
STERDYÑ
Biuletyn Informacyjny Gminy

organ samorządu Gminy

„„„„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - - - - Wincenty Witos 28 lutego 2015 r.

Egzemplarz
bezpłatny

Nr 2/2015 ISNN-1895-5843

Składy osobowe 
organów sołectw

Przedstawiamy Państwu nowe władze sołectw Gminy
Sterdyn. W skład nowo wybranych władz wchodzą:

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej, Członkowie
Rady Sołeckiej.
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WYBORY PRZEZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
postanowieniem z dnia 4 lutego 2015 r. zarządził wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Datę wyborów wyznaczył na niedzielę, 10 maja
2015 r. oraz określił dni, w których upływają terminy
wykonania czynności wyborczych przewidzianych w
Kodeksie wyborczym. 

W dniu ogłoszenia postanowienia Marszałka Sejmu,
w myśl przepisów Kodeksu wyborczego,  nastąpi
początek kampanii wyborczej.
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI
Gminy Sterdyń
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W dniu 23 lutego 2015 r. o godz. 9.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Sterdyń odbyła się III
Zwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń. 

Frekwencja radnych wyniosła 100%.

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH
MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ

31 maja 2015 r.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą Nr 9/2014 z dnia
25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do
walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządziła wybory do
izb rolniczych.

Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę, 31 maja
2015 r.
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Wszystkiego najlepszegowszystkim Paniom 

w dniu Ich święta Ŝyczy 

Redakcja Biuletynu Informacyjnego

Gminy Sterdyń
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 23 lutego 2015 r. o godz.

9.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Sterdyń odbyła się III
Zwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych wyniosła
100%.

Po przyjęciu proponowanego
porządku obrad Rada Gminy przyjęła
informację o realizacji uchwał Rady
Gminy i działalności Wójta Gminy
Sterdyń za okres między sesjami Rady
Gminy.

Wójt Gminy poinformowała, Ŝe od
15 stycznia do 10 lutego br. na terenie
gminy Sterdyń zostały
przeprowadzone wybory do organów
sołectw. W wyniku wyborów zostało
wybranych 30 sołtysów.W 24
miejscowościach ponownie zostały
wybrane te same osoby, natomiast w 6
miejscowościach funkcje sołtysa będą
sprawowały nowe osoby.  Zmiany
dotyczą miejscowości:
Białobrzegi - Pan Mariusz Steć
zastąpił Pana Jarosława Stecia
Kiełpiniec - Pani Mariola Romańczuk
zastąpiła Pana Andrzeja Wawra
Łazów - Pani Beata Deoniziak
zastąpiła Panią Mirosławę Klukowską
Paderewek - Pan Grzegorz Jakubiak
zastąpił Pana Bogdana Główkę
Zaleś - Pan Adam Wrzosek zastąpił
Pana Andrzeja Przesmyckiego
Stelągi Kolonia - Pani Julita Łach
zastąpiła Panią Halinę Pawluczak,
która zrezygnowała z funkcji sołtysa
w lipcu 2014 roku.

Rada Gminy Sterdyń na sesji
podjęła następujące uchwały:
- w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sterdyń
w 2015 roku;
- zmieniającą uchwałę w sprawie
inkasa podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego - zmiana uchwały
związana jest z wyborem nowych
sołtysów, którzy jednocześnie są
inkasentami podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego 
- w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy

Gminą Sterdyń a Miastem Sokołów
Podlaski w sprawie powierzenia
Miastu Sokołów Podlaski realizacji
zadania publicznego w zakresie
prowadzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy - uchwała upowaŜnia
Wójta do zawarcia porozumienia,
dzięki któremu dorośli
niepełnosprawni mieszkańcy gminy
Sterdyń będą mogli korzystać z zajęć
organizowanych przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Sokołowie
Podlaskim;
- w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2015-2030;
- w sprawie zmian w uchwale
budŜetowej Gminy Sterdyń na rok
2015
W planie dochodów dokonuje się
następujących zmian:
• Wprowadza się do planu dochody
z tytułu odzyskanego podatku VAT za
grudzień od budowy sieci
kanalizacyjnej w kwocie 60.370 zł
• Wprowadza się do planu dochody
z tytułu wpływu dotacji z PROW na
zadanie realizowane w 2014 r.
„Kwitn ący Ratyniec” w wysokości
24.796 zł
• Zwiększa się plan z tytułu refundacji
prac interwencyjnych w grudniu
2014 r. z Powiatowego Urzędu Pracy
w kwocie 5.900 zł oraz z tytułu
wpływu refundacji poniesionych
wydatków dotyczących zadania
„Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Łazowie” w kwocie
3.159,28 zł
• Zmniejsza się plan części oświatowej
subwencji, zgodnie z pismem Ministra
Finansów o kwotę 117.513 zł
• Wprowadza się do planu dochody
z tytułu refundacji z Powiatowego
Urzędu Pracy prac społecznie
uŜytecznych w kwocie 8.748 zł
• Wprowadza się do planu dochody
z tytułu dotacji z WFOŚiGW na
zadanie z zakresu ochrony przyrody
w kwocie 30.000 zł na prowadzenie
edukacji ekologicznej w szkołach
w kwocie 30.115 zł i na zbieranie
i unieszkodliwianie odpadów

zawierających azbest w kwocie
34.000 zł.
Ogółem dochody zwiększa się o
79.575,28 zł.
W planie wydatków dokonuje się
następujących zmian:
• Wprowadza się do planu wydatki na
zadanie pn „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Sterdyń- dokumentacja”
w kwocie 20.000 zł i zadanie pn
„Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Lebiedziach” w kwocie
50.000 zł
• Zwiększa się plan wydatków na
zadanie „Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności woj.
Mazowieckiego…” o kwotę
3.474,60 zł w związku z aneksem do
umowy
• Wprowadza się do planu zadanie
dotyczące przebudowy chodnika
w Kamieńczyku realizowanego przez
Powiat Sokołowski. Wkład gminy
w formie dotacji w kwocie
10.837,53 zł
• Zmniejsza się plan na zadanie
„Rozwój elektronicznej
administracji…” o kwotę 4.955,53 zł
oraz zwiększ się plan na usługi w UG
o kwotę 15.000 zł
• Wprowadza się do planu wydatki
związane z realizacją prac społecznie
uŜytecznych w kwocie 15.580 zł
(wkład gminy 5.832 zł, środki PUP
8.748 zł) i na dotację dla Miasta
Sokołów Podlaski na realizację
zadania publicznego w zakresie
prowadzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy
• Wprowadza się do planu kwotę
1.400 zł na wypłatę stypendiów dla
uczniów za I semestr roku szkolnego,
w tym ZSP w Łazowie 200 zł i ZS
w Sterdyni 1.200 zł
•Wprowadza się wydatki na
pielęgnację i konserwację drzew
w kwocie 38.000 zł, z czego 30.000
zł to środki z WFOŚiGW, a 8.000 zł
środki własne
•Wprowadza się wydatki na
doposaŜenie bazy edukacyjnej do
prowadzenia programów edukacji
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Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
postanowieniem z dnia 4 lutego 2015
r. zarządził wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Datę
wyborów wyznaczył na niedzielę, 10
maja 2015 r. oraz określił dni,
w których upływają terminy
wykonania czynności wyborczych
przewidzianych w Kodeksie
wyborczym. W dniu ogłoszenia
postanowienia Marszałka Sejmu,
w myśl przepisów Kodeksu
wyborczego,  nastąpi początek
kampanii wyborczej.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym
Marszałek Sejmu zarządza wybory
prezydenckie nie wcześniej niŜ na 7
miesięcy i nie później niŜ na 6
miesięcy przed upływem kadencji
urzędującego prezydenta i zgodnie
z Konstytucją wyznacza ich datę na
dzień wolny od pracy, przypadający
nie wcześniej niŜ na 100 dni i nie
później niŜ na 75 dni przed upływem
tej kadencji.

Kalendarz Wyborczy
Zgodnie z kalendarzem

wyborczym pełnomocnicy
komitetów wyborczych do 16 marca
2015 r. mają czas na zawiadomienie
Państwowej Komisji Wyborczej
(PKW) o utworzeniu komitetów
wyborczych kandydatów. Do
zawiadomienia naleŜy dołączyć co
najmniej 1000 podpisów obywateli
popierających kandydata oraz m.in.
pisemne oświadczenie kandydata o
zgodzie na start w wyborach.
Informacja o utworzonych
komitetach wyborczych jest
ogłaszana przez PKW w Monitorze
Polskim oraz Biuletynie Informacji
Publicznej.

Termin powołania przez PKW
okręgowych komisji wyborczych
upływa 23 marca 2015 r. 

Na zgłoszenie kandydatów na
urząd prezydenta w celu
zarejestrowania pełnomocnicy
komitetów wyborczych mają czas do
45. dnia przed dniem wyborów, czyli
do 26 marca 2015 r. do godz. 24.00.
Zgłoszenie kandydata, oprócz jego
danych oraz danych komitetu
wyborczego powinno zawierać wykaz
osób popierających zgłoszenie - co
najmniej 100 tys. podpisów obywateli
mających tzw. czynne prawo
wyborcze, czyli prawo wybierania
posłów i senatorów.

Do 10 kwietnia 2015 r. (30. dzień
przed wyborami) wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci miast mają
obowiązek podać do wiadomości
publicznej informacje o numerach
i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, w tym o lokalach
obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych, a takŜe o
moŜliwości głosowania
korespondencyjnego i przez
pełnomocnika. 

Kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych pełnomocnicy
wyborczy mogą  zgłaszać do 17
kwietnia 2015 r.

Do 19 kwietnia 2015 r. (21. dzień
przed dniem wyborów) zostaną
powołane przez wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast obwodowe
komisje wyborcze. Do tej samej daty
gminy będą miały czas na
sporządzenie spisów wyborców.

Dane o kandydatach na urząd
prezydenta zostaną podane do

publicznej wiadomości przez PKW
do 20 kwietnia 2015 r. (20. dzień
przed dniem wyborów).

Do 25 kwietnia br. (15. dzień
przed wyborami) moŜliwe będzie
zgłaszanie zamiaru głosowania
korespondencyjnego. W kraju naleŜy
się w tej sprawie zwrócić do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta,
a za granicą do konsula.

Komitety, których kandydaci
zostali zarejestrowani, będą miały
prawo do nieodpłatnego
rozpowszechniania audycji
wyborczych w programach
publicznych nadawców radiowych
i telewizyjnych od 25 kwietnia do
północy 8 maja 2015 r.

Wyborcy, którzy będą chcieli
udzielić innej osobie
pełnomocnictwa do głosowania, będą
to mogli zrobić najpóźniej 1 maja
2015 r. (9. dzień przed dniem
wyborów). Natomiast składanie
wniosków o dopisanie do spisu
wyborców w wybranym obwodzie
głosowania będzie moŜliwe do 5
maja 2015 r. 

Kampania wyborcza zakończy się
8 maja o godz. 24.00.

Głosowanie w wyborach
prezydenta  odbędzie się 10 maja
2015 r., a  lokale wyborcze będą
czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Renata Piwko

ekologicznej w szkołach w kwocie
35.642 zł, z czego 30.115 zł to środki
z WFOŚiGW, a 5.527 zł środki
własne gminy 
• Wprowadza się wydatki na
demontaŜ, zbieranie

i unieszkodliwianie azbestu z terenu
gminy Sterdyń w kwocie 40.000 zł,
z czego 34.000 zł to środki z
WFOŚiGW, a 6.000 zł środki własne
gminy

Ogółem wydatki zwiększają się o
219.138,57 zł.

  Agata Łagoda
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„Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Dzięcioły Dalsze”

W październiku 2014 r.
rozpoczęto budowę sieci kanalizacji
sanitarnej dla wsi Dzięcioły Dalsze.

Od stycznia 2014 r. trwało
przygotowanie dokumentacji
projektowej. Następnie Gmina

Sterdyń złoŜyła wniosek i uzyskała
dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w kwocie 577 000,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez

Rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Siemiatyczach.

Realizacja inwestycji planowana
jest do 11 maja 2015 r.

W ramach zadania wykonana
zostanie:
1.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

z rur PCV SN 8 DN 200 mm
L=845 mb

2.Kanalizacja sanitarna - rurociąg
tłoczny z rur PEHD 90 mm, L=404
mb

3.Odgałęzienia boczne i podłączenia
kanalizacyjne rury PCV 160 mm,
L=1046 mb

4.Przepompownia ścieków P-3 DN
1200 mm wraz z rurociągiem
tłocznym z rur PEHD DN 90 mm L
130 mb

Anna Kowalska

INFORMACJA
Karta DuŜej Rodziny przyznawana

jest rodzinom wielodzietnym
posiadającym co najmniej troje
dzieci: rodzicom bezterminowo,
dzieciom do ukończenia 18 lub 25
roku Ŝycia, jeśli uczą się jeszcze
w szkole lub studiują. Rodzice mogą
korzystać z karty doŜywotnio.
Osobom niepełnosprawnym karta
wydawana jest na czas
obowiązywania orzeczenia o
niepełnosprawności. 

Rodzic, który ma Kartę DuŜej
Rodziny, nie traci uprawnień, chyba
Ŝe sąd odebrał mu władzę rodzicielską
lub ją ograniczył przez umieszczenie
dziecka w pieczy zastępczej. Utrata
przez rodzica uprawnień nie
następuje, jeŜeli sąd nie odebrał mu
władzy rodzicielskiej lub jej nie
ograniczył przez umieszczenie
dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga
dzieci. Sytuacja taka moŜe mieć
miejsce np. w przypadku, gdy rodzic
ma na utrzymaniu sześcioro (i więcej)
dzieci, a sąd umieścił w pieczy
zastępczej troje z nich (ograniczenie
władzy rodzicielskiej w stosunku do

trojga dzieci). Wówczas rodzic
zatrzymuje pełnię władzy
rodzicielskiej w stosunku do
pozostałej trójki dzieci. 

Uprawnienia wynikające
z programu przysługują małŜonkowi
rodzica mającego na utrzymaniu troje
dzieci. MałŜonek moŜe nie mieć
Ŝadnych własnych dzieci. MałŜonek
rodzica traci uprawnienia wynikające
z posiadania Karty DuŜej Rodziny
jeśli rodzic utracił takie uprawnienia
lub małŜeństwo z rodzicem zostało
uniewaŜnione lub rozwiązane przez
rozwód. 

Wykaz uprawnień, lista instytucji
i firm, które oferują zniŜki
przysługujące członkom rodziny
wielodzietnej posiadającym Kartę
DuŜej Rodziny jest dostępny na
stronie internetowej
www.rodzina.gov.pl / KARTA
DUśEJ RODZINY/Czym Jest Karta
DuŜej Rodziny.  Miejsca, w których
przysługują zniŜki oznaczone są
specjalnym znakiem „Tu honorujemy
Kartę DuŜej Rodziny”. 

Wiesława Tymińska

Informacja  
Przypominam mieszkańcom gminy, którzy zadeklarowali

segregację odpadów  o prowadzeniu  prawidłowej  segregacji odpadów,
zgodnej z zasadami określonymi  w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sterdyń.  

W przypadku nie prowadzenia  prawidłowej segregacji  i na
podstawie informacji uzyskanej  z firmy  odbierającej  odpady –
Decyzją  Wójta  zostanie zmieniona wysokość opłaty za odpady.

Worki, pojemniki naleŜy wystawiać w dniu odbioru odpadów,
przed posesją o godzinie 7,00.

Wójt  Gminy  GraŜyna Sikorska
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BIAŁOBRZEGI
Mariusz Steć
Alina Kami ńska
Wojciech Kuzak
Agata Kur
Paweł Turos
Zbigniew Turos
Patryk Steć

CHĄDZYŃ
Krzysztof Makowiecki
Janusz Marczuk
Krzysztof Augustyniak
Marek Siedlecki
Marcin Badura

DZIĘCIOŁY BLIśSZE
GraŜyna Wrzosek
Józef Mastalerczuk
Marta Szajko
Andrzej Góral 
Adam Szajko
Tomasz Rusiniak

DZIĘCIOŁY DALSZE
Mirosława Mastalerczuk
Maria Kur
Janusz Jurczak
Aneta Piwko
Marzena Pytlak
Marcin Chendoszko

DZIĘCIOŁY KOLONIA
Stanisław Radomski
Sławomir Pytlak
Józef Mosiej
Stanisław Pędzich
Sylwester Pytlak
Stanisława Szajko

GOLANKI
Jan Niemierka
Jerzy Nowak
Rafał Świderski
Łukasz Niemierka

GRĄDY
Sławomir Złotkowski
Andrzej Wyszomierski
Krystyna Poniatowska
Anna śochowska
Renata Rytel

KAMIEŃCZYK
Bogdan Boruta
Arkadiusz Chendoszka

Jerzy Krysiak
Sławomir Chędoska
Paweł Przewoźnik
Leszek Gawryś
Jarosław Zbiejcik

KIEŁPINIEC
Mariola Romańczuk
Sławomir Równy
Wojciech Sójka
Janusz Wierzbicki
Dominik Wawer
Stanisław Gołocki

PADEREWEK
KOLONIA
Mirosław Ołdakowski
Marcin Ołdakowski
Tomasz Ołdakowski
Magdalena Ołdakowska
Wiesław Kołodziej

KUCZABY
Marcin Kalicki
Dariusz Sówka
Wojciech Maliszewski
Leszek Kruza
Jacek Wąsowski

LEBIEDZIE
Krystyna Steć
Janusz Wyszyński
Zenon Mikołajczyk
Mirosław Steć
Marcin Kamont
Antoni Mosiej

LEBIEDZIE KOLONIA
Henryk Radomski
Andrzej Kalicki
Antoni Kucharczyk
Sławomir Śladewski
Roman Wołynek

ŁAZÓW
Beata Deoniziak
Piotr Rokita
Stanisław Walczuk
Anna Okuniewska
Marcin Kwiatkowski
Jarosław Milik

ŁAZÓWEK
Mirosława Gałaguz
Waldemar Boruta
Marian Deniziak
Piotr Gawryś

Paweł Boguta

MATEJKI
Henryk Wicenciak
Jan Jurczak
Roman Młynarczuk
Mirosław Kozłowski

NOWE MURSY
GraŜyna Romańczuk
Maciej Łach
Krystyna Świderska
Kazimierz Deniszewski
Katarzyna Łach

STARE MURSY
Joanna Wiktorzak
Bogusława Wiktorzak
Aneta Prokopczuk
Magdalena Szarmach
Anna Dyoniziak
Hanna Pogorzelska

PADEREWEK
Grzegorz Jakubiak
Dariusz Adamczuk
Agnieszka Harasimiak
Jerzy Ryciak
Andrzej Kur
Robert Renik

PAULINÓW
Bogumiła Ambroziak
Renata Telakowiec
Tadeusz Kazański
Kazimierz Deoniziak
Bernardyna Rozbicka-
Młyńska

NOWY RATNIEC
Wiesław Grzymała
Janusz Szewruk
Jacek Bolesta
Witold Krasnodębski
Andrzej Pogorzelski

STARY RATYNIEC
Andrzej Waszczuk
Robert Ratyński
Mariusz Buczyński
Ignacy Ratyński
Kazimierz Brodacki

SEROCZYN
Zuzanna Chendoszko
Marek Szalach
Renata Woźniak

Andrzej Piwko
Leszek Banasiuk
Renata Rzeszotek

SEROCZYN KOLONIA
Stanisław Jurczak
Waldemar Pawluczak
Jan Sitko
Andrzej Maliszewski
Mariusz Retko
Iwona Klimczuk
Dariusz Kowalczuk

SEWERYNÓWKA
Mariusz Danielak
Radosław Danielak
Roman Zembrowski
Mariola Wyrzykowska-
Butini

STELĄGI
Ewa Bednarczyk
Mirosław Mieteń
Aneta Banasiuk
Dariusz Nicpan
Sławomir Smardzewski

STELĄGI KOLONIA
Julita Łach
Piotr Łach
Marek Smardzewski
Jarosław Łach
Adam Filipczuk
Tadeusz Pawluczak

STERDYŃ
Wojciech Pasek
Krzysztof Kur
Zdzisław Bartczuk
Stefan Chendoszko
Bogdan Kierylak

SZWEJKI
Izabela Tomczuk
ElŜbieta Mosiej
Zdzisław Szustak
Waldemar Jurczak
Tadeusz Romańczuk

ZALEŚ
Adam Wrzosek
Andrzej Przesmycki
Marcin Ratyński
Andrzej Smoliński
Józef Klimczuk
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WYBORY DO RAD POWIATOWYCH MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ
31 maja 2015 r.

Krajowa Rada Izb Rolniczych
uchwałą Nr 9/2014 z dnia 25 listopada
2014 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do walnych zgromadzeń izb
rolniczych zarządziła wybory do izb
rolniczych.

Dzień wyborów został
wyznaczony na niedzielę, 31 maja
2015 r.
Zasady wyborów:
1) Członkami samorządu rolniczego

są osoby fizyczne i prawne będące
podatnikami podatku rolnego,
podatku dochodowego z działów
specjalnych produkcji rolnej oraz
członkowie RSP posiadający w
nich wkłady gruntowe. Przysługuje
im prawo kandydowania do Rad
Powiatowych MIR i uczestniczenia
w ich wybieraniu.

2) W Gminie Sterdyń wybieranych
będzie dwóch członków do
Powiatowej Rady MIR.

3) W kaŜdym powiecie ziemskim

zostanie wybrana Rada Powiatowa
Mazowieckiej Izby Rolniczej. W
jej skład wejdą rolnicy, którzy w
wyborach do tego organu,
otrzymają największą ilość waŜnie
oddanych głosów. Rada Powiatowa
MIR wybiera ze swego składu
Przewodniczącego Rady
Powiatowej i delegata do walnego
Zgromadzenia MIR.

4) Rolnik ubiegający się o mandat
członka Rady Powiatowej MIR
musi wypełnić i złoŜyć następujące
dokumenty:

- zgłoszenie kandydata,
- oświadczenie o zgodzie na

kandydowanie,
- listę członków zawierającą co

najmniej 50 podpisów poparcia.
Druki te moŜna pobrać

w Urzędzie Gminy Sterdyń (pokój Nr
6) lub pobrać ze strony internetowej
http://sterdyn.bip.net.pl/?c=247,
www.mir.pl

Wypełnione dokumenty naleŜy
przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 8 maja 2015 r. na
adres Oddział Biura MIR w
Siedlcach, ul. Gen. J. Bema 19, 08-
110 Siedlce lub złoŜyć w dniu 11
maja 2015 r. do godz. 15.00 do
Okręgowej Komisji Wyborczej
w siedzibie Gminy.
5) Spis członków izby rolniczej

uprawnionych do głosowania
zostanie udostępniony do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy
najpóźniej w 14 dniu przed dniem
wyborów, tj. do dnia 17 maja 2015
r. KaŜdy rolnik moŜe sprawdzić,
czy został w nim ujęty.

Głosowanie odbędzie się w
lokalu wyborczym (Sala
konferencyjna Urzędu Gminy) w
godzinach 8.00 – 18.00.

Renata Piwko 

Z pokoju nauczycielskiego…
Drodzy Rodzice

Proponuję Państwu kilka trafnych i przydatnych
wskazań do tego, jak Ŝycie Wasze i Waszych dzieci
czynić lepszym, jak budować z dziećmi dom pełen
miłości, troski, zrozumienia… PrzecieŜ wszystkim nam o
to chodzi…

CZYM DZIECKO śYJE,  TEGO SIĘ NAUCZY

  � Jeśli dziecko Ŝyje w atmosferze krytyki,uczy się
potępiać.

  � Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.

  � Jeśli dziecko musi znosić kpiny,uczy się nieśmiałości.

  � Jeśli dziecko jest zawstydzane,uczy się poczucia
winy.

  � Jeśli dziecko Ŝyje w atmosferze zachęty, uczy się
ufności.

  � Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone,uczy się
doceniać innych.

  � Jeśli dziecko Ŝyje w atmosferze uczciwości, uczy się
sprawiedliwości.

  � Jeśli dziecko Ŝyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy
się ufności.

  � Jeśli dziecko Ŝyje w atmosferze aprobaty,uczy się
lubić siebie.

  � Jeśli dziecko Ŝyje w klimacie akceptacji i przyjaźni,
uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.

Autor nieznany, Los Angeles, 1991r.

SZEŚĆ PRZYKAZA Ń DLA RODZICÓW

• KOCHAJ DZIECKO - NIECH CZUJE SIĘ
POTRZEBNE I BEZPIECZNE.

• SZANUJ DZIECKO - NIGDY SIĘ Z NIEGO NIE
ŚMIEJ.

• PANUJ NAD SWOIM ZACHOWANIEM - NIECH
BĘDZIE KONSEKWENTNE I SPOKOJNE.

• NIE MĘCZ DZIECKA - OCZEKUJĄC OD NIEGO
WIĘCEJ NIś MOśNA.

• ODPOWIADAJ ZAWSZE NA JEGO PYTANIA.

• UNIKAJ GRÓŹB I OBIETNIC,  KTÓRYCH NIE
MOśESZ SPEŁNIĆ.

Oprac. Teresa Styś
Serdecznie pozdrawiam



O G Ł O S Z E N I E
Wójt  Gminy  Sterdyń

ogłasza trzeci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości
będących własnością Gminy Sterdyń.
Przetarg pierwszy  zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu
21.07.2014    2014 r.
Drugi przetarg  zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu
06.10.2014 r. 

1.Nieruchomość gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 177/28 o powierzchni
0,0894 ha , połoŜona w obrębie geod.
Sterdyń Poduchowna, księga
wieczysta KW SI1P/00015569/2.

Nieruchomość połoŜona jest w
granicach obszaru objętego
miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
gminy Sterdyń, zatwierdzonym
uchwałą Rady Gminy Sterdyń Nr
XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008 r. -
Teren zabudowy jednorodzinnej o
symbolu MN.
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 23 600,00 zł + VAT
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej
niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.

2.Nieruchomość gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 177/27 o powierzchni
0,0958 ha, połoŜona w obrębie geod.
Sterdyń Poduchowna, księga
wieczysta KW SI1P/00015569/2.

Nieruchomość połoŜona jest w
granicach obszaru objętego
miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
gminy Sterdyń, zatwierdzonym
uchwałą Rady Gminy Sterdyń Nr
XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008 r. -
Teren zabudowy jednorodzinnej o
symbolu MN.
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 25 300,00 zł + VAT
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej
niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych

dziesiątek złotych.

3.Nieruchomość gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 1225                      o
powierzchni 0,76 ha , połoŜona w
obrębie geod. Białobrzegi, gmina
Sterdyń księga wieczysta KW
SI1P/00020086/0.

Nieruchomość połoŜona jest w
granicach obszaru objętego
miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
gminy Sterdyń, zatwierdzonym
uchwałą Rady Gminy Sterdyń Nr
XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008 r. -
Teren rolny wyłączony                   z
zabudowy.
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego oraz
w granicach Obszaru Chronionego
Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu
PLB 140001.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 9 600,00 zł 
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej
niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.

4.Nieruchomość gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 1228                           o
powierzchni 0,87 ha , połoŜona w
obrębie geod. Białobrzegi, gmina
Sterdyń księga wieczysta KW
SI1P/00020086/0
Nieruchomość połoŜona jest w
granicach obszaru objętego
miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
gminy Sterdyń, zatwierdzonym
uchwałą Rady Gminy Sterdyń Nr
XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008 r. -
Teren rolny wyłączony                 z
zabudowy.
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego oraz w granicach

Obszaru Chronionego Natura 2000
Dolina Dolnego Bugu PLB 140001.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 10 900,00 zł 
Postąpienie nie moŜe wynosić
mniej niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.

5.Nieruchomość gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 1221 o powierzchni 0,18
ha, połoŜona w obrębie geod.
Białobrzegi, gmina Sterdyń księga
wieczysta KW SI1P/00020086/0.

Nieruchomość połoŜona jest w
granicach obszaru objętego
miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
gminy Sterdyń, zatwierdzonym
uchwałą Rady Gminy Sterdyń Nr
XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008 r. -
Teren rolny wyłączony z zabudowy.
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego oraz w granicach
Obszaru Chronionego Natura 2000
Dolina Dolnego Bugu PLB 140001.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 2 500,00 zł 
Postąpienie nie moŜe wynosić
mniej niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.

6.Nieruchomość gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 1229 o powierzchni 1,14
ha , połoŜona w obrębie geod.
Białobrzegi, gmina Sterdyń księga
wieczysta KW SI1P/00020086/0

Nieruchomość połoŜona jest
w granicach obszaru objętego
miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
gminy Sterdyń, zatwierdzonym
uchwałą Rady Gminy Sterdyń Nr
XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008 r. -
Teren rolny wyłączony                  z
zabudowy.
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego oraz w granicach
Obszaru Chronionego Natura 2000
Dolina Dolnego Bugu PLB 140001.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 17 600,00 zł 
Postąpienie nie moŜe wynosić
mniej niŜ 1% ceny wywoławczej,
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z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia
27marca  2015 r. o godzinie 12oo 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
19221 00000020071600000040 w
terminie do dnia 24 marca 2015 r
w wysokości:
• dla nieruchomości opisanej

w punkcie 1. - 2 360,00zł;
• dla nieruchomości opisanej

w punkcie 2. - 2 530,00zł;
• dla nieruchomości opisanej

w punkcie 3. - 960,00zł;
• dla nieruchomości opisanej

w punkcie 4. - 1 090,00zł;
• dla nieruchomości opisanej

w punkcie 5. - 250,00zł;
• dla nieruchomości opisanej

w punkcie 6. - 1 760,00zł.
Za datę wpłacenia wadium

uwaŜa się wpływ wymaganej kwoty
na w/w rachunek.

Wadium wpłacone przez
uczestnika, który przetarg wygrał

zalicza się poczet ceny nabycia
nieruchomości. Wadium pozostałym
uczestnikom zwraca się niezwłocznie
po zamknięciu przetargu, jednak nie
później niŜ w ciągu trzech dni od
zamknięcia przetargu.
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 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 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.

Biuletyn Informacyjny Gminy Sterdyń – wydawca: Urząd Gminy, 08-320 Sterdyń, ul. Kościuszki 6, tel. 025-787-00-04.
Zespół Redakcyjny: Renata Piwko - Redaktor Naczelny, Anna Kowalska, Teresa Styś, Mieczysław Szymański.

Materiały do Biuletynu przyjmuje Sekretariat Urzędu Gminy – tel. 025-787-00-04.
Nakład 100 egz. Wszystkie egzemplarze bezpłatne, dostępne na terenie gminy w spółdzielczych 

i prywatnych jednostkach handlowych oraz w Urzędzie Gminy. Skład i opracowanie graficzne - Mieczysław Szymański

KOMUNIKAT 
do rolników, właścicieli posesji i terenów przyległych do dróg

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r.,poz.1399 ze zm.)  oraz przyjętego
przez Radę Gminy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Sterdyń”

Zwracam się z prośbą o utrzymanie czystości chodników,  jezdni (do
połowy jej szerokości) oraz  rowów przy drogach. Apeluję o dbałość, o
ład i porządek na posesjach.

Odpady komunalne naleŜy przekazywać firmie wyłonionej w drodze
przetargu,odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
zgodnie z obowiązującym harmonogramem, odpady gospodarcze naleŜy
przekazywać firmie w ramach  prowadzonych zbiórek, w terminach
podanych do wiadomości mieszkańców gminy,nieczystości ciekłe naleŜy
przekazywać zgodnie z zawartą umową z przedsiębiorcą  mającym
pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

Zwracam takŜe  uwagę na konieczność właściwego korzystania z dróg
gminnych o nawierzchni Ŝwirowej. Nawierzchnie tych dróg zwłaszcza
w okresie jesiennym,wiosennym  lub po długotrwałych opadach deszczu
niszczone są cięŜkim sprzętem.

Prace prowadzone przez Gminę  na drogach nie nadąŜają za degradacją
dróg w duŜym stopniu powodowaną niefrasobliwością a często
bezmyślnością.  Zadbajmy o wspólne dobro – o czystość w lasach i terenach
przyległych do dróg.

                                                                         Wójt Gminy GraŜyna Sikorska

Niedziela Palmowa
Zarząd Towarzystwa Miłośników

Ziemi Sterdyńskiej zaprasza chętnych
do udziału w wycieczce do Łysych  na
obchody Niedzieli Palmowej.

Koszt wycieczki będzie wynosił
ok. 40 zł (zaleŜy od ilości chętnych i
wielkości autokaru). Wyjazd odbędzie
się ok. 800, natomiast powrót ok. 1800.

Uczestnicy wycieczki będą mieli
zapewniony przejazd autokarem 50
osobowym oraz ubezpieczenie.

Wycieczka do Łysych umoŜliwi
udział w procesji z palmami. Na
miejscu będzie moŜna skosztować
potraw kuchni regionalnej i kupić
regionalny wyrób kurpiowski.

Zapraszamy chętnych do udziału
w wycieczce i potwierdzenie tego u
Prezesa TMZS Mieczysława
Szymańskiego lub Sekretarza TMZS
Stanisławy Maciak do 19 marca
2015 r. 

Więcej informacji na stronie:
http://www.gminalyse.pl/palmowa.html
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