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Pierwsza to przystąpienie przez 
samorząd do wrocławskiej spółki. 

Gmina objęła tysiąc 
udziałów

31 marca tego roku 
Rada Gminy Oleśnica 
wyraziła zgodę na przy-
stąpienie Gminy Ole-
śnica do spółki Agencja 
Rozwoju Aglomerac ji 
Wrocławskiej S.A. Po 
dopełnieniu koniecz-
nych formalności (m.in. złożeniu 
oświadczenia wójta o objęciu w 
imieniu Gminy akcji oraz wypeł-
nieniu wniosku o wpis do rejestru 
akcjonariuszy, prowadzonego 
przez Dom Maklerski Navigator 
S.A.) 5 sierpnia Gmina Oleśnica 
ofi cjalnie stała się akcjonariuszem 
spółki z prawem głosu na walnym 
zgromadzeniu. Gmina Oleśnica 
objęła w podwyższonym kapitale 
zakładowym Agencji akcje w ilo-
ści 1.000 sztuk o wartości nomi-
nalnej 1 zł każda, dołączając do 32 
samorządów z terenu Aglomeracji 
Wrocławskiej, będących współ-
właścicielem ARAW.

Agencja Rozwoju Aglomera-
cji Wrocławskiej to utworzona 
w 2005 r. spółka, której właści-
cielami są Gmina Wrocław i 32 
samorządy gminne z terenu 
aglomeracji. Spółka zajmuje się 
promocją gospodarczą oraz ak-
tywnie pozyskuje i obsługuje in-
westorów zagranicznych, m.in. 
szukając terenów pod działalność 
gospodarczą w gronie akcjona-
riuszy, rozwija środowisko biz-
nesowe i startupowe dla swoich 
akcjonariuszy, realizuje projekty 
z dofinansowaniem zewnętrz-
nym nakierowane na wspiera-
nie szkolnictwa zawodowego, 
promocję akademicką i wdraża-

nie rozwiązań usprawniających 
funkcjonowanie samorządów. 
ARAW wspiera także współpracę 
pomiędzy samorządami, prowa-
dząc projekty edukacyjne, pro-

mocyjne, czy infrastruk-
turalne, a także realizując 
działania informacyjne 
dla mieszkańców oraz 
wszystkich korzystają-
cych z Wrocławia i okolic 
jako miejsca pracy, stu-
diowania, zamieszkania, 

czy spędzania wolnego czasu. 
Wreszcie spółka kreuje i rozwija 
wiele rozpoznawalnych marek, ta-
kich jak Invest in Wroclaw, Study 
in Wroclaw, Wroclaw.pl, Startup 
Wroclaw, Visit Wroclaw czy Made 
in Wroclaw.

Działania ARAW skupiają się 
wokół wielu obszarów funkcjo-
nowania Wrocławia i okolicznych 
gmin, przyczyniając się do zacie-
śniania współpracy i budowania 
silnej pozycji gospodarczej i wize-
runku Aglomeracji Wrocławskiej.

Złóż wniosek o dodatek 
węglowy

 Druga istotna dla wielu miesz-
kańców informacja dotyczy wnio-
sków o wypłatę dodatku węglo-
wego.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Oleśnicy informuje, że 
od 12 sierpnia 2022 r. obowiązują 
przepisy ustawy o dodatku węglo-
wym. Stanowi on kluczowy ele-
ment rządowej tarczy antyinfl acyj-
nej, który ma zniwelować rosnące 
ceny węgla.

Komu przysługuje?
Dodatek węglowy przysługuje 

osobie w gospodarstwie domo-
wym, w przypadku gdy głównym 
źródłem ogrzewania gospodar-

stwa domowego jest kocioł na pa-
liwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe, 
zasilane paliwami stałymi, wpi-
sane lub zgłoszone do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, 
o której mowa w art. 27a ust. 1 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz o centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe, o 
którym mowa powyżej, rozumie 
się:

- osobę fizyczną samotnie za-
mieszkującą i gospodarującą (go-
spodarstwo domowe jednoosobo-
we) albo

- osobę fi zyczną oraz osoby z nią 
spokrewnione lub niespokrew-
nione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie z nią zamiesz-

kujące i gospodarujące (gospodar-
stwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się 
węgiel kamienny, brykiet lub pelet, 
zawierające co najmniej 85% węgla 
kamiennego.

Gdzie złożyć wniosek?
Mieszkańcy Gminy Oleśnica 

składają wniosek o wypłatę do-
datku węglowego w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Oleśnicy (ul. Wojska Polskiego 78, 
Oleśnica). Wniosek należy złożyć 
w terminie od 17.08 do 30.11.2022 
r. w formie papierowej lub elektro-
nicznie za pośrednictwem Elek-
tronicznej Platformy Usług Admi-
nistracji Publicznej ePUAP – wzór 
wniosku do pobrania znajduje się 
na stronie olesnica.wroc.pl w za-
kładce „Ważne ogłoszenia”. Wnio-
ski o wypłatę dodatku węglowego 
złożone po dniu 30 listopada 2022 
r. pozostawia się bez rozpoznania.

Kiedy wypłaty?

Dodatek węglowy dla go-
spodarstwa domowego wynosi 
3.000 złotych. Na wskazany we 
wniosku o wypłatę dodatku wę-
glowego adres mailowy zostanie 
wysłana informacja o przyznaniu 
dodatku węglowego (przyznanie 
dodatku nie wymaga wydania 
decyzji).

Dodatek węglowy wypłaca się 
w terminie do miesiąca od dnia 
złożenia wniosku o jego wypłatę 
na wskazany we wniosku rachu-
nek płatniczy.

W celu uzyskania szczegóło-
wych informacji zapraszamy do 
kontaktu z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Oleśnicy, 
pokój nr 3, w godzinach pracy 
ośrodka, tj. poniedziałek, wto-
rek, czwartek, piątek 7 - 15, środa 
7 - 17, telefonicznie pod numerem 
71/715-68-88, 530-061-671.

Gmina w Aglomeracji. 
Dodatek węglowy w GOPS

Dzisiaj w „Pa-
noramie Gminy 
Oleśnica” dwie 
ważne informa-

cje dla miesz-
kańców. 

Ile kosztowało święto gminy? 

DOBROSZYCE  Jak dowiedziała się Panorama, planowany koszt 
Dni Dobroszyc miał wynieść około 224.000 złotych. „Od kosztów tych 
należy odjąć kwotę 36.000, które na organizację Dni pozyskaliśmy 
od sponsorów oraz fi rmy, która prowadziła handel i gastronomię na 
terenie imprezy (stan na 12 sierpnia)” - poinformowało Centrum Kultury 
w Dobroszycach.  (ror) 

Na pierwszy rzut oka wyglądało 
groźnie. Jednak nikt nie uskar-
żał się na obrażenia czy dolegli-
wości.

Rankiem 22 sierpnia samochód 
osobowy wyleciał z drogi krajowej 
nr 25, przy zjeździe w kierunku 
Brzezinki. Do akcji ratowniczej wy-

ruszyły Jednostka Ratowniczo-Ga-
śnicza Państwowej Straży Pożarnej 
w Oleśnicy, Ochotnicza Straż Pożar-
na w Sokołowicach, Pogotowie Ra-
tunkowe w Sycowie, Policja i przed-
stawiciel zarządcy drogi GDDKiA. 
Jak informuje sokołowicka OSP, w 
zdarzeniu brał udział jeden pojazd, 
który znajdował się poza drogą, 
na dachu. Osoby podróżujące sa-
mochodem ewakuowały się przed 
przybyciem pomocy i nie uskarżały 
się na żadne dolegliwości. Działania 
strażaków skupiły się na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia, uprząt-
nięciu jezdni, postawieniu samo-
chodu na koła oraz oznakowaniu 
go przy użyciu taśmy ostrzegawczej 
celem uniknięcia  ponownych zgło-
szeń o wypadku. 

Po około godzinie działania zo-
stały zakończone. Osoby uczestni-
czące w zdarzeniu odmówiły badań 
medycznych pod kątem ewentual-
nych odniesionych urazów.  (kad)
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Czy prędkość była za duża?

CODZIENNIE NOWE INFORMACJE
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