
1G£OS TYCZYNA     8/2009



2 G£OS TYCZYNA     8/2009



3G£OS TYCZYNA     8/2009

A K T U A L N O Œ C I

28 kwietnia br. odbêdzie siê sesja
Rady Miejskiej w Tyczynie. Radni po-
dejm¹ uchwa³y w sprawach:
> rozpatrzenia sprawozdania z wyko-
nania bud¿etu gminy Tyczyn za 2008 r.,
> absolutorium dla Burmistrza Tyczy-
na za 2008 r.,
> uchwalenia regulaminu okreœlaj¹ce-
go wysokoœæ stawek i szczegó³owe wa-
runki przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego, szczegó³owe
warunki obliczania i wyp³acania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraŸnych zastêpstw, wysokoœæ
i warunki wyp³acania nagród ze specjal-
nego funduszu na nagrody za osi¹gniê-
cia dydaktyczno-wychowawcze na-
uczycieli, wysokoœæ wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli sta¿ystów, a tak¿e wy-
sokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyzna-
wania i wyp³acania nauczycielskiego do-
datku mieszkaniowego w Gminie Tyczyn,
> zmiany Planu Odnowy Miejscowo-
œci Borek Stary na lata 2008-2015,
> zmiany Uchwa³y z dnia 20 marca 2009
r., dotycz¹cej zmian bud¿etu gminy na
2009 r.,
> udzielenia pomocy finansowej i za-
bezpieczenia œrodków finansowych
z bud¿etu gminy Zwi¹zkowi Komunal-
nemu „Wis³ok” na realizacjê programu
„Partnerska sieæ dla zrównowa¿onego
rozwoju gmin dorzecza rzeki Wis³ok”,
> zabezpieczenia w bud¿ecie gminy
œrodków finansowych na realizacjê pro-
gramu „Partnerska sieæ dla zrównowa¿o-
nego rozwoju gmin dorzecza rzeki
Wis³ok”,
> zmiany bud¿etu gminy Tyczyn na
2009 r.,
> zmiany Uchwa³y XXVI/156/08 z dnia
14 listopada 2008 r. dot. okreœlenia spo-
sobu poboru podatku od nieruchomoœci,
podatku rolnego i leœnego oraz wyzna-
czenia inkasentów i ustalenia wynagro-
dzenia za inkaso,
> zmiany Uchwa³y Nr XXXII/203/09
z dnia 18 lutego 2009 r. dot. zatwierdze-
nia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2009 r.,
> nieodp³atnego przekazania na ma-
j¹tek Gminy Miasto Rzeszów mienia
komunalnego Gminy Tyczyn.
> wyra¿enia zgody na ustanowienie
s³u¿ebnoœci gruntowej,
> przeznaczenia do sprzeda¿y mienia
komunalnego.

Sesja
Rady Miejskiej

Wiwat Maj, Trzeci Maj

Burmistrz Tyczyna
zaprasza do udzia³u

w gminnych uroczystoœciach
z okazji

218-tej rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3-Maja

które odbêd¹ siê 3 maja br. (niedziela)

Nie ma miejsca dla dwóch prze-
woŸników

„8” czy „126”?
Mo¿liwoœæ przed³u¿enia przez

MPK linii nr „8” do Rynku w Tyczynie,
budzi zainteresowanie zarówno wœród
mieszkañców, jak i dotychczasowego
przewoŸnika. W oficjalnym piœmie skie-
rowanym do Burmistrza Tyczyna, „Pry-
watna Komunikacja Samochodowa,
Przewóz Osób”, Kazimierz Szostek,
Alfred Szostek, Ryszard Szostek ze
Straszydla, przedstawi³a swoje stanowi-
sko. Oto treœæ tego pisma.

W zwi¹zku z uchwa³¹ podjêt¹
dnia 31 marca 2009 r. przez Radê Miasta
Rzeszowa o przed³u¿eniu linii nr „8” ob-
s³ugiwanej przez MPK Rzeszów do Ryn-

                        Ci¹g dalszy na stronie 9

                        Ci¹g dalszy na stronie 9

Urz¹d Miejski w Tyczynie, jako
jeden z 10 urzêdów w Polsce, uzyska³
100% dofinansowania na informatyza-
cjê oraz wprowadzenie us³ug publicz-
nych on-line. Mamy na to 341.600 z³.
Wdro¿enie projektu ju¿ siê rozpocze-
³o, a jego pe³ne ukoñczenie nast¹pi
31 sierpnia 2009 r.

W ramach organizowanego  przez
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych kon-
kursu na  dofinansowanie projektu infor-
matycznego wspieraj¹cego rozwój spo-
³eczeñstwa informacyjnego Gmina Ty-
czyn znalaz³a siê wœród 10 wybranych
projektów (ze 160 z³o¿onych), które
otrzyma³y 100% dofinansowanie na in-

Elektroniczny Urz¹d

Program obchodów:
godz. 9.00
- Msza œw. w intencji Ojczyzny
w koœciele parafialnym w Tyczynie,
- z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem
Czynu Patriotycznego oraz Tablic¹ upa-
miêtniaj¹c¹ Konstytucjê z 1791 r.

godz.  10.00
Program artystyczny w wykonaniu:
- przedszkolaków z Tyczyna,
- uczniów Szko³y Podstawowej
 z Matysówki,
- m³odzie¿owej grupy teatralnej
z Borku Starego.

Sala widowiskowa Miejsko-
Gminnego Oœrodka Kultury w Tyczynie.

formatyzacjê Urzêdu Miejskiego oraz
wprowadzenie us³ug publicznych on-
line.

Mieszkañcy Gminy dziêki uzy-
skanym œrodkom, bêd¹ mogli korzystaæ
z us³ug publicznych za poœrednictwem
Internetu, równie¿ z wykorzystaniem
podpisu elektronicznego.

Realizacja projektu wp³ynie na
poprawê jakoœci obs³ugi petenta, zwiêk-
szenie atrakcyjnoœci inwestycyjnej i tu-
rystycznej gminy, wsparcie konkurencyj-
noœci podmiotów gospodarczych z tere-
nu gminy oraz pozwoli na pozyskanie
nowych inwestorów.

Jednak g³ównym celem jaki
zostanie osi¹gniêty bêdzie poprawa

ku w Tyczynie, mówi¹c¹, ¿e linia ta bê-
dzie funkcjonowaæ bez ¿adnych zobo-
wi¹zañ finansowych wobec Urzêdu
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3 kwietnia br. w naszym gimna-
zjum otwarta zosta³a VII wystawa z cy-
klu „Tyczyn dawniej i dziœ”, pod has³em
- „Œwiat dziecka 100 lat temu”.

Celem przygotowanej wystawy
jest pog³êbienie wiedzy o kulturze i hi-
storii naszego regionu.

17 marca br. uczniowie klasy IIb i IIIb ze Szko³y Pod-
stawowej z Budziwoja pod opiek¹ swoich wychowawczyñ
uczestniczyli w wycieczce do Rzeszowa. Mieli okazjê ogl¹daæ
unikaln¹ kolekcjê sk³adaj¹c¹ siê z oko³o 2,5 tysi¹ca przedmio-
tów zwi¹zanych z dobranockami. By³y to zabawki, stare pla-
katy, ksi¹¿ki, p³yty winylowe, oryginalne folie z kadrami fil-
mów animowanych, produkty spo¿ywcze i wiele innych eks-
ponatów. Dzieci „spotka³y siê” z Misiem Uszatkiem, Bolkiem
i Lolkiem, Jackiem i Agatk¹ oraz z innymi postaciami z bajek.

Wszystko to by³o mo¿liwe dziêki wizycie w Muzeum
Dobranocek, które mieœci siê w Rzeszowie przy ul. S³owac-
kiego 8. Przedmioty tam ogl¹dane to miêdzy innymi osobiste
pami¹tki z dzieciñstwa autora zbioru - pana Wojciecha Jamy.
Du¿e zainteresowanie wœród uczniów wzbudzi³ sposób odtwa-
rzania starych p³yt na adapterze „Bambino”. Dzieci
z ogromnym zaciekawieniem ogl¹da³y zgromadzone eksponaty.

Tyczyn

Nowinki
z Gimnazjum

                         Danuta Koziñska

Zwiedzamy i poznajemy

          W tym dniu
uczniowie odwiedzi-
li tak¿e Rozg³oœniê
Radia Rzeszów. Za-
poznali siê z charak-
terem pracy w po-
szczególnych stu-
diach. „Na ¿ywo”
obserwowali nada-
wanie wiadomoœci.

                          Ewa Morlak, Agnieszka Janowska

Na wystawie pokazujemy odcho-
dz¹ce w zapomnienie przedmioty co-
dziennego u¿ytku oraz przybli¿amy dzie-
ciñstwo naszych babæ i dziadków.

Wystawa zawiera oko³o 60 eks-
ponatów i podzielona jest na trzy tema-
tyczne dzia³y: „Nauka”, „Moja sypialnia”
 i „Tu siê bawiê”.

Najwiêcej eksponatów zgroma-
dzi³y klasy IIIe i IIe.

Wystawa zosta³a wykonana przez
uczennice: Monikê Fogt, Paulinê Lu-

bas, Dagmarê Fornal, Nataliê Drew-
niak, Elwirê Klimasz, Angelikê Miœ
i Ewelinê Czenczek pod kierunkiem
opiekuna mgr Danuty Koziñskiej.

Wystawê mo¿na zwiedzaæ w go-
dzinach pracy biblioteki szkolnej.

Sami wcielali siê w role prezenterów radiowych, czytali ró¿ne
teksty, które by³y nagrywane i odtwarzane. Dowiedzieli siê
w jaki sposób odbywa siê nagrywanie audycji. Du¿e wra¿enie
zrobi³a na nich liczba zgromadzonych p³yt z utworami muzycz-
nymi i sposób ich archiwizowania.

Podczas tego wyjazdu uczniowie zwiedzali, ogl¹dali,
poznawali, zadawali pytania, uczyli siê, a jednoczeœnie dobrze
siê bawili.
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zdj

Problem nadwagi i oty³oœci jest coraz bardziej powszech-
ny. Wed³ug najnowszych badañ, w Polsce z nadwag¹ lub oty-
³ych jest a¿ 57,5 % kobiet i 45,4 % mê¿czyzn.

Oty³oœæ powstaje wówczas, gdy dostarczamy organi-
zmowi wiêcej energii ni¿ jej potrzebuje do prawid³owego funk-
cjonowania. Najbardziej widoczn¹ oznak¹ tycia jest gromadze-
nie siê tkanki t³uszczowej.

Wspó³czesna bariatria, czyli dzia³ medycyny, który zaj-
muje siê leczeniem oty³oœci, zwraca uwagê, ¿e jest to schorze-
nie z³o¿one. Jego przyczyn¹ mog¹ byæ czynniki hormonalne
lub metaboliczne, jednak najwa¿niejsze s¹: niew³aœciwe od¿y-
wianie i zbyt ma³a aktywnoœæ ruchowa.

SP Budziwój

Oty³oœæ - problem XXI w.

nadto lepiej spo¿ytkowaæ nadmiar energii dziecka na sport ni¿
na inne niepo¿¹dane dzia³ania. Dzieci, uprawiaj¹c sport, ucz¹
siê pokonywania w³asnego zmêczenia, bólu, a tak¿e wypraco-
wuj¹ prawid³owe zachowania spo³eczne: umiejêtnoœæ wspó³-
pracy z innymi, lojalnoœæ, zaufanie i odpowiedzialnoœæ.

Du¿a grupa uczniów bierze udzia³ w zajêciach tañca to-
warzyskiego i ludowego. Taniec rozwija wszystkie partie miê-
œni, dziêki czemu sylwetka staje siê sprê¿ysta, zgrabna
i wyprostowana. Taniec jest form¹ aktywnoœci, w której rytm
i ruch pomagaj¹ uzyskaæ harmoniê cia³a i umys³u, u³atwiaj¹ po-
znanie siebie i swoich emocji, a tak¿e porozumienie z innymi.

Nabyte umiejêtnoœci uczniowie mogli zaprezentowaæ
ca³ej spo³ecznoœci szkolnej podczas IX Szkolnego Tygodnia
Zdrowia zorganizowanego w dniach od 9 do 13 marca br.
A oto szczegó³owy harmonogram:
Poniedzia³ek:
   „Jem Kolorowo i prowadzê zdrowy styl ¿ycia”
> Konkurs dla uczniów z klas Va i Vb;
Wtorek:
   „By sprawnym i zdrowym byæ”
> Prezentacja ciekawostek o zdrowym od¿ywianiu
   - uczniowie z klasy IVb;
> Taniec nowoczesny i towarzyski w wykonaniu uczniów
    z klasy IIIb;
> Pokaz sztuk walki - grupa uczniów z klas I - III;
Œroda:
  „Wszelki ruch to wa¿na sprawa”
> Æwiczenia gimnastyczne i rymowanki o ruchu w wykonaniu
   dzieci z oddzia³u przedszkolnego „0”a;
> Wyjazd na basen dla uczniów z klas IV - VI;
> Turniej pi³ki no¿nej;
Czwartek:
  „Ruch w sztuce, muzyce, poezji”
> Pokaz tañców ludowych w wykonaniu uczniów z klasy Ia;
> Recytacja wierszy i rymowanek przygotowana przez uczniów
   z klasy IIIa;
> Wystawa plakatów o zdrowym trybie ¿ycia wykonanych przez
  uczniów klas I - III;
Pi¹tek:
  „Dieta dla m³odego sportowca”
> Prezentacja napojów i sa³atek przygotowana przez uczniów
   z  klasy IVa.

Szybkie tempo ¿ycia utrudnia regularne spo¿ywanie
posi³ków. Zamiast zdrowych, naturalnych produktów jemy
¿ywnoœæ przetworzon¹, pozbawion¹ witamin i b³onnika. Nad-
mierna masa cia³a to tak¿e efekt sposobu od¿ywiania w dzie-
ciñstwie, który decyduje o iloœci komórek w tkance t³uszczo-
wej. Bardzo czêsto jest tak, ¿e matka, s³ysz¹c p³acz dziecka,
podaje mu jedzenie. W doros³ym ¿yciu zachowujemy siê po-
dobnie, jedzenie jest lekiem na ca³e z³o - poprawia nastrój, gdy
dopada nas smutek, nuda, z³oœæ czy stres. Sk³onnoœæ do oty³o-
œci dotyczy czêsto ca³ych rodzin, st¹d wiadomo, ¿e istniej¹ pre-
dyspozycje genetyczne do tycia. U 70 % oty³ych osób przynaj-
mniej jedno z rodziców cierpia³o na tê chorobê.

Nadmiar kilogramów to problem nie tylko estetyczny,
ale te¿ przyczyna wielu powik³añ zdrowotnych takich jak: cu-
krzyca, nadciœnienie, zawa³ serca, choroby zwyrodnieniowe
stawów, ¿ylaki, nowotwory.

Maj¹c na uwadze powy¿sze zagadnienia, zespó³ ds. pro-
mocji zdrowia w SP w Budziwoju, we wspó³pracy z nauczy-
cielami i Rad¹ Rodziców podejmuje dzia³ania, których celem
jest uœwiadomienie uczniom i rodzicom powagi problemu.
Chcemy wyposa¿yæ naszych uczniów w podstawow¹ wiedzê
prozdrowotn¹ i wskazaæ, jak postêpowaæ, aby byæ zdrowym,
zadowolonym z ¿ycia cz³owiekiem.

Rozbudzanie zainteresowañ sportowych odbywa siê
podczas zajêæ pozalekcyjnych. Najbardziej popularne formy
to m.in. gra w tenisa sto³owego, pi³kê no¿n¹, treningi sztuk
walki. Uœwiadamiamy rodzicom, ¿e ruch jest bodŸcem, bez któ-
rego rozwój fizyczny nie bêdzie przebiega³ prawid³owo. Po-

Gimnastyka w rytm wierszyka - pokaz æwiczeñ w wykonaniu dzieci
z oddzia³u przedszkolnego

Chwila koncentracji przed pokazem sztuki samoobrony w wykona-
niu najm³odszych uczestników treningów sztuk walki

                                                          Józefa Ataman
                              szkolny koordynator ds. promocji zdrowia
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SP Budziwój

W marcu br. w Szkole Podstawowej w Budziwoju odby³
siê szkolny etap VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mi-
syjnego „Mój Szkolny Kolega z Misji”.

Wziêli w nim udzia³ uczniowie z kl. III i kl. IV, którzy

„Mój Szkolny Kolega z Misji”

                                  Opiekun PDMD w Budziwoju

Papie¿ Jan Pawe³ II to Œwiêty i Wielki Polak, o którym
nie chcemy zapomnieæ i na zawsze mieæ w naszych sercach.
Z okazji 4 rocznicy œmierci Ojca Œwiêtego w Szkole Podsta-
wowej w Budziwoju przygotowano 6 kwietnia uroczysty apel

IV rocznica œmierci Papie¿a
Jana Paw³a II

                              Renata RzeŸnik, Iwona WoŸniak

„Wielkanoc, Wielkanoc, œwiat  z zimy siê obudzi³,

te œwiêta to pami¹tka, ¿e Chrystus zbawi³ ludzi,

to radoœæ w wielu domach, na wielu kontynentach,

Wielkanoc to radosne i bardzo piêkne œwiêta”.

S³owa piosenki, któr¹ œpiewali uczniowie w czasie ape-
lu wielkanocnego w pe³ni wyra¿a³y radosn¹ atmosferê Wiel-
kanocy. W Szkole Podstwowej w Budziwoju tak radoœnie, wio-

Wielkanoc

                                                        Renata RzeŸnik

w swoich pracach
przedstawili ¿ycie ludzi
w krajach misyjnych,
troskê o ¿ycie, a tak¿e
rówieœników z dalekich
krajów œwiata.

I miejsce zajê³y:
Katarzyna Wac³awek
z kl. IVa oraz Justyna
Bomba z kl. IIIa, któ-
rych prace zosta³y wy-
s³ane na konkurs ogól-
nopolski. II miejsce za-
jê³a Weronika Paœko
z kl. IIIa, zaœ III miejsce
otrzyma³a Karolina Homik z kl. IIIb. Wszyscy zwyciêzcy oraz
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody.

papieski. Nauczyciele i uczniowie z zainteresowaniem s³ucha-
li wspomnieñ o ¿yciu Papie¿a, Jego nauczaniu, drogi, któr¹
przemierza³ Polak Pielgrzym na ziemi, która wyznaczy³a nowe
oblicze œwiata. Apel papieski przygotowali harcerze, zuchy
i uczniowie z kl. IIIa, IVb i VIa pod kierunkiem p. Iwony WoŸ-
niak i p. Renaty RzeŸnik. Szczególnym wyrazem pamiêci, sza-
cunku oraz obecnoœci Jana Paw³a II w czasie trwania apelu
by³y slajdy ze zdjêciami przedstawiaj¹cymi Jego ¿ycie, zapa-
lony znicz oraz sk³adane przez dzieci kwiaty.

sennie i dyngusowo zrobi³o siê 8 kwietnia. Uczniowie kl IIIa
i IIIb oraz kl. IVa pod opiek¹ p. Renaty RzeŸnik oraz
p. Józefy Ataman przygotowali i przedstawili program wio-
senno-wielkanocny. Babki wielkanocne, zaj¹czek, jajka, które
w obawie przed kotem zmieni³y siê w pisanki, bazie, ch³opcy
i dziewczynki swoimi odgrywanymi rolami, bardzo ³adnie œpie-
wanymi piosenkami wprowadzili ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹
w czas wielkanocny.

Nie zabrak³o te¿ œmigusa-dyngusa, który nie tylko do-
kazywa³ ale i pozwoli³ oblaæ dzieci na sali, nawet z pe³nego
wiaderka. Na zakoñczenie apelu omówiono najwa¿niejsze tre-
œci symboli wielkanocnych oraz z³o¿ono ¿yczenia œwi¹teczne.

Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szko³y zgodnie
ze szkoln¹ tradycj¹ otrzymali upominki - w tym roku by³y to
kartki wielkanocne.

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Tyczynie,
UKS „Flimero” przy Szkole Podstawowej

w Tyczynie
i Gimnazjum Publiczne w Tyczynie

serdecznie zapraszaj¹ na

CHEERLEADERS
SHOW

III Otwarte Mistrzostwa
       Zespo³ów Cheerleaders

         Województwa Podkarpackiego

26 kwietnia (niedziela) godz. 15.30
sala widowiskowo-sportowa przy Gimna-
zjum Publicznym w Tyczynie
Patronat: Burmistrz Tyczyna, Starosta Rze-
szowski
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Wieœci z ZHP

„Nasi” znów wypadli
œpiewaj¹co!

W sobotê 4 kwietnia w Domu Ludowym w Budziwoju
odby³ siê Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej,
który wy³oni³ zwyciêzców w nastêpuj¹cych kategoriach:
> Zuchy: 21 Gromada Zuchowa „Ekoludki” z Budziwoja,
> Harcerze m³odsi: 251 Dru¿yna Harcerska im. Andrzeja Ma³-

                    Katarzyna Wilk - opiekun 48 DH „Jerzyki”

             Iwona WoŸniak - dru¿ynowa 21 GZ „Ekoludki”

Zuchy odbieraja nagrody

26 marca br. w Szkole Podstawowej w Matysówce odby³
siê II Gminny Turniej Wiedzy dla uczniów klas I - III. W tur-
nieju uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkó³ naszej
gminy. Szko³a nasza goœci³a 27 laureatów wybranych w elimi-
nacjach szkolnych.

SP Matysówka

II Gminny Turniej Wiedzy

Przygotowane testy sprawdza³y wiedzê i umiejêtnoœci
dzieci z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i œro-
dowiskowej. Wszyscy uczestnicy spisali siê na ,,pi¹tkê z plu-
sem”. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla dzieci by³y zabawy ruchowe
i konkursy zwi¹zane tematycznie z wiosn¹. Pozwoli³y one na
nawi¹zanie kole¿eñskich kontaktów. Uczestnicy turnieju otrzy-
mali nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy.

Pragniemy podziêkowaæ wszystkim nauczycielom, któ-
rzy przygotowali uczniów do konkursu i fundatorowi nagród
tj. Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

                                               Gra¿yna Wy¿ykowska

kowskiego z Niena-
dówki,
> Harcerze starsi: 48
Dru¿yna Harcerska
„Jerzyki” im. Œwiête-
go Jerzego z Budzi-
woja,
> Dru¿yny wielopo-
ziomowe: 64 Dru¿yna
Harcerska „ABENA-
BI-SHOKKA” im.
Roberta Baden - Po-
wella z Rzeszowa.

Zuchy prezen-
towa³y pl¹s i piosen-
kê zuchow¹, pozosta-
li uczestnicy dwie pio-
senki harcerskie, w

tym jedn¹ z czasów okupacji. Laureaci wziêli udzia³ w Chor¹-
gwianym Festiwalu Piosenki, który odby³ siê w sobotê 18 kwiet-
nia w Ropczycach. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe
dyplomy i nagrody. Nasza  48 DH „Jerzyki” zajê³a III miejsce.
Wielkie brawa!

„Jerzyki” odbieraj¹ nagrody
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Miesi¹c marzec dla policjantów
Komisariatu Policji w Tyczynie by³ bar-
dzo pracowity. Oto jak przedstawia³y siê
poszczególne przestêpstwa i wykrocze-
nia w gminach objêtych dzia³aniem tu-
tejszych funkcjonariuszy.

Na terenie dzia³ania jednostki za-
istnia³o 20 czynów przestêpczych, z cze-

Z policyjnych statystyk - marzec

W zwi¹zku z faktem nagminne-
go braku numerów porz¹dkowych po-
sesji, Komisariat Policji w Tyczynie in-
formuje, ¿e:

Tabliczkê z numerem porz¹dko-
wym trzeba umieœciæ w widocznym miej-
scu, na budynkach albo na ogrodzeniu
nieruchomoœci w terminie dwóch tygo-
dni od otrzymania zawiadomienia o nada-
niu numeru.

Na tabliczce oprócz cyfr musi siê
te¿ znaleŸæ nazwa ulicy lub placu (jeœli
nasza nieruchomoœæ znajduje siê w miej-
scowoœci posiadaj¹cej ulice lub place
z nazwami). Gdy nasza nieruchomoœæ
le¿y w miejscowoœci, gdzie nie ma od-
rêbnych nazw ulic i placów, to na tablicz-
ce numeracyjnej oprócz odpowiednich
cyferek musi siê te¿ znaleŸæ nazwa miej-

go - 14 odnotowano w gminie Tyczyn;
4 w gminie Chmielnik i 2 w gminie Hy¿-
ne. Odnotowano równie¿ 21 wykroczeñ,
w których zostan¹ przeprowadzone czyn-
noœci wyjaœniaj¹ce tj. w gminie Tyczyn -
15, w gminie Hy¿ne - 4 oraz w gminie
Chmielnik - 2.

W marcu br. policjanci, KP Ty-
czyn 21 razy wyje¿d¿ali do kolizji dro-
gowych, 6 z nich znajdzie swój fina³
w S¹dzie Grodzkim w Rzeszowie.

13 marca br. w Budziwoju na ul.
Jana Paw³a II, odnotowano jeden wypa-
dek drogowy, w którym kieruj¹cy samo-
chodem osobowym na ³uku drogi straci³
panowanie nad kierowanym pojazdem
i uderzy³ w prawid³owo jad¹cy z naprze-
ciwka  samochód osobowy. Pokrzywdzo-

Czy twój dom jest prawid³owo oznakowany?

Dzielnicowi w Gminie
Tyczyn

Budziwój - m³. asp. Krzysztofa
Ciurysek-Fryc
Hermanowa - Borek Stary - sier¿.
Piotr Bocho
Tyczyn - st. asp. Jacek Bury
Matysówka-Kielnarowa - sier¿.
Rados³aw Pociask

Tel.  017 23-02-997,
                  017 858-33-79 lub 997

            Komendant Komisariatu Policji

                             w Tyczynie

            podkom. mgr Ireneusz Dyjak

scowoœci. Ponadto, gdy budynek stoi w
g³êbi posesji, która jest ogrodzona od
strony ulicy, to tabliczkê z numerem po-
rz¹dkowym trzeba te¿ umieœciæ na par-
kanie. Za zignorowanie obowi¹zku
umieszczenia w odpowiednim miejscu
albo utrzymania w nale¿ytym stanie ta-
bliczki z numerem porz¹dkowym nieru-
chomoœci, nazw¹ ulicy lub placu albo
miejscowoœci grozi grzywna do 250 z³
albo kara nagany. Tak wynika z art. 64 §
1 kodeksu wykroczeñ. Co istotne, obo-
wi¹zki zwi¹zane z tabliczkami numera-
cyjnymi ci¹¿¹ nie tylko na w³aœcicielu
nieruchomoœci, lecz tak¿e np. na admi-
nistratorze, dozorcy lub u¿ytkowniku.

Pamiêtajmy, ¿e mo¿e siê zdarzyæ
¿e potrzebna Pañstwu bêdzie pomoc nie
tylko Policji ale równie¿ Karetki Pogo-

ny w wyniku doznanych obra¿eñ zosta³
przywieziony do szpitala.

W marcu zatrzymano jednego nie-
trzeŸwego kieruj¹cego i 9 dowodów
rejestracyjnych pojazdów. Policjanci
wystawili mandaty karne za pope³nione
wykroczenia na kwotê 4.300 z³.

Nie poprawi³a siê równie¿ staty-
styka awantur domowych. Policjanci
interweniowali u 31 rodzin, gdzie docho-
dzi³o do awantur pomiêdzy domownika-
mi. Wiêkszoœæ awanturników spêdzi³o
noc w Izbie WytrzeŸwieñ w Rzeszowie.
W zwi¹zku z powy¿szymi interwencja-
mi wszczêto trzy postêpowania przygo-
towawcze za znêcanie siê nad rodzin¹.
Jedna rodzina objêta zosta³a procedur¹
„Niebieskiej Karty”.

towia lub Stra¿y Po¿arnej.
Kto bêdzie odpowiedzialny za

fakt i¿ w/w s³u¿by nie dotar³y na czas,
gdy¿ na ogrodzeniu lub budynku nie by³o
numeru porz¹dkowego.

Centrum Poczty
Oddzia³ Rejono-
wy w Rzeszowie
uprzejmie infor-
muje, ¿e od 15
kwietnia 2009 r.

Agencja Pocztowa w Borku Starym
œci Borek Stary. Mog¹ oni zaopatrzyæ siê
we wszystkie us³ugi od strony nadawczej
w nowo powsta³ej Agencji Pocztowej,
natomiast dorêczanie przesy³ek zapew-
nione jest przez s³u¿bê dorêczeñ.

Uprzejmie informujemy, ¿e
mieszkañcy miejscowoœci Borek Stary
nie ponios¹ ¿adnych kosztów zwi¹zanych
ze zmian¹ organizacyjn¹ placówki pocz-
towej, czyli kod pocztowy dla mieszkañ-
ców nie ulegnie zmianie.

Lilianna Mazur
                               Zastêpca Dyrektora

                            Oddzia³u Rejonowego

Punkt Konsultacyjny Pomocy
Rodzinie

mieszcz¹cy siê w Przychodni Rejono-
wej w Tyczynie (I piêtro) czynny jest
w ka¿dy czwartek w godz. 13.30-
17.30; tel. 017-22-91-739.

Z pomocy dy¿uruj¹cego
w Punkcie psychologa skorzystaæ
mog¹ osoby maj¹ce problem z alko-
holem, lub ci, u których w rodzinach
wystêpuje problem alkoholowy czy
przemoc, a tak¿e ka¿dy, kto pozostaje
w trudnej sytuacji rodzinnej.

Alkohol, przemoc
- zg³oœ siê po pomoc

zostanie uruchomiona dzia³alnoœæ Agen-
cji Pocztowej w Borku Starym: Firma
„Plus” Sklep Wielobran¿owy, Janusz
Chruszcz, 36-020 Borek Stary 89B.

Agencja Pocztowa bêdzie czyn-
na od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
8.00-12.00. Pragniemy zapewniæ Pañ-
stwa o zabezpieczeniu wysokiego stan-
dardu obs³ugi mieszkañców miejscowo-



9G£OS TYCZYNA     8/2009

          Z powa¿aniem,

                       Kazimierz Szostek

Ci¹g dalszy ze strony 3

Miejskiego w Tyczynie, natomiast zacho-
wa ceny biletów, jakie obowi¹zuj¹ na te-
renie Miasta Rzeszowa.

Uwa¿amy, ¿e takie rozwi¹zanie nie
ma nic wspólnego z konkurencj¹. Jest to
celowe uderzenie w nasz¹ firmê, maj¹ce
na celu wyeliminowanie nas z tej trasy.

Je¿eli MPK 18 lat temu zrezygno-
wa³a z tej linii, która wtedy nosi³a nr „26”,
a chodzi³o o nic innego tylko pieni¹dze
i to coraz wiêksze, to teraz ju¿ niczego
nie rozumiemy. Linia, któr¹ obs³uguje-
my, nie czerpa³a i nie czerpie ¿adnej ko-
rzyœci finansowej (ani jednej z³otówki)
od Urzêdu Miejskiego w Tyczynie przez
ten okres. Ani jeden pasa¿er przez ten
czas nie zap³aci³ ¿adnej kary. Pasa¿ero-
wie s¹ w miarê zdyscyplinowani, wiedz¹,
¿e za us³ugê trzeba p³aciæ. Podjazd przez
MPK w kierunku Rynku w Tyczynie ma
na celu narobienie ba³aganu, zlikwido-
wanie konkurenta, innymi s³owy osi¹-
gniêcie monopolu na przejazdy. W na-
szym przypadku, gdy siê nie wyci¹ga rêki
po pieni¹dze z Urzêdu Miejskiego w Ty-
czynie, to trzeba je zarobiæ. W obecnym
czasie nie jest to takie proste, gdy¿ miesz-
kañcy coraz bardziej kalkuluj¹ swoje
wydatki.

Gdy dojdzie do wjazdu do Rynku
w Tyczynie przez MPK bêdziemy zmu-
szeni podziêkowaæ za d³ugoletni¹ wspó³-
pracê i ca³kowicie siê wycofaæ z obs³ugi
linii: Hermanowa, Czerwonki, Królka -
Rzeszów, gdy¿ nie bêdzie siê to op³aca-
³o. Obecnie dodatkowe zawracanie i po-
stój autobusów w Rynku przy tak du¿ej
iloœci samochodów, które tam parkuj¹,
nie ma racji bytu. Przez tyle lat nie by³o
u nas ¿adnego wypadku, nikt nie ucier-
pia³ na zdrowiu, po co mia³oby to nast¹-
piæ teraz. To nie jest chwila na wyœcigi
„kto pierwszy”.

Je¿eli chodzi o studentów do-
je¿d¿aj¹cych do prywatnych uczelni na
terenie Gminy Tyczyn, to w³adze tych
szkó³ zapewni³y do nich dojazdy w³asny-
mi autobusami, które regularnie kursuj¹
w godz. od 7.00 do 21.00. Uwa¿amy, ¿e
dowóz studentów do prywatnych uczel-
ni w Tyczynie nie le¿y w gestii Prezy-
denta Rzeszowa ani Burmistrza Tyczy-
na. Dlaczego do tej konkurencji jak okre-
œla linie „8” Prezes MPK, ma dop³acaæ
podatnik. Przecie¿ do ulgi MPK ktoœ
musi dop³aciæ, i je¿eli nie zrobi tego Bur-

Nie ma miejsca dla dwóch
przewoŸników

„8” czy „126”?
Ci¹g dalszy ze strony 3

mistrz Tyczyna, to obci¹¿y to bud¿et Mia-
sta Rzeszowa. Jak widaæ MPK u¿ywa
mylnej definicji s³owa konkurencja. Jed-
noczeœnie z przed³u¿eniem linii „8” zo-
sta³a nam wypowiedziana przez MPK
umowa na dzier¿awê punktu sprzeda¿y
biletów miesiêcznych przy ul. Lisa Kuli.
Je¿eli chodzi o przy³¹czenie miejscowo-
œci Bia³a do Rzeszowa i reorganizacjê li-
nii „8” w taki sposób, ¿eby jeŸdzi³a do
granic miasta, nie mamy nic przeciwko,
ale Tyczyn jeszcze nie nale¿y do Rzeszo-
wa, sk¹d wiêc taka szczodroœæ w wyda-
waniu pieniêdzy mieszkañców Rzeszo-
wa dla mieszkañców Tyczyna. Dlaczego
Rada Miasta Rzeszowa nie wyd³u¿y stre-
fy miejskiej do wszystkich przyleg³ych
Gmin, przecie¿ ich mieszkañcy te¿ chcie-
liby skorzystaæ z wszystkich przywile-
jów, które obowi¹zuj¹ na terenie miasta
Rzeszowa, które nie obci¹¿a³yby bud¿e-
tów w³asnych Gmin. Obietnice sk³adane
przez prezesa MPK nie maj¹ ¿adnego
pokrycia w rzeczywistoœci, poniewa¿
w razie niedoboru funduszy w kasie MPK
zawsze mo¿na wzi¹æ pieni¹dze z Ratu-
sza, lub u¿yæ zwi¹zków zawodowych do
szanta¿u.

Po wypowiedzi prezesa MPK
w „Gazecie Wyborczej” my równie¿
mamy propozycjê dla mieszkañców Rze-
szowa. Dlaczego ludnoœæ Rzeszowa nie
mo¿e korzystaæ z konkurencyjnych cen
przejazdów na terenie miasta, taniej na-
wet o 30% w stosunku do cen dyktowa-
nych przez MPK, z zachowaniem wszyst-
kich zni¿ek. Dystrybucj¹ biletów zajm¹
siê konduktorzy, aby pasa¿er nie musia³
biegaæ po punktach sprzeda¿y. Obecnie
pracujemy nad czterema liniami, które
po³¹cz¹ bezpoœrednio ze sob¹ zewnêtrz-
ne dzielnice miasta. Je¿eli nie bêdzie pro-
blemów z uzyskaniem wymaganych ze-
zwoleñ mo¿e nast¹piæ to bardzo szybko.

Mamy nadziejê, ¿e Burmistrz
i Rada Miejska w Tyczynie powa¿nie
zastanowi¹ siê nad tym, co kiedyœ urato-
wa³o finanse gminie i czyni to do chwili
obecnej, nie pobieraj¹c ani grosza dota-
cji i zajmie odpowiednie stanowisko
w tej sprawie, nie niszcz¹c tego, co
w obecnych czasach ma jak¹œ przysz³oœæ.

efektywnoœci funkcjonowania Urzêdu
Miejskiego tj.: skrócenie czasu za³atwia-
nia spraw, polepszenie organizacji pracy
w urzêdzie, wzrost udzia³u decyzji wy-
dawanych w urzêdzie z wykorzystaniem
elektronicznego obiegu dokumentów, po-
lepszenie kontroli nad trybem za³atwia-
nia spraw.

Zatem wdro¿enie projektu umo¿liwi:
> kompleksowe za³atwianie spraw, skró-
cenie i uproszczenie procedur czasu ob-
s³ugi interesantów,
> poprawê wydajnoœci pracy urzêdników,
> ³atwoœæ i wzrost szybkoœci dostêpu do
akt spraw,
> mo¿liwoœæ za³atwiania spraw w Urzê-
dzie za pomoc¹ Internetu i infomatów,
> redukcjê kosztów administracyjnych
osi¹gniêt¹ dziêki zmniejszeniu kosztów
zu¿ycia materia³ów biurowych, ograni-
czeniu zu¿ycia urz¹dzeñ biurowych (ko-
piarek), zmniejszenie kosztów po³¹czeñ
telefonicznych poprzez wykorzystanie
poczty elektronicznej.

Dziêki realizacji projektu bêdzie
mo¿liwa rozbudowa struktury informa-
tycznej, zakup i wdro¿enie certyfikatów
podpisu elektronicznego, systemu obie-
gu dokumentów oraz programu do zarz¹-
dzania gmin¹, zakup infomatów zwiêk-
szaj¹cych dostêpnoœæ do publicznych
punktów dostêpu do Internetu.

Elektroniczny Urz¹d umo¿liwi
interesantowi nastêpuj¹ce dzia³ania:
> serwis internetowy umo¿liwiaj¹cy za-
logowanie siê na indywidualne konto,
> podgl¹d formularzy wys³anych do jed-
nostki,
> podgl¹d stanu aktualnie prowadzonej
sprawy i podl¹d na sprawy zakoñczone,
> mo¿liwoœæ dosy³ania brakuj¹cych do-
kumentów,
> wi¹¿¹cy prawnie odbiór prawomoc-
nych decyzji za pomoc¹ platformy elek-
tronicznego urzêdu,
> wyszukiwanie spraw wg. ró¿nych kry-
teriów,
> wspó³praca z wybranymi systemami
obiegu dokumentów za pomoc¹ formatu
XML,
> w zestawie konta pocztowe do obs³ugi
skrzynki podawczej w wersji e-mail.

Dy¿ur Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej

Adama Skowroñskiego
  odbywa siê w ka¿d¹

pierwsz¹ œrodê miesi¹ca
w godz. 9.00-11.00, pok. 26.

  Najbli¿szy dy¿ur 6 maja 2009 r.

Elektroniczny Urz¹d

                      Katarzyna Borowik
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W I kwartale Burmistrz wyda³ za-
rz¹dzenia w sprawach:
> Nr 1 - og³oszenia otwartego konkur-
su na realizacjê zadañ publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu, dzia³alnoœæ na rzecz
osób niepe³nosprawnych, przeciwdzia³a-
nia patologiom spo³ecznym, pomocy ro-
dzinom i osobom w trudnej sytuacji
¿yciowej, kultury i ochrony tradycji,
> Nr 2 - powo³ania Komisji Konkur-
sowej w celu przeprowadzenia konkur-
su o udzielenie dotacji z bud¿etu Gminy
podmiotom niezaliczanym do sektora fi-
nansów publicznych i niedzia³aj¹cym
w celu osi¹gniêcia zysku na realizacjê za-
dania Gminy pn. „Dowóz uczniów nie-
pe³nosprawnych z terenu Gminy Tyczyn
do Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczego w Kielnarowej-
Czerwonkach prowadzonego przez Pol-
skie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym”,
> Nr 3 - ustalenia zapasu gotówki
w kasie na 2009 r.,
> Nr 4 - powo³ania Komisji Przetargo-
wych do przygotowania i przeprowadze-
nia postêpowañ o udzielenie zamówie-
nia publicznego na nastêpuj¹ce zadania:
- Wykonanie dokumentacji projektowej
na: Zadanie nr 1: remont ul. Jarzêbino-
wej w Budziwoju; Zadanie nr 2: Remont
ul. Sportowej w Budziwoju; Zadanie nr
3: Remont ul. Studzianki w Budziwoju;
Zadanie nr 4: Remont drogi gminnej
Hermanowa £azy; Zadanie nr 5: Remont
ul. Leœnej w Tyczynie; Zadanie nr 6: Re-
mont drogi gminnej Hermanowa Grad-
kowiec; Zadanie nr 7: Remont drogi
gminnej Kielnarowa Zagrody; Zadanie nr
8: Remont drogi gminnej Kielnarowa Ob-
szary Królka,
- Opracowanie projektów decyzji o wa-
runkach zabudowy i decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
terenów po³o¿onych w miejscowoœciach:
Zadanie nr 1: Budziwój, Matysówka, Za-
danie nr 2: Borek Stary, Kielnarowa, Her-
manowa, Tyczyn, Matysówka,
> Nr 5 - og³oszenia o terminie oraz
miejscu konsultacji spo³ecznych,
> Nr 6 - przyjêcia darowizny nierucho-
moœci niezabudowanej po³o¿onej w Ma-
tysówce, gm. Tyczyn przeznaczonej na
powiêkszenie gminnego zasobu nieru-
chomoœci (przed³u¿enie drogi),
> Nr 7 - powo³ania Komisji Konsulta-
cyjnych oraz ustalenia zasad i trybu ich
pracy,

Zarz¹dzenia wydane przez Burmistrza Tyczyna w I kwartale 2009 r.

> Nr 8 - ustalenia wzoru protoko³ów
wyników konsultacji w sprawie zmia-
ny granic,
> Nr 9 - przeznaczenia do zbycia w dro-
dze przetargowej nieruchomoœci po³o-
¿onych w miejscowoœci Kielnarowa,
gmina Tyczyn oznaczonych jako dzia³ki
nr 1035 o pow. 0.14 ha i nr 1040 o pow.
0.29 ha oraz og³oszenia ich wykazu,
> Nr 10 - zmiany Zarz¹dzenia Nr 18/
2007 Burmistrza Gminy Tyczyn z dn. 14
lutego 2007 r. powo³uj¹cego Gminn¹ Ko-
misjê Urbanistyczno-Architektoniczn¹,
> Nr 11 - okreœlenia terminu, zasiêgu
i formy przeprowadzenia konsultacji
z mieszkañcami  Budziwoja w sprawie
zmiany granic,
> Nr 12 - powo³ania Komisji Konkur-
sowej do XI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego ph. „Klêska, po-
wódŸ czy huragan - stra¿ po¿arna ci po-
maga”,
> Nr 13 - powo³ania komisji do likwi-
dacji zu¿ytych przedmiotów nietrwa³ych
i materia³ów bêd¹cych w ewidencji Urzê-
du Miejskiego w Tyczynie,
> Nr 14 - powo³ania Komisji Konkur-
sowej w celu przeprowadzenia konkur-
su na realizacjê zadañ publicznych w za-
kresie upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu, dzia³alnoœci na rzecz osób
niepe³nosprawnych, przeciwdzia³ania pa-
tologiom spo³ecznym, pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej,
kultury i ochrony tradycji,
> Nr 15 - przyjêcia darowizny nieru-
chomoœci niezabudowanej po³o¿onej
w Hermanowej, gm. Tyczyn przeznaczo-
nej na powiêkszenie gminnego zasobu
nieruchomoœci (pod drogê),
> Nr 16 - okreœlenia uk³adu wykonaw-
czego bud¿etu gminy za 2009 r. w po-
dziale na dzia³y, rozdzia³y i paragrafy kla-
syfikacji dochodów i wydatków oraz
przyjêcia planu finansowego zadañ z za-
kresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych Gminie,
> Nr 17 - powo³ania Komisji Przetar-
gowej do przygotowania i przeprowadze-
nia postêpowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego na nastêpuj¹ce zadania:
Remont cz¹stkowy nawierzchni dróg
gminnych przy u¿yciu masy mineralno-
asfaltowej, Przebudowa drogi gminnej
Hermanowa Babi Dó³ w km 0+436 -
0+666, Przebudowa drogi gminnej Kiel-
narowa Obszary-Matysówka w km
1+360 - 1+710, Przebudowa ulicy Poto-
ki w Tyczynie w km 0+320 - 0+820, Prze-

budowa drogi gminnej Kielnarowa-Ty-
czyn-Bia³a-Matysówka-£any w km
0+000 - 0+350 i km 4+227 -  4+457,
Dostawa kruszyw z przeznaczeniem na
remont dróg gminnych: Zadanie nr 1:
dostawa t³ucznia; Zadanie nr 2: dostawa
kliñca; Zadanie nr 3: dostawa ¿wiru,
Œwiadczenie us³ug koparko-³adowark¹
na terenie gminy Tyczyn,
> Nr 18 - ustalenia planu dzia³ania w za-
kresie zarz¹dzania kryzysowego i obro-
ny cywilnej gminy Tyczyn na 2009 r.,
> Nr 19 - og³oszenia naboru na wolne
stanowisko urzêdnicze: podinspektor
ds. rolnictwa i gospodarki wodnej
w Urzêdzie Miejskim w Tyczynie oraz
powo³ania Komisji Rekrutacyjnej,
> Nr 20 - og³oszenia ustnego przetar-
gu nieograniczonego na sprzeda¿ nie-
ruchomoœci po³o¿onych w Kielnarowej
i powo³ania Komisji Przetargowej,
> Nr 21 - przyjêcia darowizny nieru-
chomoœci niezabudowanej po³o¿onej
w Hermanowej gm. Tyczyn przeznaczo-
nej na powiêkszenie gminnego zasobu
nieruchomoœci (pod drogê dojazdow¹),
> Nr 22 - nabycia mienia dzia³ki nr
2890/4 o pow. 0.0088 ha obj. KW 48762
po³o¿onej w Borku Starym gm. Tyczyn
za kwotê 4.000 z³ na powiêkszenie gmin-
nego zasobu nieruchomoœci pod prze-
pompownie œcieków,
> Nr 23 - og³oszenia otwartego konkur-
su na realizacjê zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu,
> Nr 24 - okreœlenia terminu i miejsca
zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa
wsi Matysówka oraz wyznaczenia prze-
wodnicz¹cego zebrania,
> Nr 25 - przedstawienia sprawozda-
nia rocznego z wykonania bud¿etu Gmi-
ny Tyczyn za 2008 r.,
> Nr 26 - przygotowania i przeprowa-
dzenia æwiczenia obronnego w Gminie
Tyczyn,
> Nr 27 - zmian bud¿etu - zwiêkszenia
dochodów i wydatków zwi¹zanych
z otrzymaniem dotacji celowych oraz
przeniesieñ planowanych wydatków.

Burmistrz  Tyczyna
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 8.00-15.00 (I piêtro)

                               Jadwiga K³os
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Najwiêkszym skarbem naszej
gminy, s¹ krajobrazy stworzone przez na-
turê, czyste powietrze, miejsca do space-
rów, wycieczek pieszych i rowerowych.
Ka¿dy, kto zatrzyma siê na naszej ziemi,
potwierdza tê znan¹ ju¿ prawdê. Nieste-
ty oprócz tych zachwytów, ci¹gle jest
wiele uwag dotycz¹cych czystoœci.
A przecie¿ nikt nie lubi widoku œmieci
nad rzek¹, w lesie czy w rowie. Wspó³-
czesna cywilizacja produkuje tak wiele
ró¿norakich opakowañ i wyrobów, któ-
rych nie mo¿na spalaæ, ani oddaæ do po-
nownego u¿ycia. Co wiêc robi¹ z tymi

Szanowni Mieszkañcy Gminy Tyczyn!
odpadami mieszkañcy, którzy dot¹d nie
maj¹ pojemników na œmieci? Czy na
pewno nie maj¹ œmieci? A czêsto tak nie-
wiele wysi³ku potrzeba, aby przyczyniæ
siê do poprawy estetyki naszego otocze-
nia. Wystarczy uporz¹dkowaæ podwór-
ko, zasadziæ krzewy, wykosiæ trawê czy
zwróciæ uwagê na czystoœæ chodników
po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci i ro-
wów przylegaj¹cych do samych posesji,
a przede wszystkim zamówiæ pojemnik
na œmieci.

Zwracamy siê do wszystkich
Mieszkañców o aktywne przy³¹czenie siê

do wiosennego porz¹dkowania naszej
gminy - dbajmy o nasze wspólne dobro
o zachowanie czystoœci w miejscach pu-
blicznych, zg³aszajmy fakt wyrzucania
œmieci np. podaj¹c numery rejestracyjne
samochodu.

Ju¿ drugi tydzieñ trwaj¹ prace
porz¹dkowe pracowników gospodar-
czych na terenie Gminy Tyczyn, setki
worków œmieci zbieranych z przydro¿-
nych rowów nie œwiadcz¹ dobrze o na-
szej kulturze. Pieni¹dze przeznaczane na
usuwanie tych œmieci mog³yby zostaæ
wykorzystane np. na budowê czy remont
dróg. Czystoœæ i porz¹dek to naprawdê
op³acalna  inwestycja.                                (bk)

Urz¹d Miejski w Tyczynie prosi o przyniesienie w dniach
21 i 22 maja br. do obwoŸnego punktu zbiórki (samochód Go-
spodarki Komunalnej B³a¿owa) odpadów niebezpiecznych pro-
dukowanych w naszych domach.

> Hermanowa - ko³o Domu Ludowego - 21maja br.,
                                                                  w godz. 8.00 -11.00,
> Tyczyn - przy Urzêdzie Miejskim - 21maja br.,
                                                                   w godz. 8.00-11.00,
> Budziwój - przy sklepie Delikatesy Centrum,
        ul. B³. ks. Kowalskiego - 21maja br., w godz. 11.30 -14.30,
> Borek Stary - ko³o Domu Ludowego - 21maja br.,
                                                                  w godz. 11.30-14.30,
> Kielnarowa - ko³o Domu Ludowego - 22 maja br.,
                                                                    w godz. 8.00-11.00,
> Matysówka - ko³o Domu Ludowego - 22 maja br.
                                                                  w godz. 11.30-14.30.

Wykaz odpadów niebezpiecznych, które bêda
zbierane w trakcie obwoŸnej zbiórki:

- zu¿yte baterie, akumulatory i opony,
- odpady zawieraj¹ce rtêæ (termometry, lampy rtêciowe, œwie-
tlówki, prze³¹czniki),
- œrodki ochrony roœlin (owadobójcze, chwastobójcze itp.) i opa-
kowania po nich,
- rozpuszczalniki organiczne, œrodki czyszcz¹ce, resztki farb,
lakierów, klejów, œrodków do konserwacji i ochrony drewna,
i metali, oleje smarowe itp. oraz opakowania po nich,

ObwoŸna zbiórka odpadów
niebezpiecznych

- opakowania po aerozolach, pozosta³oœci po domowych œrod-
kach do dezynfekcji,
- ró¿ne odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opako-
waniami,
- przeterminowane lub tylko czêœciowo wykorzystane leki,
- sprzêt AGD wielkogabarytowy (ch³odziarki, zamra¿arki, lo-
dówki, pralki itp.), ma³ogabarytowy (odkurzacze, ¿elazka, to-
stery, zegary, itp.),
- sprzêt komputerowy (komputery, drukarki, ksera, laptopy,
myszy, klawiatury),
- sprzêt RTV narzêdzia (monitory, telewizory, radia, telefony,
zabawki elektroniczne) oraz elektronarzêdzia (wiertarki, pi³y itp.).

Bezp³atna zbiórka dotyczy wy³¹cznie odpadów nie-
bezpiecznych pochodz¹cych z indywidualnych gospodarstw
domowych!!!

Harmonogram postoju samochodu
Gospodarki Komunalnej w B³a¿owej

Uwaga czytelnicy!
Nastêpny numer „G³osu Tyczyna” uka¿e siê  z dat¹

10 maja 2009 r.
Termin sk³adania tekstów up³ywa 4 maja 2009 r.

 Zdjêcia mile widziane.

Panu W³adys³awowi Domino
wraz z rodzin¹

wyrazy szczerego wspó³czucia z powodu œmierci

MAMY
sk³adaj¹:

dyrektor, kole¿anki i koledzy
       z Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Tyczynie
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W wyniku przeprowadzonej kon-
troli LKS „Strug” przez Komisjê Rewi-
zyjn¹ (czerwiec 2006 r.) zosta³o zakwe-
stionowane rozliczenie dotacji dla „Stru-
gu” w wysokoœci 20.000 z³.

Dotacja zosta³a przyznana w dro-
dze dodatkowego konkursu na podstawie
z³o¿onej oferty LKS z dnia 23 sierpnia
2005 r. oraz podpisanej umowy, z prze-
znaczeniem na „zorganizowanie dwóch
obozów kondycyjnych dla juniorów star-
szych i juniorów m³odszych”.

W wyniku uzyskanych przez
Urz¹d Miejski od Zarz¹du LKS „Strug”
wyjaœnieñ, ustalono, ¿e obozy kondycyj-
ne nie odby³y siê ze wzglêdu na zbyt póŸ-
ne (zdaniem Zarz¹du Klubu) przekaza-
nie dotacji przez Gminê, a pozyskana
dotacja zosta³a wykorzystana na bie¿¹c¹
dzia³alnoœæ Klubu.

Zatem nie jest prawd¹, co wielo-
krotnie podawa³ do publicznej wiadomo-
œci Jacek Kotula, jak równie¿ „Super No-
woœci” z dnia 6 kwietnia 2009 r. w arty-
kule „Burmistrz stanie przed s¹dem”, ¿e
klub rozliczy³ zorganizowany obóz,
przedstawiaj¹c rachunki z baru „¯aczek”
w Tyczynie. Taki rachunek by³, gdy¿ pier-
wotnie zamierzano wykonaæ zadanie, ale
ze wzglêdu na odst¹pienie od zamiaru ni-
gdy nie zosta³ zrealizowany.

Próbowa³em pisemnie przekonaæ
ówczesnego przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej - Jacka Kotulê do spotkania
z Zarz¹dem Klubu i wyjaœnienia powsta-
³ych niejasnoœci. Wobec braku reakcji
i wiedz¹c o kolejnym posiedzeniu Ko-
misji Rewizyjnej, zaprosi³em z w³asnej
inicjatywy prezesa „Strugu” Tyczyn, Ja-
ros³awa ¯. z proœb¹ by osobiœcie popro-
si³ Komisjê Rewizyjn¹ o stworzenie mu
mo¿liwoœci z³o¿enia wyjaœnieñ.

Komisja zgodê wyrazi³a i przyjê-
³a je do wiadomoœci. Nie wiem dlaczego
po latach Jacek Kotula nadal nie rozu-
mie z jakiego powodu na Komisji zna-
laz³ siê prezes „Strugu”. Zauwa¿y³
wprawdzie, ¿e prezes oœwiadczy³, i¿ ¿ad-
nego obozu nie by³o, ale nadal nie przyj¹³
do wiadomoœci, ¿e ¿aden rachunek z tego
tytu³u nie zosta³ zrealizowany.

Istnieje przyjêty i powszechnie
stosowany zwyczaj (wrêcz obowi¹zek),
¿e ogran kontroluj¹cy przedstawia jed-
nostce na piœmie wyniki kontroli. Dlacze-
go tê zasadê Jacek Kotula pomin¹³ w sto-
sunku do Zarz¹du Klubu „Strug” Tyczyn?

Problem nie polega³ na rzekomej
zap³acie za niewykonane zadanie, lecz na
przeznaczeniu na inne, zwi¹zane jednak
ze sportem cele. Dzia³aj¹c zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym prawem, zwróci³em siê pi-
smem z dnia 1 paŸdziernika 2006 r., do
Zarz¹du Klubu o zwrot przyznanej dota-
cji wraz z ustawowymi odsetkami.

Zarz¹d „Strugu” pismem z dnia 16
paŸdziernika 2006 r. podkreœlaj¹c swoj¹
trudn¹ sytuacjê finansow¹, zwróci³ siê
z proœb¹ o umorzenie 50% kwoty prze-
widzianej do zwrotu, natomiast roz³o¿e-
nia na 10 miesiêcznych rat pozosta³ej
czêœci zobowi¹zania. Pismem z dnia 27
paŸdziernika, podtrzyma³em swoje sta-
nowisko. Klub ponownie wyst¹pi³ z od-
wo³aniem prosz¹c o skierowanie proœby
do Rady Miejskiej w Tyczynie. Proœbê
tê Rada Miejska rozpatrzy³a, kieruj¹c j¹
do Komisji Rewizyjnej, która przychyli-
³a siê do proœby.

„Strug” ponownie dwoma pisma-
mi z dnia 19 stycznia apeluje do mnie
o przychylne rozpatrzenie proœby, zgod-
nie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Równoczeœnie nowy Zarz¹d Klubu po-
dejmuje nastêpn¹ interwencjê na forum
Rady, celem umorzenia ca³oœci kwoty.

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e zmiana
przeznaczenia dotacji „mia³a ma³o istot-
ny charakter”, zosta³a wykorzystana na
dzia³alnoœæ sportow¹ Klubu, uznaj¹c ar-
gumenty, ¿e Klub by³ i jest nadal w trud-
nej sytuacji finansowej, posi³kuj¹c siê
równie¿ spo³ecznym aspektem sprawy,
decyzj¹ z dnia 29 stycznia 2007 r. umo-
rzy³em kwotê 10 tys. z³, natomiast pozo-
sta³¹ kwotê roz³o¿y³em na 10 rat zgod-
nie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Mia³em œwiadomoœæ, ¿e zastoso-
wanie pe³nej egzekucji ze zwrotem ca³o-
œci kwoty i wstrzymanie dotacji na okres
3 lat spowoduje w konsekwencji likwi-
dacjê Klubu z kilkudziesiêcioletni¹,
przedwojenn¹ tradycjê i spotka siê z nie-
zrozumieniem i protestami  zawodników
(m³odzie¿y), dzia³aczy klubowych, spo-
³eczeñstwa oraz Radnych.

Zajmuj¹c takie stanowisko zapo-
bieg³em likwidacji Klubu, wys³a³em wy-
raŸny sygna³ do nowego Zarz¹du LKS
„Strug” oraz innych klubów o niedopusz-
czalnoœci wprowadzania zmian w wyko-
rzystaniu dotacji. Zarz¹d Klubu zwróci³
6 tys. z³ z kwoty 10 tys. z³ przeznaczonej
do zwrotu.

Pomimo, ¿e wszystkie w¹tpliwo-
œci w tym zakresie zosta³y wyjasnione
z udzia³em Rady Miejskiej w Tyczynie
i Komisji Rewizyjnej tej Rady, dowiedzio-
no, ¿e pieni¹dze zosta³y przeznaczone na
dzia³alnoœæ sportow¹ klubu, prawnie do-
puszczaln¹, to Jacek Kotula postanowi³
z³o¿yæ doniesienie do prokuratury.

W rezultacie za¿¹da³em od klubu
zwrotu pozosta³ej czêœci dotacji z kwoty
20 tys. z³ oraz dotacji pobranej w 2007 r.

Klub nie maj¹c ¿adnych mo¿liwo-
œci sp³aty w/w sum, o czym wszyscy wie-
dzieli, zdecydowa³ siê na ostatecznoœæ,
jak¹ by³a likwidacja dotychczasowego
klubu i rejestracja pod now¹ nazw¹, co
pozwala³o na uchylenie siê od odpowie-
dzialnoœci prawnej za powsta³e zobowi¹-
zania finansowe. Klub przesta³ sp³acaæ
zobowi¹zania, na które wyrazi³ uprzed-
nio zgodê, okaza³o siê równie¿, ¿e w ten
sposób mo¿na unikn¹æ odpowiedzialno-
œci za wykorzystanie dotacji niezgodnie
z przeznaczeniem i mo¿na dzia³aæ dalej.

Wola³em ze spo³ecznego punktu
widzenia i z troski o w³aœciwe gospoda-
rowanie dotacjami poprzednie rozwi¹za-
nie.  Jacek Kotula zdecydowa³ jednak, ¿e
bêdzie inaczej, podobno z mojego powodu.

Jak siê okaza³o w toku kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Klub
móg³ wyst¹piæ do Burmistrza z proœb¹
o wyra¿enie zgody na zmianê przezna-
czenia dotacji.

By³y to jednak  pocz¹tki stosowa-
nia nowej ustawy reguluj¹cej finansowa-
nie stowarzyszeñ, w tym klubów sporto-
wych ze œrodków publicznych, st¹d te¿
nieznajomoœæ stosowania tej ustawy
w praktyce. Wszyscy siê jej dopiero
uczyli.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w orzeczeniu, stwierdzi³a znikomy sto-
pieñ szkodliwoœci czynu dla finansów
publicznych.

„Strug” Tyczyn na cenzurowanym u Jacka K.

                       Burmistrz Tyczyna
                Kazimierz Szczepañski
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Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013
adresowany jest do rolników i przedsiê-
biorców, do grup obywatelskich, samo-
rz¹dów gminnych, nadleœnictw, organi-
zacji pozarz¹dowych i innych instytucji
pracuj¹cych na obszarach wiejskich. Ma
za zadanie wielokierunkowe wsparcie
polskiej wsi, przede wszystkim pomoc
rolnikom, którzy nadal chc¹ prowadziæ
dzia³alnoœæ rolnicz¹, w podnoszeniu
op³acalnoœci swoich gospodarstw rol-
nych. Wsparciem objêci s¹ równie¿ ci
mieszkañcy wsi, którzy chc¹ prowadziæ
dzia³alnoœæ pozarolnicz¹, g³ównie przy
uruchamianiu w³asnych firm.

PROW 2007-2013 ma stymulo-
waæ zrzeszanie siê producentów rolnych
w grupy producenckie, chroniæ i rozwi-
jaæ dziedzictwo kulturowe wsi, wspieraæ
lokalne koalicje na rzecz rozwi¹zywania
problemów i polepszania jakoœci ¿ycia na
obszarach wiejskich. PROW zosta³ za-
twierdzony do realizacji we wrzeœniu
2007 r. Jego ca³kowity bud¿et wynosi
oko³o 17,2 mld euro.

Za realizacjê PROW odpowie-
dzialne jest Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz instytucje poœredni-
cz¹ce, w tym przede wszystkim Agencja
Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz
Agencja Rynku Rolnego i samorz¹dy wo-
jewódzkie.

W ubieg³ym roku uruchomiono
nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach nastêpuj¹cych dzia³añ:
>Wspieranie gospodarowania na obsza-
rach górskich i innych obszarach o nie-
korzystnych obszarach gospodarowania,
>Renty strukturalne,
> Grupy producentów rolnych;
> Zalesianie gruntów rolnych oraz zale-
sianie gruntów innych ni¿ rolne,
> Modernizacja gospodarstw rolnych,
>U³atwianie startu m³odym rolnikom,
>Program rolnoœrodowiskowy,
> Zwiêkszanie wartoœci dodanej podsta-
wowej produkcji rolnej i leœnej,
> Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alno-
œci nierolniczej.

17 mld euro z Unii Europejskiej dla polskiej wsi

W kwietniu 2009 r. Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR) og³osi³a terminy kolejnych
konkursów w PROW. Nowoœci¹ bêdzie
pierwszy raz uruchomiony nabór wnio-
sków w dzia³aniu wspieraj¹cym rozwój
i tworzenie mikroprzedsiêbiorstwa na
obszarach wiejskich.

W ramach PROW mo¿na staraæ
siê o nastêpuj¹ce rodzaje wsparcia:
U³atwienie startu m³odym rolnikom

W ramach dzia³ania m³odym rol-
nikom, rozpoczynaj¹cym samodzielne
prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej, bê-
dzie udzielana pomoc w formie jednora-
zowej premii. Pomoc bêdzie przyznawa-
na rolnikom o odpowiednich kwalifika-
cjach zawodowych, którzy przedstawi¹
i bêd¹ realizowaæ plan rozwoju dzia³al-
noœci rolniczej. Jest to jednorazowa pre-
mia w wysokoœci 50 tys. z³. Szacowana
liczba beneficjentów w latach 2007 -
2013 wynosi 35,2 tys.
Modernizacja gospodarstw rolnych

Dzia³anie ma na celu poprawê
konkurencyjnoœci sektora rolnego po-
przez zwiêkszenie efektywnoœci gospo-
darstw rolnych oraz zharmonizowanie
warunków produkcji rolnej z wymoga-
mi dotycz¹cymi ochrony œrodowiska na-
turalnego, higieny produkcji, bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy oraz warunków
utrzymania zwierz¹t. Pomoc ma formê
refundacji czêœci kosztów kwalifikowal-
nych projektu. Maksymalna wysokoœæ
pomocy udzielonej jednemu beneficjen-
towi i na jedno gospodarstwo rolne
w ramach dzia³ania, w okresie realizacji
PROW, nie mo¿e przekroczyæ 300 tys.
z³. Do realizacji mog¹ byæ przyjête pro-
jekty, których wysokoœæ kosztów kwali-
fikowalnych bêdzie wynosi³a powy¿ej
20 tys. z³. Ograniczenie to nie dotyczy
projektów obejmuj¹cych wy³¹cznie wy-
posa¿enie gospodarstwa rolnego w urz¹-
dzenia do sk³adowania nawozów natu-
ralnych. Poziom pomocy bêdzie wyno-
si³ maksymalnie od 40%. kosztów inwe-
stycji kwalifikuj¹cej siê do objêcia po-
moc¹ do maksymalnie 75%.

Grupy producentów rolnych
Cel dzia³ania realizowany bêdzie

przez dostosowanie produkcji prowadzo-
nej w gospodarstwach cz³onków grup
producentów rolnych do wymogów ryn-
kowych. Poprzez wspólne wprowadza-
nie towarów do obrotu, w tym przygoto-
wanie do sprzeda¿y, jej centralizacji i do-
stawy do odbiorców oraz ustanowienia
wspólnych zasad dotycz¹cych informa-
cji o produkcji. Kwota pomocy przewi-
dzianej dla grupy producentów rolnych
nie mo¿e przekroczyæ równowartoœci
w z³otych kwoty:
> 100 tys. euro w pierwszym i drugim
roku;
> 80 tys. euro w trzecim roku;
> 60 tys. euro w czwartym roku;
> 50 tys. euro w pi¹tym roku.

Szacowana liczba beneficjentów
w latach 2007-2013 wynosi 350 grup pro-
ducentów rolnych.

Korzystanie z us³ug doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów

Pomoc polegaj¹ca na œwiadczeniu
us³ug doradczych na rzecz rolników i po-
siadaczy lasów. Katalog us³ug dorad-
czych wraz ze zrycza³towanymi maksy-
malnymi stawkami za ich œwiadczenie
zostanie okreœlony przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Pomoc ma formê
zwrotu czêœci kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna kwota pomocy dla jednego
beneficjenta wynosi nie wiêcej ni¿ rów-
nowartoœæ 1500 euro. Poziom pomocy
wynosi maksymalnie 80% kosztów kwa-
lifikowanych.

Szacowana liczba beneficjentów
w latach 2007-2013 wynosi 600 tys.
Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alno-

œci nierolniczej
Dzia³anie bêdzie wp³ywaæ na

poprawê jakoœci ¿ycia na obszarach wiej-
skich przez promowanie dywersyfikacji
dzia³alnoœci i tworzenie pozarolniczych
Ÿróde³ dochodów oraz ³agodzenie
skutków bezrobocia. Pomoc ma formê
zwrotu czêœci kosztów kwalifikowalnych
projektu.

Wysokoœæ pomocy udzielonej
jednemu beneficjentowi i na jedno go-
spodarstwo rolne nie mo¿e przekroczyæ
100 tys. z³. Szacowana liczba beneficjen-
tów w latach 2007-2013 wynosi 30 tys.

Fundusze unijne to nie jedyny strumieñ œrodków wspieraj¹cych polsk¹
gospodarkê. Oprócz nich s¹ tak¿e œrodki, które trafiaj¹ na obszary wiejskie.
Oprócz dop³at bezpoœrednich jest to tak¿e Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Jego bud¿et na najbli¿sze lata to 17 mld euro.

„Gazeta Prawna” z dn. 9 kwietnia 2009 r.

Zasady przyznawania dotacji oraz wnioski do pobrania, znajduj¹ sie na stronie www.arimr.gov.p w zak³adce „wnioski”
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1 mld euro na dotacje dla firm na obszarach wiejskich

robocia na terenach najbardziej nim do-
tkniêtych. Od liczby tworzonych nowych
miejsc pracy (liczonych w pe³nych eta-
tach œredniorocznych) uzale¿niona jest
maksymalna wysokoœæ unijnego wspar-
cia. Na maksymalnie 100 tys. z³ mog¹ li-
czyæ mikroprzedsiêbiorstwa, które
utworz¹ jedno lub dwa miejsca pracy.
W przypadku trzech-czterech miejsc pra-
cy bêdzie to maksymalnie 200 tys. z³,
a w przypadku piêciu lub wiêcej miejsc
pracy - maksymalnie 300 tys. z³. Unia Eu-
ropejska nie finansuje ca³oœci inwestycji.
Jej wk³ad nie mo¿e przekraczaæ 50%
kosztów kwalifikowanych. To oznacza,
¿e przy projekcie o wartoœci 100 tys. z³
tworz¹cy jedno miejsce pracy przedsiê-
biorca musi z w³asnej kieszeni wy³o¿yæ
50 tys. z³.

Ostatnim warunkiem jest dzia³al-
noœæ w œciœle okreœlonych bran¿ach. Na
dotacje mog¹ liczyæ firmy, które bêd¹
dzia³aæ w zakresie us³ug dla gospodarstw
rolnych lub leœnictwa, us³ug dla ludno-
œci, sprzeda¿y hurtowej i detalicznej, rze-
mios³a, robót budowlanych i instalacyj-
nych, us³ug turystycznych, transporto-
wych, komunalnych, magazynowania to-
warów, wytwarzania energii z biopaliw
oraz rachunkowoœci i us³ug informatycz-
nych.

Na wsparcie mog¹ te¿ liczyæ fir-
my dzia³aj¹ce w obszarze przetwórstwa
produktów rolnych lub jadalnych produk-
tów leœnych, ale w ich przypadku mak-
symalna wysokoœæ dotacji zosta³a usta-
lona na 100 tys. z³. O dotacje bêdzie mo¿-
na ubiegaæ siê w dobrze znanej rolnikom
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR). Unijne fundusze na
wsparcie mikroprzedsiêbiorstw na obsza-
rach wiejskich bêd¹ dostêpne od maja
2009 r.

Dodatkowa dzia³alnoœæ
Rolnicy i inne osoby ubezpieczo-

ne w KRUS bêd¹ mog³y wykorzystaæ do-
tacje z PROW na za³o¿enie lub rozwój
w³asnej firmy. W ramach Dzia³ania 3.1
bêd¹ wspierane projekty zwi¹zane z re-
alizacj¹ inwestycji s³u¿¹cych podjêciu
przez rolników, domowników i ma³¿on-
ków rolników dodatkowej dzia³alnoœci
nierolniczej lub zwi¹zanej z rolnictwem.

Wsparcie
dla inwestycji

pozarolniczych

Przedsiêbiorczoœæ w Polsce jest
skoncentrowana g³ównie w du¿ych mia-
stach i na terenach z nimi s¹siaduj¹cych.
Na wsi oraz w ma³ych miasteczkach ciê¿-
ko za³o¿yæ, utrzymaæ i rozwin¹æ w³asn¹
firmê. Z pomoc¹ najmniejszym przedsiê-
biorcom z tych terenów mog¹ przyjœæ
unijne fundusze z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW). 1 mld
euro, który zosta³ przeznaczony na wspie-
ranie tworzenia i rozwój mikroprzedsiê-
biorstw, ma pomóc nie tylko w tworze-
niu nowych miejsc pracy na terenach
z najwy¿szym bezrobociem, ale tak¿e
przyczyniæ siê do powstawania pozarol-
niczych Ÿróde³ zarobkowania dla osób
zamieszkuj¹cych ma³e miasteczka i wsie.
Rz¹d szacuje, ¿e unijne pieni¹dze po-
mog¹ ponad 27 tys. ma³ych firm i dziêki
nim powstanie blisko 29 tys. nowych
miejsc pracy.

Podstawowe kryteria
Po dotacje bêd¹ mog³y siêgn¹æ

osoby, które nie prowadz¹ dzia³alnoœci
gospodarczej, lub które maj¹ firmê za-
trudniaj¹c¹ mniej ni¿ dziesiêciu pracow-
ników. Osoba, która nie ma firmy, nie
musi byæ osob¹ bezrobotn¹. Mo¿e to byæ
na przyk³ad rolnik. Firmy i osoby, które
chc¹ skorzystaæ z tej konkretnej pomocy
w ramach PROW, nie mog¹ przez dwa
lata wczeœniej korzystaæ z dotacji
unijnych na za³o¿enie w³asnej dzia³alno-
œci gospodarczej, które s¹ dostêpne
w programie Kapita³ Ludzki. Takie
zastrze¿enie ma zapobiec korzystaniu na-
raz przez pocz¹tkuj¹cych przedsiêbiorców
z dwóch takich samych form wsparcia.

Drugim warunkiem jest za³o¿enie
firmy w ma³ym miasteczku lub na wsi.
Rz¹d to dok³adnie okreœli³. Przedsiêbior-
stwo, jego oddzia³ lub filia, które bêd¹
korzystaæ z wsparcia inwestycyjnego,
musz¹ znajdowaæ siê w gminie wiejskiej,
gminie miejsko-wiejskiej z wy³¹czeniem
miejscowoœci licz¹cych ponad 5 tys.
mieszkañców oraz na podobnej zasadzie
w gminie miejskiej.

Miejsca pracy
Kolejnym warunkiem jest utwo-

rzenie co najmniej jednego miejsca pra-
cy. Tak jak by³o wczeœniej wspomniane,
to dzia³anie ma pomóc w zwalczaniu bez-

Bud¿et tego dzia³ania to ponad 345 mln
euro. Maksymalnie bêdzie mo¿na uzy-
skaæ 100 tys. z³ wsparcia dla jednego pro-
jektu przy za³o¿eniu, ¿e dotacja pokry-
wa maksymalnie 50% kosztów kwalifi-
kowanych projektu. Wsparcie jest prze-
znaczone na inwestycje w zakresie: us³ug
dla gospodarstw rolnych lub leœnictwa,
us³ug dla ludnoœci, drobnej wytwórczo-
œci, rzemios³a lub rêkodzielnictwa, robót
i us³ug budowlanych oraz instalacyjnych,
us³ug turystycznych oraz zwi¹zanych ze
sportem, rekreacj¹ i wypoczynkiem,
us³ug transportowych, us³ug komunal-
nych, przetwórstwa produktów rolnych
lub jadalnych produktów leœnych, maga-
zynowania lub przechowywania towa-
rów, wytwarzania materia³ów energe-
tycznych z biomasy oraz rachunkowoœci,
doradztwa lub us³ug informatycznych.
Jak widaæ, jest to bardzo szeroki katalog
mo¿liwych przedsiêwziêæ, który prak-
tycznie umo¿liwia sfinansowanie ka¿dej
inwestycji.

Celem Dzia³ania 311 w Programie
Rozwóju Obszarów Wiejskich jest
wsparcie inwestycji pozarolniczych
w gospodarstwach rolnych. Dziêki unij-
nemu wsparciu rolnik lub jego rodzina
mo¿e rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ rolnicza.

G³ównym zadaniem Dzia³ania
311 jest wsparcie projektów polegaj¹cych
na inicjowaniu i rozwoju dzia³alnoœci po-
zarolniczej na obszarach wiejskich. W za-
³o¿eniu ma to spowodowaæ zró¿nicowa-
nie Ÿróde³ dochodu rolników, ich ma³¿on-
ków i domowników, co bêdzie prowadziæ
do polepszenia sytuacji ekonomicznej
mieszkañców wsi. Na dofinansowanie
inwestycji w ramach tego dzia³ania
 w okresie programowania przeznaczo-
no ze œrodków publicznych ponad 345
mln euro. Dzia³anie skierowane jest do
osób fizycznych.

Du¿o mo¿liwoœci uzyskania wsparcia dla przedsiêbiorców oferuje Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest tylko jeden warunek - firma musi dzia-
³aæ w ma³ej miejscowoœci lub na wsi.

Zasady przyznawania dotacji oraz wnioski do pobrania, znajduj¹ sie na stronie www.arimr.gov.p w zak³adce „wnioski”

„Gazeta Prawna” z dn. 9 kwietnia 2009 r.
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Na co pomoc
W ramach dzia³ania 311 po-

moc na inwestycje w:

> us³ugi dla gospodarstw rolnych lub

leœnictwa,

> us³ugi dla ludnoœci,

> sprzeda¿ hurtow¹ i detaliczn¹,

> rzemios³o lub rêkodzielnictwo,

> roboty i us³ugi budowlane oraz in-

stalacyjne,

> us³ugi turystyczne oraz zwi¹zane

ze sportem, rekreacj¹ i wypoczyn-

kiem -  w tym wynajmowanie pokoi

w budynku mieszkalnym oraz sprze-

da¿ posi³ków domowych lub œwiad-

czenie innych us³ug zwi¹zanych

z pobytem turystów w gospodar-

stwie rolnym,

> us³ugi transportowe,

> us³ugi komunalne,

> przetwórstwo produktów rolnych

lub jadalnych produktów leœnych

> magazynowanie lub przechowy-

wanie towarów

> wytwarzanie produktów energe-

tycznych z biomasy

Dla ubezpieczonych w KRUS
Osoba, która chce ubiegaæ siê

o dotacjê, powinna byæ ubezpieczona na
podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990.
Dodatkowym niezbêdnym warunkiem
jest, aby gospodarstwo rolne, w którym
pracuje wnioskodawca by³o objête p³at-
noœciami bezpoœrednimi w roku poprze-
dzaj¹cym rok z³o¿enia wniosku.

Osoby zainteresowane uzyska-
niem dotacji w ramach Dzia³ania 311
musz¹ pamiêtaæ, ¿e planowana operacja
zostanie pozytywnie oceniona przez eks-
pertów jeœli dotyczy inwestycji prowa-
dz¹cej do rozwiniêcia istniej¹cej lub po-
wstania nowej dzia³alnoœci nierolniczej
oraz jest uzasadniona ekonomicznie.
Oznacza to, ¿e wynik ekonomiczny
przedsiêwziêcia deklarowany we wnio-
sku i Ekonomicznym Planie Operacji
(biznes planie) nie mo¿e byæ równy 0,
a tak¿e, ¿e inwestycja nie mo¿e tak¿e po-
wodowaæ straty finansowej.

Dodatkowo dzia³alnoœæ bêdzie
prowadzona w miejscowoœci nale¿¹cej
do gminy kwalifikuj¹cej siê do wsparcia
i spowoduje powstanie nowych miejsc
pracy, sta³ych lub sezonowych, a w przy-
padku dzia³alnoœci rozwijanej - zachowa-
nia istniej¹cych miejsc pracy. Szczegó-
³owy wykaz dzia³alnoœci, które kwalifi-
kuj¹ siê do wsparcia, zamieszczono w za-
³¹czniku do wspomnianego wczeœniej
rozporz¹dzenia z 17 paŸdziernika 2007
r. w sprawie szczegó³owych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach Dzia³ania 311 (Dz.U. nr 200,
poz. 1442). Dodatkowo wsparciem ob-
jête s¹ us³ugi œwiadczone dla turystów
w gospodarstwach rolnych oraz wytwa-
rzanie produktów energetycznych z bio-
masy.

Koszty kwalifikowane
Wed³ug katalogu kosztów kwali-

fikowanych dofinansowanie mo¿na
otrzymaæ na:  budowê czy modernizacjê
budynków niemieszkalnych;  nadbudo-
wê, przebudowê lub remont budynków
mieszkalnych. W obu przypadkach, jeœli
jest to uzasadnione, mo¿na wnioskowaæ
o zwrot kosztów rozbiórki i utylizacji ma-
teria³ów szkodliwych pochodz¹cych
z rozbiórki. Jeœli inwestycja jest zwi¹za-
na z budynkiem mieszkalnym, a plano-
wane s¹ elementy inwestycji niedaj¹ce siê
przypisaæ wy³¹cznie do dzia³alnoœci po-
zarolniczej, refundacji podlega czêœæ in-
westycji wynikaj¹ca z wykorzystania bu-
dynku na cele planowanej dzia³alnoœci.

Przyk³adem mo¿e byæ docieplanie i tyn-
kowanie budynku, zmiana pokrycia da-
chu, wymiana instalacji grzewczej w ca-
³ym budynku czy zakup pieca do ogrze-
wania budynku.

Poza tym dotacjê z Unii Europej-
skiej mo¿na wydaæ na:
> zagospodarowanie terenu;
> nowe maszyny, urz¹dzenia, narzêdzia
czy wyposa¿enie; sprzêt komputerowy
i oprogramowanie potrzebne do realiza-
cji inwestycji;
> œrodki transportu; w przypadku samo-
chodów osobowych we wniosku mo¿na
uj¹æ pojazdy do transportu minimum
8 osób; maksymalne dofinansowanie za-
kupu pojazdu uzale¿nione jest od rodza-
ju planowanej dzia³alnoœci i wynosi mak-
symalnie 75% kosztów kwalifikowa-
nych, jeœli planowana inwestycja doty-
czy prowadzenia wy³¹cznie dzia³alnoœci
w zakresie us³ug transportowych.
W przypadku innej dzia³alnoœci koszty
dotycz¹ce zakupu œrodka transportu nie
mog¹ przekroczyæ 50%;
> raty leasingu, pod warunkiem ¿e war-
toœæ rat nie przekroczy ceny netto przed-
miotu objêtego leasingiem oraz przenie-
sienie w³asnoœci rzeczy na beneficjenta
nast¹pi przed z³o¿eniem ostatecznego
wniosku o p³atnoœæ.

Do zwrotu nie kwalifikuj¹ siê miê-
dzy innymi koszty zakupu rzeczy u¿y-
wanych i podatek VAT poniesiony
w zwi¹zku z inwestycj¹. Podobnie jak
w przypadku innych dzia³añ inwestycyj-
nych w PROW czêœæ dotacji mo¿e byæ
przeznaczona na koszty ogólne zwi¹za-
ne z przygotowaniem i realizacj¹ inwe-
stycji. Koszty te nie mog¹ jednak prze-
kraczaæ 10% pozosta³ych kosztów kwa-
lifikowanych.

Do kosztów ogólnych zaliczono
m.in. koszty poniesione na wykonanie
kosztorysów, projektów budowlanych
czy architektonicznych, wypisy i wyry-
sy z katastru nieruchomoœci czy oceny
oddzia³ywania na œrodowisko.

Dofinansowaniu podlegaj¹ kosz-
ty inwestycji zwi¹zane z zakupem lub le-
asingiem oraz koszty ogólne, wynikaj¹-
ce z przygotowania i realizacji operacji.
W przypadku kosztów materia³ów, sprzê-
tu, wyposa¿enia i us³ug zwi¹zanych z re-
alizacj¹ inwestycji refundacji podlegaj¹
koszty poniesione nie wczeœniej ni¿
w dniu z³o¿enia wniosku. W przypadku
kosztów ogólnych refundowane s¹ koszty
poniesione od 1 stycznia 2007 r.

W przypadku negatywnej oceny wniosku
i nieprzyznania dofinansowania wnio-
skodawca nie otrzyma zwrotu poniesio-
nych wczeœniej kosztów ogólnych. Tego-
roczny konkurs w tym dzia³aniu rozpocz-
nie siê 15 kwietnia br.

100 tys. z³
Limit dotacji dla jednego wnio-

skodawcy, takiej kwoty nie mo¿e prze-
kroczyæ limit dotacji z PROW w latach
2007-2013 wykorzystany w ramach jed-
nego lub wiêkszej liczby projektów.

Refundacja kosztów
Podobnie jak w przypadku wiêk-

szoœci dotacji z funduszy unijnych - do-
tacja na wsparcie inwestycji w ramach
dzia³ania 311 przyznawana jest w formie
refundacji, co oznacza, ¿e beneficjent
musi najpierw zainwestowaæ w³asne
œrodki, a nastêpnie na podstawie wnio-
sku o p³atnoœæ zwraca siê o zwrot ponie-
sionych kosztów. Maksymalna wysokoœæ
dotacji wynosi 50 proc. udokumentowa-
nych kosztów kwalifikowanych.

Zasady przyznawania dotacji oraz wnioski do pobrania, znajduj¹ sie na stronie www.arimr.gov.p w zak³adce „wnioski”

„Gazeta Prawna” z dn. 9 kwietnia 2009 r.
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Rusza konkurs
dla mikroprzedsiêbiorstw

na pomoc z Unii Europejskiej

Obecnie mikroprzedsiêbiorcy
mog¹ realizowaæ inwestycje przede
wszystkim w ramach regionalnych pro-
gramów Operacyjnych (RPO). Kluczo-
wa jest tutaj w³aœciwa interpretacja linii
demarkacyjnej miêdzy tymi dzia³aniami.
Linia demarkacyjna pomiêdzy RPO
a PROW 2007-2013 oparta zosta³a na
kryterium lokalizacji przedsiêbiorstwa,
kryterium przedmiotu (zakresu) dzia³al-
noœci przedsiêbiorcy, a tak¿e na kryterium
kwotowym poprzez rozgraniczenie wiel-
koœci¹ dotacji. Zak³adaj¹c wiêc maksy-
maln¹ kwotê dofinansowania kszta³tuj¹c¹
siê na poziomie 50% kosztów kwalifiko-
wanych projektu beneficjent ubiegaj¹cy
siê o wsparcie mo¿e otrzymaæ 300 tys. z³
na realizacjê jednego projektu w ca³ym
okresie realizacji PROW. Oczywiœcie
zgodnie z wytycznymi do dzia³ania in-
westycja musi generowaæ dodatkowe
miejsca pracy.

Dla kogo pomoc
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e z po-

mocy mog¹ skorzystaæ podmioty, które
w okresie ostatnich 2 lat nie uzyska³y
wsparcia z Programu Operacyjnego Ka-
pita³ Ludzki w ramach dzia³ania Wspar-
cie oraz promocja przedsiêbiorczoœci i sa-
mozatrudnienia. Je¿eli o wsparcie ubie-
ga siê nowo utworzony podmiot i zosta-
nie mu przyznana pomoc, zobowi¹zany
jest przedstawiæ w ARiMR zaœwiadcze-
nie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci go-
spodarczej lub odpis z Krajowego Reje-
stru S¹dowego, najpóŸniej do dnia z³o-
¿enia wniosku o p³atnoœæ.

Wsparcie na inwestycje mo¿na
otrzymaæ m.in. w zakresie: us³ug dla go-
spodarstw rolnych lub leœnictwa; us³ug
dla ludnoœci; sprzeda¿y hurtowej i deta-
licznej; robót i us³ug budowlanych oraz
instalacyjnych; us³ug turystycznych oraz
zwi¹zanych ze sportem, rekreacj¹ i wy-
poczynkiem, przetwórstwem produktów
rolnych i leœnych. Koszty kwalifikowa-
ne, czyli te, które podlegaj¹ refundacji,
to przede wszystkim koszty zwi¹zane
z przebudow¹ lub remontem po³¹czonym

z modernizacj¹ istniej¹cych budynków
mieszkalnych wraz z zakupem instalacji
technicznej; koszty zakupu maszyn, urz¹-
dzeñ, narzêdzi, wyposa¿enia i sprzêtu;
koszty zakupu sprzêtu komputerowego
i oprogramowania s³u¿¹cego wsparciu
podejmowanej lub rozwijanej dzia³alno-
œci gospodarczej. Dodatkowo mo¿na zre-
fundowaæ m.in. koszty, które s¹ bezpo-
œrednio zwi¹zane z przygotowaniem do-
kumentacji technicznej projektu. Je¿eli
chodzi o mo¿liwoœæ ponoszenia kosztów
kwalifikowanych projektu to w wyniku
nowelizacji rozporz¹dzenia mo¿na je
ponosiæ równie¿ po z³o¿eniu wniosku
o dofinansowanie. To du¿e u³atwienie dla
mikrusów, które nie musz¹ czekaæ na
wynik oceny merytorycznej (ocena mo¿e
potrwaæ nawet 5 miesiêcy) i podpisanie
umowy o dofinansowanie. Dotyczy to
przede wszystkim tych firm, które i tak
musia³yby rozpocz¹æ inwestycje bez
wzglêdu na to, jakim wynikiem zakoñczy-
³aby siê ocena merytoryczna ich projektu.

Pewne w¹tpliwoœci budzi nowe-
lizacja rozporz¹dzenia w sprawie przy-
znawania pomocy w ramach przedmio-
towego dzia³ania w zakresie sposobu
wyboru projektów. Pomoc przys³uguje
wed³ug kolejnoœci ustalonej w drodze lo-
sowania przeprowadzonego przy u¿yciu
systemu teleinformatycznego.

Wype³nienie luki
Instytucje finansowe od d³u¿sze-

go czasu sonduj¹ mo¿liwoœci oraz plany
inwestycyjne mikroprzedsiêbiorstw na
obszarach wiejskich. Mimo pog³êbiaj¹-
cego siê kryzysu gospodarczego zainte-
resowanie zewnêtrznym Ÿród³ami finan-
sowania wœród tej grupy beneficjentów
jest bardzo du¿e. Z jednej strony daje siê
zauwa¿yæ tendencjê wzrostow¹, je¿eli
chodzi o iloœæ tworzonych mikrusów,
z drugiej wzrastaj¹ce potrzeby inwesty-
cyjne ju¿ funkcjonuj¹cych firm. Wspar-
cie otrzymane w ramach dzia³ania Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
mo¿e w znacznym stopniu wype³niæ ist-
niej¹c¹ lukê inwestycyjn¹. Oczywiœcie

1,8 mld euro
na modernizacjê

 gospodarstw
rolnych

Rolnicy, którzy chc¹ unowocze-
œniæ swoje gospodarstwo rolne, mog¹ sta-
raæ siê o œrodki unijne na ten cel. W ci¹-
gu najbli¿szych lata zostanie wœród nich
rozdysponowane 1,8 mld euro.

Modernizacja gospodarstw rol-
nych (Dzia³anie 121) to kontynuacja
Dzia³ania 11 Inwestycje w gospodar-
stwach rolnych w sektorowym Programie
Operacyjnym Restrukturyzacja i moder-
nizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich. Przeznaczono
na nie prawie 1,8 mld euro. Szacuje siê,
¿e z tego dzia³ania skorzysta prawie
60 tys. gospodarstw. Wsparcie bêdzie po-
lega³o na zwrocie czêœci poniesionych
kosztów kwalifikowanych.

Udzielane bêdzie ono na konkret-
ne inwestycje, okreœlone we wniosku
o przyznanie pomocy.

Rodzaje inwestycji
Wsparciem bêd¹ mog³y zostaæ

objête przedsiêwziêcia maj¹ce na celu
poprawê sytuacji ekonomicznej gospo-

tego rodzaju beneficjenci nie s¹ osamot-
nieni w drodze po unijne euro. Równie¿
oni mog¹ skorzystaæ z wyspecjalizowa-
nych firm doradczych, a tak¿e ze specjal-
nej oferty banków zwi¹zanej z finanso-
waniem unijnym. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
gros œrodków z Unii Europejskiej jest
przeznaczone w³aœnie dla tych najmniej-
szych podmiotów.

Wa¿ne terminy
Wnioski o przyznanie pomocy

w ramach Dzia³ania 312 Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiêbiorstw objêtego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 mo¿na sk³adaæ od dnia
5 maja 2009 r. do dnia 18 maja 2009 r.
Bior¹c pod uwagê obecn¹ sytuacjê go-
spodarcz¹ a tak¿e fakt olbrzymiego za-
interesowania mikrusów, je¿eli chodzi
o wsparcie w ramach regionalnych pro-
gramów operacyjnych, alokacja œrodków
przewidziana na dzia³anie mo¿e zostaæ
znacznie przekroczona.

Przed nami d³ugo oczekiwany nabór wniosków w ramach dzia³ania Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw. Dzia³anie to jest swego rodzaju uzupe³-
nieniem oferty unijnej w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013
kierowanej do najmniejszych firm.

„Gazeta Prawna” z dn. 9 kwietnia 2009 r.

Zasady przyznawania dotacji oraz wnioski do pobrania, znajduj¹ sie na stronie www.arimr.gov.p w zak³adce „wnioski”
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darstwa, a tak¿e poprawê warunków pra-
cy, utrzymania zwierz¹t, ochronê œrodo-
wiska i higienê produkcji.

Bêd¹ to mog³y byæ inwestycje
typu:
> budowa lub remont po³¹czony z mo-
dernizacj¹ budynków lub budowli;
> zakup lub instalacja maszyn, urz¹dzeñ,
w tym sprzêtu komputerowego;
> zak³adanie, modernizacja sadów lub
plantacji wieloletnich;
> zakup, instalacja lub budowa elemen-
tów infrastruktury technicznej, wp³ywa-
j¹cych bezpoœrednio na warunki prowa-
dzenia dzia³alnoœci rolniczej, przygoto-
wania do sprzeda¿y lub sprzeda¿y bez-
poœredniej;
> zakup patentów, licencji, w tym licen-
cji na oprogramowanie;
> us³ugi zwi¹zane z przygotowaniem
dokumentacji technicznej lub ekono-
micznej dotycz¹cej projektu oraz nadzo-
rem technicznym, zwi¹zane bezpoœred-
nio z realizacj¹ projektu.

Refundacj¹ z Dzia³ania 121 mog¹
byæ objête przedmioty nabyte w formie
leasingu. Nie zostanie ni¹ objêty zakup
stada podstawowego zwierz¹t gospodar-
skich.

Ze wsparcia bêd¹ mogli skorzy-
staæ osoby fizyczne, osoby prawne, spó³-
ki osobowe i spó³ki cywilne. Jednym
z podstawowych warunków niezbêdnych
do ubiegania siê o pomoc jest prowadze-
nie dzia³alnoœci rolniczej. Pierwszeñstwo
w uzyskaniu pomocy bêd¹ mieli rolnicy,
którzy nie korzystali z dzia³ania Inwesty-
cja w gospodarstwach rolnych SPO lub
przyznano im dofinansowanie w kwocie
do 100 tys. z³. Ci natomiast, którym zo-
sta³a przyznana pomoc w przedzia³ach od
100 do 200 tys. z³ lub od 200 do 300 tys.
z³otych, z nowego dzia³ania bêd¹ mogli
ubiegaæ siê o pomoc kolejno nie wcze-
œniej ni¿ nastêpnym b¹dŸ w drugim roku
po z³o¿eniu ostatniego wniosku o p³at-
noœæ.

Kwalifikacje zawodowe
Inwestycja, na któr¹ rolnik bêdzie

chcia³ uzyskaæ pomoc, musi dotyczyæ
dzia³alnoœci rolniczej, a gospodarstwo
musi byæ prowadzone przez osobê o od-
powiednich kwalifikacjach zawodowych.
W przypadku gdy rolnik legitymuje siê
wykszta³ceniem rolniczym: wy¿szym,
œrednim lub zasadniczym zawodowym,
nie potrzebny jest dodatkowy sta¿ pracy
w gospodarstwie rolnym. Jeœli natomiast
ma inne wykszta³cenie ni¿ wy¿ej wymie-

nione, potrzebny bêdzie udokumentowa-
ny sta¿ pracy, lub ukoñczone, np. studia
podyplomowe zwi¹zane z rolnictwem.

Na przyk³ad
- rolnik, który ukoñczy³ szko³ê zawo-
dow¹ o profilu innym ni¿ rolniczy, bê-
dzie musia³ posiadaæ przynajmniej piê-
cioletni sta¿.

Warto dodaæ, ¿e za sta¿ pracy
w rolnictwie ma byæ uznawany m.in.
okres podlegania ubezpieczeniu spo-
³ecznemu rolników jako rolnik, ma³¿o-
nek rolnika lub domownik.

Tylko beneficjenci dzia³ania
U³atwianie startu m³odym rolnikom
bêd¹ mogli uzupe³niæ kwalifikacje za-
wodowe w póŸniejszym terminie - wy-
znaczonym w zwi¹zku z przyznaniem
premii.

Kierunki studiów, zawodów
i tytu³ów kwalifikacyjnych w zakresie
rolnictwa okreœlone zostan¹ w za³¹cz-
niku do rozporz¹dzenia wykonawcze-
go dla dzia³ania.

Ponadto w ramach projektu, któ-
ry uzyska³ dofinansowanie, beneficjent
musi zapewniæ minimalne standardy na
przyk³ad w zakresie higieny, ochrony œro-
dowiska czy warunków utrzymania zwie-
rz¹t.

W ramach Dzia³ania 121 w Pro-
gramie Rozwoju Obszarów Wiejskich
bêdzie wspierana modernizacja gospo-
darstw rolnych. Na ten cel mo¿na uzy-
skaæ do 300 tys. z³. Z tego dzia³ania mog¹
korzystaæ rolnicy, a tak¿e przedsiêbior-
cy, jeœli posiadaj¹ gospodarstwo rolne
i spe³niaj¹ pozosta³e warunki dostêp do
wsparcia.

Maksymalna kwota dofinansowa-
nia na jednego beneficjenta i jedno go-
spodarstwo to 300 tys. z³ w okresie trwa-
nia PROW, tj. w latach 2007-2013. Jed-
noczeœnie przyjmowane bêd¹ projekty,
których wysokoœæ kosztów kwalifikowa-
nych bêdzie wynosi³a powy¿ej 20 tys. z³.
Ograniczenie 20 tys. z³ nie bêdzie doty-
czy³o inwestycji obejmuj¹cych wy³¹cz-
nie wyposa¿enie gospodarstwa w urz¹-
dzenia do przechowywania nawozów
naturalnych lub zwi¹zanych z dostoso-
waniem do norm wspólnotowych. Wy-
p³ata pieniêdzy na konto beneficjenta
nast¹pi po prawid³owym zrealizowaniu
przedsiêwziêcia okreœlonego w umowie
z Agencj¹ Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa.

Przewidziane zosta³y nastêpuj¹-
ce poziomy dofinansowania:

> 40%;
> 50%., gdy inwestycja realizowana jest
przez osobê do 40 roku ¿ycia (w momen-
cie z³o¿enia wniosku);
> 50%., gdy gospodarstwo po³o¿one jest
na obszarach o specyficznych warunkach
gospodarowania (ONW, obszary górskie,
sieæ „Natura 2000”, obszary z ogranicze-
niami w zwi¹zku z wdra¿aniem Ramo-
wej Dyrektywy Wodnej);
> 60%., gdy inwestycja realizowana jest
przez osobê do 40 roku ¿ycia, na obsza-
rach o specyficznych utrudnieniach (jw.);
> 75%., gdy inwestycja jest realizowana
w zwi¹zku z wprowadzeniem tzw. Dy-
rektywy Azotanowej.

Zwrotowi bêd¹ mog³y podlegaæ
koszty poniesione po podpisaniu umo-
wy. Wyj¹tek bêd¹ stanowi³y jednak kosz-
ty zwi¹zane z przygotowaniem inwesty-
cji (tzw. ogólne), np. kosztorysy, projek-
ty architektoniczne, które mog¹ zostaæ
poniesione ju¿ od 1 stycznia 2007 r.

Pomoc bêdzie mog³a byæ wyp³a-
cona po prawid³owym, tj. zgodnym
z umow¹, zrealizowaniu inwestycji, któr¹
trzeba wykonaæ za w³asne œrodki. Nie
mo¿na tutaj korzystaæ z kredytów prefe-
rencyjnych udzielanych przez ARiMR
ani z innych Ÿróde³, w których udzia³
maj¹ œrodki publiczne. Projekt mo¿na
bêdzie realizowaæ w jednym b¹dŸ
w dwóch etapach. Warto zastanowiæ siê
nad dwuetapowym wykonaniem projek-
tu, gdy¿ wtedy czêœæ p³atnoœci mo¿na
uzyskaæ po zrealizowaniu pierwszego
etapu, co mo¿e pomóc w dalszej realiza-
cji inwestycji.

Pula na siedem lat
Nale¿y spodziewaæ siê, i¿ chêt-

nych do skorzystania z tego dzia³ania nie
zabraknie. Pula œrodków finansowych
podzielona zostanie na siedem lat (2007-
2013). Kto nie zd¹¿y lub nie spe³ni wa-
runków przyznania pomocy w jednym
roku, bêdzie mia³ szansê spróbowaæ
w kolejnych latach. Instytucj¹ wdra¿aj¹c¹
dzia³anie bêdzie Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o przyznanie pomocy dla
tego dzia³ania bêdzie mo¿na sk³adaæ
w oddzia³ach regionalnych ARiMR.
W tym roku nabór wniosków o unijne
dotacje na modernizacjê gospodarstw
rolnych odbêdzie siê od 21 kwietnia do
28 kwietnia 2009 r.

Zasady przyznawania dotacji oraz wnioski do pobrania, znajduj¹ sie na stronie www.arimr.gov.p w zak³adce „wnioski”

„Gazeta Prawna” z dn. 9 kwietnia 2009 r.
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Dotacje dla przedsiêbiorców produktów rolnych
Dotacje w dzia³aniu 123 w Pro-

gramie Rozwoju Obszarów Wiejskich s¹
adresowane do przedsiêbiorców zajmu-
j¹cych siê przetwórstwem i wprowadza-
niem do obrotu produktów rolnych.
W ramach jednego projektu przedsiêbior-
ca mo¿e otrzymac do 20 mln z³.

Pomoc udzielana jest na realIza-
cjê projektów zwi¹zanych z moderni-
zacj¹ lub budow¹ zak³adów przetwórstwa
produktów rolnych lub infrastruktury
handlu hurtowego produktami rolnymi.
Wsparcie dotyczy inwestycji, których
celem jest poprawa ogólnych wyników
przedsiêbiorstw, warunków ochrony œro-
dowiska, a w przypadku mikroprzedsiê-
biorstw - dostosowanie do nowo wpro-
wadzonych norm wspólnotowych.
O wsparcie w ramach Dzia³ania 123
mo¿e wystêpowaæ: osoba fizyczna, oso-
ba prawna lub jednosdca nieposiad¹j¹ca
osobowoœci prawej, która posiada zare-
jestrowan¹ dzia³alnoœæ w zakresie prze-
twórstwa lub wprowadzania do obrotu
produktów rolnych. Dodatkowo podmiot
musi dzia³aæ jako przedsiêbiorca. O unij-
ne dotacje mog¹ ubiegaæ siê mikroprzed-
siêbiorcy, ma³e lub œrednie przedsiêbior-
stwa oraz du¿e firmy, których obrót rocz-
ny nie przekracza równowartoœci 200 min
euro lub zatrudniaj¹ mniej ni¿ 750 pra-
cowników. Taki zapis oznacza, ¿e
o wsparcie nie mog¹ ubiegaæ siê najwiêk-
sze polskie i zagraniczne koncerny spo-
¿ywcze, co czyni dotacje w ramach dzia-
³ania 123 bardziej dostêpnymi dla mniej-
szych firm.

Obowi¹zkowe umowy
Przedsiêbiorca, aby mieæ mo¿li-

woœæ ubiegania siê o wsparcie w ramach
Dzia³ania 123, musi te¿ zobowi¹zaæ siê,
¿e w ka¿dym roku przez najbli¿sze piêæ
lat bêdzie nabywa³ na podstawie umów
zawieranych na co najmniej rok - z pro-
ducentami rolnymi lub podmiot¹mi
wstêpnie przetwarzaj¹cymi produkty rol-
ne, co najmniej po³owê kupowanych pro-
duktów rolnych przeznaczonych do prze-
twarzania lub sprzeda¿y hurtowej. Jeœli
te produkty s¹ wykorzystywane do za-
mra¿ania to na podstawie umów zawie-
ranych co najmniej na rok z producenta-
mi rolnymi lub podmiotami przedsiêbior-
ca ma nabywaæ co najmniej 50 proc. zdol-
noœci przechowalniczych zak³adu prze-
znaczonego do œwiadczenia us³ug w za-
kresie zamra¿ania i przechowywania pro-

duktów rolnych. Powy¿sze zobowi¹za-
nia nie musz¹ byæ wykonane, jeœli przed-
siêbiorca przetwarza miód, produkty runa
leœnego lub dziczyznê lub wy³¹cznie pro-
dukty rolne wytworzone w ramach pro-
wadzonej przez niego dzia³alnoœci rolni-
czej lub produkty uboczne pochodzenia
zwierzêcego.

Wysokoœæ wsparcia
Tak jak w przypadku innych unij-

nych dotacji, wartoœæ wsparcia, któr¹ otrzy-
muje siê z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, jest udzielana w formie refun-
dacji oraz wyliczana w oparciu o ³¹czn¹
wartoœæ wydatków kwalifikowanych.

Maksymalny poziom wsparcia
jest zró¿nicowany i wynosi:
> 25 proc. kosztów kwalifikowalnych -
w przypadku operacji realizowanej przez
beneficjenta, który zatrudnia mniej ni¿
750 pracowników lub posiada obrót nie-
przekraczaj¹cy 200 min euro i jednocze-
œnie nie prowadzi dzia³alnoœci jako mi-
kro, ma³e lub œrednie przedsiêbiorstwo;
> 40 proc. kosztów kwalifikowalnych -
w przypadku operacji realizowanej przez
beneficjenta prowadz¹cego dzia³alnoœæ
jako mikro-, ma³e lub œrednie przedsiê-
biorstwo;
> 50 proc. kosztów kwalifikowalnych -
w przypadku operacji realizowanej przez
bene ficjenta prowadz¹cego dzia³alnoœæ
jako mikro-, ma³e lub œrednie przedsiê-
biorstwo, który co najmniej 25 proc.
ogólnej iloœci produktów rolnych naby-
wa na podstawie umów zawartych na co
najmniej rok z grupami producentów rol-
nych lub wstêpnie uznanymi grupami
producentów owoców i warzyw lub
uznanymi organizacjami producentów
owoców i warzyw, jest grup¹ producen-
tów rolnych lub wstêpnie uznan¹ grup¹
producentów owoców i warzyw, lub
uznan¹ organizacj¹ producentów owo-
ców i warzyw lub realizuje operacjê do-
tycz¹ przetwarzania produktów rolnych
na cele energetyczne.

Maksymalna wysokoœæ dotacji
mo¿e wynieœæ 20 min z³ na jednego be-
neficjenta, przy czym wysokoœæ pomo-
cy przyznanej na realizacjê jednej ope-
racji nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 100 tys. z³.
  Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych za-
liczaj¹ siê koszty:
> budowy, rozbudowy, nadbudowy, prze-
budowy lub remontu po³¹czonego z mo-

dernizacj¹ budynków i budowli wykorzy-
stywanych do produkcji, magazynowa-
nia, handlu hurtowego lub kontroli labo-
ratoryjnej produktów rolnych (obiektów
podstawowych), budynków i budowli
infrastruktury technicznej zwi¹zanej
z u¿ytkowaniem obiektów podstawo-
wych innych ni¿ zwi¹zanych z ochron¹
œrodowiska, kot³owni, oczyszczalni œcie-
ków wraz z sieci¹ kanalizacyjn¹ i obiek-
tów wykorzystywanych do produkcji bio-
gazu, zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska,
pomieszczeñ higienicznosanitarnych,
pomieszczeñ administracyjnych stano-
wi¹cych integraln¹ czêœæ obiektów pod-
stawowych w czêœci nieprzekraczaj¹cej
10 proc. ca³kowitej powierzchni tych
obiektów; li zakupu lub instalacji maszyn
lub urz¹dzeñ do magazynowania lub
przygotowania produktów rolnych do
przetwarzania, przetwarzania produktów
rolnych, magazynowania produktów rol-
nych lub pó³produktów oraz przygotowa-
nia ich do sprzeda¿y, aparatury pomiaro-
wej, kontrolnej oraz sprzêtu do sterowa-
nia procesem produkcji lub magazyno-
wania, oprogramowania s³u¿¹cego do za-
rz¹dzania przedsiêbiorstwem lub stero-
wania procesem produkcji lub magazy-
nowania oraz koszty transporty maszyn
i urz¹dzeñ;
> zakupu œrodków transportu niezbêd-
nych dla sprawnego przebiegu procesu
technologicznego lub magazynowania,
silosów, cystern, ch³odni i izoterm, prze-
znaczonych do przewozu produktów rol-

Co dyskwalifikuje projekt
Skorzystanie z dotacji w ramach

Dzia³ania 123, musi byæ zwi¹zane
z modernizacj¹ lub budow¹ zak³adów
przetwórstwa produktów rolnych lub
infrastruktury handlu hurtowego pro-
duktami rolnymi, prowadzic do popra-
wy ogólnych wyników przedsiêbior-
stwa, czego odzwierciedleniem bêdzie
wzrost wartoœci dodanej brutto. Przed-
siêbiorca musi tak¿e spe³niaæ w zak³a-
dzie, w którym bêdzie realizowa³
swoj¹ inwestycjê obowi¹zuj¹ce stan-
dardy higieczniczno-sanitarne. Niedo-
zwolone s¹ tak¿e projekty zwi¹zane
ze sprzeda¿¹ detaliczn¹. Niespe³nienie
jednego z powy¿szych warunków dys-
kwalifikuje firmê z procesu ubiegania
siê o dotacje.

Zasady przyznawania dotacji oraz wnioski do pobrania, znajduj¹ sie na stronie www.arimr.gov.p w zak³adce „wnioski”
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Jeœli szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska                      nr oferty

Te i inne oferty pracy znajdziesz
 w Gminnym Centrum Pracy

(Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnym
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
                                      7.30-15.30.
Tel. 017 22-91-885.

- kierowca-zaopatrzeniowiec           1611
- pomoc kuchenna                          1609
- pracownik ds. obs³ugi pasa¿erskiej 1608
- sprzedawca                                    1607
- pracownik ogólnobudowlany         1606
- magazynier                                    1605
- krawiec-sprzedawca                     1604
- telemarketer                                  1603
- œlusarz-spawacz                             1600
- krawcowa                                      1599
- kierowca-kurier                             1596
- tynkarz                                            1593
- stolarz meblowy                              1589
- kelner/kelnerka                                1586
- obs³uga baga¿owa-BellStuff         1584
- kierowca kat. B                             1579
- sprzedawca-kasjer                        1575
- ksiêgowa                                       1572
- robotnik budowlany                       1571
- elektromonter                                  1567
- in¿ynier budowlany                       1566
- fryzjer                                                1561
- kierowca-³adowacz kat. C            1558
- mechanik pojazdów ciê¿arowych  1557
- kierownik robót drogowych         1555
- dostawca pizzy                             1553
- geolog                                             1551
- kelner                                            1549
- lektor jêzyka angielskiego             1539
- g³ówny ksiêgowy                            1523
- kucharz                                         1522
- kosztorysant                                 1516
- handlowiec - bran¿a spawalnicza   1514
- szwaczka                                         1497

     Przypominamy, ¿e 31 marca br.
up³yn¹³ termin p³atnoœci za wieczyste
u¿ytkowanie dzia³ek gminnych.

Nale¿noœæ nale¿y wp³aciæ
w kasie Urzêdu Miejskiego lub na
konto Gminy Tyczyn
                     nr 64 9164 0008
                      2001 0000 0286  0015
w Banku Spó³dzielczym w Tyczynie.

nych, których transport powinien odby-
waæ siê w szczególnych warunkach, œrod-
ków transportu s³u¿¹cych do przewozu
zwierz¹t przeznaczonych do uboju;
> wdra¿ania systemów zarz¹dzania jako-
œci¹;
> rat zap³aconych z tytu³u wykonania
umowy leasingu.

 Do kosztów kwaliflkowalnych
przedsiêbiorca mo¿e zaliczyæ tak¿e inne
wydatki zwi¹zane z przygotowaniem
i realizacj¹ inwestycji, takie jak: przygo-
towanie dokumentacji technicznej (np.
kosztorysów, projektów budowlanych,
ocen oddzia³ywania na œrodowisko, do-
kumentacji), op³aty za patenty lub licen-
cje, koszty przygotowania biznesplanu
(w wysokoœci do 50 tys. z³ dla projektu
o wartoœci do 10 min z³ i 100 tys. z³ dla
projektu o wartoœci wy¿szej ni¿ 10 min
z³) oraz wydatków na nadzór inwestor-
ski i zwi¹zanych z kierowaniem robota-
mi budowlanymi. Te wszystkie wydatki
nie mog¹ stanowiæ wiêcej ni¿ 10 proc.
wszystkich kosztów kwalifikowanych
inwestycji.

Kosztami kwalifikowanymi nie s¹
objête wydatki na nabycie nieruchomo-
œci, podadku i VAT oraz zakupu rzeczy
u¿ywanych.

Pomoc przyznaje siê i wyp³aca do
wysokoœci limitu, który w okresie reali-
zacji Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich wynosi maksymalnie 20 min z³ na
jednego beneficjenta, przy czym wyso-
koœæ pomocy przyznanej na realizacjê
jednej operacji nie mo ¿e byæ ni¿sza ni¿
100 tys. z³.

Podobnie jak w latach ubieg³ych
do 15 maja br., mo¿na skorzystaæ
z pomocy w wype³nianiu wniosku
o dop³aty bezpoœrednie, ale uwaga: za
tak¹ pomoc trzeba bêdzie zap³aciæ
15 z³ za wniosek + 1,00 z³ za ka¿d¹
dzia³kê ewidencyjn¹.

Podkarpacki Oœrodek Doradz-
twa Rolniczego w Boguchwale Biuro
Doradcy w Tyczynie, ul. Rynek 19,
                       tel. 017 22-99-276.

„Gazeta Prawna” z dn. 9 kwietnia 2009 r.

> w sprawie przed³u¿enia do dnia 31
paŸdziernika 2009 r. okresu zasi³kowe-
go, na który ustalane jest prawo do œwiad-
czeñ rodzinnych oraz zmiany zasad przy-
znawania dodatku z tytu³u rozpoczêcia
roku szkolnego.

Ustaw¹ z dnia z dnia 17 paŸdzier-
nika 2008 r. o zmianie ustawy o œwiad-
czeniach rodzinnych (Dz.U. z 18 grud-
nia 2008 r., Nr 223, poz. 1456), okres
zasi³kowy ustalony zosta³  na  okres od
1 listopada do  31  paŸdziernika  nastêp-
nego  roku  kalendarzowego. W zwi¹zku
z tym, bie¿¹cy okres zasi³kowy, który roz-
pocz¹³ siê 1 wrzeœnia 2008 r., zosta³
przed³u¿ony do 31 paŸdziernika 2009 r.

Prawo do dodatków zwi¹zanych
z nauk¹ dziecka ustalane jest odpowied-
nio do obowi¹zuj¹cych dotychczas zasad
poœwiadczenia nauki dziecka, uwzglêd-
niaj¹c zarówno bie¿¹cy rok szkolny 2008/
2009, jak i dwa miesi¹ce (wrzesieñ, paŸ-
dziernik 2009) przysz³ego roku szkolnego.

W zwi¹zku z powy¿szym Miej-
sko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Tyczynie informuje, i¿ aby otrzy-
maæ dodatek do zasi³ku rodzinnego z ty-
tu³u rozpoczêcia roku szkolnego 2009/
2010 nale¿y jak najszybciej wyst¹piæ
z wnioskiem o przyznanie przedmioto-
wego dodatku.

Wnioski nale¿y sk³adaæ w Miej-
sko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo-
³ecznej w Tyczynie w pokoju nr 12, od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30

Komunikaty
Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej

> w sprawie zmian zasad przyznawa-
nia jednorazowej zapomogi z tytu³u
urodzenia siê dziecka oraz dodatku do
zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia
dziecka.

Od 1 listopada 2009 r., przy ubie-
ganiu siê o jednorazow¹ zapomogê z ty-
tu³u urodzenia siê dziecka, jak równie¿
o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u
urodzenia dziecka, wymagane bêdzie
przed³o¿enie zaœwiadczenia lekarskiego
potwierdzaj¹cego, ¿e matka dziecka po-
zostawa³a pod opiek¹ lekarsk¹ przez
okres co najmniej od 10 tygodnia ci¹¿y
do porodu.

Minister w³aœciwy do spraw zdro-
wia, w porozumieniu z ministrem w³a-
œciwym do spraw zabezpieczenia spo-
³ecznego, okreœli, w drodze rozporz¹dze-
nia, formê opieki medycznej oraz wzór

wymaganego zaœwiadczenia. Powy¿szy
warunek nie dotyczy opiekunów praw-
nych dziecka i osób, które wyst¹pi³y do
s¹du o przysposobienie dziecka.

Wymóg ten nie dotyczy tak¿e
osób, które z³o¿¹ wnioski o ustalenie pra-
wa do jednorazowej zapomogi z tytu³u
urodzenia siê dziecka lub dodatku do
zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia
dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Opisane zmiany wynikaj¹ z art.7
i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia
31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).
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Burmistrz Tyczyna

og³asza nabór na wolne
stanowisko urzêdnicze

w Urzêdzie Miejskim w Tyczynie

1. Nazwa i adres jednostki:
Urz¹d Miejski w Tyczynie, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18
2. Okreœlenie stanowiska pracy:
Inspektor ds. inwestycji kubaturowych
3. Wymiar czasu pracy: pe³ny etat
4. Wymagania niezbêdne:
1) wykszta³cenie wy¿sze z zakresu budownictwa;
2) uprawnienia budowlane;
3) stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na okreœlonym
stanowisku;
4) co najmniej trzyletnie doœwiadczenie;
5) znajomoœæ przepisów prawnych z zakresu budownictwa,
bhp,   zamówieñ publicznych, kodeksu postêpowania admi-
nistracyjnego oraz przepisów dotycz¹cych funkcjonowania
samorz¹du gminnego;
6) dobra znajomoœæ obs³ugi komputera;
7) niekaralnoœæ za przestêpstwo pope³nione umyœlnie;
8) nieposzlakowana opinia.
5. Wymagania dodatkowe:
1) umiejêtnoœæ kosztorysowania;
2) uprawnienia konserwatorskie do nadzorowania obiektów
ujêtych w rejestrze zabytków;
3) umiejêtnoœæ samodzielnego, sprawnego pozyskiwania in-
formacji niezbêdnych do wykonywania zadañ;
4) umiejêtnoœæ pracy w zespole;
5) gotowoœæ do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania no-
wych   umiejêtnoœæ;
6) rzetelnoœæ, solidnoœæ, kultura osobista.
6. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku urzêdni-
czym:
1) prowadzenie procesu przygotowania gminnych inwestycji
kubaturowych;
2) nadzór i koordynacja nad realizacj¹ inwestycji i remontów
realizowanych ze œrodków bud¿etu gminy oraz œrodków ze-
wnêtrznych;
3) pe³nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizowanymi inwestycjami;
4) organizowanie odbiorów koñcowych oraz przekazywanie
obiektów u¿ytkownikom;

5) rozliczanie zakoñczonych inwestycji;
6) prowadzenie „ksi¹¿ek obiektów” budynków bêd¹cych w³a-
snoœci¹ gminy;
7) dokonywanie przegl¹dów technicznych;
8) udzia³ w pracach komisji przetargowej;
9) zapewnienie prawnych i organizacyjnych warunków dla
ochrony dóbr kultury oraz u¿ytkowania obiektów zabytko-
wych.
7. Wymagane dokumenty:
1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dyplomów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie;
4) kserokopie œwiadectw pracy;
5) kserokopie zaœwiadczeñ o ukoñczonych kursach,
szkoleniach;
6) kwestionariusz osobowy wg. wzoru dostêpnego na stronie
Urzêdu Miejskiego w Tyczynie;
7) oœwiadczenie kandydata o niekaralnoœci  za przestêpstwa
pope³nione umyœlnie;
8) oœwiadczenie kandydata o braku przeciwwskazañ zdrowot
nych do zatrudnienia na okreœlonym stanowisku;
9) oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu
rekrutacji (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z póŸniejszymi zmianami);
10) inne dodatkowe dokumenty potwierdzaj¹ce posiadane
kwalifikacje i umiejêtnoœci.
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ w se-
kretariacie urzêdu, w zaklejonych kopertach opatrzonych imie-
niem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: Dotyczy naboru
na stanowisko: Inspektor ds. Inwestycji kubaturowych
w terminie do dnia 11 maja 2009 r. Dokumenty mo¿na sk³a-
daæ osobiœcie lub drog¹ pocztow¹.

Aplikacje, które wp³yn¹ do urzêdu po wy¿ej okreœlo-
nym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
9. Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczona w Biu-
letynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og³oszeñ w sie-
dzibie Urzêdu Miejskiego w Tyczynie.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandy-
daci zostan¹ poinformowani telefonicznie. Dokumenty w na-
des³anych ofertach nie bêd¹ zwracane.

Informacje dodatkowe o naborze mo¿na uzyskaæ
w Urzêdzie Miejskim w Tyczynie - informacji udziela
Jadwiga K³os - Sekretarz Gminy, (tel. 017 22-99-330).

Ksi¹¿ki o gminie
W Urzêdzie Miejskim pok. 21

i 25 (I piêtro), mo¿na nabyæ ksi¹¿ki
i mapy o gminie Tyczyn. S¹ to:
> ZIEMIA TYCZYÑSKA z bliska i z da-
leka (2008), album wg koncepcji Kazi-
mierza Szczepañskiego, cena 35 z³.
> Ziemia tyczyñska w starej fotografii
(2008), album, koncepcja Alicja Kustra
i Kazimierz Szczepañski, cena 25 z³.
> Kartki z dziejów Tyczyna i okolic,
pr. zbiorowa, cena 15 z³.

> Wokó³ tyczyñskiego wzgórza. Legen-
dy znad Strugu i Hermanówki, autor Zbi-
gniew Trzeœniowski (2007), cena 20 z³.
> Tyczyn - edukacja regionalna. Pro-
gram wycieczek po Tyczynie i okolicy
dla klas IV-VI (2006), autorka Anna
Kowalczyk, cena 15 z³.
> Tyczyn i okolice (2003), aut. Barbara
Samolewicz, cena 10 z³.
> Album Ziemia Tyczyñska, 2006, tekst
Dominika Leszczyñska, zdjêcia Bartosz
Frydrych i archiwum UGiM, opracowa-
nie graficzne Sylwia Tulik, cena 30 z³.
> Szko³a w Budziwoju w latach 1847-

1973 (2005), autorki: Teresa Borowiec
i Regina Kawa; cena 15 z³.
> Koœció³ w Budziwoju (2006), autorki:
Teresa Borowiec, Regina Kawa; cena 15 z³.
> Historia budziwojskich ch³opów
(2005), aut. Wioletta Pruchnik; cena 15 z³.
> W³adys³aw Samek. Ch³op - inteligent
z Borku Starego (2004), opracowanie re-
dakcyjne Wanda Daszykowska-Ruszel,
cena 15 z³.
> Samorz¹d lokalny- istota, efekty
i doœwiadczenia (2005), cena 10 z³.
> Mapy: województwopodkarpackie,
cena 5 z³; okolice Rzeszowa, cena 5 z³.
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W II semestrze br. szkolnego
uczniowie naszej szko³y rywalizowali
miêdzy sob¹ w wielu turniejach sporto-
wych.

Przed feriami zimowymi, 23
stycznia br. w hali sportowej tyczyñskie-
go gimnazjum uczniowie Zespo³u Szkó³
rozegrali kolejny turniej pi³ki no¿nej
o Mistrzostwo Szko³y. W rozgrywkach
wziê³o udzia³ 8 ekip klasowych, graliœmy
w dwóch grupach, walcz¹c o tytu³ naj-
lepszej dru¿yny. Po bardzo emocjonuj¹-
cych spotkaniach wy³oniono liderów
grup. I tak - w finale B o III miejsce wal-
czy³y klasy IIc i IIIc. Ostatecznie III lo-
katê zajêli pi³karze IIIc. Pojedynek fina-
³owy by³ niezwykle zaciêty i trzyma³ nas
w napiêciu do koñcowego gwizdka. Mi-
strzem szko³y zosta³a klasa IIIb (Tomasz
£yko, Tomasz Ostrêga, Marcin Wiater,
S³awek Smela, Bogus³aw Gajda, Bartosz
Pawlik, Krystian Kwolek, £ukasz Szpa-
kowski, Sylwester Miœkowicz).

II lokatê wywalczyli pi³karze kla-
sy IIIa - Marcin Paœkiewicz, Dawid Wró-
bel, Mateusz Kluz, Edwin Widak, Adrian
Szczepanik, Rafa³ Nowak ,Adrian S³o-
twiñski. „Królami strzelców” szkolnego
turnieju zostali uczniowie Marcin Paœkie-
wicz i Kamil Warcho³ (zdobyli po 5 bramek).

W marcu rozegrano dwa turnieje
pi³ki siatkowej. Zarówno wœród ch³op-

Zawody sportowe
II semestr  2008/2009 r.

ców jak i dziewcz¹t rywalizacja by³a za-
ciêta. Wszystkie reprezentacje klasowe
stara³y siê zaj¹æ jak najlepsze lokaty.
          W kategorii dziewcz¹t zwyciê¿y-
³y siatkarki z klasy IIIb (Joanna Szostec-
ka, Karolina Klocek, Paulina Pietraszek,
Aneta Filipek, Agnieszka W³och, Eweli-
na Stopyra, Olga Placha), przed klas¹ IIc
(Beata Siry, Marta Ziêba, Kinga Grobel-

                              Halina Kielich

Hala Politechniki Rzeszowskiej
by³a aren¹ zmagañ najlepszych juniorów
Podkarpacia o tytu³y mistrzowskie
w grach indywidualnych, zespo³owych,
deblach i mikstach za rok 2009 w kate-
gorii junior.

Wystêpuj¹cy w tym turnieju za-
wodnicy „Jaru” Kielnarowa zdobyli tam
6 medali potwierdzaj¹c, ¿e nale¿¹ do czo-
³owki województwa. Najwiêkszy sukces
odnieœli ch³opcy w rywalizacji dru¿yno-
wej zdobywaj¹c srebrny medal uznali
wy¿szoœæ tylko dru¿yny z Frysztaka.
Nasza dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie:
Dawid Œl¹czka, Piotr Basta, Dariusz
Dro¿d¿, Mateusz Pêpek.

Trzy najlepsze dru¿yny awanso-
wa³y do pó³fina³u ogólnopolskiego,  który
odbêdzie siê 2 maja br. w Kazimierzy
Wielkiej woj. Œwietokrzyskie. Limit na
mistrzostwa Polski posiada dru¿yna

Tenis sto³owy

toñ, Dawid Œl¹czka, Szymon Leœniak,
Krzysztof Haczela, Krzysztof Rakoczy,
Pawe³ Winiarski, Sebastian Ryba. II miej-
sce wywalczy³a klasa IIa i IIIa  (Marcin
Paœkiewicz, Dawid Wróbel, Kamil Maj-
ka, Adrian Szczepanik, Mateusz Rybka,
Piotr Basta, Edwin Widak), a trzecia by³a
klasa IIIb (Tomasz £yko, Tomasz Ostrê-
ga, Damian Strojek, S³awomir Smela,
Bartosz Pawlik, Krystian Kwolek, Ma-
teusz P³onka). Na kolejnych miejscach
uplasowa³y siê klasy: IIIc, IIc, Ia, Ib.
Zawody powiatowe

W marcu br. reprezentacja naszej
szko³y (pi³karze z klas trzecich) pojecha³a
na rozgrywki do Kamienia, gdzie walczy-
³a dzielnie w ka¿dym meczu. Mimo
pierwszej pora¿ki - na w³asne ¿yczenie -
w pozosta³ych spotkaniach odnieœliœmy
zwyciêstwa, a walkê o fina³ przegraliœmy
1 bramk¹! W meczu o III miejsce nasi
wspaniali ch³opcy nie dali szans graczom
z Soko³owa M³p. I jak zazwyczaj w tym
roku wracamy z zawodów z pucharem.

z Krosna, która uzbiera³a w ci¹gu sezo-
nu tyle punktów, ¿e znalaz³a siê wœród
4 klubów z najwiêksz¹ iloœci¹ punktów,
a te automatycznie maj¹ zapewniony start
w Mistrzostwach Polski. Mniej szczêœcia
mia³y dziewczyny, które po pora¿ce z dru-
¿ynami Dukli i £êtowni zajê³y IV miejsce
i nie zakwalifikowa³y siê do pó³fina³u.

Pozosta³e medale zdobyli: z³oty
Dorota Rz¹sa w deblu wraz z Juli¹ Stê-
pieñ z Dukli, pokonuj¹c w finale fawo-
rytki z Krosna Zuzannê Kozê (na co dzieñ
graj¹c¹ w dru¿ynie I ligowej) oraz Do-
minikê Wenc. Dorota powtórzy³a z Julk¹
osi¹gniêcie z przed 4 lat, gdzie równie¿
wspólnie zdoby³y tytu³ mistrzyñ woje-
wództwa, z tym ¿e w m³odziczkach. Br¹z
w tej kategorii zdoby³a inna reprezentant-
ka „Jaru” Jagoda Ziemiañska, która
wystêpowa³a wspólnie z Anit¹ Stapiñsk¹
z Krosna.

Równie¿ br¹zowy medal zdoby³
klubowy debel mêski w sk³adzie Dawid
Œl¹czka, Dariusz Dro¿d¿, a w grach

mikstowych br¹z zdobyli Dorota Rz¹sa
i Dariusz Dro¿d¿.

W rozgrywkach indywidualnych
tego turnieju na miejscach 3-4 uplasowali
siê Dawid Œl¹czka i Dariusz Dro¿d¿, po-
niewa¿ o medale na koniec turnieju do-
puszczani s¹ zawodnicy z limitami ogól-
nopolskimi, a z woj. Podkarpackiego po-
siadali je Robert Floras, Damian Wojdy-
³a z Krosna i Krzysztof Niemiec z Frysz-
taka i to oni podzielili siê w takiej kolej-
noœci miejscami w tym roku.

Wœród dziewcz¹t obie nasze re-
prezentantki  Dorota Rz¹sa i Jagoda Zie-
miañska nie awansowa³y do strefy me-
dalowej przegrywaj¹c swoje pojedynki
po 3:2 w meczach æwieræfina³owych.

Du¿e s³owa uznania nale¿¹ siê ich
opiekunowi - Gracjanowi Nowakowi,
który mimo choroby przez 2 dni ich
dzielnie wspiera³ i udziela³ cennych
wskazówek.

                              Ryszard Rz¹sa

ny, Anna Zieliñska, Edyta Conio, Marta
Nowak, Lucyna Jaworska, Marzena
Prêdka) i III miejsce dla klasy IIb (Nata-
lia Smaga³a, Katarzyna Fimiarz, Diana
Szuba, Kamila Stachurska, Joanna Ku-
charska, Sylwia Bartman, Kornelia Boj-
da). Kolejne miejsca zajê³y klasy: Ib, Ic,
IIIc.
          Natomiast w klasyfikacji ch³opców
najlepszymi okazali siê siatkarze klasy
IIb, którzy wygrali wszystkie swoje me-
cze, a wyst¹pili w sk³adzie: Artur Bar-
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O G £ O S Z E N I A

Firma UNIT
Oferuje naprawy pojazdów:

      > mechanika
      > eletromechanika

Us³ugi krawieckie
> skracanie     > zwê¿anie

> wszywanie zamków
              > firany      > zas³ony
Tyczyn, ul. Cicha 2
Budynek Delikatesów Centrum, I piêtro
                          Tel. 017 22-93-602

     Sklep MEWA 2
 Tyczyn, ul. Grunwaldzka 39a
                        obok stacji ORLEN
                        Tel. 017 22-91-444

SKUTERY  QUADY

Sprzedam dzia³ki o pow. 23 ary obok drogi Budziwój-
Tyczyn i o powierzchni 28 arów na Zagrodach w Tyczy-
nie.
(319/3)                                                 Tel. 017 22-99-727

Kupiê mieszkanie w bloku lub dom do drobnego
remontu, lub dzia³kê budowlan¹ do 8 arów w Gminie
Tyczyn.
(320/3)                          Tel. 607-515-707;  663-120-735

Sprzedam dzia³kê o pow. 72 ary po³o¿on¹ w Hermano-
wej (Pañskie Pola).
(321/3)                                              Tel. 017 85-77-494

Poszukujê lokalu do wynajêcia na warsztat samocho-
dowy.
(322/3)                          Tel. 017 22-91-037; 660-694-544

Sprzedam dzia³kê uzbrojon¹ o pow. 12 arów, po³o¿on¹
w Budziwoju, przy ul. Lipowej. Cena do uzgodnienia.
(323/3)                         Tel. 017 22-19-080 (od godz. 18.00)

Sprzedam dzia³kê roln¹ o powierzchni 25 arów
w Borku Starym.
(324/2)                                                Tel.  017 22-98-547

                        > naprawa rozruszników i alternatorów
                        > monta¿ zamków centralny
Antoni P³odzieñ  Tel.  017 22-99-536;   693-873-976

Fotografia œlubna - wideofilmowanie

 Tel.  513-978-654

Sprzedam pilnie dzia³kê o powierzchni 50 arów
w Hermanowej. Cena do uzgodnienia.
(325/2)                                                Tel.  692-302-714

Zainteresowani umieszczeniem oferty na naszych ³amach,
proszeni s¹ o osobisty kontakt z redakcj¹ - UM pok.24.
Oferty „Szukam pracy”, „Dam pracê”  i „Sprzedam/
kupiê dzia³kê, dom” - w Gminie Tyczyn, s¹ bezp³atne.

Sprzedam ziemiê wraz z dowozem i wyrównaniem.
                                                                Tel. 502-385-387

Sprzedam dzia³kê roln¹ o powierzchni 1,49 ha
wraz z lasem w Kielnarowej (dojazd mo¿liwy od strony
Matysówki).
(326/1)                        Tel.  888-881-565; 017 852-50-42

Sprzedam du¿y dom w surowym stanie na dzia³ce
6 arów w Tyczynie, ul. Zagrody.
(327/1)                                         Tel.  017 22-99-526

Pokój do wynajêcia w Kielnarowej.
                                                          Tel. 017 22-98-401

Sprzedam dzia³kê o pow. 76 arów w Tyczynie - Ru-
dawki. Cena do uzgodnienia.
(328/1)                           Tel.  017 86-23-775; 86-57-841

Sprzedam dzia³kê o pow. 16 arów w Tyczynie,
ul. Zagrody.
(329/1)                                                   Tel.  889-098-552

Sprzedam MAZDÊ 323 Proteige, rok prod.1991,
benzyna, przebieg 130 tys. km.
        Cena 2.500 z³ (do uzgodnienia).Tel. 694-233-150
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