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A K T U A L N O Œ C I

Nie jestem zaskoczony orzecze-
niem Trybuna³u Konstytucyjnego - przy-
znaje prof. Micha³ Kulesza po rozprawie
dotycz¹cej zgodnoœci z ustaw¹ zasad-
nicz¹ przepisów dotycz¹cych zmiany gra-
nic gmin i powiatów.

Profesor o granicach

- Nie by³em zaskoczony, ¿e Trybuna³ nie
uzna³ za sprzeczne z konstytucj¹ tych
rozwi¹zañ. Jestem natomiast zadowolo-
ny, ¿e sêdziowie dostrzegli w nich pro-
blem i bêdzie w tej sprawie sygnalizacja
do parlamentu - t³umaczy.

Jak podkreœla, taka decyzja sê-
dziów oznacza, ¿e wyrok nie pozostanie
bez echa, a efektem rozprawy bêd¹ wy-
tyczne legislacyjne.

prof. Micha³ Kulesza

Micha³ Kulesza zauwa¿a, ¿e w tej
kwestii jest ukszta³towane orzecznictwo
Trybuna³u Konstytucyjnego i dlatego
gminy i powiaty, które zdecydowa³y siê
z³o¿yæ wnioski by³y w bardzo trudnej sy-
tuacji. Zdaniem profesora, ich dzia³ania
nie posz³y na marne, poniewa¿ nast¹pi³a
zmiana podejœcia sêdziów do obecnych
przepisów.

- Fakt, ¿e do w³adz trafi¹ sugestie
odnoœnie zmiany przepisów oznacza, ¿e
w systemie wartoœci wyrok jest po stro-
nie wnioskuj¹cych gmin, a nie obroñców
dotychczasowych regu³ - t³umaczy.

W opinii autora reform samorz¹-
dowych z lat '90, gminy, które mog¹ utra-
ciæ czêœæ swojego terytorium powinny,
w kontekœcie wyroku TK, przede wszyst-
kim aktywnie uczestniczyæ w postêpowa-
niu dotycz¹cym zmiany granic.

- Nie mo¿na w tej sytuacji siê ob-
ra¿aæ i poprzestaæ na stwierdzeniu, ¿e my
siê nie zgadzamy. Trzeba na piœmie bro-
niæ swoich praw i interesów. Wchodziæ
w korespondencjê z MSWiA i zmuszaæ
ministra do reakcji na poszczególne sta-
nowiska - apeluje Micha³ Kulesza.

Rada uchwali³a...
28 kwietnia br. obradowa³a Rada

Miejska w Tyczynie. Radni podjêli
uchwa³y w sprawach:
> rozpatrzenia sprawozdania z wykona-
nia bud¿etu Gminy Tyczyn za 2008 r.
Dochody bud¿etu w 2008 r. zrealizowa-
ne zosta³y w kwocie 33.603.434,41 z³, zaœ
wydatki w kwocie 32.757.607,74 z³.
Nadwy¿ka wynios³a 845.826,67 z³. Na
obs³ugê zad³u¿enia gmina wyda³a kwotê
2.409.982,00 z³. Stan zad³u¿enia Gminy
na 31.12.2008 r. wynosi³ 6.971.341,20 z³,
a wskaŸnik zad³u¿enia do dochodów
wynosi 20,75% (szczegó³owe informa-
cje o wykonaniu bud¿etu za ubr. podane
bêd¹ w nastêpnym „G³osie Tyczyna”),
> absolutorium dla Burmistrza Tyczy-
na za 2008 r. Wszyscy radni obecni na
sesji g³osowali za udzieleniem Burmi-
strzowi absolutorium za 2008 r.,
> nieodp³atnego przekazania na maj¹-
tek Gminy Miasto Rzeszów mienia ko-
munalnego Gminy Tyczyn. W zwi¹zku
z przejœciem Bia³ej do Rzeszowa nastê-
puje przekazanie dzia³ek komunalnych,
> zmiany Planu Odnowy Miejscowo-
œci Borek Stary na lata 2008-2015. W
zwi¹zku z  mo¿liwoœci¹  aplikowania o
œrodki unijne w ramach Programu Ob-
szarów Wiejskich  na lata 2007-2013 w
ramach dzia³ania ,,Odnowa Wsi” przez
organizacje koœcielne, w Planie wprowa-
dza siê zadanie o treœci: „Remont ci¹gów
pieszojezdnych przy zabytkowym zespo-
le sakralno-klasztornym w miejscowoœci
Borek Stary”, z terminem realizacji na rok
2009 oraz wartoœæ szacunkow¹ projektu
- 130.005 z³, wk³ad w³asny - 65.005 z³,
wk³ad ze œrodków UE - 65.000 z³,
> zabezpieczenia w bud¿ecie Gminy
œrodków finansowych na realizacjê pro-
gramu „Partnerska sieæ dla zrównowa¿o-
nego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wi-
s³ok” oraz udzielenia pomocy finansowej
Zwi¹zkowi Komunalnemu „Wis³ok” na
realizacjê programu. S¹ to uchwa³y ko-
ryguj¹ce poprzednie ustalenia Rady (z 20
marca 09). Skorygowany udzia³ gminy
Tyczyn w projekcie wynosi 3.562 z³, zaœ
zwrotna pomoc dla ZK Wis³ok na reali-
zacjê projektu wynosi 20.180 z³.
> zmiany bud¿etu gminy Tyczyn na
2009 r. Zgodnie z uchwa³¹, dochody bu-
d¿etu ulegaj¹ zwiêkszeniu o 1.341.523,00
z³ z tytu³u:
- uzyskania pomocy finansowej z Po-
wiatu Rzeszowskiego dla Miejsko-Gmin-
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Zimowa, puchowa pierzynka, co

œwiat otula³a  zniknê³a i g³êboko w sza-

fie zdarzeñ zosta³a.

Przywdzia³a teraz p³aszczyk z so-

czystej zieleni utkany z kwiatuszków

i blasków promieni.

Jak dobra wró¿ka, co prezenty

rozdaje tchnê³a ¿ycie, ptaszkom glorie

wyœpiewywaæ daje.

Przyroda wypoczêta jak dziecko

po nocy piêknie siê rozwija, ujawnia

czar si³y i mocy.

Deszczyk, gdy przemyje jej spra-

gnione oblicze promienieje tym wiêk-

szym blaskiem i zachwytem.

         Upiêkszona, lœni w kryszta³kach

- korale, jak dziewczyna wystrojona na

spotkanie z ukochanym.

         Wiatr, gdy powieje, suszy jej mo-

kre w³osy, czesze i strzepuje odrobiny

rosy.

Wiosenna przyroda, jak panna

na wydaniu urzeka wdziêkiem swego

blasku i czaru.

Wiosny czar

                                Anna Kocór

Konkurs plastyczno-literacki
„Mój powiat - przestrzeñ

 i miejsce”
W zwi¹zku z ochodami 10-lecia

Powiaatu Rzeszowskie-
go Miejsko-Gminny
Oœrodek Kultury w Ty-
czynie serdecznie zapra-
sza do wziêcia udzia³u
w konkursie plastyczno-
literackim „Mój Powiat
- przestrzeñ i miejsce”, organizowa-
nym przez Starostwo Powiatowe w Rze-
szowie.

Celem tego konkursu jest promo-
cja naszego regionu i umo¿liwienie twór-
com (zarówno prfoesjonalistom, jak
i amatorom) prezentacji swojego talentu.

Prosimy o sk³adanie prac konkur-
sowych w M-GOK w Tyczynie do dnia
20 maja br. lub w Starostwie Powiato-
wym do 22 maja 2009 r.

Formularz zg³oszenia udzia³u
w konursie oraz szczegó³owy regulamin-
konkursu dostêpne s¹ na stronie interne-
towej Starostwa Powiatowego w Rzeszo-
wie: www.powiat.rzeszow.pl
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6 kwietnia w ramach programu „Moja szko³a w Unii
Europejskiej” obchodziliœmy Dzieñ Europejski.

SP Matysówka

Moja szko³a w Unii Europejskiej

Klasy I - VI pod kierunkiem swoich wychowawców
przygotowa³y i przedstawi³y programy poœwiêcone wybranym
pañstwom wchodz¹cym w sk³ad Unii Europejskiej. Inaugura-
cyjny program zbieg³ siê w tym roku z pi¹t¹ rocznic¹ cz³onko-
stwa Polski w UE.

By³o kolorowo, interesuj¹co i egzotycznie. Mieliœmy
okazjê poznaæ obc¹ kulturê i obyczaje, a równoczeœnie prze-
konaæ siê, jak wiele mamy wszyscy wspólnego.

Zaczê³o siê od hiszpañskiego flamenco. Ogniste senio-
rity z kl. I rozgrza³y atmosferê do koloru w³asnych sukienek.
Wprawdzie groŸny byczek Fernando napêdzi³ niektórym stra-
chu, bo bód³ zajadle, jednak nied³ugo. Okaza³o siê, ¿e ponad
corridê przedk³ada wygodne le¿e i spanko, bo ma poczciwina
polskie konotacje.

Po ¿ywio³owym wystêpie pierwszaków na scenê nie-
mal sp³ynêli niebiañscy bogowie - prosto z Grecji i z kl. II.
Zeus ze swoj¹ œwit¹ wprowadzili nas w stan b³ogiego, olimpij-
skiego spokoju. Jak siê wkrótce okaza³o, na krótko. M³ode Fran-
cuzeczki z kl. III wykona³y wprost fantastycznie s³ynny taniec

kankan, zakoñczony brawurowymi gwiazdami i szpagatami.
Bylibyœmy zostali do koñca z rozdziawionymi ze zdumienia
buziami, gdyby nie… wiosna! Irlandzka tym razem. Zielona
i zwiewna przynios³a wraz z czwartoklasistami chwilowe wy-
tchnienie i dawkê humoru. Za spraw¹ pewnej szkolnej scenki
przekonaliœmy siê, ¿e Polacy i Irlandczycy maj¹ ze sob¹ du¿o
wspólnego. Brytyjczycy z kl. V zaprosili nas na herbatkê i uro-
czo zachêcili do œmia³ego wyznania „uczuæ balkonowych”. Tak
przynajmniej zrobili Romeo i Julia oraz Beatlesi.

A na koniec do W³och, razem z kl. VI. Na koniec, bo
i tak wszystkie drogi prowadz¹ do Rzymu.
                                                            Teresa Kowal

Matematyka czêsto dla wielu uczniów wydaje siê trud-
nym przedmiotem. Jednak, kiedy uda mi siê zainteresowaæ ni¹
i zmotywowaæ ich do pracy, odczuwaj¹ satysfakcjê z umiejêt-
noœci rozwi¹zywania trudniejszych zadañ. Wtedy matematyka

SP Kielnarowa

Patrycja finalistk¹!
dla wielu z nich staje siê dyscyplin¹ sportu. Chc¹ byæ coraz
lepsi, wy¿ej stawiaj¹ sobie poprzeczkê i chc¹ sprawdziæ siê na
matematycznych olimpiadach.

W tym roku szkolnym dwie uczennice ze SP w Kielna-
rowej Ania Welc i Patrycja Kopiec zakwalifikowa³y siê do
etapu wojewódzkiego konkursu matematyczno-przyrodnicze-
go. Odby³ siê on 14 marca w Rzeszowie. Uczestnicy musieli
zmierzyæ siê z problemowymi zadaniami z matematyki i przy-
rody. W ci¹gu 90 minut uczniowie mieli do rozwi¹zania 28
zadañ, które wymaga³y wnikliwej analizy. Wa¿ne by³o czyta-
nie ze zrozumieniem, logiczne myœlenie i szybkoœæ w wyko-
nywaniu dzia³añ matematycznych. Trzeba te¿ by³o umieæ ra-
dziæ sobie ze stresem.

Warto by³o siê trudziæ. Patrycja Kopiec zosta³a finalistk¹
uzyskuj¹c 40 pkt na 50 mo¿liwych. Ani Welc zabrak³o 3 pkt do
tytu³u finalisty, ale wiedza, któr¹ zdoby³a na pewno zaowocuje
innym razem. Wyniki konkursu sprawi³y ogromn¹ radoœæ
dziewczynkom i nauczycielom, którzy z pasj¹ przekazywali
im wiedzê i wskazywali na u¿ytecznoœæ przedmiotów mate-
matyczno-przyrodniczych.

                                                            Anna Kozdraœ
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W ostatnich latach Unia Europej-
ska dofinansowa³a zakup komputerów,
urz¹dzeñ zewnêtrznych oraz oprogramo-
wania dla wielu szkó³ w Polsce. Œrodki
pieniê¿ne na dofinansowanie akcji wy-
³o¿y³ Europejski Fundusz Spo³eczny.

SP Borek Stary

Komputery
dla uczniów

uczniowskich i serwera. Szko³a otrzyma-
³a pracowniê w 2005 r.

Od momentu oddania do u¿ytku
wykorzystywana jest przede wszystkim
do realizacji celów edukacyjnych w za-
kresie okreœlonym przez podstawê pro-
gramow¹ z poszczególnych przedmio-
tów. Ale to nie wszystko. W szkole reali-
zujemy wiele projektów, których odbior-
cami s¹ uczniowie i nauczyciele. Nauczy-
ciele doskonalili swoje umiejêtnoœci
w zakresie jêzyka angielskiego, a ucznio-
wie uczestniczyli w programach: „Roz-
wijamy talenty”, „Wiêcej jêzyka angiel-
skiego w szko³ach wiejskich” itp. Du¿e
znaczenie ma sta³e po³¹czenie z Interne-

                             Lucjan Osiad³y

tem, które pozwala korzystaæ z ogrom-
nych zasobów œwiatowej sieci.

W 2008 r. szko³a otrzyma³a Cen-
trum Multimedialne sk³adaj¹ce siê z czte-
rech komputerów, zainstalowanych
w bibliotece szkolnej. Pozwala ono
uczniom i nauczycielom korzystaæ z bo-
gatego zestawu programów multimedial-
nych zainstalowanych na dyskach kom-
puterów oraz z wiedzy zawartej na stro-
nach www.

Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej cieszy siê du¿ym zainte-
resowaniem u¿ytkowników. Uczniowie
doskonal¹ swoj¹ wiedzê przygotowuj¹c
siê do udzia³u w ró¿nych konkursach, od-
rabiaj¹ zadania domowe, przygotowuj¹
materia³ na akademiê i apel szkolny.

Minê³a pi¹ta rocznica przyst¹pie-
nia Polski do Unii Europejskiej i w³aœnie
pracownia komputerowa, i Centrum Mul-
timedialne s¹ namacalnymi dowodami
korzyœci wynikaj¹cych z akcesu.

Uczniowie Szko³y Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Borku Starym
rozpoczêli przygotowania do Œwiatowe-
go Dnia Ziemi uczestnicz¹c w warszta-
tach ekologicznych „Razem dbamy
o nasze œrodowisko”, prowadzonych
przez Stowarzyszenie EKOSKOP.

SP Borek Stary

Dbajmy o Ziemiê, bo mamy j¹ tylko jedn¹!

W Szkole Podstawowej w Borku
Starym funkcjonuje pracownia kompu-
terowa sk³adaj¹ca siê z 10 jednostek

                          Anna Filip

Dzieci po raz kolejny poszerza³y
swoj¹ wiedzê na temat niebezpiecznych
odpadów i sposobu segregacji œmieci.
Aktywnie uczestniczy³y w prowadzo-
nych zajêciach, których celem by³o pro-
mowanie postaw ekologicznych.

Natomiast 28 kwietnia odby³a siê
szkolna akademia z okazji Dnia Ziemi,
podczas której uczniowie klas II i III za-
prezentowali program s³owno-muzyczny
z wykorzystaniem „Abecad³a Œmiecia-

d³a”, który zachêca³ do dzia³añ zwi¹za-
nych z ochron¹ œrodowiska.

M³odzi aktorzy zaprezentowali
równie¿ ten program rodzicom podczas
wywiadówki.

Nasi „mali ekolodzy” nie maj¹
w¹tpliwoœci, ¿e apel skierowany nie tyl-
ko do uczniów, ale równie¿ do spo³ecz-
noœci lokalnej przyniesie oczekiwane re-
zultaty!

Ekologiczne przes³anie naszych
uczniów zawiera³o siê w s³owach:
„Dbajmy o Ziemiê, bo mamy ja tylko
jedn¹!”

SP Budziwój

Dzieñ Ziemi

Na tegoroczne Œwiêto Ziemi przy-
gotowaliœmy w naszej szkole w œrodê 22
kwietnia program artystyczny w wyko-
naniu uczniów klasy 0a, IIa, IIIa, Va oraz
21 GZ „Ekoludki” pod kierunkiem pañ:
Reginy Kawy, Joanny Nowak i Iwony
WoŸniak. Z³o¿y³y siê nañ dwie insceni-
zacje, piosenki oraz wierszyki z eduka-
cyjnej ksi¹¿eczki „Abecad³o Œmieciad³o”
wydanej przez Stowarzyszenie „Eko-
skop” i Zwi¹zek Komunalny „Wis³ok”.

                        Ci¹g dalszy na stronie 6

Uczniowie wykonali te¿ plakaty
zwi¹zane tematycznie z ochron¹ Ziemi,
które zosta³y wykorzystane podczas uro-
czystego apelu, a nastêpnie ozdobiono
nimi korytarze szko³y. Mogli je obejrzeæ
tak¿e rodzice podczas wywiadówki
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w czwartek 23 kwietnia. Prowadzona jest
równie¿ zbiórka makulatury i baterii.

Ci¹g dalszy ze strony 5

                            Iwona WoŸniak
           szkolny koordynator ds. ekologii

Dla œrodowiska dzia³amy razem

Mamy nadziejê, ¿e nie spe³ni siê
proroctwo plemienia Indian Cree:
„Dopiero gdy padnie ostatnie drzewo,

dopiero gdy ostatnia rzeka zostanie za-

truta,dopiero gdy z³api¹ ostatni¹ rybê,

dopiero wtedy oka¿e siê, ¿e pieniêdzy nie

da siê jeœæ”.

W naszej szkole dla klas Ia i IIIa
w ramach projektu Stowarzyszenia
„EKOSKOP” „Dla œrodowiska dzia³amy
razem” odby³y siê zajêcia o tematyce
zwi¹zanej z ochron¹ œrodowiska, segre-
gacj¹ oraz recyklingiem odpadów.

Wsparcie dla projektu zosta³o
udzielone przez Islandiê, Lichtenstein
i Norwegiê poprzez dofinansowanie ze
œrodków Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego, a tak¿e ze œrodków bud¿etu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Fun-
duszu dla Organizacji Pozarz¹dowych.

Zajêcia prowadzi³a pani Katarzy-
na Rusza³a - prezes Stowarzyszenia
„EKOSKOP”. Zacytujê fragment prze-

s³ania Stowarzyszenia: „Zacznijmy byæ
„nowoczesnymi Europejczykami” i na-
uczmy siê segregowaæ odpady. Wyrzu-
cajmy posegregowane odpady opakowa-
niowe do odpowiednio oznakowanych
pojemników przeznaczonych na plastik,
papier, szk³o, metale, przeterminowane
lekarstwa (w aptekach) czy baterie (w
szko³ach). Segregacja odpadów to eko-
logiczna koniecznoœæ, oszczêdnoœæ sk³a-
dowisk i zasobów surowcowych, obywa-
telski nawyk, symbol nowoczesnego sty-
lu ¿ycia oraz dotycz¹cy wszystkich
mieszkañców obowi¹zek prawny”.

SP Tyczyn

Klub Mi³oœników Ksi¹¿ki
- aby czytanie sta³o siê przyjemnoœci¹

W roku szkolnym 2008/2009 Stowarzyszenie na Rzecz
Rodziny „Szczêœliwy Dom” w Rzeszowie oraz Fundacja PZU
w Warszawie kontynuuj¹ realizacjê projektu, pt. Klub Mi³o-
œników Ksi¹¿ki. Tym razem dzia³alnoœæ Klubu zosta³a rozsze-
rzona i objê³a uczniów Szko³y Podstawowej w Bia³ej (obecnie
SP nr 9 w Rzeszowie), Tyczynie i Budziwoju. Podobnie jak
w poprzedniej edycji projektu, k³adziemy nacisk na szerzenie
motywacji czytelniczej i potrzeby obcowania z ksi¹¿k¹, co jest
szczególnie wa¿ne dzisiaj, w dobie komputerów i Internetu -

mówi Iwona Buka³a-Siedlecka autorka i realizatorka projektu.
Projekt skierowany jest do uczniów klasy 4, 5 i 6 wy-

mienionych szkó³ i realizowany w formie pozalekcyjnych
warsztatów. Prowadzone zajêcia ró¿ni¹ siê od typowych lekcji
szkolnych, oprócz wspólnego czytania i omawiania wybranych
utworów literackich, uczestnicy wykonuj¹ do nich ilustracje
i inscenizacje. Ponadto du¿¹ popularnoœci¹ wœród uczestników
ciesz¹ siê ró¿ne konkursy np. rozstrzygniêty w marcu konkurs
literacki na najciekawsz¹ baœni, legendê i opowiadanie. Atrak-
cyjnoœæ konkursów zwiêkszaj¹ nagrody ksi¹¿kowe dla zwy-
ciêzców. To, co mnie bardzo cieszy, to fakt, ¿e uczniowie bar-
dzo chêtnie czytaj¹ ksi¹¿ki poza zajêciami a nastêpnie ich treœæ
opowiadaj¹ na naszych spotkaniach - dodaje pani Iwona.Klub Mi³oœników Ksi¹¿ki przy Szkole Podstawowej w Tyczynie

Klub Mi³oœników Ksi¹¿ki przy Szkole Podstawowej w Budziwoju
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Klub Mi³oœników Ksi¹¿ki przy Szkole Podstawowej nr 9
w Rzeszowie

                                                                    Iwona Buka³a

Ostatni dzieñ dni otwartych, to sportowe emocje w postaci rozgrywek Szkó³ Pod-
stawowych, które odby³y siê w hali sportowej tyczyñskiego gimnazjum 8 kwietnia br.

A co mówi¹ sami uczestnicy projektu? Klub Mi³oœni-
ków Ksi¹¿ki to wspania³y pomys³, na spêdzanie wolnego cza-
su - mówi Magdalena Kuc, uczestniczka Klubu w Szkole Pod-
stawowej w Tyczynie. Na zajêciach uczymy siê, zdobywamy
wiedzê. Co pewien czas organizowane s¹ konkursy, w których

zdobywamy nagrody ksi¹¿kowe - dodaje Madzia.
Klub Mi³oœników Ksi¹¿ki to szansa na wzbogacenie

oferty edukacyjnej szkó³, ponadto daje mo¿liwoœæ rozwijania
zdolnoœci i zainteresowañ m³odego cz³owieka. Klubowicze re-
daguj¹ gazetkê pt. „Œwiat m³odzie¿y”, w której zamieszczaj¹
w³asne utwory literackie, przygotowuj¹ krzy¿ówki, pisz¹ o swo-
ich zainteresowania i hobby.

Tegoroczny program Klubu Mi³oœników Ksi¹¿ki zosta³
wzbogacony o wyjazdy do kina i teatru oraz muzeów znanych
polskich pisarzy, warto dodaæ, ¿e wyjazdy te s¹ w ca³oœci fi-
nansowane z dotacji Fundacji PZU. Ponadto wa¿nym elemen-
tem projektu jest wsparcie bibliotek szkolnych poprzez zakup
ksi¹¿ek dla placówek bior¹cych udzia³ w projekcie.

Do uczestniczenia w zajêciach zaprasza Madzia Kuc:
Zachêcam do chodzenia na Klub Mi³oœników Ksi¹¿ki, gdy¿ to
po³¹czenie zabawy i nauki. Zamiast nudziæ siê w domu, mo¿na
przecie¿ przyjœæ do nas i razem z nami mi³o spêdzaæ czas.

Dni Otwarte Publicznego
Gimnazjum w Tyczynie

     Opracowa³a mgr Iwona Filip

Do turnieju zg³osi³o siê 5 Szkó³
Podstawowych z: Kielnarowej, Budziwo-
ja, Tyczyna, Matysówki i Hermanowej.
£¹cznie z wszystkich szkó³ przyjecha³o
ponad 100 uczniów.
Uroczystego otwarcia turnieju dokona³a
Wicedyrektor Szko³y mgr Ma³gorzata
Kêdzierska. Uczniowie brali udzia³
w nastêpuj¹cych konkurencjach:
> wyœcigi rzêdów - konkurencja dru¿y-
nowa, polegaj¹ca na pokonaniu krótkie-
go odcinka trasy z wykonaniem odpo-
wiedniego zadania, np.: skoki, biegi na
czworakach, itp.
> gra „dwa ognie” - rozgrywki przepro-
wadzone zosta³y systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”. Mecz toczy³ siê do 7 zbiæ.
> konkurs rzutów do kosza -ka¿dy za-
wodnik wykonywa³ po 2 rzuty wolne.
Ka¿dy rzut mia³ wartoœæ 1 punktu. Suma

<  Bieg dru¿yn
z materacami

Dyr. Bo¿ena ¯urawska wrêcza nagrodê
zwyciêzcom turnieju

punktów dru¿yny decydowa³a o kolejno-
œci miejsca w konkursie.
> skok w dal z miejsca - konkurencja ta
polega³a na sumowaniu skoków poszcze-
gólnych zawodników danej dru¿yny.
>zwinnoœciowy tor przeszkód - zawo-
dy odbywa³y siê w formie sztafetowej.

O kolejnoœci decydowa³ ³¹czny
czas wszystkich uczestników danej
dru¿yny.

Po dwóch pierwszych konkuren-
cjach na prowadzenie wysunê³a siê SP
z Hermanowej. Turniej wygra³a jednak
SP z Tyczyna i to po raz drugi w tej piêk-
nej i emocjonuj¹cej imprezie szkó³ pod-
stawowych z Gminy Tyczyn.

Na drugim miejscu uplasowa³a siê
Szko³a Podstawowa z Hermanowej. Wy-
niki pozosta³ych szkó³: III m. - SP Bu-
dziwój, IV m. - SP Matysówka, V m. -

SP Kielnarowa.
Tradycyjnie zdobywca I miejca  -

SP Tyczyn, otrzyma³ nagrodê rzeczow¹
w postaci DVD ufundowan¹ przez Dy-
rektora Gimnazjum w Tyczynie.

Ka¿da dru¿yna otrzyma³a oko-
licznoœciowy dyplom i puchar. Nagrody
wrêcza³a Dyrektor Publicznego Gimna-
zjum w Tyczynie mgr Bo¿ena ¯uraw-
ska.

Organizatorem i prowadz¹cym
imprezê by³ Wies³aw Kisiel wraz z ze-
spo³em nauczycieli wychowania fizycz-
nego.
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Bezrobocie w Gminie - I kwarta³ 2009 r.

Stopa bezrobocia w I kwartale 2009 utrzymuje siê  na tym sa-
mym poziomie co w ubieg³ym IV kwartale 2008 r.

Rodzaje zadañ:
> Dzia³alnoœæ szkoleniowa dzieci, m³o-
dzie¿y i doros³ych w pi³ce no¿nej w miej-
scowoœci Tyczyn. Dotacjê przyznano
Miejskiemu Klubowi Sportowemu
„Strug Tyczyn”, w Tyczynie w wysoko-
œci 65.000 z³.
> Dzia³alnoœæ szkoleniowa dzieci, m³o-
dzie¿y  i doros³ych w pi³ce no¿nej w miej-
scowoœci Budziwój. Dotacjê przyznano
Ludowemu Klubowi Sportowemu
„Grunwald” w Budziwoju w wysokoœci
13.000 z³.
> Dzia³alnoœæ szkoleniowa dzieci, m³o-
dzie¿y i doros³ych w pi³ce no¿nej w miej-
scowoœci Hermanowa. Dotacjê przyzna-
no Ludowemu Klubowi Sportowemu
„Herman” w Hermanowej w wysokoœci
45.000 z³.
> Dzia³alnoœæ szkoleniowa dzieci, m³o-
dzie¿y i doros³ych w tenisie sto³owym
i ³ucznictwie w miejscowoœci Kielnaro-
wa. Dotacjê przyznano Ludowemu Klu-
bowi Sportowemu „Jar” w Kielnarowej
w wysokoœci 39.000 z³.
> Dzia³alnoœæ szkoleniowa dzieci i m³o-
dzie¿y w akrobatyce sportowej w miej-
scowoœci Tyczyn. Dotacjê przyznano

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Fli-
mero” w Tyczynie w wysokoœci 9.000 z³.
> Dzia³alnoœæ szkoleniowa dzieci i m³o-
dzie¿y w tenisie sto³owym w miejscowo-
œci Borek Stary. Dotacjê przyznano
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu
w Borku Starym w wysokoœci 3.000 z³.
> Dzia³alnoœæ szkoleniowa dzieci, m³o-
dzie¿y w zapasach i tenisie sto³owym
w miejscowoœci Budziwój. Dotacjê przy-
znano Uczniowskiemu Klubowi Sporto-
wemu „Budziwój” w Budziwoju w wy-
sokoœci 2.000 z³.
> Dzia³alnoœæ szkoleniowa dzieci i m³o-
dzie¿y w pi³ce no¿nej, siatkówce, koszy-
kówce, lekkoatletyce, tenisie sto³owym,
karate w miejscowoœci Tyczyn. Dotacjê
przyznano Uczniowskiemu Klubowi
Sportowemu „Dyskobol” w Tyczynie
w wysokoœci 5.000 z³.
> Dzia³alnoœæ szkoleniowa dzieci i m³o-
dzie¿y w karate w miejscowoœci Tyczyn.
Dotacjê przyznano Stowarzyszeniu Sztuk
Walki z siedzib¹ w Rzeszowie w wyso-
koœci 2.000 z³.
> Opieka socjalna i pielêgnacyjna osób
chorych, starszych i niepe³nosprawnych.
Dotacje przyznano NZOZ Centrum Pie-

Wykaz przyznanych dotacji dla organizacji pozarz¹dowych
na realizacjê zadañ gminy w 2009 r.

lêgniarstwa Œrodowiskowo-Rodzinnego
Caritas Diecezji Rzeszowskiej z siedzib¹
w Tyczynie w wysokoœci 5.000 z³.
> Wspieranie dzia³añ na rzecz aktywiza-
cji osób niepe³nosprawnych. Dotacjê
przyznano Stowarzyszeniu Pomocy Oso-
bom Niepe³nosprawnym w Tyczynie
w wysokoœci 6.000 z³.
> Wspieranie dzia³añ na rzecz profilak-
tyki i uzale¿nieñ. Dotacjê przyznano Sto-
warzyszeniu TrzeŸwoœciowemu „Wy-
zwolenie” z siedzib¹ w Tyczynie w wy-
sokoœci 2.000 z³.
>Wspieranie lokalnych inicjatyw kultu-
ralnych. Dotacjê przyznano Stowarzysze-
niu Rodzin Katolickich Diecezji Rze-
szowskiej w wysokoœci 1.000 z³.
> Dowóz uczniów niepe³nosprawnych
z terenu Gminy Tyczyn do Oœrodka Re-
habilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czego w Kielnarowej-Czerwonkach. Do-
tacjê przyznano Polskim Stowarzysze-
niem Na Rzecz Osób z Upoœledzeniem
Umys³owym z siedzib¹ w Rzeszowie
w wysokoœci 9.000 z³.

Najwiêksza stopa bezrobocia jest
w Kielnarowej 8.1%, natomiast Budzi-
wój i Borek Stary to miejscowoœci, gdzie
bezrobocie kszta³tuje siê na najni¿szym
poziomie. W tym kwartale ujêliœmy do
statystyk jeszcze Bia³¹, poniewa¿ nie
wszyscy zarejestrowani bezrobotni zmie-

nili swój adres zameldowania, dlatego te¿
dane dotycz¹ce bezrobocia z Bia³ej nie
odzwierciedlaj¹ stanu faktycznego.

Mimo tak rozreklamowanego kry-
zysu sytuacja w naszej gminie nie jest naj-
gorsza, jednak wci¹¿ jest zbyt ma³o ofert
pracy dla osób z niskim wykszta³ceniem

i bez kwalifikacji, a tak¿e dla tych, któ-
rzy chc¹ wróciæ na rynek pracy po d³u¿-
szej przerwie. Brakuje te¿ wolnych
miejsc pracy dla osób z wykszta³ceniem
wy¿szym, ale dziêki sta¿om jakie refun-
duje Urz¹d Pracy mog¹ nabywaæ wiele
umiejêtnoœci praktycznych, które na pew-
no oka¿¹ siê przydatne  przy poszukiwa-
niu pracy.

Wszystkie oferty pracy  i oferty
sta¿y, jakimi dysponuje Urz¹d Pracy do-
stêpne s¹ na stronie internetowej
ww.pup.rzeszow.pl

Uwaga czytelnicy!

Nastêpny numer „G³osu Tyczyna”
uka¿e siê  z dat¹
24 maja 2009 r.

Termin sk³adania tekstów up³ywa
18 maja 2009 r.

 Zdjêcia mile widziane.

                           Krystyna Knutel

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Biała 1 1 3 12 17 1,4

57 5,9

Miejscowość
B+Z B-Z

Razem

5 4 39 9

8 14 60 51

86 8,1

9 12 34 53

133 6

108 7,5

61 7,4

9 9

6 7 27 21

32 36

607 6,8

11 11 65 58

49 58 260 240

Matysówka

Tyczyn

Razem

Stopa 

bezrobocia

Borek Stary

Budziwój

Hermanowa

Kie lnarowa

145 7,5

                         El¿bieta WoŸniak
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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 kat. C + ADR                    1834
- po³o¿na                                          1832
- recepcjonista                                    1831
- sprzedawca na stoisku miêsnym       1829
- konserwator                                      1828
- pielêgniarka                                    1826
- fryzjer                                                1824
- pracownik administracyjno-biurowy
                                                          1821
- mechanik samochodowy               1816
- tynkarz                                          1814
- sprzedawca bielizny                        1811
- kierowca TIRA                              1810
- kierowca kat. C + HDS                  1808
- monter dociepleñ                             1804
- instruktor nauki jazdy                      1803
- pracownik ogólnobudowlany         1802
- operator maszyn do produkcji foli  1801
- szef kuchni - kucharz                       1799
- technik - mgr analityki medycznej 1797
- pracownik produkcji okien          1795
- piekarz                                           1791
- pielêgniarka œrodowiskowa           1788
- pomoc kuchenna                              1783

> 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
do 15.30.

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).

zaprasza rolników do skorzystania z po-
mocy przy wype³nianiu  wniosków ob-
szarowych na rok 2009.

Tak¹ pomoc mo¿na uzyskaæ od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od
7.00 do 15.00 w Biurze Doradcy
w Tyczynie.

Biuro bêdzie równie¿ czynne
9 maja (sobota) w godz. od 8.00 do
12.00. Odp³atnoœæ: 15 z³ za wniosek plus
1,00 z³ za ka¿d¹ dzia³kê ewidencyjn¹.

Podstawowy termin sk³adania
wniosków up³ywa 15 maja. Ci, którzy nie
zd¹¿¹ z³o¿yæ swoich wniosków w pod-
stawowym terminie bêd¹ mogli co praw-
da zrobiæ to do 9 czerwca br., ale w ta-
kim wypadku nale¿ne im p³atnoœci zo-
stan¹ zmniejszone o 1% za ka¿dy robo-
czy dzieñ opóŸnienia.

Podkarpacki Oœrodek
Doradztwa Rolniczego

w Boguchwale

Pomoc finansowa
na zbiór i transport pad³ych
zwierz¹t gospodarskich

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe
w Rzeszowie informuje, ¿e z dniem
1 kwietnia 2009 r. pomoc finansowa na
zbiór, transport i unieszkodliwianie pa-
d³ych zwierz¹t gospodarskich jest udzie-
lana pod warunkiem dokonania zg³osze-
nia padniêcia zwierzêcia gospodarskie-
go z gatunku: byd³o, owce, œwinie lub
konie i jego unieszkodliwienia zgodnie
z przepisami o systemie identyfikacji i re-
jestracji zwierz¹t.

Ograniczenie to wynika z § 14 ust.
ust. 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 22 stycznia 2009 r. w spawie re-
alizacji niektórych zadañ Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz.U. Nr 22 poz. 121).

Obowi¹zuj¹ce przepisy nak³a-
daj¹ na posiadacza byd³a, owiec i kóz
obowi¹zek sk³adania zg³oszeñ w termi-
nie do 7 dni od daty padniêcia, a w
przypadku trzody chlewnej do 30 dni
od daty padniêcia.

Oznacza to, ¿e producent rolny,
który nie zg³osi do Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w termi-
nie padniêcia swojego zwierzêcia ponie-
sie ca³kowity koszt utylizacji.

                                Marcin CiŸla
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

     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.
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Burmistrz Tyczyna

Rada uchwali³a...
Ci¹g dalszy ze strony 3

nego Oœrodka Kultury w Tyczynie
w kwocie 4.000,00 z³ na dofinansowa-
nie imprez: Przegl¹d Wiejskich Zespo-
³ów Œpiewaczych - 1.500,00 z³, III Otwar-
te Mistrzostwa Zespo³ów Cheerleaders -
1.500,00 z³, X Powiatowa Parada Or-
kiestr Dêtych - 1.000,00 z³,
- udzia³ów w podatku dochodowym od
osób fizycznych 1.137.523,00 z³.
W zwi¹zku ze zmianami granic dla Gmi-
ny Tyczyn dokonano korekt w kwotach
subwencji oœwiatowej, która po zmianach
wynosi 9.835.289,00 z³ czyli jest ni¿sza
o 642.284,00 z³, subwencji ogólnej, któ-
ra po zmianie wynosi 3.590.966,00 z³ -
zmniejszenie o 495.239,00 z³. W bud¿e-
cie gminy na 2009 r. o powy¿sze kwoty
zosta³y zmniejszone udzia³y w podatku
dochodowym od osób fizycznych. Zna-
j¹c ju¿ ostateczne kwoty zmniejszeñ sub-
wencji ogólnej i oœwiatowej zwiêksza siê
jednoczeœnie udzia³y w podatku docho-
dowym od osób fizycznych o tê sam¹
kwotê.
- uzyskania dotacji z MSWiA w wyso-
koœci 200.000,00 z³ na usuwanie skutków
klêsk ¿ywio³owych.
Przychody bud¿etowe zwiêksza siê
2.546,70 z³. O tê kwotê, po weryfikacji
sald kont, ostatecznym zamkniêciu ksi¹g
rachunkowych urzêdu i sporz¹dzeniu bi-
lansu zwiêksza siê nadwy¿kê bud¿etowa,
która ostatecznie wynosi 908.280,40 z³.

Wydatki w kwocie 418.260,36 z³ prze-
znacza siê na:
1. Przebudowê drogi gminnej Kielnaro-
wa - Tyczyn - Bia³a - Matysówka £any.
W bud¿ecie 2009 r. zaplanowano na to
zadanie 200.000 z³ oraz 100.000 z³ ze
œrodków powodziowych. Po przeprowa-
dzeniu przetargu wartoœæ robót wynosi
280.352,88 z³, z tego:
> na odcinku 350 mb prace obejmowaæ
bêd¹ wykonanie podbudowy z kruszyw
³amanych, po³o¿enie masy bitumicznej,
wykonanie poboczy i zjazdów, odwod-
nienia na wartoœæ 183.293,08 z³ - zada-
nie realizowane w ramach usuwania skut-
ków powodzi;
> na odcinku 230 mb prace obejmowaæ
bêd¹ wykonanie podbudowy z kruszyw
³amanych, po³o¿enie masy bitumicznej,
wykonanie poboczy i zjazdów, odwod-
nienia - zadanie realizowane ze œrodków
w³asnych 97.060 z³.
2. Przebudowa ul. Potoki w Tyczynie.
W bud¿ecie 2009 r. zaplanowano kwotê
150.000 z³ oraz 100.000 z³ ze œrodków
powodziowych. Po przeprowadzeniu
przetargu wartoœæ robót wynosi
230.967,28 z³. Prace obejmowaæ bêd¹
wykonanie podbudowy z kruszyw ³ama-
nych, po³o¿nie masy bitumicznej, wy-
konanie obustronnych poboczy, zjazdów
i odwodnienia na odcinku 500 mb - za-
danie realizowane w ramach usuwania
skutków powodzi.
3. Zakup dzia³ek
a) Tyczyn - wykonano mapy na podzia³

dzia³ek stanowi¹cych drogê dojazdow¹
do osiedla przy ul. Stawowej. Na zakup
dzia³ki niezbêdne s¹ œrodki w wysokoœci
17.665 z³;
b) Kielnarowa - wykonano mapy na po-
dzia³ dzia³ek przyleg³ych do drogi gmin-
nej Kielnarowa Zawodzie - Borek Stary.
Wartoœæ dzia³ek wynosi 5.000,00 z³;
c) Koszty notarialne - 7.335,00 z³
£¹czna kwota zakupu dzia³ek na posze-
rzenie dróg wyniesie 30.000 z³. Œrodki
pozyskuje siê  z oszczêdnoœci po prze-
targu na drogê Tyczyn Potoki - 19.033
z³, brakuj¹c¹ kwotê 10.967 z³ przenosi
siê  z remontów dróg.,
> zmiany uchwa³y dot. okreœlenia spo-
sobu poboru podatku od nieruchomo-
œci, podatku rolnego i leœnego oraz wy-
znaczenia inkasentów i ustalenia wyna-
grodzenia za inkaso. Zmiana dotyczy in-
kasenta w Matysówce - jest nim obecnie
pan Roman Szyszka,
> zmiany dot. zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. Zmia-
na zwi¹zana jest ze zmian¹ sk³adu Ko-
misji Rewizyjnej, w której sk³ad wesz³a
radna Barbara Trzyna.
> wyra¿enia zgody na ustanowienie
s³u¿ebnoœci gruntowej; s³u¿ebnoœæ do-
tyczy dzia³ki nr 1778/2 w Tyczynie, na
rzecz ka¿doczesnego w³aœciciela i posia-
dacza dzia³ki nr 1779,
> przeznaczenia do sprzeda¿y mienia
komunalnego; jest nim dzia³ka nr 1778/
2 o pow. 0.2933 ha w Tyczynie.
                                                          (bs)

dzia³aj¹c na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2004 r.
Nr 261 poz. 2603) informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Tyczynie, ul. Rynek 18 zosta³
umieszczony wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do
sprzeda¿y w drodze przetargu dotycz¹cy dzia³ek:
Tyczyn  nr: 414 o pow. 0.2821 ha, 415 o pow. 0.3401 ha,
1009/1 o pow. 0.2707 ha;
Kielnarowa nr: 108 o pow. 0.27 ha, 1928/1 o pow. 0.82 ha,
1960 o pow. 0.37 ha, 1928/3 o pow. 0.36 ha, 1984/12 o pow.
0.20 ha, 1928/4 o pow. 0.36 ha, 1947 o pow. 0.10 ha, 1453/
3 o pow. 0.08 ha;
Budziwój nr: 2622/1 o pow. 0.14 ha, 2623/2  o pow. 0.05 ha,
2821 o pow. 0.16 ha; Borek Stary nr: 314/3 o pow. 0.10 ha,
473/6  o pow. 0.50 ha, 314/4  o pow. 0.24 ha, 473/7  o pow.
0.31 ha, 2185/4 o pow. 0.08 ha, 1473/1 o pow. 0.25 ha, 473/
4 o pow. 0.75 ha, 1353 o pow. 0.35 ha
oraz w drodze bezprzetargowej dzia³ki nr 1506/2 w Tyczynie.

Bli¿sze informacje dotycz¹ce wy¿ej wymienionych
nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Ty-
czynie, pokój nr 11.

                                   2009-04-09  Serwis Samorz¹dowy PAP

Profesor przyzna³, ¿e w trakcie prac na „ustaw¹ metro-
politaln¹” pojawi³a siê propozycja zmiany przepisów dotycz¹-
cych przesuwania granic. Uznano wówczas, ¿e skoro maj¹
powstaæ zespo³y miejskie, to korekty granic nie wchodz¹
w grê. „Po to powstaj¹ zespo³y, aby wspó³pracowaæ, a nie wy-
rywaæ czyjeœ terytorium” - t³umaczono.

Z tej nowelizacji zrezygnowano poniewa¿ s³u¿by legi-
slacyjne rz¹du uzna³y, ¿e wykracza ona merytorycznie poza
zakres ustawy o zespo³ach miejskich.

- Propozycja wiêc czeka, byæ mo¿e na sygnalizacjê ze
strony Trybuna³u Konstytucyjnego - mówi profesor.

TK uzna³ w œrodê, ¿e przepisy dotycz¹ce zmiany granic
gmin i powiatów zawarte w ustawach ustrojowych obu szcze-
bli samorz¹du s¹ zgodne z ustaw¹ zasadnicz¹ i Europejsk¹ Kart¹
Samorz¹du Lokalnego. Sêdziowie zapowiedzieli jednak skie-
rowanie do parlamentu sugestii odnoœnie potrzeby wiêkszej
ochrony praw jednostek, których procedura zmiany granic
dotyczy.

Profesor o granicach
Ci¹g dalszy ze strony 3
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Pó³ka z ksi¹¿ami
Ma³gorzata Musierowicz to pi-

sarka znana najbardziej z „Je¿ycjady” -
cyklu osiemnastu ksi¹¿ek o losach rodzi-
ny Borejków i jej przyjació³. Najnowsza
powieœæ z tego cyklu to „Sprê¿yna”.

Bohaterami  „Jesiennej mi³oœci”
s¹: 17-letni Landon, m³ody „niepokor-
ny”, którego ojciec jest wp³ywowym
kongresmenem, i Jamie - córka owdowia-
³ego pastora. Para bli¿ej poznaje siê na
zajêciach teatralnych, na które ch³opak
zapisuje siê tylko dlatego, ¿e „nie trzeba
siê tu uczyæ”. Landon Carter traktuje Ja-
mie z góry: jest ona przecie¿ córk¹ pa-
stora, nie chodzi na prywatki, nie maluje
siê, nosi wy³¹cznie br¹zowe swetry
i ca³y czas ma przy sobie Bibliê.

Okolicznoœci sprawiaj¹, ¿e w³a-
œnie z Jamie ch³opiec idzie na szkolny bal,
bo... nie ma z kim iœæ. Dziewczyna zga-
dza siê na wspólne wyjœcie pod jednym
warunkiem: London ma obiecaæ, ¿e siê
w niej nie zakocha. Proœba wydaje siê
³atwa do spe³nienia - przecie¿ Carter
w ogóle nie interesuje siê Jamie. Ale
wspólnie spêdzone chwile w czasie pra-
cy nad rolami, jakie maj¹ graæ w przed-
stawieniu, sprawiaj¹, ¿e ch³opak zaczy-
na nieco inaczej patrzeæ na kole¿ankê.

G³ówn¹ bohaterk¹ jest £usia (cór-
ka Idy) - tytu³owa „sprê¿yna wydarzeñ”,
która namawia ciotkê Gabrysiê, ¿eby
wreszcie zrobi³a coœ dla siebie, a nie tyl-
ko dla innych. Najstarsza z córek Borej-
ki (która jest ju¿ babci¹) ulega namowom
siostrzenicy i jedzie do Patrycji (siostry)
na wieœ. W czasie jej powrotu do domu
wydarzy siê coœ, co sprawi, ¿e Gabrysia
odczuje, jak bardzo jest przez wszystkich
kochana i potrzebna rodzinie. Inny w¹-
tek, jaki Musierowicz rozwija w „Sprê-
¿ynie” to odwieczna walka „psycholo-
giczna” pomiêdzy kuzynami: Józinkiem
(synem Idy) i Ignacym (synem Gabrysi),
którzy równie¿ przyjechali do ciotki Pa-
trycji. Prze³omem w ich wspólnym „ku-
zynowskim” ¿yciu bêdzie pewne wyda-
rzenie, po którym Józinek przestanie na-
zywaæ Ignasia „mi¹gw¹”.

Na kartach powieœci przewijaj¹
siê równie¿ imiona innych bohaterów,
znanych z wczeœniejszych tomów „Je¿y-
cjady”, dziêki czemu mo¿emy siê dowie-
dzieæ, m.in., co nowego u Kreski - wnucz-
ki prof. Dmuchawca. Pojawia siê te¿
Bernard ¯eromski - m¹¿ Anieli Kowalik
- wraz z dorastaj¹cymi synami.

Jak w ka¿dej ksi¹¿ce M. Musie-
rowicz, tak¿e i w „Sprê¿ynie” odnajdzie-
my klimat rodzinnego ciep³a, niemal
„bajki”, do której ci¹gle chce siê wracaæ,
jak do baœni czytanych w dzieciñstwie.

Nicholas Sparks to wspó³czesny
pisarz amerykañski, którego ksi¹¿ki prze-
t³umaczono na 33 jêzyki. Jedn¹ z wielu
powieœci, jakie napisa³ jest „Jesienna
mi³oœæ”, która zosta³a sfilmowana
w 2002 r. pt. „Szko³a uczuæ”.

skich; wiele z nich wykrwawia siê na
œmieræ. A wed³ug wielowiekowej trady-
cji tylko takie kobiety, po „przystosowa-
niu”, mog¹ wyjœæ za m¹¿, bo nieobrze-
zanych Afrykanek ¿aden mê¿czyzna nie
poœlubi. Waris od wielu lat zabiega o to,
by takie rytua³y by³y zakazane. Utworzy-
³a nawet fundacjê, która pomaga kobie-
tom poddanym okaleczeniu narz¹dów
p³ciowych, zapewniaj¹c im, m.in. pomoc
medyczn¹.

                         Agnieszka Janda

Fina³ tej historii nie jest jednak
w ¿adnym razie tak „cukierkowy”, jak by
mo¿na siê spodziewaæ, bo Jamie skrywa
tajemnicê, któr¹ wyjawi Londonowi do-
piero wtedy, kiedy naprawdê mu zaufa.

Waris Dirie to nie tylko by³a
œwiatowa modelka, ale równie¿ autorka
bardzo poczytnych biograficznych ksi¹-
¿ek, m.in. „Kwiatu Pustyni” i „Córki
Nomadów”. Jako pierwsza z kobiet pu-
blicznie opowiedzia³a o brutalnym rytu-
ale, jakiemu zosta³a poddana. Polega on
na okaleczeniu  kobiecych narz¹dów
p³ciowych. „Zabieg” ten odbywa siê
w skandalicznych warunkach higienicz-
nych przy u¿yciu nierzadko ¿yletki lub
brzytwy. Takiemu rytua³owi poddawane
s¹ tysi¹ce dziewcz¹t w krajach afrykañ-

Burmistrz  Tyczyna
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

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

„List do matki. Wyznanie mi³o-
œci”to bardzo osobista ksi¹¿ka Waris.
Napisana zosta³a w formie d³ugiego li-
stu skierowanego do mamy autorki -
Afrykanki, Somalijki, wychowanej
w okreœlonej tradycji i kulturze - która
nie rozumie, dlaczego z takim uporem
córka walczy z rytua³em „obrzezania”
kobiet. Dla niej bowiem „przystosowa-
nie” jest zabiegiem potrzebnym i ko-
niecznym i nie widzi ona jakiegokolwiek
sensu w dzia³aniach Waris, która stara siê
za wszelk¹ cenê przekonaæ œwiat o kary-
godnoœci takiego rytua³u.

Ksi¹¿ka powsta³a po pobycie mat-
ki Dirie w Austrii (gdzie mieszka Waris).
Jednak w czasie jej wizyty pisarka nie
mog³a otworzyæ siê, by przekazaæ mamie
wiele swoich przemyœleñ i refleksji. Czy-
taj¹c „List do matki”, poznamy  Waris -
Afrykankê, borykaj¹c¹ siê z rozmaitymi
trudnoœci i k³opotami, która chce byæ ro-
zumiana i doceniana przez w³asn¹ mamê.
Czy jej siê to uda?

                  Zapraszam do lektury.
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Sukcesy tyczyñskich
karateków

Puchar Europy Juniorów IBF  i Budo Cup
Seniorów - Bieruñ 25 kwietnia.

W pucharze wziê³o udzia³ ponad 230 zawodników
z 4 pañstw: Polski, Czech, Niemiec i Wêgier.

Medaliœci Ogólnopolskiego Turnieju w ¯ywcu

Na zawody w Ju-Jitsu Karate przyjecha³o ponad 150
zawodników z ca³ej Polski. Podkarpack¹ Szko³ê Praktycznej
Samoobrony reprezentowa³o 14 zawodników (10 z Tyczyna
i 4 z Rzeszowa).

Medale w kata i kata z broni¹ indywidualnie wywal-
czyli: Karolinka Mendoñ (2 z³ote), Magdalena Skotnicka
(2 br¹zowe), Maria Zegar (1 z³oty i 1 srebrny), Micha³ Ko-
cur (1 srebrny) i  Anna Skotnicka (2 srebrne).

W synchron kata i synchron kata z broni¹ m³odzików
z³oto wywalczy³a trójka w sk³adzie: Karolinka i Kacper Men-
doñ oraz Adrian Micha³ek. W grupie juniorów zaœ dwa razy
na najwy¿szym podium znalaz³ siê zespó³ w sk³adzie Mirek
i Micha³ Kocur oraz Mateusz Leniart. Na II miejscu uplaso-
wa³ siê zespó³ w sk³adzie Anna i Magda Skotnicka oraz Ma-
ria Zegar.

W walkach du¿y sukces odniós³ Micha³ Kocur z Gim-
nazjum w Tyczynie zwyciê¿aj¹c swoj¹ kategoriê wagow¹.
W kategorii seniorów z³ote medale w walkach zdoby³y bardzo
dobre zawodniczki z LO w Tyczynie And¿elika Majka i Bar-
bara Biskup.

To by³ ostatni sprawdzian przed Pucharem Europy Ju-
niorów i Budo Cup Seniorów federacji IBF.

Tyczyñscy z³oci medaliœci w otoczeniu zespo³ów
z Niemiec i Wegier

wiekowej jest jedn¹ z najlepszych zawodniczek w Polsce.
W grupie do 10 lat œwietn¹ postawê zaprezentowa³a

Magdalena Skotnicka z Tyczyna siêgaj¹c dwa razy po br¹z.
W konkurencjach dru¿ynowych synchron kata i synchron kata
z broni¹, które by³y obstawione wieloma silnymi zespo³ami
z 4 pañstw, nasz najm³odszy zespó³ w sk³adzie: Karolinka
i Kacper Mendoñ oraz Daniel Budyka stan¹³ obok reprezen-
tacji z Niemiec i Wêgier.

Starszy zespó³ w sk³adzie: Mirek i Micha³ Kocur oraz
Mateusz Leniart w kata zespo³owym z broni¹, po raz drugi
powtórzyli sukces z ubieg³ego roku wywalczaj¹c z³oty medal.

Kolejna dru¿yna z Rzeszowa w sk³adzie: Karolina Krê-
¿el, ¯aneta Krupa i Kinga P³odzieñ nie zdo³a³a obroniæ tytu³u
z ubieg³ego roku i musia³a zadowoliæ siê II miejscem.

Bardzo udany wystêp mia³ w walkach junior Bartosz
Lonc z Rzeszowa wygrywaj¹c swoj¹ kategoriê i zdobywaj¹c
tytu³ Mistrza Europy IBF. W seniorach medale w walkach wy-
walczyli And¿elika Majka ze Œwilczy przegrywaj¹c walkê fi-
na³ow¹ z utytu³owan¹ Niemk¹ oraz £ukasz Siuta z Czudca -
br¹z. Dla Podkarpackiej Szko³y Praktycznej Samoobrony by³
to najwa¿niejszy i bardzo udany turniej sezonu 2008/2009.

Kadra PSzPS z Pucharu Europy Juniorów i Budo Cup Seniorów

Karolina Mendoñ - najm³odsza
Mistrzyni Europy IBF

Ogólnopolski Turniej Ju-Jitsu Karate o Pu-
char Podbeskidzia w ¯ywcu - 28 marca.

           Wies³aw Kisiel

Z PSzPS na zawo-
dy pojecha³a reprezenta-
cja 14 juniorów i 5 senio-
rów walcz¹c o pozycje
medalowe w walkach
semi-kontaktowych oraz
w kata i kata z broni¹.

Najwiêkszy suk-
ces w grupie do 8 lat od-
nios³a utytu³owana 7 let-
nia Karolinka Mendoñ
z Tyczyna, która indywi-
dualnie zdoby³a z³oto
i srebro oraz puchar naj-
wszechstronniejszej za-
wodniczki turnieju.
Obecnie w swojej grupie
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Od 1 lutego 2009 r. maksymal-
na kwota dotacji na rozpoczêcie dzia-
³alnoœci gospodarczej przez bezrobot-
nego odpowiada szeœciokrotnoœci œred-
niej p³acy w ostatnim kwartale. Obec-
nie jest to 18,6 tys. z³. Bezrobotny nie
musi zwracaæ dotacji, jeœli prowadzi
biznes co najmniej 12 miesiêcy.

Starosta mo¿e przyznaæ bezrobot-
nemu dotacjê na dzia³alnoœæ gospodarcz¹
i zwi¹zane z ni¹ koszty pomocy praw-
nej, konsultacji i doradztwa. Bezrobotni
mog¹ ubiegaæ siê o tak¹ formê pomocy
od 2004 r. Wtedy wesz³a w ¿ycie tzw.
ustawa zatrudnieniowa. Wczeœniej mo-
gli staraæ siê o nisko oprocentowane po-
¿yczki na ten cel. Kwota dotacji wynosi-
³a od 2004 r. do 1 lutego 2009 r. równo-
wartoœæ piêciokrotnoœci przeciêtnego wy-
nagrodzenia. Chodzi o przeciêtne wyna-
grodzenie miesiêczne w gospodarce na-
rodowej w poprzednim kwartale, licz¹c
od pierwszego dnia nastêpnego miesi¹-
ca po og³oszeniu przez prezesa G³ówne-
go Urzêdu Statystycznego w Monitorze
Polskim. Wysokoœæ przeciêtnego wyna-
grodzenia jest przyjmowana na dzieñ
podpisania umowy. Od 1 lutego 2009 r.
kwota ta wzros³a do szeœciokrotnoœci
œredniej p³acy w ostatnim kwartale. Obec-
nie mo¿na wiêc otrzymaæ 18,6 tys. z³.

Bezrobotni mog¹ ubiegaæ siê tak-
¿e o dotacje odpowiadaj¹c¹ czterokrot-
noœci przeciêtnego wynagrodzenia - je-
œli chc¹ podj¹æ dzia³alnoœæ na zasadach
okreœlonych dla spó³dzielni socjalnych w
rozumieniu przepisów prawa spó³dziel-
czego. A tak¿e trzykrotnoœæ przeciêtne-
go wynagrodzenia - jeœli chc¹ przyst¹piæ
do dzia³aj¹cej ju¿ spó³dzielni.

Coraz wiêcej dotacji
Otrzymanie dotacji na biznes nie

jest rzadkoœci¹. Warto wiêc spróbowaæ.
W ubieg³ym roku dziêki œrodkom z Fun-
duszu Pracy powsta³o a¿ 52 tys. firm. To
o ponad 5 tys. wiêcej ni¿ w 2007 r.
W 2006 r. firmê w ten sposób za³o¿y³o
33,7 tys. osób, a w 2005 - 27,9 tys.

Du¿e zainteresowanie otrzyma-
niem dotacji potwierdzaj¹ te¿ tegorocz-
ne informacje urzêdów pracy. Niektóre

Wszystko o zak³adaniu firmy za pieni¹dze
z urzêdu pracy i Unii Europejskiej

Osoba, która szuka pracy, zosta³a zwolniona, ma pomys³ na biznes czy pracuje, ale nie jest zadowolona ze swoje-
go zatrudnienia, mo¿e otrzymaæ pieni¹dze na za³o¿enie w³asnej firmy. Jeœli zarejestruje siê w urzêdzie pracy jako bezro-
botna, mo¿e liczyæ na ponad 18,5 tys. z³ dotacji. Mo¿liwe jest te¿ ubieganie siê o 40 tys. z³ na ten cel ze œrodków UE.

Kto mo¿e ubiegaæ siê o dotacjê w urzêdzie pracy
z nich wstrzyma³y przyjmowanie wnio-
sków od bezrobotnych ubiegaj¹cych siê
o dotacje na rozpoczêcie w³asnego biz-
nesu, bo nie maj¹ ju¿ pieniêdzy na ten
cel. Dyrektorzy urzêdów pracy otrzymuj¹
pieni¹dze na dotacje nie tylko z Fundu-
szu Pracy. Dodatkowe œrodki mog¹ uzy-
skaæ z rezerwy marsza³ka województwa
na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ze œrodków
unijnych Programu Operacyjnego Kapi-
ta³ Ludzki i ewentualnie z rezerwy mini-
stra pracy i polityki spo³ecznej. Pomimo
tak wielu Ÿróde³ finansowania dotacji
w niektórych urzêdach pracy ju¿ zabra-
k³o pieniêdzy. Jest to spowodowane du-
¿ym zainteresowaniem t¹ form¹ wspar-
cia. Dlatego niektóre z nich wstrzyma³y
przyjmowanie wniosków. Na przyk³ad od
1 kwietnia sta³o siê tak w urzêdzie kato-
wickim. Dysponuje on kwot¹ 618 tys. z³
z Funduszu Pracy, a od marsza³ka woje-
wództwa otrzyma³ 592 tys. z³ na dotacje.
Generalnie jednak urzêdy pracy przyj-
muj¹ wnioski i dotacje bêd¹ wyp³acaæ.
Na przyk³ad w Warszawie czy £odzi
urzêdy wci¹¿ maj¹ pieni¹dze na ten cel.
Urz¹d warszawski w tym roku na dota-
cje otrzyma³ 8,7 mln z³ ze wszystkich
Ÿróde³, tj. Funduszu Pracy, PO KL i re-
zerwy marsza³ka. Jednak urz¹d jeszcze
nie podpisa³ ¿adnej umowy, koñczy siê
ocena merytoryczna wniosków. Pierw-
szym terminem ich sk³adania by³ okres
od 2 do 10 marca.

Z kolei w £odzi pieniêdzy mo¿e
zabrakn¹æ, ale dopiero w II po³owie roku.
Do tej pory przyznano tu 37 proc. zapla-
nowanych dotacji na ten rok.

Kto otrzyma dotacjê
Œrodki na podjêcie dzia³alnoœci

gospodarczej mog¹ byæ udzielone bez-
robotnemu na rozpoczêcie biznesu okre-
œlonego przepisami ustawy o swobodzie
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
Chodzi tu o dzia³alnoœæ w bran¿ach:
- wytwórczej,
- budowlanej,
- us³ugowej,
- handlowej,
która jest prowadzona w sposób ci¹g³y
i w celach zarobkowych. Nie mo¿na jed-

nak ubiegaæ siê od dotacjê na biznes po-
legaj¹cy na:
- handlu obnoœnym i obwoŸnym,
- dzia³alnoœci handlowo-us³ugowej pole-
gaj¹cej na akwizycji.

O tym, kto mo¿e uzyskaæ status bez-
robotnego, decyduj¹ przepisy ustawy za-
trudnieniowej. Zgodnie z ni¹ mog¹ siê
o niego ubiegaæ osoby, które m.in.:
- ukoñczy³y 18 lat, ale nie wiêcej ni¿
60 lat (kobiety) lub 65 lat (mê¿czyŸni),
- nie naby³y prawa do emerytury lub renty
z tytu³u niezdolnoœci do pracy, renty szko-
leniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej
w wysokoœci przekraczaj¹cej po³owê mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracê,
- po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu pro-
wadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci, nie
pobieraj¹ zasi³ku przedemerytalnego,
œwiadczenia przedemerytalnego, œwiadcze-
nia rehabilitacyjnego, zasi³ku chorobowe-
go, zasi³ku macierzyñskiego lub zasi³ku w
wysokoœci zasi³ku macierzyñskiego,
- nie pobieraj¹ œwiadczenia pielêgnacyj-
nego lub dodatku do zasi³ku rodzinnego
z tytu³u samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasi³ku dla bez-
robotnych na skutek up³ywu ustawowe-
go okresu jego pobierania,
- nie posiadaj¹ wpisu do ewidencji dzia-
³alnoœci gospodarczej albo nie podlegaj¹
obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³eczne-
go, z wyj¹tkiem ubezpieczenia spo³ecz-
nego rolników,
- nie uzyskuj¹ miesiêcznie przychodu
w wysokoœci przekraczaj¹cej po³owê mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracê,
z wy³¹czeniem przychodów z odsetek lub
z innych œrodków pieniê¿nych zgroma-
dzonych na rachunkach bankowych.

Ale nie ka¿dy, kto posiada status
bezrobotnego, bêdzie móg³ ubiegaæ siê
o dotacjê. O przyznanie jednorazowo
œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospo-
darczej mog¹ ubiegaæ siê wy³¹cznie oso-
by bezrobotne, zarejestrowane w urzê-
dzie pracy i które spe³niaj¹ ³¹cznie na-
stêpuj¹ce warunki:
- w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych
dzieñ z³o¿enia wniosku nie odmówi³y bez
                    Ci¹g dalszy na stronie 14
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uzasadnionej przyczyny przyjêcia propo-
zycji odpowiedniego zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej, szkolenia, sta¿u, przy-
gotowania zawodowego w miejscu pra-
cy, wykonywania prac spo³ecznie u¿y-
tecznych, prac interwencyjnych lub ro-
bót publicznych,
- nie otrzyma³y dotychczas z Funduszu Pra-
cy lub z innych œrodków publicznych bez-
zwrotnych œrodków na podjêcie dzia³alno-
œci gospodarczej, ubiegaj¹ siê o œrodki na
podjêcie dzia³alnoœci we wszystkich sekto-
rach z wyj¹tkiem dzia³alnoœci:
- w sektorach rybo³ówstwa i akwakultu-
ry, objêtych rozporz¹dzeniem Rady (WE)
nr 104/2000 (1);
- w dziedzinie produkcji podstawowej
produktów rolnych wymienionych w za-
³¹czniku I do Traktatu ustanawiaj¹cego
Wspólnotê Europejsk¹;
- w sektorze wêglowym zgodnie z defi-
nicj¹ zawart¹ w rozporz¹dzeniu (WE) nr
1407/2002,
- nie prowadzi³y dzia³alnoœci gospodar-
czej w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹-
cych dzieñ z³o¿enia wniosku o przyzna-
nie œrodków na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej,
- nie by³y w okresie 2 lat przed dniem
z³o¿enia wniosku skazane za przestêp-
stwa przeciwko obrotowi gospodarcze-
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mu, w rozumieniu ustawy z 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
- nie z³o¿y³y wniosku o przyznanie jed-
norazowo œrodków na podjêcie dzia³al-
noœci gospodarczej ani wniosku o za³o-
¿enie lub przyst¹pienie do spó³dzielni
socjalnej do innego starosty, w chwili
sk³adania wniosku nie posiadaj¹ informa-
cji o pozytywnie rozpatrzonym którym-
kolwiek ze z³o¿onych uprzednio wnio-
sków o przyznanie jednorazowo œrodków
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej
i o przyznaniu z tego tytu³u wnioskowa-
nych œrodków.
Przyk³ad
Odpowiedzialnoœæ karna bezrobotnego

Bezrobotny na odpowiednim dru-
ku sk³ada w urzêdzie pracy oœwiadcze-
nie o prawdziwoœci danych, od których
spe³nienia zale¿y, czy otrzyma dotacjê.
Nara¿a siê na odpowiedzialnoœæ karn¹
z art. 233 par. 1 kodeksu karnego, jeœli
sk³amie, oœwiadczaj¹c na przyk³ad, ¿e
w okresie 12 miesiêcy przed dniem z³o-
¿enia wniosku nie odmówi³ przyjêcia pro-
pozycji pracy. Zgodnie z tym przepisem
kodeksu karnego, kto sk³adaj¹c zeznanie
maj¹ce s³u¿yæ za dowód w postêpowa-
niu s¹dowym lub innym postêpowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, ze-
znaje nieprawdê lub zataja prawdê, pod-
lega karze pozbawienia wolnoœci do
lat trzech.

Ci¹g dalszy na stronie 13

Bezrobotny powinien ca³y wnio-
sek o przyznanie dotacji traktowaæ jak
biznesplan. Kandydaci na przysz³ych
przedsiêbiorców powinni bardzo po-
wa¿nie potraktowaæ opisowe elemen-
ty wniosku. Im lepiej udokumentowa-
ne i przemyœlane, tym wiêksza szansa
na pozytywn¹ ocenê.

Bezrobotny ubiegaj¹cy siê o uzy-
skanie dotacji sk³ada w urzêdzie pracy
wniosek o przyznanie œrodków na pod-
jêcie dzia³alnoœci wraz z wymaganymi
za³¹cznikami. S¹ to kserokopie dokumen-
tów potwierdzaj¹cych:
- wykszta³cenie wnioskodawcy (np. œwia-
dectwa szkolne, dyplom uczelni, za-
œwiadczenie o ukoñczeniu kursu zawo-
dowego, uprawnienia zawodowe),
- przebieg pracy zawodowej oraz posia-
dane kwalifikacje przydatne do prowa-
dzenia planowanej dzia³alnoœci (œwiadec-
twa pracy, zaœwiadczenie o wykreœleniu
z ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub
wypis z KRS - w przypadku prowadze-

Jak z³o¿yæ wniosek o przyznanie dotacji
nia dzia³alnoœci w przesz³oœci),
- posiadanie w³asnej nieruchomoœci
(dzia³ka, budynki, lokal w³asny),
- wynajêcie lub u¿yczenie nieruchomoœci,
- posiadanie lub otrzymanie w u¿ycze-
nie œrodka transportu,
- zameldowanie na pobyt sta³y lub cza-
sowy wystawione nie wczeœniej ni¿ na
60 dni przed dniem z³o¿enia wniosku.
Przyk³ad

Co we wniosku o dotacjê
We wniosku bezrobotny musi

okreœliæ kwotê dotacji, o jak¹ siê ubiega,
rodzaj dzia³alnoœci gospodarczej, któr¹
zamierza podj¹æ, kalkulacjê kosztów
zwi¹zanych z podjêciem dzia³alnoœci
w ramach wnioskowanej kwoty i œrod-
ków w³asnych, jakie zostan¹ poniesione
w okresie od dnia zawarcia umowy do
30 dni po podjêciu dzia³alnoœci gospo-
darczej, Ÿród³a ich finansowania. Musi
te¿ wskazaæ dzia³ania podjête na rzecz
rozpoczêcia dzia³alnoœci, dotycz¹ce
w szczególnoœci pozyskania lokalu, uzy-

skania niezbêdnych pozwoleñ oraz od-
bycia szkoleñ. Dokonuje te¿ szczegó³o-
wej specyfikacji oraz celowoœci wydat-
ków, wskazuje na formê zabezpieczenia
zwrotu œrodków, przewidywane efekty
ekonomiczne prowadzenia dzia³alnoœci,
a tak¿e informuje o swoim zad³u¿eniu.

Z³o¿enie w terminie
Bezrobotni mog¹ sk³adaæ wnioski

o dotacje w terminach wyznaczonych
przez dyrektora urzêdu pracy. S¹ one ró¿-
ne. Na przyk³ad w urzêdzie warszawskim
zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do
10 dnia ka¿dego miesi¹ca. W wielu
innych urzêdach nie ma sztywnej daty.
Bezrobotni sk³adaj¹ wnioski wtedy, gdy
w danym urzêdzie pojawi siê w tej spra-
wie informacja na tablicy og³oszeñ albo
na stronie internetowej urzêdu.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ
wnioski wy³¹cznie w formie pisemnej na
obowi¹zuj¹cym druku. Wzór wniosku
mo¿na pobraæ ze strony internetowej
urzêdu, albo uzyskaæ go od urzêdnika
urzêdu pracy.

Bezrobotny, wype³niaj¹c wnio-
sek, mo¿e zwiêkszyæ liczbê wierszy

Najpierw szkolenia o biznesie
Bezrobotny, który ubiega siê

o dotacje na rozpoczêcie dzia³alnoœci go-
spodarczej, nie musi, choæ powinien
wzi¹æ udzia³ w szkoleniu poœwiêconym
prowadzeniu w³asnego biznesu zorgani-
zowanym przez urz¹d pracy. Ka¿dy urz¹d
kilka razy w roku organizuje takie szko-
lenia. Trwa ono zwykle od trzech do piê-
ciu tygodni.

Warto z niego skorzystaæ, bo aby
wype³niæ szczegó³owo wniosek, trzeba
umieæ na przyk³ad wyliczyæ podatek
i zyski z planowanej dzia³alnoœci. Prak-
tyka dowodzi, ¿e wysoka efektywnoœæ
przyznawania przez urz¹d dotacji zale¿y
od tego, czy wnioskodawca przeszed³
szkolenie. Tak jest na przyk³ad w urzê-
dzie pracy w Tychach i Bytomiu. Tutaj
ka¿dy wnioskodawca musi przejœæ szko-
lenie organizowane przez urz¹d. Dziêki
niemu kandydaci na przysz³ych przedsiê-
biorców maj¹ wiêksze szanse przetrwa-
nia na rynku. Oprócz szkolenia musz¹ te¿
odbyæ rozmowê z doradc¹ zawodowym,
który ocenia ich predyspozycje do pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
Po szkoleniu i rozmowach z doradc¹
bezrobotni mog¹ przygotowaæ bardziej
profesjonalny biznesplan i poznaæ podsta-
wy prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
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w opisach, tabelach kalkulacyjnych lub
uzasadnieniu, nie wolno jednak zmieniaæ
kolejnoœci, treœci i formy wniosku. Nie-
dopuszczalne jest jakiekolwiek usuwanie
elementów wniosku. Dopuszcza siê wy-
³¹cznie dodawanie stron, rozszerzanie
rubryk wynikaj¹ce z objêtoœci treœci.
Wype³nione wnioski mog¹ byæ przes³a-
ne poczt¹, dostarczone kurierem lub oso-
biœcie. Osoba dostarczaj¹ca wniosek otrzy-
ma na jej ¿¹danie dowód jego z³o¿enia od
osoby przyjmuj¹cej wniosek. W ka¿dym
z w/w przypadków decyduje termin wp³y-
wu wniosku do siedziby urzêdu.

Co we wniosku
Bezrobotny rozpoczyna wype³-

nianie wniosku od podania informacji
o sobie. S¹ to standardowe dane, jak
w wielu innych sytuacjach, kiedy w urzê-
dach wype³niamy rozmaite druki. Bez-
robotny wskazuje takie informacje, jak:
imiê i nazwisko, adres zameldowania na
pobyt sta³y (wraz z kodem pocztowym),
adres zameldowania na pobyt czasowy
(wraz z kodem pocztowym), numer do-
wodu osobistego, NIP, telefon, adres e-
mail, numer rachunku bankowego.

Zainteresowany w tej czêœci
wniosku wpisuje równie¿ informacje,
które s¹ istotne z punktu widzenia powo-
dzenia jego przysz³ego biznesu. Dotycz¹
wykszta³cenia (rodzaj, kierunek, data
ukoñczenia) i przebiegu pracy zawodo-
wej, posiadanych kwalifikacje oraz ukoñ-
czonych szkoleñ przydatnych do prowa-
dzenia planowanej dzia³alnoœci. Jeœli
udokumentowane kwalifikacje pokry-
waj¹ siê z rodzajem planowanego bizne-
su, to bezrobotny zwiêksza szanse powo-
dzenia swojego przedsiêwziêcia. Na
przyk³ad chce prowadziæ warsztat napra-
wy telewizorów i jednoczeœnie ukoñczy³
wydzia³ elektryczny na politechnice.

Bezrobotny wskazuje równie¿ na
to, czy jest zad³u¿ony. Jeœli tak, to gdzie
i w jakiej wysokoœci (w przypadku kre-
dytu lub po¿yczki nale¿y podaæ równie¿
formê zabezpieczenia i warunki sp³aty).
Zad³u¿enie jest negatywn¹ przes³ank¹ do
przyznania dotacji. Bo wp³ywa na op³a-
calnoœæ planowanego biznesu.

Wnioskodawca musi tak¿e wpi-
saæ, czy i w jakiej kwocie otrzyma³ jed-
norazowe œrodki z Funduszu Pracy na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej lub
inne wsparcie finansowe udzielone na
zasadach pomocy publicznej, a tak¿e czy
wczeœniej prowadzi³ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹. Wtedy musi wymieniæ jej rodzaj,

w jakich latach by³a prowadzona, datê
wyrejestrowania i podaæ przyczyny re-
zygnacji. Te dwie ostatnie informacje s¹
wa¿ne, bo jeœli wnioskodawca w ostat-
nim roku otrzyma³ wsparcie finansowe
lub prowadzi³ biznes, to nie mo¿e ubie-
gaæ siê o dotacjê.

Opis planowanej dzia³alnoœci
We wniosku trzeba te¿ scharakte-

ryzowaæ planowan¹ dzia³alnoœæ. Trzeba
podawaæ jak najwiêcej konkretnych da-
nych. Wa¿ne jest, ¿eby bezrobotny poda³
cel, motywacje, przyczyny spo³eczne, za-
wodowe, prywatne, ze wzglêdu na które
decyduje siê na rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej. Mog¹ byæ bardzo ró¿ne,
wa¿ne, ¿eby by³y prawdziwe. Na przy-
k³ad, ¿e ktoœ d³ugo pracowa³ na etacie,
co nie zaspokaja jego aspiracji finanso-
wych i presti¿owych.

Dalej nale¿y opisaæ przedmiot
dzia³alnoœci g³ównej i pobocznej, poda-
j¹c numery PKD. Dosyæ czêsto zdarza
siê, niestety, ¿e wnioskodawcy podaj¹
niew³aœciwy numery PKD.

Nastêpnie nale¿y scharakteryzo-
waæ rynek, na którym bêdzie prowadzo-
na dzia³alnoœæ z uwzglêdnieniem konku-
rencji. Trzeba opisaæ najbli¿sze otocze-
nie biznesowe, zarys rynku jako bran¿y,
strukturê firm ju¿ dzia³aj¹cych z tej bran-
¿y z podaniem konkretnych danych licz-
bowych i ich Ÿród³a. Nale¿y tak¿e scha-
rakteryzowaæ w³asn¹ ofertê. Co bêdzie
sprzedawaæ i za ile.

Wnioskodawca musi tak¿e scha-
rakteryzowaæ swoich potencjalnych
klientów i g³ówne ich grupy. I uzasad-
niæ, ¿e na towary i us³ugi przez siebie
sprzedawane bêdzie popyt w danej gru-
pie klientów. Wymagane jest równie¿
przedstawienie sposobu pozyskania
klientów. Trzeba wiêc opisaæ plan dzia-
³añ marketingowych - sposób wejœcia na
rynek, szczegó³owy opis poszczególnych
dzia³añ z ich harmonogramem.

W³asny maj¹tek
Dla pozytywnego rozpatrzenia

wniosku przez komisje ma równie¿ zna-
czenie to, czy bezrobotny dysponuje w³a-
snym maj¹tkiem, który przyda siê do pro-
wadzenia dzia³alnoœci. Oczywiste jest, ¿e
warto posiadaæ jak najwiêcej w³asnych
œrodków. Wtedy zwiêkszaj¹ siê szanse za-
równo w urzêdzie pracy, jak i na rynku.

Bezrobotny spisuje wiêc we wnio-
sku nieruchomoœci w³asne, nieruchomo-
œci wynajête, nieruchomoœci u¿yczone.
W ka¿dym przypadku nale¿y do³¹czyæ do

wniosku dokumenty potwierdzaj¹ce stan
faktyczny, tzn. umowê sprzeda¿y nieru-
chomoœci sporz¹dzon¹ w formie aktu no-
tarialnego albo umowê najmu nierucho-
moœci. Jeœli bezrobotny nie ma nierucho-
moœci, to nale¿y opisaæ dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do pozyskania lokalu. Na przy-
k³ad oœwiadczenie poœrednika nierucho-
moœci o tym, ¿e podj¹³ dzia³ania w celu
znalezienia odpowiedniego lokalu dla
przysz³ej dzia³alnoœci.

Mo¿na te¿, przedstawiaj¹c swój
maj¹tek, wymieniæ i podaæ wartoœci ryn-
kowe maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi, wy-
posa¿enia. Trzeba tak¿e za³¹czyæ doku-
menty potwierdzaj¹ce, ¿e jest siê w³aœci-
cielem albo u¿ytkownikiem samochodu
osobowego czy dostawczego. Wreszcie
napisaæ o w³asnych œrodkach finanso-
wych. Nale¿y podaæ ich wartoœæ i prze-
znaczenie w planowanej dzia³alnoœci
gospodarczej.

Szanse i zagro¿enia
Wa¿nym elementem wniosku jest

przedstawiona przez bezrobotnego ana-
liza mocnych i s³abych stron planowa-
nego przez niego przedsiêwziêcia bizne-
sowego. Celem analizy jest wskazanie za-
równo szans rozwoju, jak i zagro¿eñ mo-
g¹cych hamowaæ rozwój planowanej
dzia³alnoœci gospodarczej w chwili jej
powstania oraz w trakcie pierwszego
roku jej dzia³alnoœci.

Mocne i s³abe strony przedsiêbior-
stwa mog¹ dotyczyæ np. lokalizacji fir-
my i stanu lokalu, szerokoœci oferty
i przystosowania jej do potrzeb konkret-
nych grup odbiorców, jakoœci produktów
lub us³ug, warunków zbytu towaru lub
us³ugi, jakoœci posiadanego sprzêtu, fi-
nansów firmy, relacji z dostawcami i od-
biorcami itd. Mocne i s³abe strony przed-
siêbiorcy mog¹ dotyczyæ np. doœwiadcze-
nia w prowadzeniu dzia³alnoœci gospo-
darczej i kluczowych umiejêtnoœci (kon-
kurowania, elastycznoœci, przedsiêbior-
czoœci itd.).

Musi napisaæ, co zamierza zrobiæ,
jak chce wykorzystaæ swoje atuty, aby
zminimalizowaæ s³abe strony. W opisie
przedsiêwziêcia zwykle wnioskodawcy
koncentruj¹ siê na korzystnej lokalizacji
firmy (opis miejsca, w którym bêdzie
prowadzona dzia³alnoœæ - adres, po-
wierzchnia, stan techniczny, uzasadnie-
nie wyboru). Jeœli ktoœ nie ma w³asnego
lokalu, powinien opisaæ sposób i dzia³a-
nia podjête lub planowane w celu jego
pozyskania.

Wszystko o zak³adaniu firmy za pieni¹dze z urzêdu pracy i Unii Europejskiej
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Wnioskodawcy jako pozytywy
wpisuj¹ te¿ dobr¹ jakoœæ oferowanych
produktów, informacje o konkurencyjnych
lub niskich cenach us³ug, terminowoœci re-
alizacji zleceñ czy o bazie klientów.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿eby po-
daæ konkretne informacje czy dane sta-
tystyczne uzasadniaj¹ce takie stwierdze-
nia. Na przyk³ad jeœli bezrobotny opisu-
je konkurencjê na rynku, wymagane jest
podanie nazwy konkurencyjnych firm w
najbli¿szym otoczeniu i odnieœæ siê do
w³asnej oferty.

Te wszystkie informacje s¹ wery-
fikowane podczas analizy tabeli dotycz¹-
cej przychodów i kosztów z tytu³u pro-
wadzenia dzia³alnoœci, jak i tabeli doty-
cz¹cej planowanych zakupów. Dla pozy-
tywnej oceny wniosku ma znaczenie kon-
kretnoœæ, logika, powi¹zanie z sytuacj¹
rynkow¹.

Przysz³y przedsiêbiorca musi te¿
opisaæ szanse i zagro¿enia w³asnego
przedsiêwziêcia z punktu widzenia szero-
ko pojêtego otoczenia biznesowego. Czyli

niezale¿nych od niego zjawisk i trendów
wystêpuj¹cych w najbli¿szym otoczeniu
jego przedsiêbiorstwa, jak równie¿ w oto-
czeniu makroekonomicznym (w skali kra-
ju, œwiata). Tendencje i zjawiska zewnêtrz-
nego otoczenia mog¹ stanowiæ albo ba-
rierê w rozwoju przedsiêbiorstwa, albo -
odpowiednio wykorzystane - mog¹ staæ
siê impulsem do jej rozwoju.

Bezrobotny musi wzi¹æ pod uwa-
gê zjawiska mikro- i makroekonomicz-
ne. W pierwszym przypadku nale¿y
wzi¹æ pod uwagê np. liczbê i aktywnoœæ
lokalnych konkurentów, ryzyko utraty
klientów, potencjalne pojawienie siê no-
wego konkurenta, pojawienie siê nowych
grup klientów, mo¿liwoœæ wejœcia na
nowy rynek, zmiana potrzeb i gustów na-
bywców, pewnoœæ dostaw i rzetelnoœæ
dostawców (równie¿ finansowa), trudno-
œci transportowe, stan lokalnego bezro-
bocia (si³a nabywcza klientów).

Trendy makroekonomiczne to na
przyk³ad wzrastaj¹ce czy malej¹ce do-
chody ludnoœci, zmiany przepisów podat-
kowych, przepisów prawa pracy, wzra-

staj¹cy czy malej¹cy rozwój gospodar-
czy, umacnianie siê z³otówki, wolniejszy
wzrost rynku, korzystne czy niekorzyst-
ne zmiany demograficzne, zmiany stóp
kredytowych albo stopy inflacji.
Prognoza przychodów, kosztów i zysku

Przysz³y przedsiêbiorca musi
przedstawiæ we wniosku (w odpowied-
niej tabeli) bardzo konkretne dane dla zo-
brazowania wydatków i dochodów z pro-
wadzonej dzia³alnoœci dla pe³nego roku
podatkowego w ujêciu rocznym (³¹cznie
za 12 miesiêcy). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ta-
bela ta ma charakter szacunkowy i od-
zwierciedla strukturê przychodów i kosz-
tów. Jest narzêdziem wspomagaj¹cym
ocenê wniosku.

Bezrobotny musi okreœliæ wartoœæ
przychodów z tytu³u sprzeda¿y us³ug, to-
warów, materia³ów. Po stronie kosztów
powinien wskazaæ wszystkie najwa¿niej-
sze wydatki. Musi te¿ uzasadniæ koniecz-
noœæ zakupienia danego œrodka - opisaæ
sposób wykorzystania go przy prowadze-
niu dzia³alnoœci gospodarczej.

Wszystko o zak³adaniu firmy za pieni¹dze z urzêdu pracy i Unii Europejskiej
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Œrodki na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej przyznaje dyrektor urzê-
du pracy po zapoznaniu siê z opini¹
komisji ds. opiniowania wniosków,
któr¹ powo³uje. W jej sk³ad wchodz¹
pracownicy urzêdu. Niekiedy urz¹d
zastrzega sobie prawo do korzystania
w sprawie merytorycznej oceny wnio-
sków z opinii zewnêtrznych ekspertów.

Z³o¿one w terminie wnioski
o dotacje komisja opiniuje na podstawie
przyjêtych kryteriów. Komisja ocenia
wniosek na podstawie szeœciu kryteriów
punktowanych oddzielnie. S¹ nimi:
> zbie¿noœæ pomiêdzy posiadanym przy-
gotowaniem merytorycznym bezrobotne-
go (wykszta³ceniem, odbytymi szkolenia-
mi, doœwiadczeniem zawodowym) a pla-
nowan¹ dzia³alnoœci¹,
> sposób opisu planowanej dzia³alnoœci,
lokalizacji, potencjalnych klientów i per-
spektyw rozwoju,
> stan przygotowania do prowadzenia
dzia³alnoœci,
> przeprowadzona analiza mocnych i s³a-
bych stron planowanego przedsiêwziêcia,
analiza szans powodzenia oraz zagro¿eñ
ze strony czynników zewnêtrznych oraz
wniosków z niej wynikaj¹cych,
>  uzasadnienie przewidywanych kosz-

Kto i na jakiej zasadzie ocenia wniosek o dotacjê
tów i przychodów z tytu³u prowadzenia
dzia³alnoœci,
> uzasadnienie zakupów, jakich zamie-
rza dokonaæ przysz³y przedsiêbiorca.

Gdy zachodzi podejrzenie, ¿e
wniosek nie zosta³ samodzielnie sporz¹-
dzony, komisja ma prawo do dodatkowej
weryfikacji wniosku. Przeprowadza wte-
dy rozmowê z wnioskodawc¹ na temat
planowanej dzia³alnoœci gospodarczej.
Komisja na rozpatrzenie wniosku ma
miesi¹c.

Dowodem przeprowadzonej oce-
ny prawnej jest protokó³ z oceny formal-
noprawnej. Wnioski niekompletne, zawie-
raj¹ce braki i b³êdy formalnoprawne nie
s¹ przekazywane do oceny merytorycznej.
Urz¹d pracy odrzuci wiêc wniosek, który
zawiera jakiekolwiek b³êdy i braki.

Dopiero wnioski ocenione pozy-
tywnie pod wzglêdem formalnoprawnym
zostan¹ ocenione pod wzglêdem mery-
torycznym przez cz³onków komisji. Po
dokonaniu oceny merytorycznej prze-
wodnicz¹cy komisji przekazuje dyrekto-
rowi do akceptacji protokó³ z posiedze-
nia komisji.

Wsparcie finansowe otrzymaj¹ te
osoby bezrobotne, których wnioski uzy-
skaj¹ w wyniku oceny merytorycznej

dokonanej przez komisjê co najmniej
minimaln¹ liczbê punktów. Niektóre
urzêdy wymagaj¹, aby wiêkszoœæ punk-
tów (spoœród minimalnej jej liczby) do-
tyczy³a oceny opisu planowanej dzia³al-
noœci, rynku i lokalizacji, potencjalnych
klientów, planów wejœcia na rynek, per-
spektyw rozwoju, oceny przeprowadzo-
nej analizy mocnych i s³abych stron pla-
nowanego przedsiêwziêcia, analizy szans
powodzenia i zagro¿eñ ze strony czyn-
ników zewnêtrznych oraz wniosków
z niej wynikaj¹cych.

Warunkiem otrzymania dotacji na
rozpoczêcie dzia³alnoœci jest, oprócz wy-
maganej liczby punktów, podpisanie umo-
wy i dostarczenie zabezpieczenia ewen-
tualnego zwrotu przyznanych funduszy.
Wa¿ne!
> Informacja o wynikach oceny z³o¿o-
nych wniosków jest opublikowana na
stronie internetowej urzêdu, zamieszczo-
na w gablotach informacyjnych w siedzi-
bie urzêdu oraz przes³ana wnioskodaw-
cy w formie listu poleconego.
> Bezrobotny nie mo¿e odwo³aæ siê od
rozstrzygniêcia komisji urzêdu pracy,
która odmówi mu dotacji. Rozstrzygniê-
cie komisji nie jest decyzj¹ administra-
cyjn¹, dlatego nie mo¿na zastosowaæ do
niego trybów odwo³awczych przewidzia-
nych w kodeksie postêpowania admini-
stracyjnego.
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Jak urz¹d pracy zabezpiecza siê, zanim wyp³aci dotacjê
Po uzyskaniu pozytywnej oce-

ny komisji i jej akceptacji przez dyrek-
tora urzêdu pracy bezrobotny podpi-
suje umowê o dotacjê. Musi te¿ przed-
stawiæ odpowiednie zabezpieczenia jej
ewentualnego zwrotu.

Umowa o przyznanie œrodków na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej musi
byæ zawarta w terminie 20 dni roboczych
od dnia opublikowania protoko³u na stro-
nie urzêdu. W uzasadnionych przypad-
kach dyrektor urzêdu, na wniosek bez-
robotnego oraz po udokumentowaniu
przez ni¹ powodów opóŸnienia, mo¿e
wyraziæ zgodê na przesuniêcie terminu
podpisania umowy. Uzasadnionym po-
wodem mo¿e byæ na przyk³ad choroba
bezrobotnego, która nie pozwala³a mu na
stawienie siê w urzêdzie, ¿eby podpisaæ
umowê.

Umowa o przyznanie œrodków na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej musi
zawieraæ zobowi¹zanie bezrobotnego do
dokonania nastêpuj¹cych czynnoœci:
> rozpoczêcia prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej jako osoba fizyczna w termi-
nie do 45 dni od daty podpisania umowy,
> z³o¿enia w kancelarii urzêdu kopii do-
kumentów potwierdzonych za zgodnoœæ
z orygina³em (oraz okazania ich orygi-
na³ów do wgl¹du) potwierdzaj¹cych roz-
poczêcie dzia³alnoœci gospodarczej (za-
œwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia-
³alnoœci gospodarczej, zaœwiadczenia
o numerze identyfikacyjnym REGON,
zaœwiadczenia o figurowaniu w ewiden-
cji urzêdu skarbowego jako podmiot pro-
wadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹, za-
œwiadczenia o figurowaniu w ewidencji
ZUS jako p³atnik sk³adek z tytu³u prowa-
dzenia dzia³alnoœci gospodarczej) w termi-
nie do 105 dni od daty podpisania umowy,
> wykorzystania przyznanej kwoty zgod-
nie z celem, na jaki zosta³a udzielona;
zakupów wynikaj¹cych z zawartej umo-
wy nale¿y dokonaæ w terminie do 75.
dnia od dnia podpisania umowy, ale nie
póŸniej ni¿ do 30. dnia od dnia podjêcia
dzia³alnoœci gospodarczej,
> dostarczenia do urzêdu w terminie do
105 dni od daty podpisania umowy ory-
gina³ów i kopii dokumentów (celem po-
twierdzenia ich za zgodnoœæ z orygina-
³em) stanowi¹cych rozliczenie wydatków
w ramach otrzymanych œrodków - faktur
(równie¿ imiennych), rachunków imien-
nych, paragonów imiennych, umów

sprzeda¿y wraz z dowodem zap³aty sto-
sownego podatku, umów o dzie³o wraz
z rachunkiem potwierdzaj¹cym wykona-
nie dzie³a i zap³aty wynagrodzenia,
Przyk³ad

Zakup rzeczy za granic¹
Przedsiêbiorca zakupi³ rzeczy

potrzebne mu do prowadzenia firmy za
granic¹. Musia³ przedstawiæ przet³uma-
czony na jêzyk polski dowód zakupu (nie
jest wymagane t³umaczenie przysiêg³e).
Z kolei urz¹d przeliczy koszty poniesio-
ne w walucie obcej na z³ote wed³ug kur-
su œredniego og³oszonego przez Narodo-
wy Bank Polski w dniu wystawienia do-
kumentu ksiêgowego stanowi¹cego roz-
liczenie.
Na co nie mo¿na wydaæ œrodków z dotacji

Przedsiêbiorca nie mo¿e przezna-
czyæ œrodków na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej na:
> podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej
w sektorach rybo³ówstwa i akwakultury,
objêtych rozporz¹dzeniem Rady (WE) nr
104/2000 (1), w dziedzinie produkcji
podstawowej produktów rolnych wymie-
nionych w za³¹czniku I do Traktatu usta-
nawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹,
w sektorze wêglowym zgodnie z defi-
nicj¹ zawart¹ w rozporz¹dzeniu (WE) nr
1407/2002,
> zakup pojazdów (definicja pojazdu
zgodna z zapisami ustawy Prawo o ru-
chu drogowym) z wy³¹czeniem przyczep,
> finansowanie wszelkich op³at zwi¹za-
nych z przygotowaniem do za³o¿enia
dzia³alnoœci gospodarczej, jej rejestracj¹
(w szczególnoœci zwi¹zane z uzyskaniem
zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej, zaœwiadczenia
o figurowaniu w ewidencji urzêdu skar-
bowego jako podmiot prowadz¹cy dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹, ze zg³oszeniem
VAT-R), dokonywaniem zakupów w ra-
mach przyznanych œrodków (np. poda-
tek od czynnoœci cywilno-prawnych,
op³aty manipulacyjne, prowizje, t³uma-
czenia) oraz z bie¿¹cym funkcjonowa-
niem firmy (np.: op³ata za abonamenty,
op³aty za internet, op³ata za hosting),
> pokrycie kosztów transportu, przesy³-
ki zakupionych rzeczy,
> finansowanie jakichkolwiek szkoleñ.
> w przypadkach uzyskania œrodków
z funduszy UE - oznaczenia emblema-
tem Unii Europejskiej oraz logo EFS
miejsca prowadzenia dzia³alnoœci gospo-

darczej wraz z informacj¹ o fakcie dofi-
nansowania ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego zakupionych
w ramach umowy œrodków trwa³ych
i wyposa¿enia (wed³ug wytycznych za-
wartych w Strategii Komunikacji Fundu-
szy Europejskich w Polsce w ramach Na-
rodowej Strategii Spójnoœci na lata 2007-
2013 - www.mrr.gov.pl).
> prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
przez okres co najmniej 12 miesiêcy oraz
przedstawienia zaœwiadczenia z Urzêdu
Skarbowego i ZUS potwierdzaj¹cych
okres nieprzerwanego prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej (wystawionych nie
wczeœniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy
prowadzenia dzia³alnoœci).
> zwrotu przyznanych œrodków wraz
z odsetkami ustawowymi naliczonymi od
dnia ich uzyskania w ci¹gu 30 dni od dnia
otrzymania wezwania do ich zwrotu
w przypadku:
- wykorzystania œrodków na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej niezgodnie
z przeznaczeniem okreœlonym w umowie
- np. wnioskodawca kupi³ za nie rzecz,
której nie wskaza³ we wniosku,
- zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci
przed up³ywem 12 miesiêcy od daty roz-
poczêcia jej prowadzenia; do okresu pro-
wadzenia dzia³alnoœci nie zalicza siê
przerw w jej prowadzeniu z powodu cho-
roby lub powo³ania do odbycia zasadni-
czej lub zastêpczej s³u¿by wojskowej,
- podjêcia zatrudnienia przez bezrobotnego
w okresie pierwszych 12 miesiêcy po dniu
rozpoczêcia prowadzenia dzia³alnoœci,
- z³o¿enia niezgodnego z prawd¹ oœwiad-
czenia o spe³nieniu warunków do otrzy-
mania dotacji.
Na co mo¿na wydaæ pieni¹dze z dotacji

Dopiero po podpisaniu umowy
przysz³y przedsiêbiorca mo¿e dokonywaæ
zakupów. Nale¿y ich dokonaæ w terminie
do 75. dnia od dnia podpisania umowy,
ale nie póŸniej ni¿ do 30. dnia od dnia pod-
jêcia dzia³alnoœci gospodarczej.

Za œrodki z dotacji mo¿na doko-
nywaæ tylko takich zakupów, które s¹ do-
zwolone. Œrodki te mog¹ byæ przezna-
czone wy³¹cznie na:
> zakup maszyn, urz¹dzeñ, oprogramo-
wania oraz wyposa¿enia koniecznego do
utworzenia miejsc pracy (nie mniej ni¿
50% wnioskowanej kwoty),



18 G£OS TYCZYNA     9/2009

> zakup materia³ów, surowców i towa-
rów (do 50 proc. wnioskowanej kwoty),
> reklamê oraz w przypadku uzyskania
œrodków w ramach projektu wspó³finan-
sowanego z funduszy UE na oznaczenie
emblematem Unii Europejskiej oraz logo
EFS miejsca prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej wraz z informacj¹ o fakcie
dofinansowania ze œrodków Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego zakupionych
w ramach umowy œrodków trwa³ych
i wyposa¿enia (do 30 proc. wnioskowa-
nej kwoty),
> koszty pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa zwi¹zane z podjêciem dzia-
³alnoœci gospodarczej (do 10 proc. wnio-
skowanej kwoty),
> zakup materia³ów przeznaczonych na
remont oraz koszty adaptacji - w tym np.
koszty pod³¹czeñ mediów, instalacji po-
³¹czenia sieciowego (do 15 proc. wnio-
skowanej kwoty),
> zakup domeny internetowej (do 200 z³).

Zabezpieczenie sp³aty dotacji
Formy zabezpieczenia zwrotu

dotacji s¹ okreœlone w rozporz¹dzeniu
ministra pracy i polityki spo³ecznej z 17
kwietnia 2009 r. w sprawie szczegó³o-
wych warunków i trybu dokonywania
refundacji ze œrodków Funduszu Pracy
kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia
stanowiska pracy dla skierowanego bez-
robotnego, przyznawania bezrobotnemu
œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospo-
darczej. S¹ to porêczenie maj¹tkowe,
weksel z porêczeniem wekslowym (aval),
gwarancja bankowa, blokada rachunku

bankowego. Do ustanowienia prawnego
zabezpieczenia zwrotu jednorazowych
œrodków na rozpoczêcie dzia³alnoœci
wymagana jest zgoda wspó³ma³¿onka
z³o¿ona na piœmie w obecnoœci upowa¿-
nionego pracownika urzêdu.

Wymagania urzêdów pracy doty-
cz¹ce zabezpieczeñ s¹ w praktyce ró¿ne.
Na przyk³ad w urzêdzie warszawskim
form¹ zabezpieczenia ewentualnego
zwrotu przyznanych œrodków jest:
> porêczenie maj¹tkowe dokonane przez
dwóch porêczycieli posiadaj¹cych sta³e
udokumentowane Ÿród³o dochodów wy-
nosz¹ce dla ka¿dego z nich co najmniej
1800 z³ brutto miesiêcznie podpisane
przez porêczycieli i ich wspó³ma³¿onków
obejmuj¹ce okres do 3 lat od dnia podpi-
sania umowy,
> weksel z porêczeniem wekslowym
(aval) porêczony przez dwóch porêczy-
cieli posiadaj¹cych sta³e udokumentowa-
ne Ÿród³o dochodów wynosz¹ce dla ka¿-
dego z nich co najmniej 1800 z³ brutto
miesiêcznie podpisane przez porêczycieli
i ich wspó³ma³¿onków obejmuj¹ce okres
do 3 lat od dnia podpisania umowy,
> gwarancja bankowa do kwoty 25 tys.
z³ obejmuj¹ca okres do 3 lat od dnia pod-
pisania umowy, lub
> blokada rachunku bankowego do kwo-
ty 35 000 z³ obejmuj¹ca okres do 3 lat od
dnia podpisania umowy.

W praktyce najczêœciej stosowan¹
przez urzêdy pracy form¹ zabezpiecze-
nia sp³aty dotacji udzielonej bezrobotne-
mu na rozpoczêcie dzia³alnoœci s¹ porê-
czenia. Urzêdy pracy nie chc¹ korzystaæ
z pozosta³ych form zabezpieczenia, bo

unikaj¹ dziêki temu d³ugotrwa³ych pro-
cedur z bankami, notariuszami i s¹dami.

Na przyk³ad, w urzêdzie lubel-
skim 90 proc. wszystkich udzielanych
dotacji jest zabezpieczanych w ten spo-
sób. W Goleniowie urz¹d pracy stosuje
wy³¹cznie porêczenie.

Porêczenie jest korzystne tak¿e
dla osoby ubiegaj¹cej siê o dotacjê na fir-
mê. Ka¿da inna forma zabezpieczenia ni¿
porêczenie jest dla osoby bezrobotnej
znacznie bardziej kosztowna.

Porêczyciel musi jedynie przedsta-
wiæ zaœwiadczenie z firmy, w której pra-
cuje, o swoich zarobkach. Natomiast oso-
ba bezrobotna poniesie koszty zwi¹zane
z zastosowaniem pozosta³ych form za-
bezpieczenia sp³aty dotacji, na przyk³ad
z tytu³u wynagrodzenia dla notariusza.

Kto mo¿e byæ porêczycielem
Przedsiêbiorca jako porêczyciela

mo¿e ustanowiæ osobê fizyczn¹:
> pozostaj¹c¹ w stosunku pracy z praco-
dawc¹ niebêd¹cym w stanie likwidacji
lub upad³oœci,
>zatrudnion¹ na czas nieokreœlony lub na
czas okreœlony (minimum 2 lata od dnia
podpisania umowy)
> nie bêd¹c¹ w okresie wypowiedzenia,
> wobec której nie s¹ ustanowione zajê-
cia s¹dowe lub administracyjne,
> prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
która nie jest w stanie likwidacji lub upa-
d³oœci,
> maj¹c¹ nie wiêcej ni¿ 65 lat.
Uwaga!Porêczycielem nie mo¿e byæ
wspó³ma³¿onek bezrobotnego ani inny
cz³onek rodziny prowadz¹cy z nim
wspólne gospodarstwo domowe.
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Kto mo¿e skorzystaæ z dwuletniej ulgi w op³acaniu sk³adek do ZUS
Osoba, która rozpoczyna pro-

wadzenie w³asnej firmy, mo¿e skorzy-
staæ z dwuletniej ulgi w op³acaniu sk³a-
dek do ZUS. To pozwala przetrwaæ
najtrudniejszy dla pocz¹tkuj¹cego biz-
nesmena, a by³ego bezrobotnego,
pierwszy okres dzia³ania na rynku.

Sk³adki do ZUS odprowadza siê
co miesi¹c i to bez wzglêdu na to, czy
firma przynosi zyski. Zasady op³acania
sk³adek ubezpieczeniowych i na Fundusz
Pracy przez osoby prowadz¹ce ju¿ od
jakiegoœ czasu firmy s¹ takie same przez
ca³y 2009 r. Oznacza to, ¿e mog¹ oni p³a-
ciæ w tym roku takie same sk³adki przez
12 miesiêcy. Od marca zobowi¹zania
firm z tytu³u op³acania wszystkich sk³a-
dek wynosz¹ 839 z³.

Podstawa wymiaru sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne oraz do FP osób
prowadz¹cych firmy wynosi (poza wy-
j¹tkami dla debiutuj¹cych w biznesie)
w ca³ym roku nie mniej ni¿ 60%. pro-
gnozowanego przeciêtnego wynagrodze-
nia na 2009 r. A to wynosi 3193 z³.

W okresie styczeñ-grudzieñ oso-
by prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ i osoby z nimi wspó³pracu-
j¹ce, twórcy i artyœci, wybrane osoby pro-
wadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie wolne-
go zawodu, wspólnicy jednoosobowej
spó³ki z o.o. oraz wspólnicy spó³ki jaw-
nej, komandytowej lub partnerskiej za-
p³ac¹ sk³adki na ubezpieczenia spo³ecz-
ne od podstawy wymiaru, któr¹ stanowi
kwota nie ni¿sza ni¿ 1915,80 z³. Sk³adki

nie bêd¹ wiêc mog³y byæ ni¿sze od kwot:
> 373,96 z³ - na ubezpieczenie emerytalne
> 114,95 z³ - na ubezpieczenie rentowe,
> 46,94 z³ - na ubezpieczenie chorobowe,
> 46,94 z³ - na Fundusz Pracy.

Ponadto osoby te musz¹, po sa-
modzielnym ustaleniu stopy procento-
wej, op³aciæ sk³adki na ubezpieczenie
wypadkowe. Najczêœciej wynosi ona
1,67 proc. podstawy wymiaru. Sk³adka
wyniesie wiêc 31,99 z³.

Osoby prowadz¹ce firmy p³ac¹
te¿ sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne.
Podstaw¹ ich wyliczenia od marca tego
roku jest 75 proc. przeciêtnego miesiêcz-
nego wynagrodzenia w sektorze przed-
siêbiorstw w IV kwartale roku poprzed-
niego, w³¹cznie z wyp³atami z zysku.
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A zgodnie z obwieszczeniem prezesa
GUS z 19 stycznia 2009 r. ta p³aca wy-
nios³a 3322,09 z³.

Podstaw¹ naliczania sk³adki zdro-
wotnej jest kwota wynosz¹ca co najmniej
2491,56 z³. Sk³adka stanowi 9% tej kwo-
ty. Jej wysokoœæ wynosi 224,24 z³. Przed-
siêbiorcy za styczeñ i luty op³acili ni¿sz¹
sk³adkê zdrowotn¹, która wynosi³a
215,35 z³. To dlatego ¿e by³a naliczana
jeszcze na starych zasadach jako 9%.
z 2392,76 z³, czyli 75 proc. przeciêtnego
wynagrodzenia w sektorze przedsiê-
biorstw w III kwartale 2008 r., w³¹cznie
z wyp³atami z zysku.

Od marca firmy z tytu³u op³aca-
nia wszystkich sk³adek p³ac¹ do ZUS
839 z³ (614,78 z³ z tytu³u sk³adki emery-
talnej, rentowej, chorobowej, na Fundusz
Pracy, sk³adki wypadkowej + 224,24 z³
sk³adki zdrowotnej).

Ulga dla debiutuj¹cych
Poniewa¿ jednak dla osób debiu-

tuj¹cych w biznesie kwota ta mo¿e sta-
nowiæ wysokie obci¹¿enie, ustawodaw-
ca wprowadzi³ dla nich specjalne rozwi¹-
zanie. Wybrane osoby, które rozpoczy-
naj¹ prowadzenie swojej firmy 25 sierp-
nia 2005 r. lub póŸniej, mog¹ korzystaæ
z ulgi w op³acaniu sk³adek do ZUS. Przez
pierwsze dwa lata od daty rozpoczêcia
wykonywania dzia³alnoœci op³acaj¹
sk³adki na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe, wypadkowe i chorobowe (do-
browolna) od preferencyjnej podstawy
wymiaru. Nie op³acaj¹ sk³adki do Fun-
duszu Pracy.

Podstawa do obliczenia sk³adek
jest zdecydowanie ni¿sza ni¿ ta, któr¹
op³acaj¹ osoby ju¿ prowadz¹ce dzia³al-
noœæ. Wynosi nie 60% przeciêtnego wy-
nagrodzenia, ale 30% minimalnego wy-
nagrodzenia (przez ca³y 2009 r. 382,80
z³, tj. 30% z kwoty 1276 z³). Pocz¹tkuj¹-

cy biznesmen zap³aci wiêc do ZUS z ty-
tu³u sk³adek na ubezpieczenia 113,46 z³.
Dodatkowo - 224,24 z³ z tytu³u sk³adki
zdrowotnej. Miesiêczny koszt prowadze-
nia firmy takiej osoby wyniesie wiêc
³¹cznie nieca³e 337,70 z³ miesiêcznie,
a nie tak jak dla pozosta³ych osób pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ 839 z³.

Trzeba zaznaczyæ, ¿e wszystkie te
wartoœci obliczone s¹ od aktualnie obo-
wi¹zuj¹cej podstawy naliczania sk³adek
i kwoty minimalnego wynagrodzenia za
2009 r. (zmienia siê co roku). W przy-
sz³oœci bêd¹ ró¿ne podstawy naliczania
sk³adek (w zwi¹zku z tym ich kwoty)
i poziom minimalnej p³acy. Jednak ulga
- ze wzglêdu na ró¿nicê podstawy wy-
miaru sk³adek - zawsze bêdzie znacz¹ca.

Nie dla wszystkich
Preferencyjne sk³adki na ubezpie-

czenia spo³eczne mog¹ op³acaæ osoby
prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ na podstawie przepisów
o dzia³alnoœci gospodarczej lub innych
przepisów szczególnych, w tym wspól-
nicy spó³ki cywilnej. Tak¿e wykonywa-
nie wolnego zawodu (np. adwokata, le-
karza) stanowi dzia³alnoœæ gospodarcz¹
i te osoby te¿ mog¹ korzystaæ z ulgi.

Z preferencyjnych zasad op³aca-
nia sk³adek nie mog¹ korzystaæ wspólni-
cy spó³ek jawnych, komandytowych lub
partnerskich oraz jednoosobowy wspól-
nik spó³ki z o.o., a tak¿e twórcy i artyœci.

Z ulgi mog¹ skorzystaæ osoby,
które nie prowadz¹ obecnie dzia³alnoœci
gospodarczej ani nie prowadzi³y jej
w ci¹gu ostatnich 60 miesiêcy. Nie mo¿-
na wiêc zamkn¹æ prowadzonej firmy i za-
³o¿yæ now¹, chc¹c skorzystaæ z mo¿liwo-
œci op³acania ni¿szych sk³adek.

Z mo¿liwoœci skorzystania z ulgi
wykluczone s¹ osoby, które prowadz¹c
firmê wykonywa³yby dzia³alnoœæ dla

by³ego pracodawcy, na rzecz którego
w roku za³o¿enia firmy (lub poprzednim)
wykonywa³y czynnoœci wchodz¹ce
w zakres aktualnie prowadzonej dzia³al-
noœci, na podstawie stosunku pracy albo
spó³dzielczego stosunku pracy.

Jak zg³osiæ siê do ZUS
Fakt rozpoczêcia wykonywania

dzia³alnoœci trzeba zg³osiæ w ZUS. W tym
celu nale¿y z³o¿yæ zg³oszenie p³atnika
sk³adek i zg³osiæ do ubezpieczeñ siebie
jako ubezpieczonego. Zg³oszenia p³atni-
ka sk³adek dokonuje siê przez z³o¿enie
formularza (dostêpne na stronie
www.zus.pl trzeba klikn¹æ na link For-
mularze w dziale Baza Wiedzy, a nastêp-
nie na link Wzory formularzy ubezpie-
czeniowych):
> ZUS ZFA - zg³oszenie p³atnika sk³a-
dek osoby fizycznej lub
> ZUS ZPA - zg³oszenie p³atnika sk³a-
dek osoby prawnej lub jednostki organi-
zacyjnej nieposiadaj¹cej osobowoœci
prawnej (gdy dzia³alnoœæ jest prowadzo-
na w ramach spó³ki cywilnej).

Wspólnicy spó³ki cywilnej mog¹
byæ p³atnikami sk³adek sami za siebie
(sk³adaj¹ wtedy formularz ZUS ZFA) lub
p³atnikiem sk³adek za nich mo¿e byæ spó³-
ka (wtedy sk³ada formularz ZUS ZPA).

Zg³oszenie p³atnika trzeba z³o¿yæ
w terminie 7 dni od daty powstania obo-
wi¹zku ubezpieczeñ spo³ecznych we w³a-
œciwej jednostce ZUS.

Zg³oszenia siebie jako osoby ubez-
pieczonej do obowi¹zkowych ubezpie-
czeñ emerytalnego, rentowych, wypadko-
wego i zdrowotnego te¿ nale¿y dokonaæ
w terminie 7 dni od daty powstania obo-
wi¹zku ubezpieczeñ (tj. od dnia rozpoczê-
cia wykonywania dzia³alnoœci). W tym
celu trzeba z³o¿yæ formularz ZUS ZUA.

                       Ci¹g dalszy na stronie 20
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Kto mo¿e uzyskaæ unijn¹ dotacjê na w³asny biznes
Osoby, które myœl¹ o za³o¿eniu

w³asnej firmy, mog¹ te¿ ubiegaæ siê
o pieni¹dze na ten cel z funduszy UE.
Taka dotacja jest wy¿sza ni¿ z urzêdu
pracy. Osoba, która siê o ni¹ ubiega,
nie musi te¿ byæ zarejestrowana
w urzêdzie pracy jako bezrobotna.

Osoby zak³adaj¹ce w³asne firmy
mog¹ ubiegaæ siê o 40 tys. z³ unijnej do-
tacji na rozpoczêcie dzia³alnoœci. Wspar-
cie na za³o¿enie firmy jest pomoc¹ bez-
zwrotn¹, pod warunkiem ¿e przedsiêbior-
stwo przetrwa na rynku rok. Kwota dofi-

nansowania, o któr¹ ubiega siê przysz³y
przedsiêbiorca, mo¿e byæ oczywiœcie ni¿-
sza. Wysokoœæ wsparcia jest uzale¿nio-
na od wykazania rzeczywistych potrzeb
zwi¹zanych z uruchomieniem planowa-
nej dzia³alnoœci gospodarczej. Przedsiê-
biorca, który za³o¿y firmê za œrodki z UE,
przez pó³ roku mo¿e dodatkowo otrzy-
mywaæ tzw. wsparcie pomostowe w wy-
sokoœci nieprzekraczaj¹cej kwoty p³acy
minimalnej.

Wyp³ata unijnych dotacji jest
przewidziana w ramach Dzia³ania 6.2

Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
(PO KL) - Wsparcie oraz promocja
przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
traktuje to dzia³anie jako jeden z najwa¿-
niejszych mechanizmów antykryzyso-
wych. Resort szacuje, ¿e w 2009 r. zo-
stanie wyp³acone ponad 4 tys. dotacji
o ³¹cznej wartoœci ponad 160 mln z³.

Dla kogo dotacja
O dotacjê na w³asny biznes mo¿e

staraæ siê ka¿da osoba fizyczna, która ma
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pomys³ na w³asn¹ dzia³alnoœæ, ale bra-
kuje jej œrodków na jego realizacjê. Oso-
ba ubiegaj¹ca siê o dofinansowanie nie
mo¿e mieæ zarejestrowanej dzia³alnoœci
gospodarczej w okresie dwunastu mie-
siêcy poprzedzaj¹cych przyst¹pienie do
projektu ani posiadaæ zaleg³oœci w zap³a-
cie podatków lub sk³adek ubezpieczenia
spo³ecznego. Nie mo¿e przeciwko niej
toczyæ siê postêpowanie s¹dowe, admi-
nistracyjne albo egzekucyjne dotycz¹ce
niesp³aconych zobowi¹zañ.

Wsparcie w ramach PO KL jest
kierowane przede wszystkim do wybra-
nych grup docelowych. W przypadku
Dzia³ania 6.2 s¹ to w szczególnoœci:
> osoby trwale d³ugotrwale bezrobotne,
czyli pozostaj¹ce bez zatrudnienia przez
co najmniej 12 kolejnych miesiêcy w ci¹-
gu dwóch lat przed przyst¹pieniem do
projektu,
> osoby maj¹ce trudnoœci z wejœciem lub
utrzymaniem siê na rynku pracy, a zgod-
nie ze Szczegó³owym opisem Prioryte-
tów PO KL s¹ nimi zw³aszcza:
- kobiety powracaj¹ce lub wchodz¹ce po
raz pierwszy na rynek pracy po przerwie

spowodowanej urodzeniem i wychowa-
niem dzieci,
- osoby do 25 lat i po 45. roku ¿ycia,
- niepe³nosprawni,
- zamieszkuj¹cy gminy wiejskie i wiejsko-
miejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkañców.

W zwi¹zku z kryzysem Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego zamierza
poszerzyæ grupê docelow¹ Dzia³ania 6.2
o pracowników objêtych programem
zwolnieñ monitorowanych.

Instytucje, które w³¹czaj¹ do swo-
ich projektów osoby zagro¿one zwolnie-
niami, bêd¹ mia³y wiêksze szanse na
przyznanie dofinansowania i realizacjê
projektów szkoleniowych w ramach
Dzia³ania 6.2.

Trzeba równie¿ pamiêtaæ o tym,
¿e Dzia³anie 6.2 PO KL jest realizowane
w ramach tzw. komponentu regionalne-
go. Wytyczne dotycz¹ce udzielania po-
mocy na rozwój przedsiêbiorczoœci s¹
wiêc tworzone w regionach, a wiêc szcze-
gó³owe zasady ustalania grup docelo-
wych w poszczególnych województwach
mog¹ siê ró¿niæ. Ka¿de województwo
w swoim regionalnym planie dzia³ania
mo¿e ustaliæ w³asne kryteria dostêpu

i kryteria strategiczne. Na przyk³ad w
woj. zachodniopomorskim w pierwszym
tegorocznym konkursie najwiêksz¹ szan-
sê na otrzymanie dofinansowania mieli
wnioskodawcy, którzy w³¹czyli do swo-
ich projektów pracowników zwalnianych
ze stoczni szczeciñskiej.

Równie¿ firmy szkoleniowe maj¹
du¿¹ elastycznoœæ w doborze uczestni-
ków projektów. Ka¿da z nich ma prawo
zawêziæ grupê docelow¹. Ponadto przy
doborze uczestników do projektu wa¿-
niejszy ni¿ ich wiek czy status zawodo-
wy jest dobry pomys³ na biznes, bo to on
gwarantuje powodzenie ca³ego przedsiê-
wziêcia.
Wa¿ne!
Nie ma znaczenia status zawodowy oso-
by ubiegaj¹cej siê o dotacjê. Mo¿e byæ
ni¹ osoba pracuj¹ca (jednak po zakwali-
fikowaniu siê do projektu musi rozwi¹-
zaæ umowê o pracê), jak i pozostaj¹ca bez
pracy lub bezrobotna. Wyj¹tkiem jest
sytuacja, kiedy realizator projektu zawê-
zi³ grupê docelow¹ do osób zarejestro-
wanych jako bezrobotne. Wówczas do
projektu mog¹ siê zg³aszaæ jedynie oso-
by posiadaj¹ce taki status.

Osoba staraj¹ca siê o dotacjê
musi zg³osiæ udzia³ w projekcie reali-
zowanym przez jednego z tzw. opera-
torów. S¹ to instytucje szkoleniowe,
które w ramach Dzia³ania 6.2 PO KL
otrzyma³y na ten cel unijne œrodki.

Operatorzy s¹ odpowiedzialni za
rekrutacjê uczestników do projektu, za-
pewnienie im szkoleñ i doradztwa oraz
wybór osób, które stan¹ siê ostateczny-
mi beneficjentami, tzn. otrzymaj¹ dota-
cjê. Teoretycznie operatorem mo¿e byæ
ka¿da instytucja.

Wybór operatora
Zgodnie z kryteriami dostêpu

Dzia³ania 6.2 operator powinien posia-
daæ doœwiadczenie szkoleniowe w zakre-
sie prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej lub w przyznawaniu œrodków finan-
sowych na rozwój przedsiêbiorczoœci.
Firmy-operatorzy s¹ wybierani w konkur-
sach przeprowadzanych przez tzw. insty-
tucjê poœrednicz¹c¹ II stopnia, czyli w za-
le¿noœci od województwa przez woje-
wódzkie urzêdy pracy lub urzêdy mar-
sza³kowskie. Zamieszczaj¹ one wykazy
lokalnych operatorów na swoich stronach
internetowych. Operatorzy natomiast
publikuj¹ og³oszenia o przeprowadzanej

Jak ubiegaæ siê o unijne wsparcie
rekrutacji w œrodkach masowego przeka-
zu i internecie.

Warunki rekrutacji s¹ okreœlone
przez firmê, która ja przeprowadza. Mo¿-
na wzi¹æ udzia³ w kilku rekrutacjach or-
ganizowanych przez ró¿nych operatorów
z jednego województwa. Jednak w mo-
mencie podpisania deklaracji uczestnic-
twa w projekcie realizowanym przez kon-
kretnego operatora, nale¿y zrezygnowaæ
z udzia³u w rekrutacji do innych projek-
tów realizowanych w ramach Dzia³ania
6.2 PO KL. Osoba zamierzaj¹ca za³o¿yæ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ sk³ada oœwiad-
czenie, ¿e nie ubiega siê o przyznanie
œrodków publicznych na ten cel w innym
podmiocie lub instytucji.

Najpierw wniosek
Rekrutacja odbywa siê na podsta-

wie przes³anych operatowi wniosków
aplikacyjnych. Formularz mo¿na pobraæ
ze strony internetowej operatora projek-
tu b¹dŸ w jego biurze. Nastêpnie nale¿y
go wype³niæ i z³o¿yæ we wskazanym
miejscu i terminie. Wniosek nie wymaga
¿adnych za³¹czników. Zawiera informa-
cje o potencjalnym beneficjencie, opis
planowanego przedsiêwziêcia oraz wy-
magane przez niego oœwiadczenia.

Przed z³o¿eniem wniosku warto
dok³adnie zapoznaæ siê z dokumentacj¹
konkursow¹, któr¹ ka¿dy z operatorów za-
mieszcza na swojej stronie internetowej.
Operatorzy zapisuj¹ w nich szczegó³owe,
w³aœciwe tylko dla siebie zasady rekruta-
cji. Regulamin mo¿e te¿ zawieraæ inne
informacje, np. wykluczenia, którym pod-
lega zg³aszany pomys³ na w³asny biznes.
Przeprowadzenie rekrutacji do projektu
nie jest ³atwym przedsiêwziêciem, ponie-
wa¿ zainteresowanie unijnymi dotacjami
jest ogromne. Np. do ³ódzkiej Fundacji In-
kubator zg³osi³o siê 544 chêtnych. Firma
mog³a zakwalifikowaæ do projektu tylko
35 osób, a jedynie 25 spoœród nich otrzy-
ma dotacjê. Do Dzia³dowskiej Agencji
Rozwoju wp³ynê³o natomiast 665 wnio-
sków. Do czêœci szkoleniowej projektu za-
kwalifikowano 200 osób. Dofinansowa-
nie otrzyma 120 z nich.

Jak przebiega ocena
Ocena zg³oszeñ odbywa siê

w dwóch etapach. Najpierw dokonywa-
na jest ocena formalna wniosku. Standar-
dowo sprawdzane jest przede wszystkim
to, czy kandydat spe³nia tzw. kryteria do-
stêpu (na przyk³ad czy mieszka na tere-
nie powiatu, który jest objêty zasiêgiem
danego projektu szkoleniowego). Pod-
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czas tegorocznej rekrutacji zdarza³y siê
przypadki odrzucania wniosków o przy-
znanie dofinansowania z powodu pro-
stych b³êdów formalnych. Udzia³u w pro-
jekcie pozbawia³ np. brak podpisu na ka¿-
dej stronie wniosku, a kandydatom nie
dano szansy uzupe³nienia tych braków
formalnych. Dlatego warto do³o¿yæ wy-
j¹tkowej starannoœci przy wype³nianiu
wniosku i w przypadku ka¿dej w¹tpliwo-
œci konsultowaæ siê z pracownikami fir-
my-operatora.

Drugim etapem oceny wniosku
jest ocena merytoryczna. Zazwyczaj do-
konuje jej kilkuosobowa komisja rekru-
tacyjna. Oceniane jest wykszta³cenie, do-
œwiadczenie zawodowe, dodatkowe kwa-
lifikacje i umiejêtnoœci zwi¹zane z profi-
lem planowanej dzia³alnoœci. Operatorzy
projektu maj¹ du¿¹ elastycznoœæ w przy-
znawaniu punktów za wartoœæ meryto-
ryczn¹ wniosku. Ju¿ na etapie rekrutacji
do projektu oceniany jest pomys³ na biz-
nes, m.in. pod k¹tem realnoœci, trwa³oœci
i innowacyjnoœci.

Firmy rekrutuj¹ce do projektów
podkreœlaj¹, ¿e bardzo wa¿na jest znajo-
moœæ rynku i konkurencji oraz posiada-
nie przemyœlanego pomys³u na biznes.
Takie wnioski ju¿ na etapie selekcji daj¹
gwarancjê udanego przedsiêwziêcia biz-
nesowego, które bez problemu utrzyma siê
na rynku przynajmniej przez wymagany
okres 12 miesiêcy. W warunkach kryzysu
nie bez znaczenia jest tak¿e to, czy plano-
wana dzia³alnoœæ bêdzie stanowi³a trwa³e
Ÿród³o utrzymania wnioskodawcy.

Autorzy wyselekcjonowanych
zg³oszeñ mog¹ zostaæ poddani testom
predyspozycji psychologicznych do pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
Z kandydatem zwykle przeprowadzana
jest tak¿e rozmowa kwalifikacyjna. Na
podstawie uzyskanej punktacji tworzo-
ne s¹ listy rankingowe kandydatów, któ-
re operatorzy maj¹ obowi¹zek zamiesz-
czaæ na swoich stronach internetowych.

Szkolenia i doradztwo
Osoby, które zakwalifikuj¹ siê do

projektu, podpisuj¹ deklaracjê udzia³u
w nim i zostaj¹ dopuszczone do dalszego
postêpowania. Obejmuje ono szkolenia z
zakresu przedsiêbiorczoœci oraz indywi-
dualne i grupowe doradztwo dotycz¹ce
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

Czas trwania i intensywnoœæ szko-
leñ ró¿ni siê w przypadku poszczegól-
nych operatorów. Na przyk³ad Centrum
Doradztwa i Szkoleñ Europrojekt zaofe-

rowa³o swoim uczestnikom 108 godzin
szkoleñ grupowych i 30 godzin wspar-
cia indywidualnego. Natomiast Fundacja
Inkubator osiem dni szkoleñ i piêæ go-
dzin indywidualnego doradztwa. Warun-
kiem uzyskania dotacji jest uczestnicze-
nie w ca³ym bloku szkoleniowym, na któ-
ry sk³ada siê kilka modu³ów. Uczestnicy
ucz¹ siê, jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê, po-
znaj¹ podstawow¹ wiedzê o przedsiêbior-
czoœci, podatkach, marketingu, systemie
ubezpieczeñ. W wyj¹tkowych sytu-
acjach, np. gdy operator uzna, ¿e uczest-
nik ma wystarczaj¹c¹ - z racji posiada-
nego wykszta³cenia lub ukoñczonego
kursu - wiedzê, mo¿e byæ zwolniony
z czêœci lub ca³ego szkolenia.

Wspólnym elementem szkleñ or-
ganizowanych przez wszystkich opera-
torów jest przygotowanie przysz³ych
przedsiêbiorców do samodzielnego na-
pisania biznesplanu. Odbywa siê to
w czêœci szkolenia, realizowanej w for-
mie doradztwa najpierw grupowego,
a nastêpnie indywidualnego. Ka¿dy
uczestnik ma swojego opiekuna - dorad-
cê biznesowego. Uczestnicy otrzymaj¹
gotowy wzór - formularz biznesplanu.

Mo¿na go odszukaæ na stronach
internetowych wojewódzkich urzêdów
pracy i urzêdów marsza³kowskich jako
za³¹cznik do dokumentacji konkursowej
Dzia³ania 6.2 PO KL. Udostêpniaj¹ go
na swoich stronach internetowych niektó-
rzy operatorzy. Jest dostêpny na przyk³ad
na stronie: www.altum.pl w zak³adce:
Kapita³ dla przedsiêbiorczych. W³aœnie
na podstawie oceny biznesplanu zapada
decyzja o przyznaniu b¹dŸ odmowie
przyznania unijnej dotacji uczestnikowi
szkolenia. Przysz³y przedsiêbiorca musi
opisaæ w nim planowane przedsiêwziê-
cie, przewidywan¹ formê organizacyjno-
prawn¹ oraz formê rozliczeñ z urzêdem
skarbowym.

Musi umieæ wskazaæ g³ównych
konkurentów na rynku i zastanowiæ siê,
jaka bêdzie ich reakcja na uruchomienie
nowego przedsiêwziêcia oraz wprowa-
dzenia produktu lub us³ugi na rynek. Po-
winien wykazaæ, w jaki sposób jego pro-
dukt lub us³uga ró¿ni siê od produktów
konkurencji i na czym polega jego prze-
waga. Autor biznesplanu powinien opi-
saæ tak¿e zaplanowan¹ politykê cenow¹,
oszacowaæ wielkoœæ sprzeda¿y i przewi-
dywane przychody, zasoby przedsiêbior-
stwa oraz Ÿród³a jego finansowania.

Z tym w³aœnie staraj¹cy siê o do-

tacjê maj¹ zazwyczaj najwiêksze proble-
my. Sprawia im trudnoœæ w³aœciwe okre-
œlenie zakresu inwestycji, realnych pro-
gnoz cen oraz liczby przewidywanych
odbiorców, dostosowanej do wielkoœci
lokalnego rynku. Maj¹ te¿ problemy z
udowodnieniem zasadnoœci zakupów.
Doradcy wspó³pracuj¹cy z firmami-ope-
ratorami twierdz¹, ¿e standardowy dla
Dzia³ania 6.2 formularz biznesplanu nie
jest dokumentem bardzo trudnym, tylko
wymaga du¿ej precyzji. Zawiera kilka
punktów, które w odniesieniu do pocz¹t-
kuj¹cych przedsiêbiorców s¹ w¹tpliwe.
Musz¹ oni na przyk³ad dok³adnie rozpi-
saæ koszty finansowe zaci¹ganych kre-
dytów, a tak¿e uwzglêdniæ zmiany stanu
produktów czy wzrost i spadek zapasów.
W takich przypadkach indywidualni do-
radcy radz¹ uczestnikom projektu wpi-
sywaæ kwoty zerowe.
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Dotacje mo¿na przeznaczyæ na
rozpoczêcie dowolnego rodzaju dzia³al-
noœci gospodarczej. Istniej¹ jednak pew-
ne wy³¹czenia. Nie mo¿na otrzymaæ
wsparcia na dzia³alnoœæ w sektorze ry-
bo³ówstwa i akwakultury oraz na dzia-
³alnoœæ rolnicz¹ zwi¹zan¹ z przetwarza-
niem i wprowadzaniem do obrotu pro-
duktów rolnych.

Dotacja na rozpoczêcie dzia³alno-
œci gospodarczej mo¿e byæ przeznaczona
na sfinansowanie pierwszych wydatków
umo¿liwiaj¹cych funkcjonowanie nowo
powsta³ego przedsiêbiorstwa. Nale¿y j¹
wydatkowaæ w okresie trzech miesiêcy od
podpisania umowy z operatorem. W uza-
sadnionych przypadkach termin ten jed-
nak mo¿e byæ przed³u¿ony.
G³ównie inwestycje

Dotacja jest przeznaczona przede
wszystkim na pokrycie wydatków inwe-
stycyjnych (w tym m.in. na œrodki trans-
portu, sk³adniki maj¹tku trwa³ego, kosz-
ty prac remontowych i budowlanych, któ-
re maj¹ charakter dostosowania budyn-
ków, pomieszczeñ lub miejsca pracy do
potrzeb prowadzonej dzia³alnoœci gospo-
darczej) i na œrodki obrotowe, w szcze-
gólnoœci zakup surowców i materia³ów
(max. 40% dotacji). Musz¹ to byæ wy-
datki niezbêdne do prowadzenia wybra-
nej dzia³alnoœci gospodarczej.

Na co mo¿na przeznaczyæ
œrodki z dotacji

       „Gazeta Prawna”, kwiecieñ 2009 r.
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O G £ O S Z E N I A

Firma UNIT
Oferuje naprawy pojazdów:

      > mechanika
      > eletromechanika

Sprzedam dzia³kê roln¹ o powierzchni 25 arów
w Borku Starym.
(324/3)                                                Tel.  017 22-98-547

                        > naprawa rozruszników i alternatorów
                        > monta¿ zamków centralnych
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.
(325/3)                                                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).
(326/2)                        Tel.  888-881-565; 017 852-50-42

Sprzedam du¿y dom w surowym stanie na dzia³ce
6 arów w Tyczynie, ul. Zagrody.
(327/2)                                         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.
(328/2)                           Tel.  017 86-23-775; 86-57-841

Sprzedam dzia³kê o pow. 16 arów w Tyczynie,
ul. Zagrody.
(329/2)                                                   Tel.  889-098-552

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

Sprzedam dzia³ki o pow. 23 ary obok drogi Budziwój -
Tyczyn i o powierzchni 28 arów na Zagrodach w Tyczy-
nie - Zagrody.
(330/1)                                                   Tel. 017 22-99-727

Sprzedam dzia³kê roln¹ w Budziwoju o pow. 25 arów.
Cena do  negocjacji.
(331/1)                                                   Tel.  788-952-304

Sprzedam dzia³kê roln¹ w Kielnarowej o pow. 55 arów
z mo¿liwoœci¹ zabudowy. Cena 4 tys. z³ za ar.
(332/1)                                             Tel.  017 22-98-028

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

Posprz¹tam dom, wyczyszczê okna.
(124/1)                                             Tel.  791-450-543

Technik farmaceutyczny z 5- letnim sta¿em, podejmie
pracê.
(125/1)                                                Tel.  601-693-409

Nawi¹¿ê wspó³pracê lub wynajmê pomieszczenia ok.
80m2 na stolarniê z lakierni¹ lub warsztat samochodowy
w Kielnarowej.
                                                            Tel. 667-777-571

Gminna Spóldzielnia „SCh” w Tyczynie

posiada jeszcze do sprzeda¿y nowe mieszkania
(40-55 m2) bezczynszowe, w budynku 2-kondygnacyj-
nym na Osiedlu Pu³anek w Tyczynie.

   Piwnica i miejsce parkingowe - GRATIS.
Kontakt pod nr telefonu:
                                        017 22-19-369; 606-709-826
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