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Szanowni Państwo,
w związku z pytaniami dotyczącymi drogi ekspresowej S1 informuję, że zgodnie z nowymi
przepisami dotyczącymi norm hałasu, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Katowicach przedłużyła firmie KV Projekty
Inżynieryjne i Architektoniczne termin opracowania dokumentacji projektowej wszystkich
4 wariantów budowy drogi ekspresowej S1 od
węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła
„Suchy Potok” w Bielsku-Białej do końca lutego
bieżącego roku. Obecnie GDDKiA weryfikuje
złożoną przez firmę projektową dokumentację.
Tak więc do dnia dzisiejszego nie dokonano
wyboru żadnej z wersji drogi ekspresowej S1.
Przypomnę, że 10 września 2012 roku w Ośrodku
Kultury w Brzeszczach odbyły się konsultacje
społeczne, w czasie których projektanci z firmy
KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne
zaprezentowali cztery warianty planowanej drogi
S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do
węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej oraz trasę
obwodnicy Oświęcimia. Przypomnę, że warianty
B, C i D przebiegają przez teren gminy Brzeszcze, natomiast wariant A przez gminę Miedźna.
Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
oraz materiały do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa drogi
ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej.
Plany sytuacyjne dostępne są pod adresem: http://
s1.myslowice-bielsko-biala.pl.
Pragnę również przybliżyć Państwu fazy procesu
przygotowania inwestycji drogi ekspresowej w
związku z nieprawdziwymi informacjami, że burmistrz i Rada Miejska posiadają kompetencje związane z wydaniem decyzji o przebiegu drogi ekspresowej. Poniżej prezentuję szczegółowo rozpisanie
fazy procesu przygotowania owej inwestycji.
FAZA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ.
Termin uzyskania: nieokreślony ustawą, ważność decyzji: 4 lata z możliwością przedłużenia
o dalsze 2 lata
1. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie
decyzji środowiskowej z raportem oddziaływania
na środowisko - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
2. Złożenie wniosku przez GDDKiA o wydanie
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
3. RDOŚ występuje o opinię do Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
4. Udział społeczeństwa w postępowaniu w

ramach którego RDOŚ przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko.
5. Wydanie decyzji Środowiskowej przez RDOŚ.
6. Nadanie klauzuli ostateczności.
FAZA DECYZJI REALIZACYJNEJ. Termin
uzyskania: 90 dni, ważność decyzji: 3 lata
1. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej zawierających m.in.
Mapy z projektami podziału nieruchomości i
projekty budowlane.
a) uzyskanie opinii samorządów (wójt, burmistrz,
prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)
- 14 dni;
b) uzyskanie opinii administracji państwowej
(właściwy organ nadzoru górniczego, Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych, Wojewódzki Konserwator
Zabytków, Zarządca infrastruktury kolejowej)
- 30 dni.
2. Złożenie wniosku GDDKiA do Wojewody.
3. Ponowne przeprowadzenie procedury oceny
oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.
4. Wydanie decyzji realizacyjnej przez wojewodę.
5. Nadanie klauzuli ostateczności.
6. Uprawnienie do rozpoczęcia robót.
FAZA NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI.
1. Nieruchomości lub ich części stają się z mocy
prawa własnością Skarbu Państwa - w trwałym
zarządzie GDDKiA z dniem, w którym decyzja
realizacyjna stała się ostateczna.
2. Decyzja realizacyjna zatwierdza podział nieruchomości.
3. Linie rozgraniczające drogi stanowią linię
podziału nieruchomości.
4. Decyzję ustalającą odszkodowanie wydaje wojewoda w terminie 30 dni od dnia, kiedy decyzja
realizacyjna stała się ostateczna.
5. Decyzja realizacyjna określa termin wydania
nieruchomości i opróżnienia lokali, który nie
może być krótszy niż 120 dni od dnia ostateczności decyzji realizacyjnej.
Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Katowicach możemy
przeczytać m.in.: S-1 Kosztowy - Bielsko-Biała
(węzeł „Suchy Potok”). Stan przygotowania: na
skutek konieczności modyfikacji wariantu VI w
rejonie Obszaru Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach”, a także w związku z dezaktualizacją
inwentaryzacji środowiskowej wykonywanej na
wcześniejszych etapach, GDDKiA podjęła decyzję o ponownym przeanalizowaniu poszczegól-

nych przebiegów trasy, będącym niejako aktualizacją i modyfikacją dotychczas wykonanych opracowań projektowych. W związku z powyższym
28 października 2011 r. została zawarta umowa z
biurem projektowym na opracowanie „Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe” oraz
Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej”
z terminem wykonania do 28 grudnia 2012 r.
Wykorzystując dotychczasowe czteroletnie doświadczenia związane z ustaleniem przebiegu drogi ekspresowej S-1 na przedmiotowym odcinku
oraz trudności z tym związane, Oddział w Katowicach w ramach w/w zamówienia na niektórych
fragmentach dotychczasowych przebiegów trasy
nie będzie dokonywał ponownej oceny, skoro już
dzisiaj wiadomo, że realizacja w tych miejscach
nie jest możliwa, np.: w rejonie byłego obozu
Auschwitz-Birkenau, gdzie fragment wspólnego
przebiegu wariantów trasy I, II, III i IV został
zakwestionowany przez międzynarodowych
ekspertów UNESCO, czy też w miejscu, gdzie
warianty I i II „przecinają” obszar Natura 2000
„Stawy w Brzeszczach” na znacznej jego długości rozdzielając dwa duże kompleksy stawów
i powodując brak integralności tego obszaru.
Tak więc przedmiotem w/w analizy będą tylko
wybrane warianty trasy o nowych nazwach:
Wariant A - kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy): I, II, V, I;
Wariant B - kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy): I, II, V, VI, IV, I;
Wariant C - kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy) oraz nowoprojektowanego przebiegu na długości ok. 6 km: I, II,
V, VI, VI b, IV, I;
Wariant D - kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy): I, II, V, VI, III, I, I a, I.
Informuję, że 9 października 2012 roku przesłałam do firmy KV Projekty Inżynieryjne i
Architektoniczne Sp. z o.o. w Warszawie opinię
Burmistrza Brzeszcz dotyczącą preferowanego
wariantu drogi ekspresowej S1 następującej treści:
W odpowiedzi na Państwa pismo znak L.Dz.KV/
MŁ/1934/2012 z dnia 21.09.2012 r. w sprawie
opinii dotyczącej preferowanego wariantu drogi
ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II do węzła
Suchy Potok, Burmistrz Brzeszcz rekomenduje
przedstawione warianty B i C. W planach miejscowych obowiązujących w gminie Brzeszcze
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już w latach siedemdziesiątych wprowadzono
rezerwę terenową dla przedmiotowej drogi która to rezerwa pokrywa się z wariantem B i C.
Wprowadzenie takiej rezerwy terenowej skutkuje
tym, że od prawie czterdziestu lat właściciele
gruntów, na których planowana jest droga, mają
ograniczone możliwości inwestycyjne na swoich
gruntach. Rezerwa terenowa znalazła również
swoje odzwierciedlenie w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brzeszcze (Uchwała Rady Miejskiej
w Brzeszczach nr IX/90/2003 z dnia 16 września 2003r z późniejszymi zmianami). Na etapie
tworzenia opracowań planistycznych tj. planu
miejscowego jak i studium przebiegu przedmiotowej drogi był skoordynowany z przebiegiem
wyznaczonym w gminach sąsiednich jak również
opiniowany i uzgadniany z organami do tego właściwymi. Budowa drogi w wariancie B i C wraz
z węzłem komunikacyjnym łączącym S1 z drogą
wojewódzką nr 933 da możliwości rozwojowe
gminie Brzeszcze otwierając tereny pod przyszłe
inwestycje. Przyczyni się do poprawy komunikacji w powiecie oświęcimskim i w zachodniej
części Małopolski. Jednocześnie zwracam się
z prośbą o przeanalizowanie propozycji mieszkańców przedstawionej w załączonym piśmie, w
szczególności propozycji przesunięcia wyjazdu
z węzła komunikacyjnego Brzeszcze w kierunku
Pszczyny poza tereny mieszkalne.
4 października 2012 roku Stałe Komisje Rady
Miejskiej w Brzeszczach wydały pozytywną
opinię do wniosku Burmistrza Brzeszcz w sprawie wskazanego optymalnego wariantu B lub C
przebiegu trasy drogi ekspresowej S1.
26 lutego 2013 roku Rada Miejska w Brzeszczach
podjęła Uchwałę Nr XXVII/279/13, której §1
brzmi: Mając na uwadze strategiczne interesy
Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach Oddział
KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach Rada Miejska
negatywnie opiniuje projekt przebiegu trasy S1
na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej
w wersji B, C i D po terenie obszaru górniczego
KWK „Brzeszcze”.
Burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska

Uchwała Nr XXVI/267/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w rejonie ulic Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i Daszyńskiego w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust.
1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r, poz.647 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala:
§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic
i Brzeszcz w rejonie ulic Turystycznej, Łęckiej,
Daszyńskiego i Drobniaka w trybie zmiany:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze uchwalonego
uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach Nr XXXIII/313/05 z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego Nr 732 poz. 5330,
z dnia 21 grudnia 2005 r.), zmienioną uchwałą
Nr XVIII/196/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 maja 2008 r. (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego Nr 515 poz. 3341, z dnia 5 sierpnia
2008r.), uchwałą Nr XXI/239/08 Rady Miejskiej
w Brzeszczach z dnia 30 września 2008 r. (Dz.
Urz. Województwa Małopolskiego Nr 861, poz.
6450, z dnia 16 grudnia 2008 r.) oraz uchwałą
Nr XXIII/282/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 849, poz. 6324, z dnia 15
grudnia 2008 r.)
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla im. I. Paderewskiego
w Brzeszczach-Jawiszowicach zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach Nr
XXII/183/2000 z dnia 30 maja 2000 r. ogłoszoną
w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 53 poz. 560,
z dnia 10 sierpnia 2000r.,
§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego
zmianą planu określoną w §1.
§ 3. Tracą moc:
1. Uchwała Nr XXVII/329/09 Rady Miejskiej
w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Jawi-

Uchwała Nr XXVI/263/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie nadania Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach imienia Marii Bobrzeckiej.
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz §1
ust. 3 Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum
stanowiącego załącznik nr 3 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja
2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001
r. Nr 61 poz. 624 ze zm.), na wniosek samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej i rady
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rodziców Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach Rada
Miejska w Brzeszczach uchwala, co następuje:
§ 1. Nadać Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach imię
Marii Bobrzeckiej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Wawro

szowice II” w trybie zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
2. Uchwała Nr XXVII/328/09 Rady Miejskiej
w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Brzeszcze I„ w trybie zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
zmieniona uchwałą Nr XXXVI/404/10 Rady
Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 lutego 2010
r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/328/09
Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Brzeszcze I” w trybie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Wawro
Uchwała Nr XXVII/279/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 lutego
2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach
do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej po
terenie Gminy Brzeszcze.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2011
r.,Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Brzeszczach uchwała:
§ 1. Mając na uwadze strategiczne interesy
Kompani Węglowej S.A. w Katowicach Oddział
KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach Rada Miejska
negatywnie opiniuje projekt przebiegu trasy S1
na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej
w wersji B, C i D po terenie obszaru górniczego
KWK „Brzeszcze”.
§ 2. Uchwała podlega przesłaniu do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Katowicach, Kompani
Węglowej S.A. w Katowicach, KWK „Brzeszcze”
w Brzeszczach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brzeszczach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Wawro

Uchwała Nr XXVII/275/13 Rady
Miejskiej w Brzeszczach z dnia
26 lutego 2013 r. w sprawie zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Brzeszcze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury za
I półrocze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(J. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska
w Brzeszczach uchwala:
§ 1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeszcze,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.
§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Brzeszcze za I półrocze danego roku budżetowego powinna zawierać część tabelaryczną
i część opisową.
2. Część tabelaryczna informacji o przebiegu
wykonania budżetu powinna zawierać dane w zakresie planu i wykonania wg stanu na dzień 30
czerwca danego roku budżetowego oraz procentowe wskaźniki wykonania w układzie załączników
zgodnych z uchwałą budżetową.
3. Część opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu powinna zawierać krótkie omówienie
wykonania dochodów i wydatków w ramach
poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.
§ 3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Brzeszcze za I półrocze danego roku budżetowego, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej sporządza się w formie tabelarycznej
wraz z częścią opisową omawiającą wykonanie
podstawowych wielkości budżetu oraz poziomu
zadłużenia Gminy na dzień30 czerwca.
§ 4. 1. Instytucja kultury składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze
w formie tabelarycznej i opisowej, która powinna
uwzględnić stan należności i zobowiązań, w tym
wymagalnych.
2. Część tabelaryczna powinna obejmować wg
stanu na dzień 30 czerwca danego roku budżetowego:
1) plan i wykonanie oraz procentowe wskaźniki wykonania przychodów i kosztów według
poszczególnych pozycji planu finansowego
jednostki,
2) plan i wykonanie inwestycji i remontów,
3) stan środków na rachunkach bankowych na
początek i koniec okresu objętego informacją,
3. Część opisowa powinna zawierać krótkie omówienie wykonania planu finansowego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Wawro

Burmistrz Brzeszcz ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki 2190/2 o powierzchni
4947 m2, położonej w Skidziniu w rejonie ulic
Piwnej i Oświęcimskiej, zapisanej w księdze
wieczystej KR1E/00045479/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych
w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy
Brzeszcze. Na nieruchomości usytuowany jest
budynek jednokondygnacyjny tzw. „Dworek”,
niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej
pomieszczeń 376,65 m2, powierzchni zabudowy
549,19 m2 i kubaturze 3 495,00 m3.
Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób
trzecich.
1. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze
nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu odległa do 7,5 m od osi ul. Oświęcimskiej położona
jest w terenie między liniami rozgraniczającymi
drogi lokalnej, oznaczonym symbolem L1x2,
odległa do 6 m od osi ul. Piwnej oraz pasem
szerokości około 10 m wzdłuż północnej granicy
w terenie między liniami rozgraniczającymi
drogi dojazdowej, oznaczonym symbolem D1x2,
pozostała część w obszarze usług nieuciążliwych
przeznaczonych dla realizacji celów publicznych,
oznaczonym symbolem S.5.UN.”P”. Zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu miejscowego
działka znajduje się w obszarze o wysokich walorach kulturowych i zabudowana jest obiektem
architektonicznym o wysokiej wartości zabytkowej i historycznej. Ponadto działka znajduje się
w terenie górniczym „Brzeszcze IV”. Budynek
byłego „Dworku” ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków opracowanej przez Regionalny
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w
Krakowie (Kraków 2007 r.) Gmina Brzeszcze
jest w posiadaniu wytycznych konserwatorskich
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w

Krakowie, dotyczących przyszłego zagospodarowania obiektu.
2. Przetarg zostanie przeprowadzony 9 kwietnia 2013 r. o godzinie 9.00 w budynku Urzędu
Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
400 000,00 zł.
4. Wadium: 40 000,00 zł.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium najpóźniej do 3 kwietnia 2013 r. przelewem na konto Urzędu Gminy
w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2
002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium uważa
się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy
w Brzeszczach).
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3
dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu,
za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra,
a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez
nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.
W przypadku uchylenia się osoby, która wygra
przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium
przepada na rzecz Gminy Brzeszcze. Wszystkie
koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie
nieruchomości przez cudzoziemców wymaga
zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw
Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej
za zgodą Ministra Obrony Narodowej. Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu
przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości
będącej przedmiotem przetargu można uzyskać
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy
w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon (0-32)
7728571, 7728570.
Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Pozostałe uchwały przyjęte przez Radę Miejską:
Uchwały z 29 stycznia 2013:
- w sprawie zmiany uchwały nr II/7/10 Rady
Miejskiej w Brzeszczach z dnia 13 grudnia 2010
roku w sprawie powołania składów osobowych
stałych komisji Rady Miejskiej;
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady
Miejskiej w Brzeszczach na 2013 rok;
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Brzeszczach
na 2013 rok;
- w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzeszczach
na 2013 rok;
- w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej
w Jawiszowicach przy ul. Białej;
- w sprawie zamiany nieruchomości położonych
w Jawiszowicach;
- w sprawie zmiany uchwały nr XXV/259/12
Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia
na rzecz Gminy Brzeszcze nieruchomości
położonej w Zasolu;

Uchwały z 26 lutego 2013:
- w sprawie zmiany uchwały nr II/7/10 Rady
Miejskiej w Brzeszczach z dnia 13 grudnia 2010
roku w sprawie powołania składów osobowych
stałych komisji Rady Miejskiej;
- w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzeszczach przy
ul. Lesisko;.
- w sprawie: przystąpienia Gminy Brzeszcze
do realizacji projektu systemowego w ramach
Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2013-2014;
- w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy
Brzeszcze na 2014 rok środków stanowiących
fundusz sołecki;
- w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013.
Wszystkie uchwały dostępne są na stronie
http://prawomiejscowe.pl/institution/20215/
collection/54958lub lub w biurze Rady Miejskiej
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Nowy system odbioru
i zagospodarowania odpadów
Marzec 2013 roku
Do 31 marca należy złożyć do Urzędu Gminy
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Obowiązek złożenia
deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości zamieszkałej (współwłaścicielu, najemcy,
dzierżawcy, użytkowniku wieczystym, zarządcy
nieruchomości wspólnej, innym podmiocie władającym nieruchomością). W przypadku współwłasności - deklaracja musi zostać podpisana przez
wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości.
Czerwiec 2013 roku
Do 30 czerwca 2013 r. obowiązują dotychczasowe
umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą
wywozową powinien pamiętać o wypowiedzeniu
tej umowy do dnia 30 czerwca 2013 r.
Lipiec 2013 roku
1 lipca wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Brzeszcze.
Co mnie czeka jako mieszkańca?
Gmina ustaliła stawkę i metodę naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób
i częstotliwość jej wnoszenia. Stawka opłaty
zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość oraz sposobu gromadzenia
odpadów i wynosi: 8,50 zł/na osobę za odpady
komunalne zbierane w sposób selektywny i 11,20
zł/na osobę za niesegregowane odpady komunalne. Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 25.
każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia
opłaty dotyczy. Opłaty można dokonywać w kasie
Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy:
BS Brzeszcze 55 8446 1016 2002 0075 2374
0001.Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa
25 lipca 2013 r.
Na czym polega selektywne zbieranie odpadów?
Selektywne zbieranie odpadów polega na sortowaniu odpadów u źródła (w gospodarstwach
domowych), tj. oddzielaniu poszczególnych

asortymentów i składowaniu ich w odrębnych pojemnikach lub workach (w zależności od rodzaju
zabudowy budynki jednorodzinne i wielorodzinne), według tabeli umieszczonej obok.
Pozostałe odpady należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do zmieszanych odpadów
komunalnych.
Zasady odbioru odpadów
W zamian za uiszczoną opłatę firma wywozowa
na zlecenie Gminy realizować będzie odbiór
odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, według
następujących zasad:
- w budownictwie jednorodzinnym odpadów
komunalnych zmieszanych zgromadzonych w
pojemnikach raz w tygodniu, odpadów komunalnych selektywnie zebranych zgromadzonych
w workach foliowych raz w miesiącu (zielonych
- szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe, żółtych - papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (typu TetraPack), odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon wyłącznie
z pojazdów osobowych dwa razy w roku.
- w budownictwie wielorodzinnym odpadów
komunalnych zmieszanych zgromadzonych w
pojemnikach cztery razy w tygodniu, odpadów
komunalnych selektywnie zebranych zgromadzonych w pojemnikach dwa razy w miesiącu
(biały - szkło opakowaniowe bezbarwne,
zielony - szkło opakowaniowe kolorowe, żółty
- metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (typu TetraPack), niebieski - papier),
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon
wyłącznie z pojazdów osobowych raz w tygodniu.
Ponadto firma wywozowa będzie zobowiązana do
zorganizowania punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, do którego każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie mógł
przywieść następujące rodzaje odpadów: papier,
metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe, zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony wyłącznie z pojazdów
osobowych, budowlane i rozbiórkowe w ilości
do 0,2 Mg (tony) na mieszkańca rocznie, odpady
zielone w workach foliowych koloru brązowego
w ilości do 1 m3 na nieruchomość rocznie.
Punkt selektywnego zbierania odpadów czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-20.00
oraz w soboty w godz. 7.00- 14.00. Informacja
o lokalizacji punktu selektywnego zbierania odpadów podana zostanie na stronie internetowej gminy
oraz umieszczona zostanie na tablicach ogłoszeń po
wyłonieniu firmy wywozowej. Firma wywozowa
zobowiązana będzie do dostarczenia pojemników
oraz worków foliowych dla selektywnej zbiórki
odpadów z zastrzeżeniem limitu dla odpadów zielonych (do 1 m3) na nieruchomość rocznie.

Nowy system odbioru
i zagospodarowania
odpadów komunalnych
Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzeszcze,

od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy
system odbioru i zagospodarowania odpadów.
Niebawem wraz z decyzjami podatkowymi otrzymacie Państwo deklarację, którą każdy właściciel
nieruchomości zamieszkałej wypełni i sam wyliczy wysokość opłaty, będącej iloczynem ilości
osób zamieszkałych i stawki opłaty uchwalonej
przez Radę Miejską w Brzeszczach. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy
w Brzeszczach do 31 marca 2013 r. W przypadku
osób zameldowanych a nie zamieszkałych (np.
studenci, osoby przebywające za granicą) należy
dołączyć do deklaracji stosowne oświadczenie.
W budownictwie wielorodzinnym deklarację
składa zarządca nieruchomości. Jeśli składający
deklarację oświadczy, że będzie segregował odpady - wpisuje kwotę 8,50 zł/osobę, natomiast jeśli
oświadczy, że nie będzie segregował - wpisuje
kwotę 11,20 zł/ osobę. Dotychczasowe umowy
podpisane z firmą wywozową należy wypowiedzieć na dzień 30 czerwca 2013 roku.

NSE „Pracodawcą
Przyjaznym Pracownikom”
Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z
o.o. z siedzibą w Brzeszczach została wyróżniona certyfikatem „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom”. Prezes Zarządu Sławomir
Obidziński odebrał certyfikat i statuetkę z rąk
przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”
Piotra Dudy oraz gratulacje od Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego.
30 stycznia 2013 r. w Belwederze wręczone
zostały certyfikaty „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Te szczególne wyróżnienia od 2007
roku przyznaje NSZZ „Solidarność. O przyznaniu
nagród decyduje Komisja Certyfikacyjna, w skład
której wchodzą przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
który po raz kolejny objął honorowy patronat nad
akcją. W tym roku nagrody zostały przyznane 22
pracodawcom, wśród których znalazła się Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o.
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Uchwała Nr XXVI/268/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie podziału gminy Brzeszcze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113,
Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.
U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Brzeszczach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Brzeszcze na
12 stałych obwodów głosowania.
§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały*.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.
§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje

się Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie
i Wojewodzie Małopolskiemu.
§ 5. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie
co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia
skargi do Komisarza Wyborczego w Krakowie,
w terminie 5 dni od daty podania uchwały do
publicznej wiadomości.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Brzeszczach Nr XXIV/198/2000 z dnia 9 sierpnia 2000 r.
w sprawie podziału Gminy Brzeszcze na obwody
głosowania.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Wawro
*dostępny do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Nowe jednomandatowe okręgi wyborcze
(Załącznik do uchwały nr XXVI/288/13 z 29 stycznia 2013 roku)

UCHWAŁA NR XXV/262/12 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIV/242/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Brzeszcze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z
2012 r., poz. 391) Rada Miejska w Brzeszczach
uchwala:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXIV/242/12
Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada
2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 ust. 6 skreśla się.
2. W § 7 ust. 3 i 4 skreśla się.
3. W § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Deratyzacje
przeprowadza się dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym oraz w przypadku pojawienia
się gryzoni lub pogarszania się stanu sanitarno-epidemiologicznego, w porozumieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.”
4. § 16 skreśla się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.
§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej na tablicach
ogłoszeń urzędu oraz umieszczenie na stronie
internetowej gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Wawro

Wiosenna zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
Z posesji o zabudowie jednorodzinnej (tylko od osób mających stałe umowy na wywóz
odpadów z Agencją Komunalną) odbędzie się w
następujących terminach:
26 marca (sobota) - REJON 1
2 kwietnia (sobota) - REJON 2
9 kwietnia (sobota) - REJON 3
16 kwietnia (sobota) - REJON 4
(Podział na rejony taki sam jak w przypadku selektywnej zbiórki surowców w kolorowych workach;
znajduje się na przedostatniej stronie książeczki
opłat). Zbierane będą: stare meble, sprzęt RTV
i AGD, karnisze, żyrandole, muszle, umywalki,
wykładziny i inne podobne odpady. Opony tylko
z samochodów osobowych mieszkańców posesji.
Nie będą zbierane: elementy budowlane z rozbiórek i remontów, gruz, płyty z eternitu (zawierają
azbest), wata szklana, szkło budowlane, drobne
odpady, które można wrzucić do kubła, a także
opony z firm, warsztatów i zakładów wulkanizacyjnych. Prosimy mieszkańców danego rejonu
o wystawienie odpadów wielkogabarytowych
w wyznaczonym dniu przed godziną 7.00
rano przed bramami posesji lub obok nich, w
miejscach umożliwiających dojazd samochodem
ciężarowym.
Agencja Komunalna
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Inwestycje gminne
ubiegłego roku
1. W maju Ośrodek Kultury zaprosił wszystkich miłośników książek do nowej siedziby
filii Biblioteki Publicznej w Brzeszczach. Dzięki
dofinansowaniu z Unii Europejskiej parter wilii
przy ul. Ofiar Oświęcimia został odpowiednio
zaadaptowany. W efekcie powstała nowa, piękna,
funkcjonalna i przestronna Biblioteka. Całkowity
koszt projektu wyniósł 95.660,26 zł, z czego
85% kosztów kwalifikowanych dofinansowano
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”.
2. Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna w gminie
Brzeszcze - rejon ulic: Pszczyńskiej, Lisica
oraz Wspólnej” - została przyznana pożyczka
w wysokości 1.094 500 zł. Całkowity koszt
zadania według kosztorysów inwestorskich
wynosi 1.713.697,00 zł. Zakończenie inwestycji
planuje się na 31 lipca 2013 roku.
3. Gmina Brzeszcze zakończyła budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Piecowisko”
w Wilczkowicach, w ramach którego powstało
boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw wraz z
chodnikami. Koszt realizacji zadania wyniósł
396.837 zł, a dofinansowanie w ramach PROW
LGD Dolina Soły 156.547 zł.
4. Wspólnie z Powiatem Oświęcimskim został
wykonany remont ul. Przecznej w Jawiszowicach.
Koszt realizacji zadania wyniósł 488.870 zł, w
tym udział Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 367.499 zł, a Powiatu Oświęcimskiego i
Gminy Brzeszcze po 60.685 zł.
5. W ramach programu Małopolskiego Urzędu
Marszałkowskiego „Remizy Małopolskie” Urząd
Gminy wykonał roboty budowlano-remontowe
w pomieszczeniach Domu Ludowego w Przecieszynie użytkowanych przez OSP, których koszt
wyniósł 69.326 zł (w tym udział gminy 23.000 zł).
6. 19 listopada przedstawiciele „Spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Wilczkowie” i Samorządu Województwa Małopolskiego
podpisali umowę na dofinansowanie budowy
boiska piłkarskiego w Wilczkowicach z terminem realizacji na wrzesień 2013 r. Maksymalna
kwota dofinansowania to ok. 313 tys. zł. Zakres
operacji obejmuje budowę boiska piłkarskiego o
wymiarach 28 m x 50 m ze sztuczną nawierzchnią,
wyposażonego w piłkochwyty o wysokości 6 m
montowane za bramkami.
7. 23 listopada protokołem końcowym odbioru
robót zakończyła się inwestycja przebudowy i
remontu Domu Ludowego w Skidziniu. Została ona dofinansowana z działania „Wdrażanie
lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie przyznania pomocy z programu „Odnowa i Rozwój
Wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013. Koszt
całkowity inwestycji wyniósł 417.527 zł, a dofinansowanie ze środków pochodzących z PROW
ponad 203.000 zł.
8. Gmina Brzeszcze zrealizowała zagospodarowanie wschodniej części parku „na Osiedlu”. W
ramach zadania wykonano fontannę parkową,
chodniki dla pieszych, ścieżkę rowerową z nawierzchnią bezpieczną i górkę saneczkową. Koszt
inwestycji wyniósł 1.242.263 zł, a dofinansowanie
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w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 LGR Dorzecze
Soły i Wieprzówki wyniosło 861.637 zł.
9. Województwo Małopolskie, Powiat Oświęcimski oraz Gmina Brzeszcze wspólnie przebudowały
skrzyżowanie w Zasolu. Inwestycja polegała na
zmianie organizacji ruchu poprzez zabudowę
sygnalizacji świetlnej oraz uporządkowaniu
ruchu pieszych w obrębie skrzyżowania. Koszt
realizacji przedsięwzięcia wyniósł 316.971 zł, a
udział gminy 61.071 zł.
10. Projekt „Baba potrafi, czyli mobilizowanie nie
tylko przez czytanie” ukazał Bibliotekę Publiczną
Ośrodka Kultury w Brzeszczach jako miejsce
bardzo szeroko otwarte dla każdego, a właściwie każdej mieszkanki gminy, „której się chce”
uczestniczyć w spotkaniach autorskich, warsztatach, wycieczkach, konkursach - po prostu działać.
Realizacja przedsięwzięcia okazała się sukcesem
biblioteki i pokazała, że wśród nas jest wiele „bab,
które potrafią” (na przeprowadzenie projektu OK
uzyskał dotację unijną w wysokości 25.000 zł z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).
11. W grudniu 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zakończył realizację 3-letniego
projektu systemowego POKL pn. „Od mojej
aktywności do aktywnej społeczności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym przedsięwzięcia była integracja
społeczności lokalnej, rozwój lokalnych inicjatyw
na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, zwiększenie
kompetencji społecznych i zawodowych osób niezatrudnionych, zmniejszenie obszaru wykluczenia
społecznego poprzez zwiększenie aktywności osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź
będących już w procesie wykluczenia, a także ich
otoczenia. Wartość projektu wyniosła 828.125 zł.
Na wkład własny gminy została przeznaczona
kwota 115.689 zł. W okresie realizacji działań
bezpośrednim wsparciem objęte zostały 63 osoby,
w tym 50 kobiet i 13 mężczyzn. Przez pierwsze
1,5 roku działania prowadzono na obszarze tzw.
„starych bloków”, natomiast przez kolejne 1,5 roku
w Jawiszowicach. Zajęcia odbywały się w formie
warsztatów edukacyjno-rozrywkowych prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin.
Burmistrz Brzeszcz informuje
że podane zostały do publicznej wiadomości na
okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 4, następujące wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej:
- działka 2190/1 o pow. 55 m2 położona w Skidziniu,
- działka 3362/7 o pow. 722 m2 oraz działka
1665/5 o pow. 99 m2, położone w Brzeszczach;
2. Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej numerem działki 2190/2 o pow. 4947 m2,
położonej w Skidziniu w rejonie ulic Piwnej i
Oświęcimskiej, zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym tzw. „Dworek”;
3. Lokalu mieszkalnego nr 1 przeznaczonego do
sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy
położonego w Brzeszczach przy ul Dworcowej 3;
4. Nieruchomości przeznaczonej do oddania w
dzierżawę na cele rolne, położonej w Brzeszczach,
oznaczonej numerem działki 810/4.

Ułatwienia w realizacji
obowiązku meldunkowego
31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa
z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o
ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz.
1407), na mocy której wprowadzono szereg
ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego
obejmujących między innymi:
- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw
EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji
Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
- likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz
zakładów pracy weryfikowania wypełniania
obowiązku meldunkowego przez mieszkańców
lub pracowników;
- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego
pełnomocnika;
- wprowadzenie możliwości automatycznego
wymeldowania przy zameldowaniu w nowym
miejscu;
- wydłużenie terminu na realizację obowiązku
meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie
sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli
UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli
Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie
obowiązku meldunkowego;
- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy
dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym
oraz przedkładania wojskowego dokumentu
osobistego;
- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych
podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji
ludności z 3 do 6 miesięcy.

KOMUNIKAT w sprawie zmiany zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka.
Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka od dnia 1 stycznia 2013
r. przysługuje osobom, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 1922,00 zł. Dochód ten jest ustalany
zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych
i z § 2 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia
2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.
U z dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3). Obowiązek
dokumentowania dochodów dotyczy rodzin,
którym urodzi się dziecko od dnia 1 stycznia
2013 r. Rodzice dzieci urodzonych do dnia
31 grudnia 2012 roku zachowują prawo do
świadczenia na podstawie dotychczasowych
przepisów tj. świadczenie będzie przyznawane
niezależnie od dochodów rodziny.

Ogłoszenie dla rodziców
Urząd Gminy informuje, że od 1 marca do 15
kwietnia 2013 r. odbywać się będą zapisy uczniów do
1 klas szkół podstawowych oraz 1 klas gimnazjów, a
także dzieci wieku 3-6 lat do
przedszkoli na rok szkolny
2013/2014. Zapisy prowadzą szkoły i przedszkola w
godz. 7.00-15.00.

Dyżury aptek
Marzec:

Kwiecień:

Maj:

1.03-7.03 Zdrowie

5.04-11.04 Błękitna

3.05-9.05 Arnika

8.03-14.03 Synapsa

12.04-18.04 Arnika

10.05-16.05 Zdrowie

15.03-21.03 Arnika

19.04-25.04 Zdrowie

17.05-23.05 Sigma

22.03-28.03 Zdrowie

26.04-02.05 Synapsa

24.05-30.05 Błękitna

29.03-04.04 Sigma
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„Dzień Sądu” - spektakl w wykonaniu grupy Czwarta
Ściana (3,10,17,23.03.2013)

Spotkanie z Barbarą Gawryluk 11.02.2013

Laureaci Oskardów 2012 (wręczonych podczas gali 1 lutego 2013)
W kat. Przedsiębiorczość: Firma Adama Krajniewskiego Usługi
Remontowo-Budowlane
W kat. Działalność społeczna: Harcerski Krąg Seniorów im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego w Jawiszowicach
W kat. Edukacja: Eugeniusz Pieczka
W kat. Kultura: Jerzy Zajda
W kat. Sport: Krzysztof Badera
W kat. Młodzież: Szkolny Klub Wolontariusza „Przyjść z pomocą”
w Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach
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Fot. J. Zajda

