleśnica
prowadziły warsztaty kiszonek
wielowarzywnych. Do słojów
trafiały różnorodne kolorowe
warzywa, owoce i zioła, co
pozwoliło na uzyskanie zarówno rozmaitości tekstur
jak i smaków oraz bogactwa
witamin. Tematem przewod-

każdy z uczestników zabrał do
domu swój własny słoik swojskiego zakwasu na barszcz
do uszek. Na tym nie koniec
działań pan z Koła Gospodyń
Wiejskich. Kiedy kiszonki były
już gotowe, panie zabrały
się do przetworów mięsnych
takich jak konserwy i kiełbasa
w słoikach. Zmielone i przyprawione mięso trafiło do słoików i gotowało się w wielkich
garnkach kilka godzin. Oprócz

dniu moczenia się w specjalnej
zaprawie trafiły do wędzarni.
Projekt poprzez kultywowanie
tradycji i dziedzictwa niematerialnego miał również na
celu promowanie aktywnego
i alternatywnego spędzania
czasu wolnego przez dzieci,
dorosłych oraz seniorów z rodzin z terenów gminy Oleśnica.
W warsztatach udział wzięli
mieszkańcy z miejscowości
takich jak Boguszyce wieś, Bo-

Spotkanie opłatkowe w Boguszycach
5 stycznie 2019 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszycach oraz sołtys Boguszyc
Jadwiga Bodo przygotowały
dla mieszkańców Spotkanie
Opłatkowe w świetlicy wiejskiej w Boguszycach. Dla go-

ści przygotowano mnóstwo
pysznych potraw. Dodatkowo
można było skosztować kiszonek i przetworów mięsnych,
które zostały przygotowane
podczas przedświątecznych
warsztatów dla mieszkańców

gminy Oleśnica „Świąteczne
kiszenie” i „Rodzinne wędzonki”. W spotkaniu uczestniczyli
dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Oleśnica pani Dorota
Bartczak, Kierownik Referatu
Promocji, Współpracy i Pozyskiwania Funduszy pan Maciej
Syta, ksiądz Andrzej Augustyn,
zaproszone zespoły Rzędowianie, Wianki, Boguszyczanie
oraz mieszkańcy Boguszyc.
Duże podziękowania składamy dla Pana Wójta Marcina
Kasiny za wsparcie finansowe
oraz dla pań z Koła Gospodyń
Wiejskich w Boguszycach za
zaangażowanie w prace kulinarne.
Jadwiga Bodo

Kurier GO

guszyce osiedle, Sokołowice,
Wyszogród, Piszkawa, Cieśle
i Oleśnica. Gotowe kiszonki i
przetwory mięsne można było
kosztować w styczniu podczas

spotkania opłatkowego mieszkańców Boguszyc.
Monika Małobęcka
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Tegoroczne Jasełka w Szkole
Podstawowej Gminy Oleśnica
w Oleśnicy okazały się pełne
niespodzianek. W tym roku
to pedagodzy postanowili
sprawić swoim podopiecznym świąteczny upominek w
postaci niezwykłego bożonarodzeniowego spektaklu.
Nauczyciele i pracownicy administracyjni wcieli się w role
aktorów i wspólnie wystawili
humorystyczne jasełka. Nie
mogło tam zabraknąć anielskiej eskadry, diabelskiej złośliwości oraz Świętej Rodziny.
Widowisko wzbogacone zostało pięknymi kostiumami,
imponującą oprawą muzyczną oraz efektami świetlnymi.
Przedstawienie zakończyło
się owacjami na stojąco zauroczonej i miło zaskoczonej
uczniowskiej publiczności.
Obsada:
Narrator – Joanna Rogowska
Maryja – dyr. Agnieszka Dorobiała
Józef – Beniamin Głuszek
mały Aniołek- Agnieszka Zachodni
nawrócony diabeł Rokita, Agnieszka Grondowa
śmierć, - Grzegorz Bińczak
diabły: Lucyfer, - Izabela Zamorska, Boruta - Marta Skore-Hejninger, Azazel, - Anna
Kochanowska
archaniołowie: Bożena Kula,
Monika Knysak, Justyna Słupek
Kacper- Ludwika Pacholak
Melchior- Urszula Sadowska
Baltazar-Beata Borecka
Herod - Sylwia Trzeciak
Kuba - Kamila Biegasik
Maciek- Aleksandra Waliszek
Żyd Icek - Anna Zdanowicz

Niezwykłe jasełka
w Szkole Podstawowej
Gminy Oleśnica

Agnieszka Grondowa

Kurier GO
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III Kiermasz Bożonarodzeniowy

w SPGO

13 grudnia w Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica w
Oleśnicy odbył się III Kiermasz
Bożonarodzeniowy.
Zadaniem każdej z klas było
przygotowanie własnego,
świątecznego stoiska. Tego-

szkoły Agnieszka Dorobiała
złożyła serdeczne podzięko-

wania rodzicom uczniów, którzy szczególnie zaangażowali

się w to magiczne wydarzenie.
Agnieszka Grondowa

roczna wydarzenie było niezwykle barwne i bogate w
różnorodne produkty. Na klasowych kramach pojawiły się
bożonarodzeniowe potrawy
, choinkowe ozdoby i pełne
oryginalnych pomysłów świąteczne upominki. Dyrektor

urząd

Awans zawodowy nauczycieli

W ubiegłym roku troje nauczycieli szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę
Oleśnica, w wyniku postępowania egzaminacyjnego, zdało
egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
Przed sesją Rady Gminy Oleśnica, tj. w dniu 11 października
2018 r. odbyło się uroczyste
ślubowanie oraz wręczenie
aktów nadania awansu za-

wodowego nauczycielom:
Małgorzacie Mróz oraz Grzegorzowi Bińczakowi. Kolejny
akt awansu został wręczony
nauczycielowi Marcie Skorek Hejninger, w dniu 21 grudnia.
Wszystkim pedagogom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w pracy
zawodowej.
Monika Galik

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Oleśnica
W roku 2019 planowana jest
termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy Oleśnica, która pozwoli na zmniejszenie
wydatków na ogrzewanie
budynku oraz poprawi wygląd
zewnętrzny budynku.
Gmina Oleśnica pozyskała
środki unijne na realizacje

zadania pod tytułem Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica w
Oleśnicy i budynku Urzędu
Gminy Oleśnica. Kwota dofinansowania budynku gimnazjum wynosi 2 202 179,58
zł, natomiast dofinansowanie
budynku urzędu wynosi 441

754,80 zł. Budynek przy ul.
11 Listopada 24, w którym
obecnie mieści się Urząd Gminy Oleśnica, powstał między
rokiem 1877 a 1882 jako pałacyk rodziny Rothkirch, której
członkowie zamieszkiwali w
nim do wybuchu II wojny
światowej. Po wojnie budynek

Kurier GO

pełnił funkcje użyteczności
publicznej. Znajdował się tu
m.in. punkt opieki medycznej.
Urząd Gminy Oleśnica rozpoczął pracę w budynku przy ul.
11 Listopada 24 w Oleśnicy w
1973 roku.
Poniżej projekt wizualizacji budynku Urzędu Gminy Oleśnica

po zakończeniu planowanej
inwestycji.
Historyczna kolorystyka elewacji budynku, została odtworzona na podstawie badań stratygraficznych, które
przeprowadził i opracował w
roku 2016 Wiesław Piechówka
- konserwator dzieł sztuki.
Urszula Szymańska
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Trzecie urodziny zespołu Rzędowianie
W dniu 06.01.2019 o godzinie
11: 00 w Kościele p. w. Miłosierdzia Bożego w Boguszycach

odbyła się uroczysta Msza
Święta w intencji 3 rocznicy
powstania zespołu Rzędowia-

nie. Mszę odprawianą przez
Księdza proboszcza Andrzeja
Augustyna uświetniły swym
śpiewem zaproszone zespoły.
Po uroczystości kościelnej zespoły oraz zaproszenia goście,
wśród których nie zabrakło
Doroty Bartczak Dyrektor GOK
Oleśnica oraz Anity Markiewicz-Wróbel radnej Gminy
Oleśnica, przeszli do świetlicy
wiejskiej na poczęstunek i
wspólne kolędowanie przy
akompaniamencie i wsparciu
instruktorów GOK Oleśnica
Zofii Matuszewskiej i Mirosława Jankowskiego. Zespół
Rzędowianie serdecznie dziękuje wszystkim za przybycie i
uświetnienie uroczystości.
Maria Kapała

informacje

Dofinansowanie na wymianę pieców w 2018 roku
Podsumowując miniony rok
warto przypomnieć, że Gmina
Oleśnica w trosce o środowisko prowadziła program
priorytetowy pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
województwa dolnośląskiego”.
W wyniku realizacji zadania
zostało zlikwidowanych 17
źródeł ciepła.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie
dofinansowania na w/w zada-

nie przyznał Gminie Oleśnica
pożyczkę w kwocie 73 268,91
zł, na okres czterech lat.
Pozyskane środki zostały przekazane beneficjentom końcowym (wnioskodawcom) w
pierwszej połowie listopada.
W wyniki realizacji zadania zredukowano zanieczyszczenia
gazowe i pyłowe w następującej ilości:
Pył PM 10 – 0,35 Mg/rok,
Pył PM 2,5 – 0,312 Mg/rok,
Benzo(a)piren – 0,000492
Mg/rok,

CO2 – 45,152 Mg/rok,
NOᵪ – 0,10 Mg/rok,
SO2 – 1,273 Mg/rok.
Dodatkowo informujemy, że
istnieje możliwość uzyskania
dofinansowania na wymianę
pieców z programu CZYSTE
POWIETRZE, który jest prowadzony przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Patrycja Cieplik

informacje

Zwolnienia od podatku dla przedsiębiorców
Informujemy przedsiębiorców
z terenu gminy Oleśnica o
zmianie uchwały w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
w ramach pomocy de minimis.
Przedsiębiorcy, którzy wznieśli
nowy budynek lub budowlę
bądź rozbudowali, nadbudowali lub odbudowali te już
istniejące, z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności
gospodarczej, mogą ubiegać
się o zwolnienie od podatku
od tej nieruchomości.
Uproszczone zostały wymogi
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formalne dotyczące składanego wniosku oraz zmieniono
termin na jego złożenie, który
dostosowano do roku podatkowego. Obecnie przedsiębiorca ma czas do 15 lutego
roku następującego po roku, w
którym nastąpiło oddanie do
użytkowania wybudowanego
obiektu lub wydane zostało
zawiadomienie o oddaniu do
użytkowania.
Szczegółowe zasady otrzymania zwolnienia od podatku od
nieruchomości zostały określone w omawianej uchwale,

której treść została opublikowana na stronie Urzędu (www.
olesnica.wroc.pl), w zakładce
„Prawo”.
Ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach pomocy de
minims należą do jednych
z najważniejszych elementów,
wpisujących się w strategię
Gminy, mającej na celu jej
rozwój poprzez wspieranie
nowych inwestycji.
Paulina Gieroń-Bojanowska
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Podatki lokalne w Gminie Oleśnica w 2019 roku
Informujemy, że w bieżącym
roku podatkowym - mimo
wzrostu górnych stawek podatku od nieruchomości stawki tego podatku nie uległy
zmianie i kształtują się na tym
samym poziomie co w roku
ubiegłym. Wynoszą zatem:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,83 zł
od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych
- 4,50 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,45 zł
od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z

dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. poz.1777),
i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o
przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a
w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego – 2,90 zł
od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności
gospodarczej – 20,80 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
–10,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,60 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 7,40
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości
określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
Stawka podatku rolnego zostanie w bieżącym roku podatkowym oparta o średnią
cenę skupu żyta za okres 11
kwartałów poprzedzających

kwartał poprzedzający rok
podatkowy 2019, która wynosi
54,36 zł za 1 dt i jest wyższa
w porównaniu do roku ubiegłego o 1,87 zł/dt (komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018
r.). Zatem podatek rolny za rok
podatkowy 2019 wyniesie:
1) 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy o podatku rolnym
(równowartość pieniężną 2,5
q żyta),
2) 271,80 zł od 1 ha gruntów,
o których mowa w art. 4 ust. 1
pkt 2 ustawy o podatku rolnym
(równowartość pieniężną 5 q
żyta).
Jednocześnie informujemy, że
podatek leśny w roku podatkowym 2019 oparty zostanie
na średniej cenie sprzedaży
drewna za trzy kwartały 2018
roku, która wynosi 191,98 za
1m3 i jest niższa o 5,08 zł/m3
w porównaniu do roku poprzedniego.

Ponadto stawki podatku od
środków transportowych pomimo wzrostu górnych stawek
tego podatku również nie
uległy zmianie i kształtują się
na poziomie z ubiegłego roku
(uchwała Nr XIV/84/15 Rady
Gminy Oleśnica z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych).
Zmiana godzin otwarcia
kasy Urzędu
Uprzejmie informujemy, że od
dnia 7 stycznia br. wydłużamy
czas otwarcia kasy.
Po zmianie kasa urzędu jest
czynna od wtorku do piątku
w godzinach od 8.15 do 15.00.
We wszystkie poniedziałki
kasa jest nieczynna, chyba
że terminy końcowe płatności rat podatku rolnego i od
nieruchomości oraz terminy
wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami przypadną
na poniedziałek. Wówczas
kasa będzie czynna w godzinach 8.30-14.00.
Monika Warszawska

ZAINWESTUJ W ROZWÓJ GMINY OLEŚNICA
Jeśli wskażesz aktualne miejsce zamieszkania na terenie
Gminy Oleśnica w składanej każdego roku deklaracji PIT
URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY ul. Lwowska 34-38,
tel. 71 314 90 05

To ponad 38% Twojego podatku zasili budżet
gminy Oleśnica - gminy w której mieszkasz

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na rozbudowę
infrastruktury gminnej, oświatę, sport i kulturę.

Pamiętaj, że jeżeli mieszkasz na terenie gminy Oleśnica,
powinieneś zameldować się w miejscu aktualnego pobytu.
URZĄD GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24,
Ewidencja ludności, pokój nr. 12, tel. 71 314 02 12

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (71) 314 02 00, faks (71) 314 02 04
e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl

Kurier GO
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sp smolna

Jasełka w SP w Smolnej
„Dlaczego jest święto Bożego
Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w
gwiazdy na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby uczcić miłość
Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie
ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać

do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.”
W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia uczniowie
Koła Teatralnego pod opieką
pani Doroty Ignasiak i Marii
Woźnej przygotowały JASEŁKA.

Przedstawienie przybliżyło
wszystkim okoliczności narodzin Pana Jezusa. Mogliśmy
po raz kolejny przeżyć historię Maryi i Józefa, odkryć na
nowo wydarzenia, które miały
miejsce ponad dwa tysiące
lat temu. Sceny z życia nowonarodzonego dzieciątka,
pasterzy, mędrców i aniołów
przeplatane były pastorałkami
w wykonaniu uczennic klasy 5.
To uroczyste wydarzenie sprawiło ,że wszyscy obecni poczuli atmosferę zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia.
Na zakończenie świąterczne życzenia zgromadzonym
gościom, nauczycielom oraz
uczniom i ich rodzicom złożył
Pan Dyrektor Dariusz Rzepka,
ks. Tomasz Bagiński i Radny
Gminy Oleśnica Łukasz Grzyb.
Dorota Ignasiak
MariaWoźna

Mikołaj w Smolnej
6 grudnia, to dzień wyczekiwany przez każde dziecko. Już od
rana w szkole w Smolnej panował świąteczny nastrój , bo
od pierwszej godzin lekcyjnych na korytarzach szkolnych słychać było dzwonek
i charakterystyczny głos : „Ho,
ho”. To Mikołaj wraz ze swoją
świtą: reniferem Rudolfem
i Śnieżynkami odwiedzał
dzieci w klasach i wręczał

im słodkie upominki. Nauczyciele również zostali obdarowani . Dzieci i młodzież, aby
godnie przyjąć gościa założyły najbardziej popularny
atrybut świętego – czerwone
czapki, a w podziękowaniu
za odwiedziny i podareki
uczniowie młodszych klas
śpiewali gościom kolędy.
Barbara Czech

Noc z baśnią w SP w Smolnej
Z 9 na 10 listopada uczniowie
klas IV i V mieli okazję doświadczyć niecodziennego wydarzenia: nocowania w szkole.
Tematem przewodnim były
baśnie, zatem młodzież obejrzała aż dwa filmy, jednak
przedtem atrakcjom nie było

końca. Zaraz po rozpakowaniu się dowiezione zostały
pizze (fundatorem była pani
Agnieszka Pietrzak, której
serdecznie dziękujemy!). Po
posileniu się rozpoczęły się
gry i zabawy: konkurs tworzenia mumii, gra w piłkę nożną,

swobodne zabawy
w Wesołej Szkole.
Najbardziej jednak wyczekiwaną atrakcją była zabawa
w chowanego w mroku nocy
z możliwością korzystania z
latarek. Z ogromną radością
możemy powiedzieć, że dzieciom towarzyszyło niesłabnące zaangażowanie, entuzjazm

Kurier GO

i radość. Wspólnie spędzony
czas sprzyjał integracji a forma
spędzenia czasu w murach
szkoły pozwoliła odkryć ją

na nowo jako przyjazną i kreatywną.
Aleksandra Paris
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gminne szkoły

Mikołajkowe kino
10 grudnia 2018 r. uczniowie
Szkoły Podstawowej w Smolnej wraz z wychowawcami
i opiekunami wybrali się na

wycieczkę do wrocławskiego multikina CINEMA CITY .
Klasy 1-3 obejrzały animowany film pt. GRINCH, natomiast klasy 4-8 DZIADEK DO

ORZECHÓW. Wspaniałe filmy
swoją fabułą i akcją przeniosły
oglądających w niesamowite
miejsce, które związane były z
bożonarodzeniowym okresem
świątecznym.
Po seansie filmowym grupy
uczniów zatrzymały się na
poczęstunek w restauracji Mc
Donald’s, gdzie samodzielnie
mogły zakupić swój posiłek.
Wycieczka wzbogaciła dzieci
i młodzież o nowe, ciekawe doświadczenia i sprawiła
wiele radości a zarazem była
mikołajkowym prezentem dla
społeczności szkolnej.
Agnieszka Grondowa

„To i owo na sportowo w SP w Smolnej”
W pierwszym semestrze roku
szkolnego 2018/2019 w Szkole
Podstawowej im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Smolnej
społeczność szkolna z przyjemnością uczestniczyła w
rozgrywkach sportowych nie
tylko w szkole ale również
poza nią. Reprezentacje szkol-

ne zajmowały miejsca na miarę
swoich możliwości w Gminie
Oleśnica. A oto kilka ważnych
dla szkoły osiągnięć.
1. Uczestnictwo w Festiwalu

Biegów Rodzinnych Cała Oleśnica Biega o Memoriał Bogusława Psujka. Uczennica naszej
Szkoły - Wiktoria Napieraj wraz
z ojcem zajęła II miejsce w
konkurencji „Rodzinne duety”.
2. Uczestnictwo w Rodzinnym
Turnieju Sportowo – Rekreacyjnym o Puchar Wójta Gminy

Oleśnica, który zorganizowany
był w Szkole Podstawowej
Gminy Oleśnica. W turnieju
uczestniczyły reprezentacje
sześcioosobowe z klas I – VIII.

Zdobyliśmy IV miejsce.
3. Udział w Jesiennych Biegach
Przełajowych we Wszechświętem, zorganizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica.
Dystans 400m klas IV – VI zakończył się zdobyciem dwóch
miejsc na podium:
Lena Ogrodowiak – I miejsce
Maciej Michalski – II miejsce
Kacper Trojnar i Antoni Cieślak
– IV miejsce
4. Udział w Turnieju Piłki Koszykowej Dziewcząt kl. VII – VIII(
poziom gminny) zorganizowany przez Szkołę Podstawową
im. Orła Białego w Sokołowicach.
W rozgrywkach tych zdobyliśmy II miejsce.
Skład drużyny:
Alicja Pomorska, Gzowska Emilia, Kornelia Kubicz, Dominika
Szulc, Monika Choińska, Natalia Gabor, Oliwia Siuś.

Koncert zimowy w Ligocie Małej
Dnia 20 stycznia 2019 r. (niedziela) na świetlicy wiejskiej
w Ligocie Małej odbył się
już drugi koncert zimowy.
Spotkanie umiliły występy
mieszkańców Ligoty Małej i
nie tylko. Wystąpiły dzieci i
dorośli, początkujący i profesjonalni pianiści. W koncercie
udział wzięli Anna Przewoźny,
Dominik Batog, Karol Milewicz,
Tomasz Bagulak, Maksymilian
Stryjski, Michalina Keska, Maja

Domańska, Patrycja Hawryluk
i Amelia Szymańska.
Dla uczestników koncertu
przygotowano słodkie niespodzianki. Wszystkim dziękujemy
serdecznie za przybycie i zachęcamy do zaangażowania.
Mamy nadzieję, że za rok będzie Nas jeszcze więcej i nasz
koncert zimowy stanie się
jeszcze bardziej wyjątkowy!
Rada sołecka Ligota Mała

Kurier GO

Chłopcy kl. IV – VI (poziom
gminny) zdobyli III miejsce.
Skład drużyny:
Wojciech Danik, Tomasz Langa, Wiktor Pawliczek, Maciej
Michalski, Dawid Pustelnik,

Igor Janiak, Miłosz Kiełbasa,
Gracjan Biegański, Dominik
Kryk, Oskar Gabor, Kacper
Trojnar.
Dagmara Jaworska – Drewniak
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ważne

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku
Z dniem 1 stycznia 2019 roku
weszły w życie nowe przepisy
dotyczące zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej. W efekcie zwrot jest
wyższy oraz – co jest nowością
– przysługuje producentom
rolnym hodującym bydło.
W wyniku zmian przepisów
modyfikacji uległ limit w od-

niesieniu do użytków rolnych:
został on podniesiony z 86 l
do 100 l oleju napędowego
na hektar użytków rolnych,
wobec tego, do takiej ilości
zakupionego paliwa będzie
przysługiwał zwrot akcyzy. Dodatkowo wprowadzono również możliwość ubiegania się
o zwrot akcyzy w odniesieniu
do bydła. Limit ustalony zostanie w wysokości 30- krotności
stawki podstawowej na każdą
dużą jednostkę przeliczeniową
(DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający ( co oznacza ,że w roku
2019 będą brane pod uwagę
stany średnioroczne bydła z
2018 roku). Aby móc otrzymać
zwrot podatku należy udokumentować zakup fakturami
takiej ilości paliwa. Ponadto
producenci rolni ubiegający

się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do
wniosku poza fakturami VAT
stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego (w okresie
6 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku),
zobowiązani są dołączyć także
dokument wydany przez kierownika biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujący o liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych bydła w
posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym
rok złożenia wniosku o zwrot
podatku akcyzowego. Dokument ten zostanie wydany na
wniosek producenta rolnego.
Należy zaznaczyć ,że tak jak
w roku ubiegłym roku stawka
zwrotu akcyzy w 2019 roku
wynosi 1,00 zł/l ON.
Z powyższego wynika, że w
bieżącym roku na każdy hektar

użytków rolnych będzie przysługiwało maksymalnie 100 zł
zwrotu akcyzy, a producenci
rolni hodujący bydło będą
mogli otrzymać dodatkowo
30 zł na każdą dużą jednostkę
przeliczeniową bydła.
Jednocześnie przypominamy
o zbliżającym się terminie
składania wniosków o zwrot
podatku akcyzowego tj. od
1 lutego 2019r. do 28 lutego
2019r.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać na
nowych formularzach, które
dostępne są do pobrania na
stronie internetowej Urzędu
Gminy Oleśnica oraz stacjonarnie w pokoju nr 14 Urzędu
Gminy. W razie jakichkolwiek
pytań prosimy o kontakt: Patrycja Mazur, tel. : ( 71) 314
02 14.

Kasina, Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj oraz Sekretarz
Krzysztof Skórzewski wręczyli
Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Odznaczenia wraz
z legitymacjami i kwiatami
otrzymali Państwo Marianna
i Wojciech Polka z Bystrego.
Gratulujemy wyróżnionej parze i życzymy pomyślności na
dalsze wspólne lata.
W styczniu bieżącego roku,
Wójt Gminy Oleśnica, wysłał
informację do wszystkich par,
których 50 rocznica ślubu
przypada w 2019 r., o możliwości otrzymania Medalu za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Inicjatywa ta odbywa się

od 2012 roku i ma na celu uhonorowanie par z długoletnim
stażem małżeńskim.
Przypominamy, że o odznaczenia mogą się ubiegać pary,
które wspólnie przeżyły co
najmniej 50 lat w związku
małżeńskim. Wnioski można
pobrać w Urzędzie Gminy
Oleśnica, ul. 11 Listopada 24
w pok. nr 12 (parter) lub na
stronie internetowej www.
olesnica.wroc.pl
w zakładce Druki. Szczegółowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu
71 314 02 12.

Patrycja Mazur

gminny żłobek

Witaj Mikołaju
„Biegnij do nas, Styczniu
I nie zwalniaj kroku.
Już czas na karnawał!
Witaj , Nowy Roku”
Cieszymy się , że możemy się
spotkać w Nowym 2019 Roku.
Rozpoczęliśmy czas karnawału
– zabawy , tańców i śmiechu.
Nasze Maluchy będą się bawić
na balu karnawałowym w strojach przygotowanych przez
Rodziców. Styczeń to również

Dzień Babci i Dziadka. 2019 rok
będzie rokiem kiedy nasze Maluszki pierwszy raz wystąpią
przed publicznością- swoimi
Babciami i Dziadkami.
W tak wesołym nastroju , Dzieci ,Dyrektor, Opiekunki oraz
pozostali pracownicy Żłobka
Gminnego życzą wszystkim
szczęśliwego Nowego Roku.
Daria Krzesińska – Cichy
Ewa Kosińska
Maria Paszkowska

urząd

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Dnia 17 stycznia 2019 r., pod-

czas Sesji Rady Gminy Oleśnica,

Wójt Gminy Oleśnica Marcin
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Paulina Gieroń-Bojanowska
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Chcesz zadzwonić do swojego sołtysa?
Tutaj znajdziesz do niego numer
Aktualna lista :
Bogusławice
Domal Tomasz
531 693 689
Boguszyce Wieś
Bodo Jadwiga
71 314 02 44
535 878 258
Boguszyce Osiedle
Wichtowska Elżbieta
508 259 998
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
506 910 897
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
511 987 921
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
781 294 877
Wyszogród
Zadka Sławomir
535 878 189
Zarzysko
Szymański Andrzej
71 314 02 69
535 878 170

ważne informacje

Kto może zagłosować
w wyborach sołtysa?
W terminie od 11 do 22 lutego 2019 r. odbędą się wybory sołtysów w miejscowościach z terenu gminy
Oleśnica. Aby zagłosować
w wyborach należy być
ujętym w stałym rejestrze
wyborców.
W stałym rejestrze wyborców ujmowani są mieszkańcy zameldowani na
pobyt stały na terenie gminy. Osoby, które nie mogą
się obecnie zameldować
w miejscowości, w której
mieszkają, a chcą wziąć
udział w wyborach mogą
wpisać się do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej
sprawie w Urzędzie Gminy
Oleśnica (pok. nr 12) pisemny wniosek. Do wniosku
dołącza się:
• kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego
tożsamość wnioskodawcy,
• pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje
swoje obywatelstwo i adres
stałego zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz (jedynie

Przydatne informacje:
Urząd Gminy Oleśnica / UGO
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
mail:urzad@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl
Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 10.00 - 17.00
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kunaj
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 15.30 - 17.00
Sekretarz Gminy
Krzysztof Skórzewski
tel. 71/314-02-06
Sekretariat:
tel. 71/314-02-00
tel. 71/314-02-01
fax. 71/314-02-04
Referat Spraw Obywatelskich
Kierownik: Paulina
Gieroń - Bojanowska
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

do wglądu) dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania danej osoby pod
wskazanym adresem, np. jakikolwiek imienny rachunek
otrzymywany na ten adres.
Powyższe należy dokonać
najpóźniej na 3 dni przed
planowaną datą wyborów, z uwagi na to, że Wójt,
w terminie 3 dni od dnia
wniesienia wniosku, wydaje decyzję o wpisaniu lub
o odmowie wpisania do
rejestru wyborców. Wójt
przed wydaniem decyzji
jest obowiązany sprawdzić,
czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru
wyborców spełnia warunki
stałego zamieszkania na
obszarze danej gminy.
Każdy mieszkaniec może
sprawdzić, czy figuruje
w rejestrze wyborców w
siedzibie Urzędu, w pok.
nr 12. Spis wyborców jest
udostępniany na pisemny
wniosek wyborcy.

Referat Budownictwa i
Infrastruktury
Kierownik: Paweł Łobacz
tel. 71/314-02-13
tel. 71/314-02-15
tel. 71/314-02-17
Referat Rolnictwa, Nieruchomości i 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. / GPK
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 / GOPS
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

Paulina Gieroń-Bojanowska

@ 2018 Kurier Gminy Oleśnica nakład - 4650 egzemplarzy
wydawca: Urząd Gminy Oleśnica skład oraz druk: AXEN Group II
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Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica / GOK
Ligota Polska 3a
56-400 Oleśnica
tel./fax. 71-314-02-38
czynny w godz. 8.00 - 16.00
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sport w gminie

Halowe mistrzostwa o „Puchar Wójta” gminy Oleśnica
W miniony weekend przeprowadzono zawody kończące tegoroczne zmagania sportowe
w gminie Oleśnica. Rozegrano
turnieje „Świątecznego Karpia”
w halowej piłce nożnej seniorów oraz rywalizację siatkarską
drużyn damskich i męskich.
Pierwsze do rywalizacji przystąpiły drużyny halowej piłki
nożnej z gminy Oleśnica. W
turnieju wystartowało 12 reprezentacji, które swoje zmagania rozpoczęły w meczach
grupowych, rozgrywanych
systemem „każdy z każdym”.

reprezentanci Nieciszowa, a
miejsce trzecie wywalczyła
drużyna z Nowoszyc.Zwycięzcy nagrodzeni zostali pamiątkowymi pucharami, a nad
prawidłowym przebiegiem
rozgrywek czuwali sędziowie
Aleksander Chrzanowski oraz
Mieczysław Głowaczewski.
Niedziela w gminnej sali sportowej w Oleśnicy zdominowana została przez turnieje
w piłce siatkowej kobiet i
mężczyzn.
W świątecznej rywalizacji kobiet wystartowało 5 drużyny

wywalczyła drużyna pań z
Oleśnicy, a miejsce czwarte
zajęła drużyna Sokołowic, piąte miejsce przypadło drużynie
ze Świerznej. Na zakończenie
turnieju wręczono specjalne
podziękowania dla pana Tadeusza Andreasika za wkład w
rozwój kultury i sportu w gminie Oleśnica. Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami. Nad
prawidłowym przebiegiem
rozgrywek czuwali sędziowie
Aleksander Chrzanowski oraz
Jan Barański.

Mecze półfinałowe wygrały
drużyny Tarpany Ostrzeszów
oraz Kwadrat Błażeja, pokonując w setach 2:0 drużyny

nagrodzone pamiątkowymi
pucharami, a nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek
czuwali sędziowie Marek Ma-

Zacięte i widowiskowe zmagania w grupach wygrały drużyny Gręboszyc, Wyszogrodu,
Nieciszowa oraz Nowoszyc.
W emocjonującej rywalizacji
finałowej najlepszą drużyną
okazała się reprezentacja Wyszogrodu, która do zwycięstwa
doszła nie ponosząc żadnej
porażki. Tuż za nimi na miejscu
drugim zakończyli rozgrywki

z Cieśli, Nieciszowa, Oleśnicy,
Sokołowic oraz z Świerznej.
Zawody pomiędzy żeńskimi
drużynami stały na wysokim i wyrównanym poziomie.
Najlepszą drużyną okazała
się reprezentacja Nieciszowa
wygrywając wszystkie swoje
mecze, w finale pokonując
reprezentację Cieśli wynikiem
2:1. Trzecie miejsce na podium

Kolejne emocje sportowe
czekały podczas turnieju mężczyzn, w którym wystartowało
9 drużyn. Rozpoczeły one
rywalizacę od rozgrywek grupowych. Z emocjonujących i
wyrównanych meczy grupowych do finałowych zmagań
awansowały drużyny Kwadrat
Błażeja, Tarpany Ostrzeszów,
Gręboszyce oraz Poniatowice.

Gręboszyc i Poniatowic. Mecz
o trzecie miejsce rozstrzygnęli
na swoją korzyść reprezentanci Poniatowic pokonując 2:1 w
setach drużynę Gręboszyc.
W wyrównanej rywalizacji
o pierwsze miejsce lepsza
okazała się reprezentacja Kwadrat Błażeja pokonując Tarpany Ostrzeszów 2:0 w setach.
Zwycięskie drużyny zostały

ciejowski oraz Jan Wolan.
Dział Sportu i Rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica
składa wszystkim sportowcom
najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożonarodzeniowych oraz Szczęśliwego
Nowego Roku.
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Artur Koziara

