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Spotkanie z poezją
W niedzielne popołudnie 27

listopada br. w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni miało miejsce podniosłe
wydarzenie - Spotkanie z poezją
Marianny Bakońskiej.
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W imieniu Samorządu Gminy Sterdyń Ŝyczymy Państwu,
aby ten czas spędzony w gronie najbliŜszych wypełniony

był spokojem, miłością, ciepłem rodzinnym i odpoczynkiem.

Niech świąteczny nastrój sprawi, Ŝe będziemy dla siebie
bardziej serdeczni, Ŝyczliwi, pełni wiary i optymizmu.

Z nadzieją spoglądajmy w przyszłość, niech Nowy 2017
Rok przyniesie radość, pomyślność i spełnienie wszystkich
marzeń i da siłę do pokonywania nowych wyzwań.

Przewodniczący Rady Gminy 
Kazimierz Pawluczak 

wraz   z Radnymi

Wójt  Gminy Sterdyń 
GraŜyna Sikorska 

wraz z  pracownikami Urzędu Gminy

ZbliŜają się Święta BoŜego Narodzenia!

Wieści samorządowe

W listopadzie br. odbyły się dwie
sesje Rady Gminy Sterdyń. Pierwsza,
nadzwyczajna, odbyła się 9 listopada o
godz. 9:00...

Strona 2

Święto...

11 listopada - jest najwaŜniejszym
polskim świętem państwowym,
obchodzonym na pamiątkę
odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 roku.
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Ocalmy...

W uroczystość Wszystkich
Świętych Towarzystwo Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej po raz kolejny
przeprowadziło na cmentarzu
parafialnym w Sterdyni kwestę pod
hasłem „OCALMY„ na rzecz
renowacji zabytkowych pomników
nagrobnych znajdujących się na tej
nekropolii.

Strona 4

Ogłoszenia i informacje
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W listopadzie br. odbyły się dwie
sesje Rady Gminy Sterdyń. Pierwsza,
nadzwyczajna, odbyła się 9 listopada
o godz. 9:00 w sali konferencyjnej
urzędu gminy. Uczestniczyło w niej
14 radnych. Powodem zwołania przez
przewodniczącego rady gminy sesji
nadzwyczajnej było podjęcie uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej gminy Sterdyń
na lata 2016-2030 oraz zmian
w uchwale budŜetowej gminy Sterdyń
na rok 2016. 

Zmiany w budŜecie dotyczyły
planu dochodów oraz wydatków. 

W planie dochodów wpływy
z tytułu dywidendy zmniejszyły się o
9.700 zł, z tytułu podatków i opłat
zmniejszyły się o 360 zł, z tytułu opłat
za gospodarkę odpadami wpływy
zwiększyły się o 60 zł oraz z tytułu
opłat za zezwolenia na sprzedaŜ
napojów alkoholowych zwiększyły
się o 4.100 zł. 

Natomiast w planie wydatków
prowadzono następujące zmiany:
- w związku ze zwiększonymi

wpływami z opłat za wydanie
zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych o 4.100 zł zmianie
uległ program alkoholowy oraz
program przeciwdziałania
narkomanii, z przeznaczeniem tych
środków na zakup materiałów,
ulotek i broszur oraz inną
działalność Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;

- zmniejszeniu uległ plan wydatków
na zadanie „Przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Lebiedziach”
o 1.897.000 zł. W związku z tym, Ŝe
zadanie zostało przeniesione do
realizacji na 2017 roku rezygnuje się
z poŜyczki planowanej na ten cel w
kwocie 1.780.000 zł;

- na 2017 rok przeniesiona została
równieŜ realizacja zadania „Remont
świetlicy wiejskiej w Sterdyni
oraz zakup wyposaŜenia”
w związku z czym zmniejszono
równieŜ plan na to zadanie o
73.900 zł;

- wprowadzony został plan na zadanie
„Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Sterdyń” w kwocie 3.000 zł
na wykonanie analizy efektywności

kosztów;
- zwiększono plan na usługi

remontowe o 100.000 zł na
adaptację pomieszczeń ośrodka
zdrowia na potrzeby Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz zwiększono plan wydatków na
zadanie  „Przebudowa garaŜ OSP
Chądzyń” o kwotę 700 zł na zakup
materiałów;

- zwiększeniu uległ równieŜ plan na
zadanie „Utworzenie ścieŜki
p r z y r o d n i c z o -d y d a k t y c z n e j
w Sterdyni” o 600 zł, jednocześnie
zmniejszając wydatki na usługi
pozostałe w tym rozdziale. 

Druga, zwyczajna, sesja odbyła
się dnia 29 listopada o godz. 9:00
w sali konferencyjnej urzędu gminy
Sterdyń. W sesji uczestniczyło
13 radnych. 

W trakcie obrad sesji radni
przyjęli informację o stanie realizacji
zadań oświatowychw szkołach
znajdujących się na terenie gminy
Sterdyń za rok szkolny 2015/2016.
Przedstawione zostały równieŜ
informacje o działalności Izb
Rolniczych oraz sprawozdanie
z przebiegu realizacji ustawy
śmieciowej na terenie gminy Sterdyń. 

W trakcie obrad sesji podjęto
równieŜ pięć uchwał. Pierwsza
wprowadziła zmiany w uchwale
w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze, częściowego
lub całkowitego zwolnienia z opłat,
jak równieŜ trybu ich pobierania.
Podjęcie uchwały pozwoli zapewnić
prowadzenie poprawnego i spójnego
rozliczania podatku VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami. 

SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
Druga uchwała w sprawie

określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie
gminy Sterdyń, która w stosunku do
obowiązujących stawek wprowadza
zmniejszenie stawki podatku od
nieruchomości związanych
z udzielanie świadczeń zdrowotnych
do kwoty 4,61 zł od 1 m2

powierzchni uŜytkowej oraz od
gruntów niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji do kwoty
2,98 zł od 1 m2 powierzchni.
Wprowadzone zmiany zostały
wymuszone stawką podatku
ustaloną przez Prezesa GUS. 

Kolejna uchwała w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy
Gminy Sterdyń z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na
rok 2017” podejmowana jest
corocznie.W ramach Programu m.in.
organizowany jest wypoczynek letni
dla dzieci i młodzieŜy z terenu
gminy Sterdyń.

Dwie ostatnie uchwały
wprowadziły zmiany w „Gminnym
Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Sterdyń
na rok 2016” oraz w „Gminnym
Programie Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Sterdyń na
rok 2016”. Uchwały dotyczyły
uwzględnienia w kosztorysach
programów dodatkowych wpływów
z opłat za sprzedaŜ napojów
alkoholowych oraz sposobu ich
rozdysponowania. 

Agata Romaniuk

Informacja
Urząd Gminy Sterdyń poszukuje nowych właścicieli dla: 

trzech dorosłych psów: 1 duŜy rodzaju męskiego,

                                     1 średnia rodzaju Ŝeńskiego,

                                     1 mała  rodzaju Ŝeńskiego,

oraz trzech szczeniąt w wieku około 3 miesięcy  -  rodzaju Ŝeńskiego

Informacje uzyskać moŜna pod numerami telefonów:

  510 235 982   lub  512 453 002 
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11 listopada - jest najwaŜniejszym
polskim świętem państwowym,
obchodzonym na pamiątkę
odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 roku.

Jak co roku 11 listopada
w Sterdyni obchodzono Gminne
Święto Niepodległości. Uroczystość
rozpoczęto o godz. 9.00 mszą świętą
w kościele parafialnym w Sterdyni.
Po naboŜeństwie liczne grono
uczestników, na czele z pocztami
sztandarowymi i StraŜacką Orkiestrą
Dętą przemaszerowało pod pomnik
poświęcony Ŝołnierzom Armii
Krajowej, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości.

Obchody 98. rocznicy odzyskania
przez nasz kraj niepodległości
rozpoczęła Orkiestra Dęta
odegraniem Mazurka Dąbrowskiego,
a po przemówieniu pani Wójt Gminy
– GraŜyny Sikorskiej przybyłe
delegacje złoŜyły wiązanki kwiatów
pod pomnikiem.

W imieniu Samorządu Gminy
Sterdyń wiązankę złoŜyli: Kazimierz
Pawluczak – Przewodniczący Rady
Gminy Sterdyń, GraŜyna Sikorska –
Wójt Gminy Sterdyń oraz Tomasz
Rostkowski – Z-ca Wójta Gminy.

W imieniu Zespołu Szkół
w Sterdyni wiązankę złoŜyli:
Dyrektor Zespołu Szkół GraŜyna
Binduła, Z-ca Dyrektora Zespołu
Szkół Iwona Ferenc oraz uczeń
Zespołu Szkół.

W imieniu instytucji kultury:
Krzysztof WoŜniak – dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni, Aneta Wilk – dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sterdyni oraz Agnieszka Kur –
księgowa.

W imieniu Polskiego Stronnictwa

Ludowego: Czesław Marian Zalewski
i Adam Góral.

W imieniu Prawa
i Sprawiedliwości: Zbigniew Kolanek,
Lidia Wereda oraz Marek
Andrzejczuk.

Na zakończenie obchodów ulicami
Sterdyni odbył się IX Bieg
Niepodległości, w którym udział
wzięło ponad 70 uczestników. Bieg
rozegrano w dwóch kategoriach:
dziewczęta i chłopcy. Wszyscy
uczestnicy biegu dostali pamiątkowe
medale, a zwycięzcy otrzymali
nagrody ufundowane przez Panią
Wójt GraŜynę Sikorską.

W kategorii dziewcząt: I miejsce
zajęłaWiktoria Ignaciuk, II miejsce
Julia Kur, III miejsce Amelia
Prokopczuk.

W kategorii chłopców: I miejsce
wywalczył Mateusz Piwko, II miejsce
Ignacy Sidorzak, III miejsce Sebastian
Goworek.

Biegnących prowadziła kawalkada
konna ze stajni u Macieja
Mastalerczuka.

Wszyscy przybyli na uroczystość
mogli skosztować gorącej grochówki,
którą przygotowali pracownicy
Zespołu Szkół w Sterdyni. 

14 listopada br. na Sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Sterdyni odbyła się
akademia okolicznościowa z okazji
Dnia Niepodległości, z udziałem
zespołu „Złote lata” z Sokołowa
Podlaskiego. Dzieci z koła
działającego w GOKiS-ie
zaprezentowały montaŜ słowno –
muzyczny pod kierunkiem Pana
Marka Kołodziejskiego instruktora
w GOKiS. 

Anna Kowalska

Gminne Święto Niepodległości



W uroczystość Wszystkich Świętych
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej po raz kolejny
przeprowadziło na cmentarzu parafialnym
w Sterdyni kwestę pod hasłem
„OCALMY„ na rzecz renowacji
zabytkowych pomników nagrobnych
znajdujących się na tej nekropolii.

Kwestę prowadziło 27 osób (dzieci,
młodzieŜ i dorośli - Bednarczyk Ewa,
Chendoszko Jadwiga, Drabanek Danuta,
Dyoniziak Anna, Góral Adam,
Kołodziejski Marek, Kruza Anna, Kur
Agnieszka, Kur Mirosława, Kur Monika,
Kur Wiesław, Maciak Stanisława,
Mastalerczuk ElŜbieta, Mastalerczuk
Mirosława, Pałka Zofia, Pasek Wojciech,
Pytel Franciszek, Sarna Andrzej, Sarna
Urszula, Szalach Andrzej, Szalach Aneta,
Szalach Karina, Szalach Marek,
Szymański Mieczysław, Tymińska
Wiesława, Zielińska Natalia, śochowski
Zdzisław).

Zebrane fundusze przechowywane na
koncie przeznaczone są tylko na
renowację zabytkowych pomników
znajdujących się na cmentarzu w Sterdyni.

Przedstawia się ono następująco:
Na początku 2016 roku na koncie

znajdowało się 9097,14 zł. W tym roku
równieŜ złoŜyli śmy wniosek do
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
o dofinansowanie prac konserwatorskich
przy pomniku księdza Ludwika
Broniszewskiego. Otrzymaliśmy kwotę
4000 zł. 

4 sierpnia 2016 r. podpisaliśmy umowę
na wykonanie w/w prac z Jerzym
Suchwałko – konserwatorem dzieł sztuki,
zam. w Sulejówku. Koszt renowacji
wyniósł 12 000 zł. Po zapłacie naleŜności
na koncie pozostało 1097,14 zł. 

W czasie tegorocznej kwesty
zebraliśmy 4304 zł i obecnie posiadamy
5401,14 zł. 

W imieniu Zarządu Towarzystwa
Miło śników Ziemi Sterdyńskiej
serdecznie dziękuj ę wszystkim
ofiarodawcom za zrozumienie i
szczodrość, wolontariuszom - za
poświęcony wysiłek i czas oraz ks.
Zbigniewowi Rycakowi, proboszczowi

Parafii pw. Św. Anny
w Sterdyni za zgodę na
przeprowadzenie kwesty
i pomoc  w jej organizacji.

Szczególne słowa
podziękowania naleŜą się
wolantariuszom, którzy od 2012 r.
czyli juŜ po raz piąty uczestniczyli
w kweście. Są to:   Kur
Agnieszka, Kur Mirosława, Kur
Wiesław, Maciak Stanisława,
Pałka Zofia, Sarna Andrzej,

Szymański Mieczysław i  Zielińska
Natalia.

Mieczysław Szymański 
- Prezes Towarzystwa Miłośników

Ziemi Sterdyńskiej 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej

1 listopada 2016 roku
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Spotkanie z poezją Marianny Bakońskiej

W niedzielne popołudnie 27
listopada br. w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni miało miejsce podniosłe
wydarzenie – Spotkanie z poezją
Marianny Bakońskiej.

Organizatorami jego byli: Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni,
Gminna Biblioteka Publiczna w
Sterdyni oraz Towarzystwo
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej. 

Spotkanie rozpoczął Marek
Kołodziejski śpiewając jeden
z wierszy pani Marianny. 

Krzysztof Woźniak, dyrektor
GOKiS serdecznie powitał bohaterkę
spotkania, poetkę Mariannę
Bakońską; GraŜynę Sikorską, wójta
gminy Sterdyń, Mieczysława
Szymańskiego, prezesa TMZS
oraz zgromadzoną publiczność. 

Uczniowie Zespołu Szkół
w Sterdyni uczestniczące w zajęciach
koła muzycznego i recytatorskiego
którego opiekunem jest Marek
Kołodziejski: Paulina Zając, Julia
Zając, Aleksandra KrzyŜanowska,
Matylda Szajko, Julia Pawlicka,
Paulina Góral, Amelia Prokopczuk,
Katarzyna Wilk, Piotr Wolski czytali
wiersze poetki. Spotkanie uświetnili
soliści Zespołu Wokalnego Złote
Lata, działającego przy Sokołowskim
Ośrodku Kultury w składzie: ElŜbieta
Słoniewska (Kosów Lacki), Halina
Rytel (Sokołów Podlaski), Teresa
Bartczak (Sokołów Podlaski),  Jerzy
Łaszczuk (Kosów Lacki), Tadeusz
Zawistowski (Ceranów). W ich
wspaniałym wykonaniu uczestnicy
spotkania przypomnieli sobie znane
przeboje z dawnych lat m.in.
Czerwone jabłuszko, śurawie  itp.
Następnie Marek Kołodziejski
zapowiedział niespodziankę, a była
nią piosenka „Zuzia lalka nieduŜa” w
wykonaniu najmłodszej solistki
Pauliny Zając. 

Zgromadzonej publiczności
podobały się wiersze poetki
i śpiewane piosenki, o czym
świadczyły gromkie brawa, którymi
nagradzano wykonawców. Marek
Kołodziejski postulował utworzenie
Klubu Literackiego w gminie
Sterdyń. 

Okazją do zorganizowania
spotkania z poezją Marianny
Bakońskiej był Jubileusz 80-tej
rocznicy urodzin i 15-tej rocznicy
wydania debiutanckiego tomiku
wierszy pt. „Kapliczka”. 

Marianna Bakońska serdecznie
podziękowała Markowi
Kołodziejskiemu, wójtom gminy,
byłemu - Czesławowi Marianowi
Zalewskiemu i obecnej GraŜynie
Sikorskiej oraz organizatorom
spotkania. Poetka przytoczyła m.in.
następujące słowa: 
„Nie piszę dla zysku, 
nie piszę dla sławy 
piszę dla relaksu, 
czasem dla zabawy.
Kiedy chcę wypocząć, 
to po pióro sięgam,
w pisaniu ukryta jest jakaś potęga,
w myślach rozgrzebuję młodzieńcze
wspomnienia
tyle w nich radości i zadowolenia.
I nie raz się serce z tęsknoty ścisnęło,
Ŝe szczęście i młodość 
dla balu minęło.
Dziś pragnę, 
by kaŜdy wspomniał mnie choć raz,
by moje wiersze zostały wśród Was”.

Nie zabrakło Ŝyczeń, gratulacji
i kwiatów złoŜonych Dostojnej
Jubilatce. 

ZłoŜyli je: 
- Lucyna Kraska w formie

poetyckiej:
„Z okazji Twego Święta Ŝyczę Ci 
Aby jedynymi łzami, 
które pojawią się w Twych oczach, 
były kryształowe łzy szczęścia,
aby radosnego uśmiechu 
na Twej twarzy, 
nie zakryły chmury smutku,
aby płatki róŜ wyścielały 
Twoją drogę Ŝycia, 
a szczęście, zdrowie, radość i miłość 
były przeznaczeniem Twych dni.
Niech Ci słonko ciepło gra, 
niech Twój uśmiech długo trwa, 
nie trać swej wesołej minki, 
bo juŜ niedługo Twoje imieninki.
Nich nigdy nad Tobą 
nie wznoszą się burze, 
grom kaŜdy niech omija Cię z dala, 
a zorza w swej świetlanej purpurze 
niech strugi Ci szczęścia rozpala /…/

- GraŜyna Sikorska, wójt gminy, która
oprócz Ŝyczeń serdecznie
podziękowała za promocję gminy
strofami pięknej poezji,

- Mieczysław Szymański, prezes
TMZS, który odczytał specjalny
wiersz na tę okoliczność,

- Krzysztof Woźniak, dyrektor
GOKiS,

- Zdzisław śochowski, radny Rady
Powiatu Sokołowskiego.

Na zakończenie zaśpiewano
Dostojnej Jubilatce „Sto Lat”
i „śyczymy, Ŝyczymy”. 

Krzysztof Woźniak, dyrektor
GOKiS podziękował poetce,
wykonawcom i wszystkim
uczestnikom spotkania oraz zaprosił
na herbatkę. Przy herbatce snuto
wspomnienia. Spotkanie przebiegało
w miłej i serdecznej atmosferze.

Stanisława Maciak

Więcej zdjęć oraz film na stronie www
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej.
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O G Ł O S Z E N I E
ogłasza II ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości będących własnością Gminy Sterdyń
Przetarg I-y zakończony wynikiem negatywnym odbył się dnia 21 listopada br. 

Przetarg odbędzie się dnia 29 grudnia 2016 r. o
godzinie 9oo  w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Sterdyń, ul.
Kościuszki 6. Przystępujący do przetargu winni
wpłacić wadium w gotówce na konto PBS Sokołów
Podlaski o/Sterdyń Nr 11922100000020071620000040
w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r. 

Za datę wpłacenia wadium uwaŜa się wpływ
wymaganej kwoty na w/w rachunek.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium pozostałym uczestnikom zwraca się
niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później
niŜ w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu.

Nabywcą nieruchomości rolnych mogą być podmioty
spełniające wymogi z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o
kształtowaniu ustroju rolnego (tj.Dz.U.z 2012 r. poz. 803
ze zm.).

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są
przedstawić Komisji Przetargowej następujące
dokumenty:

1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający toŜsamość
(dowód osobisty lub paszport),

2) pełnomocnicy – dokument potwierdzający toŜsamość
i pisemne pełnomocnictwo,

3) reprezentanci osoby prawnej – dokument
potwierdzający toŜsamość i aktualny odpis
z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do
reprezentowania danej osoby prawnej. Pokrycia
kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej
dokonuje nabywca,

4) dowód wpłaty wadium.

Nabywca nieruchomości winien dokonać wpłaty ceny
przetargowej w ciągu jednego miesiąca od dnia przetargu
na konto Nr 45922100000020071620000010 w PBS
Sokołów Podlaski o/Sterdyń.

Do ceny nieruchomości określonej w wyniku
przetargu z poz. 5,6,7 tabeli zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu.

JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie

Lp. Dz.nr ; połołenie -przeznaczenie Pow.ha Cena wyw. zł. Wadium zł. 

1 1225- Białobrzegi- rolna 0,76 10.000,00 1.000,00

2 1228-Białobrzegi- rolna 0,87 11.500,00 1.150,00

3 1221- Białobrzegi- rolna 0.18 2.700,00    270.00

4 1229-Białobrzegi- rolna 1,14 18.300,00 1.830,00

5 177/28- Sterdyn Pod.-budowl. 0.0894 27.400,00 +VAT 2.740,00

6 177/27- Sterdyn Pod.- budowl. 0.0958 28.400,00 + VAT 2.840,00

7 144 – Kiezie- budowlana 0.54 26.100,00 + VAT 2.610,00

podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy
notarialnej – Wójt Gminy moŜe odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przedmiot przetargu moŜna oglądać po wcześniejszym
uzgodnieniu w Urzędzie Gminy Sterdyń – pokój nr 5, tel.
(25) 787 00 04 wew. 107.

Regulamin przetargu znajduje się do wglądu
w Urzędzie Gminy Sterdyń w pokoju nr 5. 

Dodatkowe informacje na stronie internetowej:
www.sterdyn.com.pl  w zakładce BIP.

Wójt Gminy Sterdyń moŜe odwołać przetarg z
uzasadnionej przyczyny, przed jego rozpoczęciem o czym
niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla
ogłoszenia o przetargu.

Tel. kontaktowy /25/787 00 04 wew. 107 – Jadwiga
Czarnocka Kier.Ref.Roln. i Gosp.Kom.

Wójt Gminy 
GraŜyna Sikorska

Informacje
z Referatu Inwestycyjnego

30.11.2016 r. zakończyła się przebudowa garaŜu
OSP w m. Chądzyń.  Większość prac w czynie
społecznym wykonali mieszkańcy. Na przebudowę
garaŜu przeznaczono równieŜ środki pienięŜne
z funduszu sołeckiego. 

16.12.2016 r. przewidziany jest termin zakończenia
prac remontowych polegających na adaptacji
pomieszczeń nad Przychodnią Rodzinną Starówka dla
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni.
Łączny koszt prac remontowych wyniesie 97 347,12 zł.
brutto. Prace budowlane prowadzi firma - BUD-RO
Roman Modejski, Domaszewnica15, 21-307 Ulan
Majorat, która złoŜyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

Tomasz Rostkowski
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„Utworzenie ścieŜki przyrodniczo – dydaktycznej w Sterdyni”

W miesiącu październiku została
podpisana umowa dotacji
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na zadanie „Utworzenie
ścieŜki przyrodniczo – dydaktycznej
w Sterdyni”. 

W ramach zadania utworzona
została ścieŜka przyrodniczo –
dydaktyczna. Ściezka w terenie została
wytyczona przez terenowe pomoce
edukacyjne tj. tablice pionowe
i poziome, kreatywne gry terenowe
takie jak labirynt – czyj to trop, kostki

wiedzy, leśne puzzle
zwierzęta i ptaki,
krzewy, światowid –
cykle rozwojowe,
poznawanie ptaków –
jaki to ptak, ptasi zegar
oraz ssaki leśne oraz
tropy zwierząt. Po
tropach zwierząt dojść
moŜna do kaŜdej gry

terenowej. Początek ścieŜki jest przy
mostku nad Buczynką, a koniec przy
istniejącym punkcie
obserwacyjnym. Oprócz tego
ścieŜkę wytyczają tropy zwierząt
odbite w podłoŜu na pieńkach
dębowych. ŚcieŜka jest ciekawym
miejscem do obserwacji przyrody,
gdzie moŜna zdobyć obszerną
wiedzę na temat fauny i flory
występującej na terenie
województwa mazowieckiego oraz
gminy Sterdyń.

Ogólny koszt kwalifikowalny

Wysokości stawek podatkówod nieruchomości
na terenie gminy Sterdyń na rok 2017

2) od budowli – 2% ich wartości
określanej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.

3) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej, bez
względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,69 zł od
1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych -
4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku
publicznego – 0,34 zł od 1 m2
powierzchni,

d) niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji, o którym
mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o
rewitalizacji /Dz. U. poz. 1777/, i

połoŜonych na terenach, dla
których miejscowy plan
z a g o s p o d a r o w a n i a
przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeŜeli od dnia wejścia w Ŝycie
tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w
tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego -  2,98 zł od
1m2 powierzchni.

Wysokość stawki podatku rolnego
na terenie gminy Sterdyń 

na rok 2017
Średnia cena skupu Ŝyta za okres

11 kwartałów będącej podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za
1 dt, co równa się 131,10 zł za 1
hektar przeliczeniowy.

zadania to kwota 54 613,23 zł. w tym
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie to kwota
45 494,00 zł. 

Marlena Stańczyk

1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m2

powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 18,89
zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,

c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 8,80 zł od
1 m2 powierzchni uŜytkowej,

d) związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych
świadczeń – 4,61 zł od 1 m2

powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na

prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku
publicznego – 5,20 zł od 1 m2

powierzchni uŜytkowej,
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UWAGA    ROLNICY!

Wójt Gminy Sterdyń informuje, Ŝe
rolnicy, którzy ponieśli straty
spowodowane klęskami Ŝywiołowymi,
będą mogli skorzystać z PROW. Od 27
grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017
roku potrwa nabór wniosków o pomoc
,, Inwestycje odtwarzające potencjał
produkcji rolnej”.

O jej przyznanie mogą starać się
rolnicy, którzy ponieśli straty
spowodowane przez: powódź  deszcz
nawalny, suszę, przymrozki wiosenne,
ujemne skutki przezimowania,
obsunięcie się ziemi, lawiny, grad,
huragan, uderzenie pioruna. 

Przyznanie wsparcia uzaleŜnione
będzie od powstania w
gospodarstwie szkód
spowodowanych przynajmniej jedną
z wymienionych klęsk, jeŜeli miały
miejsce w roku, w którym jest
składany wniosek o przyznanie
pomocy lub rok wcześniej. Jest to
waŜne dla tych rolników,             u
których szkody w gospodarstwach
wystąpiły w ubiegłym roku oraz
tych którzy ponieśli straty zarówno
w ubiegłym jak i w bieŜącym roku i
oba protokoły chcą wykorzystać we
wniosku o wsparcie. Aby skorzystać

z unijnej pomocy powinni złoŜyć
dokumenty do końca bieŜącego roku,
choć nabór potrwa jeszcze do 25
stycznia 2017 roku. 

JeŜeli natomiast wniosek dotyczył
będzie strat powstałych w 2016 roku
będzie mógł być złoŜony jeszcze do
25 stycznia 2017 roku .

O wsparcie będą mogli
występować rolnicy, którym straty
oszacowała komisja powołana przez
wojewodę i posiadają protokoły strat. 

Wójt Gminy
GraŜyna Sikorska

ISTNIENIEJE   MOśLIWOŚĆ   SKORZYSTANIA 

Z  POMOCY   PROW  PO  KLĘSKACH  śYWIOŁOWYCH


