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Więcej na stronie firmy oraz http://www.gmi-
nasiedlce.pl/aktualnosci/dotacje-na-zakup-
zestawu-solarnego-32977.

Kameralne złote gody
27 czerwca radny Marek Misiura sprawił niespo-
dziankę swoim kolegom i koleżankom z Komisji 
Spraw Społecznych Rady Gminy, ale też 3 parom, 
obchodzącym w tym roku 50-lecie zawarcia 
związku małżeńskiego. Wszystko za sprawą spo-
tkania, do którego doszło w świetlicy w Strzale. 
- W Siedlcach co roku organizuje się huczne 
i liczne obchody złotych godów mieszkańców 
miasta i gminy. Spotkanie, do którego ja dopro-
wadziłem, nie miało ambicji konkurowania z tą 
tradycją - mówi radny. - Zebraliśmy się po prostu 
w najbliższym gronie, przy kawie, herbacie, cie-
ście i świecach. Państwo Barbara i Bogusław Gi-
lowie, Marianna i Marian Myszkiewiczowie oraz 
Danuta i Tadeusz Krzewniakowie otrzymali kwia-
ty i pamiątkowe lusterka. Były też wspomnienia 
z ich wesel i rozmowy o życiu. Chciałbym, żeby 
udało się kontynuować takie spotkania w przy-
szłości - dodaje. Obecnym na spotkaniu radnym 
ten pomysł przypadł do gustu. 

Przyszło lato. Nie dla 
wszystkich to jednak 
to czas błogiego leni-
stwa. Urząd Gminy 
Siedlce i podległe-
mu jednostki wciąż 
służą mieszkańcom. 
Dołącza do nich już 
po raz drugi kwar-
talnik „Nasza Gmina”. 
Czytelnikom, którzy 
wcześniej się z nim 

nie zetknęli, przypominam: w piśmie tym chcemy 
pisać o pracach wójta, podległych mu urzędników 
oraz Rady Gminy, ale też przybliżać szeroko pojęte 
zagadnienia społeczne.
Tym razem tematem numeru są spółki, w któ-
rych Gmina Siedlce posiada udziały. Co wiemy 
o siedleckich: Zakładzie Utylizacji Odpadów 
oraz Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanaliza-
cji? Czym się zajmują, jak sobie radzą na rynku 
i czy mieszkańcy naszej Gminy świadomie ko-
rzystają z oferowanych przez nie dobrodziejstw? 
Odpowiedzi na te pytania w artykule „Jesteśmy 
dostrzegalni”.
A co ponadto w najnowszym numerze „Naszej 
Gminy”? Wywiad z Grzegorzem Kocem, prze-
wodniczącym Rady Gminy Siedlce, którego zda-
niem gremium to wciąż się dociera. Poza tym 
polecamy praktyczny poradnik dla interesantów 
w Urzędzie Gminy Siedlce w Siedlcach. Nie za-
brakło też ważnych informacji o świadczeniach 
rodzinnych i świadczeniach z Funduszu Alimen-
tacyjnego oraz o tym, co zrobić, by doprowadzić 
do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu. Li-
czymy, że każdy mieszkaniec Gminy Siedlce znaj-
dzie tu ciekawe materiały.
„Nasza Gmina” to jednak nie tylko numer, który 
właśnie oddajemy do rąk czytelników. Chcemy, 
by to Państwo współtworzyli ten kwartalnik, 
sugerując zmiany w piśmie czy warte poru-
szenia. To z myślą o Was uruchomiliśmy adres 
uwaga@gminasiedlce.pl. Czekamy na Pań-
stwa maile. Każdy przeczytamy z uwagą!

Bartosz Szumowski
redaktor naczelny

Nowe kody
Pocztowe Numery Adresowe to popularne kody 
pocztowe, które wypisujemy na listach lub pocz-
tówkach przed nazwą miejscowości. Od kilku 
miesięcy korespondencja wysyłana do części 
obszaru naszej gminy powinna już mieć nowe 
PNA. Wynika to z obowiązku uporządkowania 
Spisu Pocztowych Numerów Adresowych i po-
wiązania ich z właściwymi obszarami doręczeń. 
W związku z tym decyzją siedleckiego Oddziału 
Rejonowego Centrum Poczty zmianie uległ kod 
przypisany ul. Wyględówka w Nowych Iganiach. 
Od teraz całą tą miejscowość obejmuje kod 08-
103. Podobna sytuacja dotyczy ul. Polnej i ul. 
Swoboda od numeru 102 do 116 w Żelkowie-Ko-
lonii. Obecnie ta miejscowość znajduje się w ob-
szarze doręczeń z PNA 08-110.

Pora na solar
Gmina Siedlce znalazła się wśród 250 samorządów, 
które biorą udział w „Programie dotacji do 70% 
na zakup zestawów solarnych”. Jego cel to pro-
pagowanie alternatywnych źródeł energii wśród 
mieszkańców miast, gmin i wspólnot mieszka-
niowych oraz badanie efektywności kolektorów 
słonecznych na terytorium Polski. Program funk-
cjonuje od października 2010 r. W tym czasie do-
tację otrzymało już ponad 1200 beneficjentów.
Jak przypomina odpowiedzialna za realizację 
programu firma Hetman-CB, promieniowanie 
słoneczne zawiera ogromny potencjał ener-
getyczny. Na 1 m2 powierzchni pada średnio 
1000 kWh energii, co odpowiada wartości ener-
getycznej 100 l oleju opałowego, 105 m3 gazu 
ziemnego lub 100 kg węgla. W związku z tym 
podgrzewanie wody za pomocą kolektorów so-
larnych jest realną alternatywą dla elektryczności 
i różnego rodzaju paliw. Powstała w ten sposób 
energia cieplna jest wykorzystywana do produk-
cji ciepłej wody użytkowej.
Dzięki współpracy Gminy Siedlce z firmą Hetman
-CB każdy mieszkaniec może skontaktować się 
z doradcą techniczno-handlowym. Doradca ten 
zaprezentuje ofertę, która obejmuje Program, wy-
cenę instalacji i przedstawi wyliczenie kwoty do-
tacji, jaką można uzyskać. Po podpisaniu umowy 
firma wyszuka bank, który udzieli najlepszego kre-
dytu na zakup i montaż zestawu solarnego, a po-
tem poprowadzi przez całą procedurę kredytową.

Aktualności

Wszystkim
mieszkańcom

Gminy Siedlce
bezpiecznych, radosnych,

niezapomnianych
wakacji 2011
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– A jak Pan ocenia skład obecnej Rady jako 
przewodniczący? To bardziej ludzie czynu czy 
obmyślania, jak gmina ma funkcjonować?
– Myślę, że nie ma takich podziałów. Wszyscy 
radni są bardzo aktywni w działaniach dla swoich 
miejscowości. Co prawda niektórzy robią to jesz-
cze zbyt nerwowo, bo myślą, że wszystko da się 
załatwić od razu. Ale nie zawsze się da, bo gremia 
takie jak Rada Gminy działają długofalowo i, dla 
przykładu, w danym roku muszą się dostosować 
do budżetu skonstruowanego rok wcześniej. Nie 
da się też zadowolić wszystkich mieszkańców 
w jednakowym stopniu, tymczasem zdarzają 
się jeszcze przypadki wywierania presji, żeby 
szybko coś zrobić. Myślę jednak, że z czasem ta 
Rada w jakiś sposób się dotrze i będzie wspólnie 
działać w sprawach najważniejszych, jak kana-
lizacja czy drogi, tak, jak to było w poprzednich 
kadencjach.

Wywiad

–   W Radzie Gminy Siedlce zasiada Pan już ko-
lejny raz. Trudno zostać radnym gminnym? Po-
trzeba dobrej reklamy wyborczej czy zasług dla 
swojej społeczności?
– Oczywiście, że mieszkańcy gminy znają kandy-
datów bardziej z działania w danej miejscowości. 
Z drugiej strony, w ostatnich wyborach samorzą-
dowych wystartowało bardzo wielu kandydatów. 
Dla przykładu, w mojej miejscowości miałem aż 3 
konkurentów, co do tej pory się nie zdarzyło. Obec-
nie liczba osób startujących w wyborach rośnie 
i to tendencja ogólnopolska. Z czego to wynika? 
Sądzę, że jest coraz więcej ludzi, którzy myślą, że 
są w stanie zmienić swoją małą ojczyznę. Przy tak 
dużej konkurencji trudniej więc zostać radnym. 
W ubiegłorocznych wyborach do Rady Gminy nie 
było łatwo, o tym świadczą ich wyniki. W składzie 
Rady bardzo dużo zmieniło się, czego nie było od 
lat. Zazwyczaj zmieniał się 1 lub 2 radnych, a w tej 
chwili mamy pięcioro nowych członków.

– Bywa nerwowo na posiedzeniach Rady?
– Bardziej na posiedzeniach poszczególnych ko-
misji, bo aby wypracować jakieś stanowisko, nie 
da się uniknąć tarć. I długich obrad. Posiedzenia 
komisji naszej Rady trwają 5 lub 6 godzin, a by-
wało, jak podczas omawiania budżetu, że prze-
dłużano je na kolejny dzień. Ta praca nie jest więc 
wcale taka łatwa.

– Ale ta nerwowość tylko potwierdza, że komi-
sje działają prężnie?
– O tak! Mamy: Komisję Rewizyjną, Komisję Pla-
nowania, Budżetu i Finansów, Komisję Spraw 
Społecznych, Komisję Statutową oraz Komisję 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Ta ostatnia, 
chociaż najmniej liczna, już zanotowała duży 
sukces - opracowano ulotkę pod hasłem: „Nie 
pal plastiku”, która była dołączona do pierwsze-
go numeru „Naszej Gminy”. Warto podkreślić, że 
przewodniczący Komisji Rolnictwa i przewodni-
cząca Komisji Spraw Społecznych to nowi radni.

– A sukcesy pierwszych posiedzeń Rady?
– Na pewno uchwalenie budżetu. To jest sukces, 
bo głosowanie w takiej sprawie może być bar-
dzo różne. Wystarczyłoby, że 1 osoba zajęłaby 
inne stanowisko niż jej klub, i nie mielibyśmy 
budżetu. A ten został ustalony po ciężkiej pracy 
w komisjach.

– A czy było coś, czym te pierwsze miesiące 
Pana zawiodły?
– Tak, spodziewałem się, że atmosfera będzie 
mniej nerwowa. W poprzedniej kadencji nie było 
tak wyraźnego podziału na 2 obozy. Mimo to my-
ślę, iż ten podział z czasem zaniknie. Kluby będą 
działać, ale i zaczną się bardziej tolerować, biorąc 
pod uwagę przede wszystkim dobro ogółu, a nie 
danej miejscowości czy komitetu wyborczego. 
Bo na obszarze gminy nie powinno być polity-
ki. Jestem jednak dobrej myśli. Już teraz niektóre 
głosowania pokazują, że jeśli trzeba, Rada myśli 
jednogłośnie.

– Ale to nie jedyne wyzwanie, jakie czeka Radę 
w tej kadencji.
– Od lat największym wyzwaniem jest kanali-
zacja. Jako że to zadanie związane z ochroną 

środowiska, każdemu powinno na nim zależeć. 
Ale to niestety również najbardziej kapitałochłon-
ne zagadnienie. Mamy coraz mniej pieniędzy, 
więc trudno tu mówić o postępie. Na dodatek ze 
względu na wskaźniki, które osiąga gmina, trud-
niej nam ubiegać się dotacje z zewnątrz. Władze 
centralne uważają nas za bogatą gminę, która 
do sobie radę, a prawda jest taka, że jesteśmy też 
gminą z bardzo dużymi potrzebami.

– A inne priorytet Rady Gminy?
– Drogi i bezpieczeństwo. Z oświatą jakoś sobie 
radzimy, bo dzięki postawie radnych nasze szko-
ły są dość dobrze dofinansowane. Kilka ciągów 
już zostało wykonanych. W poprzedniej kaden-
cji była to droga na Stok Lacki, a niedawno za-
kończyliśmy inwestycję Strzała-Chodów, gdzie 
jest ścieżka rowerowa i naprawdę bardzo ład-
ne chodniki. Wkrótce czeka nas budowa drogi 
w Żelkowie, także z chodnikami i ciągiem pieszo-
rowerowym. To jednak oczywiście nie wystarczy. 
Potrzeba nam wielu nowych dróg lokalnych, bo 
wciąż jeszcze są takie miejsca w naszej gminie, 
mieszkańcy nie mogą dojechać, a jesienią brną 
w błocie. Krótko mówić, głównym problemem 
gminy są pieniądze.

– Na każdej sesji słyszę argument: „Chcieliby-
śmy, ale nie mamy z czego”.
– No tak, sam tak mówiłem niedawno do 
strażaków...

– A jakie jest największe wyzwanie tego roku 
dla Rady?
– To na pewno uchwalenie budżetu. Może być 
gorąco. Każdy radnych zechce na pewno wyne-
gocjować dla swojej miejscowości jak największy 
kawałek tortu.

– Czego więc życzyć Radzie?
– Pieniędzy dla gminy. Jeśli będą większych fun-
dusze to i Rada się dogada, chociaż oczywiście 
i bez nich udaje nam się wypracowywać wspól-
ne stanowisko.

– Dziękuję za rozmowę.

Nie wszystko
od razu

Z Grzegorzem Kocem, przewodniczącym Rady Gminy Siedlce,
rozmawia Bartosz Szumowski.

fot. Marcin Ławrysz
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Jest absolutorium
Podczas czerwcowej sesji Rada Gminy omawiała spra-
wozdanie finansowe Gminy Siedlce oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 2010. Radni zapoznali się 
z oboma dokumentami, a także opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej i wnioskiem Komisji Rewizyjnej. 
Następnie doszło do dyskusji oraz głosowania w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia Wójtowi 
Gminy Siedlce absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu za 2010 rok. Za było 10 radnych, a 4 wstrzymało 
się od głosu.

We własnej sprawie
Istniała krótko, liczyła rekordowo dużo radnych, a na 
dodatek zmieniła wiele w funkcjonowaniu całej Rady 
Gminy.
Mowa o Komisji Statutowej, którą powołano do ży-
cia 9 grudnia 2010 r. - Powstała z inicjatywy samych 
radnych, głównie tych nowo wybranych, zgłoszonej 
już na pierwszej sesji Rady - mówi jej przewodniczący 
Dariusz Stopa. Jak dodaje, nowa komisja rozpatrywa-
ła głównie ich pomysły, chociaż powodem jej powo-
łania był też fakt, że pewne zapisy obowiązującego 
dotychczas statutu stały się nieaktualne.
Czym jeszcze różniła się od pozostałych komisji Rady 
Gminy? Na pewno składem. - Powołując ją, przyjęli-
śmy zasadę, że członkami są wszyscy radni. To naj-
lepsze wyjście, bo przecież decydowali we własnej 
sprawie - wyjaśnia D. Stopa.
Zapytany o to, jak przebiegały prace Komisji Statutowej, 
odpowiada natomiast: - Nie było mowy o pośpiechu, 
bo chcieliśmy uniknąć błędów. Uważam, że nasze pra-
ce przebiegały tak jak w pozostałych komisjach Rady. 
Oczywiście pojawiały się punkty sporne, ale dyskusja 
była rzeczowa i merytoryczna. Ostatecznie doszliśmy 
do consensusu, kierując się dobrem całej gminy.

W czwartek, 30 czerwca, Rada Gminy Siedlce podjęła 
uchwałę identyczną z tą, jaką 2 dni wcześniej zatwier-
dzili radni miejscy. Obie uchwały dotyczyły przyjęcia 
porozumienia między miastem a gminą w sprawie bu-
dowy kanalizacji deszczowej na ul. Radzyńskiej (strona 
wschodnia i strona zachodnia od ul. Łukowskiej).
Dokument precyzuje, że jej projektowaniem oraz bu-
dową wraz z chodnikami, odwodnieniem i przebudo-
wą istniejącego oświetlenia zajmie się miasto. Wartość 
inwestycji określono na ponad 3,5 mln zł brutto. 
W związku z udziałem we własności gruntów magistrat 

Rada Gminy

Jak się okazuje, największe emocje wzbudził postu-
lat, by zlikwidować ograniczenia liczby członków po-
szczególnych komisji. - Z tego, co wiem, istnieją one 
we wszystkich okolicznych samorządach. Do tej pory 
komisja naszej Rady mogła liczyć tylko 7 członków. 
Autorzy tego pomysłu chcieli, by każdy radny miał 
prawo pracować w tylu komisjach, ile sam wybierze. 
Ostatecznie zaakceptowano ten postulat - podkreśla 
przewodniczący.
Co jeszcze zmieniła KS? - Na przykład kwestię prze-
wodniczących komisji stałych. Do tej pory wybierała 
ich cała Rada, a od teraz będzie to robić sama komi-
sja. Zaakceptowano też inicjatywę stworzenia nowe-
go klubu radnych, czego nie przewidywał poprzedni 
statut - dodaje D. Stopa. I komentuje: - Można powie-
dzieć, że to dość nowoczesne zmiany.
Komisja przestała istnieć z 30 czerwca, gdy zatwier-
dzono zmiany w statucie Gminy Siedlce. Czy może 
jeszcze powrócić w tej kadencji? - Wszystko zależy 
od przepisów wyższego rzędu. Mówi się na przykład 
o zmianach zasad dotyczących komisji rewizyjnych - 
odpowiada Dariusz Stopa.

pokryje 64,5% tej kwoty, a gmina 35,5. Ponieważ prace 
zostały już rozpoczęte, jako termin wykonania całości 
zadania w porozumieniu podano lata 2010-11.
Gdy Rada Gminy jednogłośnie zagłosowała za podpi-
saniem porozumienia, Wójt Gminy Siedlce Mirosław 
Bieniek powiedział: - Jestem przekonany, że w tym 
roku prace dobiegną już końca. Choćby dlatego, że już 
od 3 lat w naszym budżecie mamy na ten cel zagwa-
rantowane 1,25 mln zł. Tego typu współpraca zdała już 
wcześniej egzamin przy budowie ul. Kubusia Puchat-
ka, gdzie to my byliśmy liderem - dodał.

Dokończą budowę Radzyńskiej

Urząd Gminy

Siedziba Urzędu Gminy Siedlce to duży budynek i pokoje, których liczba prze-
raża niejednego klienta. Gdzie jest ten, w którym załatwimy interesującą nas 
sprawę? Polecamy przewodnik po Urzędzie.

To oczywiście tylko krótkie streszczenie listy spraw 
i dokumentów, którymi zajmują się pracownicy 
Urzędu. Więcej znajdą Państwo na stronie www.
gminasiedlce.pl w zakładce Urząd Gminy/ 
Struktura organizacyjna Urzędu.

OD DRzeW PO RemONt DROGi
Na początek Referat Gospodarki Przestrzennej 
i infrastruktury. Jego kierownika (pokój nr 2, tel. 
wew. 40) warto odwiedzić w sprawie wydania za-
świadczenia z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, a także wypisu lub wyrysu 
z planu zagospodarowania przestrzennego.
Pokój nr 1 (tel. wew. 41) to sprawy związane 
z gospodarką nieruchomościami i ich rozgrani-
czaniem. Ale nie tylko. Funkcjonuje tu też stano-
wisko obejmujące kwestie związane z: prawem 
wodnym, łowieckim, odpadami, a także ochroną 
środowiska, przyrody, gruntów rolnych i leśnych 
oraz zwierząt. To tu należy się zgłaszać po zezwo-
lenia na wycięcie drzew i krzewów. W tym samym 
pokoju prowadzone są także sprawy związane 
z gospodarowaniem gminnym zasobem miesz-
kań i nieruchomości.
Równie dużo spraw załatwimy w pokoju nr 4 
(tel. wew. 55 lub 56). To tu bowiem ma miejsce 
opracowywanie projektów planów wieloletnich 
realizacji inwestycji liniowych, kubaturowych 
i wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy, nadzór 
nad realizacją inwestycji określonych w rocznych 

i wieloletnich planach inwestycyjnych oraz reali-
zacja zadań inwestycyjnych wynikających z rocz-
nych planów inwestycyjnych. Tu też należy się 
pojawić w przypadku awarii oświetlenia uliczne-
go, ale i w sprawach związanych z zaopatrzeniem 
w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Pokój nr 
4 to także realizacja zadań z zakresu opłaty pla-
nistycznej, promocji Gminy i wreszcie z realizacja 
zamówień publicznych;
W pokoju nr 5 (tel. wew. 16) natomiast znają się 
na drogach. Jeden z pracujących tu panów to spe-
cjalista od ich utrzymania, a drugi - od budowy. 
Do tego ostatniego warto się zgłaszać w sprawie 
oznakowania i remontów dróg.

Nie tylKO PO zaśWiaDczeNie
Kolejny jest Referat Organizacyjno-admini-
stracyjny. Jego kierownik, czyli sekretarz Gminy, 
urzęduje w pokoju nr 10b (tel. wew. 1). Obok, 
czyli w pokoju nr 10 (tel. wew. 15) znajduje się 
sekretariat.
Kolejny ważny punkt tego Referatu to pokój nr 12 
(tel. wew. 13), gdzie załatwimy wszystkie sprawy 
związane z ewidencją ludności. Pierwsza z pra-
cujących tu urzędniczek zajmuje się: zameldo-
waniami i wymeldowaniami, spisami wyborców 
oraz udostępnieniem danych dotyczących nu-
merów pesel. Choć wydaje też dowody osobiste 
małoletnim oraz prowadzi ewidencję dowodów 
wydanych i unieważnionych, specjalistką od nich 

Poznaj swój
UrząD
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jest druga pani z pokoju nr 12. Warto ją odwiedzić 
w sprawie takiego dokumentu dla 18-latka, ale 
też osoby, której dowód zginął, został zniszczony 
albo utracił ważność.
W pokoju nr 13 (tel. wew. 47) warto się pojawić, 
gdy potrzebujemy załatwienia sprawy związanej 
z: oświatą i wychowaniem, Kartą Nauczyciela, upo-
wszechnianiem kultury i ochroną jej dóbr, biblio-
tekami czy wreszcie kulturą fizyczną i sportem.
W tym samym pokoju (tel. wew. 45) prowadzona 
jest też obsługa organizacyjna oraz kancelaryjno-
biurowa Rady Gminy i jej komisji. Podobny jest 
zakres obowiązków urzędniczki z pokoju nr 28 
(tel. wew. 18), która zajmuje się też obsługą 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i jednostek pomocniczych Gminy 
(Sołectw).
W pokoju 29 (tel. wew. 12) pracują panowie - 
niezbędny w nowoczesnym urzędzie informatyk 
oraz specjalista od spraw wojskowych i obrony 
cywilnej. Ten ostatni zajmuje się też kwestiami za-
rządzania kryzysowego.
Pokój nr 30 (tel. wew. 10) to z kolei archiwum 
Urzędu oraz prowadzenie spraw pracowniczych 
pracowników Urzędu.
Stanowisko do spraw działalności gospodarczej 
znajdziemy w siedleckim Urzędzie Gminy w po-
koju nr 31 (tel. wew. 23). Tu dokonamy zmiany 
wpisu ewidencji takiej działalności lub jego wykre-
ślenia, otrzymamy zaświadczenia o prowadzonej 
działalności, a także różnego rodzaju zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym po-
koju także możemy się starać o wpis do ewidencji 
obiektów świadczących usługi hotelarskie.

ile zaPłacić?
Czym zajmuje się Referat Podatków i Opłat, ła-
two zgadnąć. Do zadań tego referatu należą zada-
nia z zakresu wymiaru i poboru podatków i opłat 
lokalnych, umorzenia, odroczenia i rozkładanie 
na raty podatków i opłat, a także wydawanie za-
świadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolne-
go, o nie zaleganiu w opłatach z tytułu podatków 
i opłat oraz innych wydawanych na podstawie 
posiadanej ewidencji podatkowej oraz zwrot po-
datku akcyzowego. Pracowników tego referatu 
znajdziemy na II piętrze urzędu w pokojach nr 25, 
tel. wew. 21; nr 26, tel. wew. 20; nr 27, tel. wew. 
22. Kierownik referatu urzęduje w pokoju 27, tel. 

wew.17. To tu otrzymamy zaświadczenia o pro-
wadzeniu gospodarstwa rolnego, o niezaleganiu 
w opłatach z tytułu podatków i opłat oraz innych 
wydawanych na podstawie posiadanej ewidencji 
podatkowej. Tu także, co oczywiste, załatwia się 
wszystkie sprawy dotyczące podatków (tak od 
nieruchomości czy od środków transportowych, 
jak i rolnym lub leśnym) - od ulg i umorzeń, przez 
ich kontrolę i ewidencję. 

GDzie PO KaSę?
Nie mniej istotny jest Referat Planowania i Fi-
nansów. Jego kierownika znajdziemy w pokoju 
nr 21 (tel. wew. 11).
Specjalistki od księgowości budżetowej urzędują 
w pokojach nr 23 (tel. wew. 19) i pokoju nr 30 
(tel. wew. 10). Zajmują się one jednak nie tylko 
opracowywaniem projektu budżetu Gminy za-
pewnieniem jego realizacji oraz sporządzaniem 
planów, analiz i sprawozdań finansowych. W ich 
gestii leżą też bowiem sprawy związane z finan-
sami samego Urzędu: prowadzenie jego kasy 
i rachunkowości, inwentaryzacja mienia UG, ubez-
pieczenie budynku i mienia Gminy, a także wypła-
ta wynagrodzeń i innych należności pracownikom 
Urzędu oraz diet radnym i sołtysom. Na tych sta-
nowiskach ma też miejsce przyznawanie i nalicza-
nie dodatków mieszkaniowych oraz prowadzenie 
spraw z zakresu współpracy z organizacjami po-
zarządowymi i podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego.

Dostrzegalni
Jesteśmy 

Temat numeru

Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. z siedzi-
bą w Siedlcach nie byłoby bez składowiska od-
padów w Woli Suchożebrskiej, które istnieje od 
1986 r. Sama spółka powstała dopiero w roku 
1999, dzięki porozumieniu Miasta Siedlce, Gmi-
ny Suchożebry i Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych. Gmina Siedlce dołączyła do nich kilka 
miesięcy później, razem z innymi udziałowcami. 
Obecnie są nimi, oprócz wymienionych: Przed-
siębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych 
z Sokołowa Podlaskiego oraz Gminy: Suchoże-
bry, Zbuczyn, Wiśniew, Przesmyki, Trzebieszów 
i Paprotnia. Udział Gminy Siedlce w majątku 
spółki to dziś 11,44%. - Samorządy wykorzystały 
możliwość, którą dawały przemiany ustrojowe - 
komentuje Jacek Paluszkiewicz, prezes Zarządu 
ZUO. - A co zyskali udziałowcy? Na pewno prawi-
dłowe zabezpieczenie potrzeb mieszkańców re-
gionu, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. No 
i przede wszystkim oszczędność - dodaje.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. 
z o. o. w Siedlcach ma dużo dłuższą historię, bo 
sięgającą lat 30. ubiegłego wieku. Gmina Siedlce 
pojawiła się w tej historii w roku 1995. - Jako udział 
wniosła wtedy Stację Uzdatniania Wody w Uj-
rzanowie - przypomina sobie główny księgowy 
PWiK mirosław Bańkowski. Nim w marcu 2008 r. 
ostatecznie ustalił się stosunek własności w spół-
ce, Przedsiębiorstwo było właścicielem, a także 
podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację 
i konserwację strony południowej gminy. - SUW 
Ujrzanów oraz wodociągi w: Ujrzanowie, Rakow-
cu, Wołyńcach, Białkach, Grabianowie, Żelkowie, 
Iganiach i Opolu - wymienia zastępca dyrektora 
Jan Niedziółka. Jak dodaje, w roku 2008 Gmina 
przekazała natomiast SUW-y w Purzecu, Żabo-
klikach i Stoku Lackim oraz sieci w miejscowo-
ściach: Strzała, Chodów, Żytnia, Purzec, Topórek, 
Jagodnie, Golice, Żabokliki, Stok Lacki, Grubale, 
Joachimów, Pustki, Osiny, Pruszyn, Pruszynek, 

zieleń, biel i błękit to kolory Gminy Siedlce. Dlaczego?

Bo symbolizują spółki, w których ma swoje udziały.

Gdy rodzicie załatwiają sprawy w siedleckim Urzędzie Gminy, ich pociechy 
mogą skorzystać z jednego z Kącików Dziecka.
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Błogoszcz i Wólka Leśna. Jednocześnie gmina 
przyjęła na siebie zobowiązanie modernizacji 
Stacji Uzdatniania Wody w Stoku Lackim oraz 
wybudowania niektórych sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Co mogło stać za taką decyzją? 
- Myślę, że Gminie przyświecała myśl, iż na tym 
terenie powinien być jeden wspólny właściciel 
- odpowiada dyrektor Niedziółka. M. Bańkowski 
dodaje zaś, że Gmina ma prawie 26% udziałów 
w głosach na zgromadzeniu wspólników PWiK.

Kolorowa oferta
Dziś oferta siedleckiego ZUO to już nie tylko za-
rządzanie składowiskiem odpadów. Spółka zaj-
muje się także ich przetwarzaniem, odzyskiem 
i sprzedażą surowców, działalnością dotyczącą 
rekultywacji i gospodarki odpadami, a nawet 
inżynierią i związanym z nią doradztwem tech-
nicznym, badaniami i analizami technicznymi 
oraz wytwarzaniem energii. Od kilku lat znakiem 
rozpoznawczym ZUO są także charakterystycz-
ne zielone śmieciarki. - To kolor nadziei, ale też, 
ale również przyrody i ekologii - wyjaśnia Pa-
luszkiewicz. I dodaje: - Prowadzimy transport 
oraz odbiór odpadów (zarówno mieszanych, jak 
i w ramach zbiórki selektywnej) od firm oraz od-
biorców indywidualnych. Jesteśmy dostrzegalni 
jakościowo i cenowo, choć w tym zakresie obsłu-
gujemy tylko 4% rynku - podkreśla przy tym. Co 
ważne, wszystkie działania spółki obejmują na-
wet do 150 tys. mieszkańców.
Nie mniej bogatą ofertę ma PWiK. Dominu-
ją oczywiście: dostawa wody, odbiór ścieków 
i ich eksploatacja, bieżące remonty, kom-
pleksowe projektowanie i wykonywanie sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłą-
czy wodno-kanalizacyjnych, wywóz nieczystości 
płynnych ze zbiorników bezodpływowych, stud-
ni kanalizacyjnych i piaskowników czy czyszcze-
nie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej. 
Przedsiębiorstwo specjalizuje się jednak także 
we: wdrażaniu nowoczesnych technologii z za-
kresu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, 
wykonywaniu analiz wody i ścieków, płukaniu 
sieci wodociągowych metodą hydrodynamicz-
ną, dystrybucji osadu z oczyszczalni ścieków czy 
prowadzeniu rozruchów ujęć, stacji uzdatniania 
i oczyszczalni ścieków. Poza tym PWiK to prze-
glądy rurociągów kanalizacyjnych i studni kana-
lizacyjnych, piaskowników i separatorów  przy 
użyciu kamery telewizyjnej, remonty i naprawy 
pomp głębinowych, sprzętu transportowego 
i pomocniczego w robotach ziemnych, a nawet 
usługi dźwigowe. A jakie kolory mają samocho-
dy siedleckiego PWiK-u, które zobaczyć można 
choćby przy naprawach wodociągów? Oczywi-
ście te kojarzące się z wodą, czyli niebieski i bia-
ły. Co do tej długiej listy może dodać dyrektor 
Niedziółka? - Wszystkie te działania wykonujemy 
zarówno na własne potrzeby, jak i dla zlecenio-
dawców zewnętrznych, z powiatu siedleckiego, 
ale i rejonów ościennych. PWiK obsługuje mniej 
więcej 100 tys. mieszkańców. Jest dla kogo pra-
cować - ocenia.

Nieustanny proces
Obie związane z Gminą Siedlce spółki nie po-
przestają jednak na tym, co dotychczas wypra-
cowały. - Nieustanny proces inwestycyjny - mówi 
krótko Jacek Paszkiewicz. Jak wyjaśnia, trwa 

on od roku 2007 dzięki pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych. Wtedy to ZUO zakończyło budo-
wę sortowni odpadów i kompostowni w Woli 
Suchożebrskiej, dzięki czemu 3 gminy zostały 
włączone do selektywnej zbiórki. Projekt finan-
sowany był w części ze środków własnych, ale 
i z dotacji Fundacji Ekofundusz w Warszawie 
oraz pożyczki udzielonej przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. - Razem ponad 16 mln zł. 
Bardzo dużo, ale to udźwignęliśmy - stwierdza 
z satysfakcją prezes. A to nie wszystko. - Obecnie 
kończymy 2 inwestycje zmierzające ku odzysko-
wi energii, czyli przetwarzaniu biogazu na ener-
gię cieplną i elektryczną oraz wykorzystywanie 
jej na potrzeby pracy linii sortowniczej i budynku 
warsztatowo-garażowego. Przymierzamy się do 
kolejnych - deklaruje Paluszkiewicz. A żeby nie 
być gołosłownym, informuje, że niedawno NFO-
ŚiGW dofinansował siedleckiej spółce w kwocie 
1,2 mln zł inwestycje związane z odgazowanie, 
30 czerwca WFOŚiGW na 1,6 mln. Reszta - aż 3,2 
mln zł - to środki własne ZUO. Wszystko dzięki 
temu, że jego przychody w 2010 r. wyniosły 6 
mln zł, a rentowność sięga 8%. - Zarabiamy nie 
dla zysku, a po to, by inwestować i mieć nowo-
czesną gospodarkę odpadami na wysokim po-
ziomie - zaznacza Jacek Paluszkiewicz. - Od 
2007 r. naszą bazę można porównać z tą, która 
obsługuje Kraków.
Siedlecki PWiK także inwestuje, choćby w SUW 
Purzec i kanalizację w Ujrzanowie. Powodem do 
największej dumy jest jednak rozbudowa oczysz-
czalni ścieków, budowa kolektorów i moderniza-
cja systemu kanalizacyjnego na terenie miasta 
Siedlce. Umowę na realizację i dofinansowanie 
inwestycji ze środków unijnych w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktury i Środowi-
ska podpisano w grudniu 2009 r. Wartość brutto 
projektu wynosi ponad 165,6 mln zł, a maksy-
malna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej 
- 82,2 mln zł netto. Jak wyjaśnia Jan Niedziółka, 
inwestycja realizowana jest na terenie miasta, 
ale posłuży również Gminie Siedlce, zwiększając 
tempo jej rozwoju. Zakończenie tego wielkiego 
i przez to podzielonego na etapy przedsięwzię-
cia przewidziane jest na 2015 r.

Sponsorowanie mentalności
Siedleckie ZUO i PWiK są odpowiedzialne za 
zmiany na jeszcze jednej płaszczyźnie. Chodzi 
o świadomość mieszkańców naszego regionu. 
W przypadku Zakładu Utylizacji Odpadów to po-
dejście do ekologii. W roku 2008, w ramach kolej-
nych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Woli Su-
chożebrskiej stworzono terenową bazę eduka-
cyjną oraz zorganizowano program edukacji dla 
powiatu siedleckiego i sokołowskiego w zakre-
sie segregacji odpadów. - Sam byłem w jednej 
ze szkół, rozmawiając o tym, że odpady można 
wykorzystywać, a dzięki temu zyska środowisko 
i nasza kieszeń - mówi Paluszkiewicz. Tyle że na 
roku 2008 się nie skończyło. Konsekwencja cyklu 
wykładów i ścieżki edukacyjnej było kilka kon-
kursów na plakaty oraz torby ekologiczne. I coś 
jeszcze. - Prawie każdego tygodnia tę ścieżkę 
edukacyjną poznają grupy od przedszkola do 
studentów, nie tylko z naszego regionu, ale i z Te-
respola, a nawet Rosji, USA, Niemiec czy Mongo-
lii - chwali się prezes. Zdradza też, że to wszystko 
przełożyło się na zawarcie umów dotyczących 
obsługiwania: Chodowa, Strzały, Grabianowa, 
Pruszyna, Stoku Lackiego, Igań, Opola i Żaboklik. 
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Sama Gmina Siedlce chętnie włącza się w te eko-
logiczne działania. - Jest jedną z zaledwie 2 na 
terenie naszego działania, która kupuje od nas 
worki na poszczególne surowce i przekazuje soł-
tysom. To mniej więcej po 8 tys. worków wiosną 
i jesienią. Ta akcja przynosi bardzo dobre efek-
ty. Wspólnie z Gminą „sponsorujemy” porządki 
- podsumowuje z uśmiechem Jacek Paluszkie-
wicz. Tę świadomość potwierdza wzrost ilości 
odpadów segregowanych u źródła. - To 20-30% 
w skali roku. Mieszkańców przekonuje nie tylko 
coraz modniejsza ekologia, ale i niskie stawki za 
odpady segregowane. Średnie gospodarstwo 
dzięki temu może oszczędzić do 300 zł w roku, 
a to niemało. Z drugiej strony, więcej posegrego-
wanych odpadów to dla nas mniejsze nakłady, 
a więc większe zyski. A przecież ekologia kosztu-
je - reasumuje prezes.
Zmiany w mentalności zauważa także dyrek-
tor Niedziółka. Wiąże się to z faktem, że Gmina 
Siedlce jest skanalizowana już w 70%, a zwodo-
ciągowana w ponad 90%. - Wszystkie miejsco-
wości są podłączone z naszą siecią wodociągo-
wą i włączone w system kanalizacyjny miasta 
przepompowniami ścieków, ale powstaje coraz 
więcej gospodarstw czy zakładów, więc rośnie 
też potrzeba rozbudowywania infrastruktury. 
A PWiK stara się za tym nadążać - mówi. Jego 
zdaniem, skanalizowane i zwodociągowanie go-
spodarstwo na terenie gminy to już nie luksus, 
a standard. - Tak jak gaz i światło - zauważa, po 
czym dodaje: - Dziennie rozpatrujemy około 10 
wniosków o  wydanie warunków podłączenia do 
sieci. Gmina sama tez buduje sieci kanalizacyjne 
i przepompownie ścieków.

coraz mniej bolączek
Jest jeszcze jednak nad czym pracować. Tyle że 
zdaniem Paluszkiewicza, w Gminie Siedlce nie 

chodzi już o to, by świadomość ekologiczna 
mieszkańców się pojawiła, a tylko rosła. - Jest 
prawie taka jak w samym mieście. Na szczęście 
niemal już zniknęło tu obecne jeszcze w dal-
szych gminach myślenie: „Po co segregować 
papier, skoro można go spalić?”, że o plastiku 
czy oponach nie wspomnę. Podobnie z naszymi 
apelami, żeby odpady trafiły jak najszybciej do 
sortowni, bo wtedy osiąga się najlepsze efekty 
w dalszym przetwarzaniu. Terenu Gminy Siedl-
ce na szczęście ta bolączka nie dotyczy - kończy 
szef siedleckiego ZUO.
Dla PWiK natomiast bolączką bywa nielegalne 
spuszczanie nieczystości do kanalizacji, którego 
mieszkańcy wsi dopuszczają się z osobliwie po-
jętej oszczędności. Na szczęście tu Przedsiębior-
stwu z pomocą przychodzi czynnik ludzki i tech-
nika. Ten pierwszy to sąsiedzi, którym przeszka-
dza odór będący dowodem takiego procederu. 
Dodatkowym dowodem obciążającym „oszczęd-
nych” jest zaś fakt, że w wielu przepompowniach 
działa monitoring pozwalający stwierdzić, gdzie 
spuszczono w ten sposób nieczystości. Dzięki 
temu ci nieuczciwi mieszkańcy coraz częściej od-
powiadają przed policją i prokuraturą.

Fotografie: Bartosz Szumowski

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne to: zasiłek rodzinny, zasiłek 
pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Udzie-
la się ich na wniosek osoby zainteresowanej.

Na DziecKO
Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18. 
roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej 
niż do ukończenia 21. albo 24. roku życia, jeżeli 
kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej 
i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Do 
zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 
urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okre-
sie korzystania z urlopu wychowawczego, samot-
nego wychowywania dziecka, wychowywania 

dziecka w rodzinie wielo-
dzietnej, kształcenia 

i rehabilitacji 
dziecka 

niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolne-
go oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania.
Świadczenie to przysługuje, jeżeli dochód rodzi-
ny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 
zł, a gdy członkiem rodziny jest dziecko niepeł-
nosprawne - 583 zł. Do 31 października zasiłek 
rodzinny wynosi miesięcznie: 68 zł na dziecko 
do ukończenia 5. roku życia; 91 zł na dziecko 
6-18 lat i 98 zł na dziecko 19-21 lat.

W zWiązKU z NiezDOlNOścią
Kolejne świadczenie to zasiłek pielęgnacyjny 
w celu częściowego pokrycia wydatków wy-
nikających z konieczności zapewnienia opieki 
i pomocy w związku z niezdolnością do samo-
dzielnej egzystencji. Przysługuje on: niepeł-
nosprawnemu dziecku; niepełnosprawnemu 
powyżej 16. roku życia, który legitymuje się 
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
(jeżeli niepełnosprawność powstała przed 
ukończeniem 21 lat) stopniu niepełnosprawno-
ści i osobie powyżej 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 
153 zł miesięcznie bez względu na wysokość 
dochodu.

z tytUłU RezyGNacJi
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, 

ojcu albo innym osobom, na których ciąży 
obowiązek alimentacyjny, a także 

opiekunowi faktycznemu 
dziecka. Otrzymują je 
oni, jeżeli nie podejmu-
ją lub rezygnują z za-
trudnienia czy innej 

pracy zarobkowej, by 
sprawować opie-

kę nad osobą 
z orzeczeniem 

Świadczenia
z pomocą

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej należy między innymi wy-
płacanie świadczeń rodzinnych i świad-
czeń z Funduszu alimentacyjnego. 
Komu i w jakich okolicznościach?
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Podlegają mu osoby uzależnione od alkoholu, 
powodujące rozkład życia rodzinnego, demorali-
zację małoletnich albo systematycznie zakłócają-
ce spokój lub porządek publiczny. Gdy zaistnieje 
któraś z tych okoliczności, mogą być one zobo-
wiązywane przez sąd do poddania się leczeniu 
w stacjonarnym bądź niestacjonarnym zakładzie 
lecznictwa odwykowego.

Droga do leczenia
Procedurę musi rozpocząć zgłoszenie. Może je 
złożyć dowolna osoba, ale konieczne jest po-
danie swoich danych. Najczęstsze są zgłoszenia 
członków rodziny i policji, która interweniowała 
tam, gdzie istnieje problem alkoholowy. Druki 
zgłoszenia można otrzymać w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. We wnio-
sku muszą się znaleźć: dane osoby zgłaszającej 
i tego, kto ma zostać objęty leczeniem, oraz uza-
sadnienie. - Im bardziej szczegółowo opisane 
konkretne wydarzenia, tym łatwiej prowadzić 
dalsze postępowanie - radzi Beata trzcińska, 
przewodnicząca Komisji.

Zgłoszenie można złożyć do prokuratury lub 
GKRPA (wniosek składamy w sekretariacie 
Urzędu Gminy). - Jeśli wniosek trafia do nas, 
w pierwszej kolejności motywujemy do leczenia 
dobrowolnego - informuje B. Trzcińska. Kiedy 
osoba zgłoszona nie wyraża zgody, a w trakcie 
postępowania ustalimy, że zachodzą wymienio-
ne przesłanki, sprawa trafia na drogę sądową. To 
sprawia, że procedura trwa znacznie dłużej niż to 
prowadzone przez prokuraturę, gdyż może ona 
zastosować środki przymusu.
Po otrzymaniu wniosku GKRPA występuje do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Komendy Miejskiej Policji z prośbą o udzielenie 
informacji o sytuacji osób i rodzin. Następnie na 
spotkanie wezwane są: osoba zgłoszona oraz 
ten, kto ją zgłosił bądź najbliższa rodzina.
Rozmowę z osobą wezwaną prowadzi 2-osobo-
wy zespół, w skład którego zawsze wchodzi psy-
cholog i któryś z pozostałych członków Zespołu 
ds. Motywowania. Niestety bardzo często zdarza 
się, że osoby wzywane nie pojawiają się, a część 
pozostałych deklaruje chęć leczenia, ale tylko po 
to, by zyskać na czasie.
Każdy, kto zgodzi się podjąć leczenie, jest moni-
torowany w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie 
Gminy, gdzie dyżur pełni psycholog. Ustala on, 
w jakich terminach ma się zgłaszać taka osoba 
i jakie zaświadczenia z poradni ma przedstawić. 
Jeżeli natomiast zaprzecza ona problemowi, 
Zespół namawia ją do zbadania przez biegłych 
sądowych: psychiatrę i psychologa, którzy wy-
stawią opinię w przedmiocie uzależnienia. Gdy 
jest ona pozytywna, biegli wskazują sposób le-
czenia (stacjonarny lub ambulatoryjny).
Kiedy GKRPA zgromadzi całą dokumentację, 
wysyła do sądu wniosek o leczenie. Wcześniej 
jednak dochodzi do spotkania z osobą diagno-
zowaną w celu zapoznania jej z opinią. Jeśli nie 

Dojrzeć do decyzjio niepełnosprawności, która wymaga stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby albo 
stałego współudziału opiekuna dziecka w proce-
sie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne może otrzymywać 
ktoś, na kim brak obowiązek alimentacyjny, ale 
niebędący osobą spokrewnioną w pierwszym 
stopniu. Warunek to brak takiej osoby niemoż-
ność sprawowania przez nią opieki.
To świadczenie wynosi 520 zł miesięcznie, nieza-
leżnie od dochodu rodziny

zamiaSt alimeNtóW
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego otrzy-
muje dziecko, które ma zasądzone alimenty od 
rodzica, jeżeli ich egzekucja jest bezskuteczna. 

zBliża Się NOWy OKReS zaSiłKOWy
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2011/2012 
będą przyjmowane od 1 września do 30 listopada. Jeśli osoba ubiegająca się o 
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za listopad następuje do 30 listopada.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy 
okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia do 31 października. Jeśli 
osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 
świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za październik następuje do 31 października.

Wnioski będą dostępne i przyjmowane w siedzibie Ośrodka (pokój nr 3) przy ul. 
asłanowicza 10 w godz. od 8 do 16.

Uwaga! Począwszy od 1 stycznia 2012 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
się dziecka lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługują 
po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez 
położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później 
niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Świadczenia te przysługują na dziecko do 18 lat, 
a jeśli uczy się w ono szkole lub szkole wyższej - 
do 2. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic 
nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia 
przysługują bez względu na wiek.
Świadczenia z FA wypłaca się, gdy dochód rodzi-
ny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwo-
ty 725 zł. Do 30 września 2011 r. brany jest pod 
uwagę dochód netto uzyskany przez członków 
rodziny w 2009 r.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy-
sługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimen-
tów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na 
każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

GKRPA

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych 
należy między innymi podejmowanie czynności zmierzających do za-
stosowania obowiązku poddania się leczeniu.

gminny ośrodek Pomocy społecznej w siedlcach
ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

tel. 25 63 309 64, tel./ fax 25 63 317 90,
www.gops.gminasiedlce.pl, e-mail: gops@gminasiedlce.pl
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zgodzi się ona na dobrowolne leczenie, pomija 
się drogę sądową. - Gdy osoba nie zgłasza się 
na wezwanie, wzywamy ją jeszcze raz, zbieramy 
dokumentację z policji i Ośrodka. Jeśli da ona 
przesłanki do leczenia, to nawet bez opinii wysy-
łamy wniosek do sądu, zaznaczając w nim, że nie 
mieliśmy możliwości przeprowadzenia badania 
- podkreśla szefowa siedleckiej GKRPA. Następ-
nie sąd uruchamia środki przymusu i informuje 
Komisję o terminach rozpraw.
Orzeczenie wydane przez sąd ma klauzulę wy-
konalności 2 lata. W tym terminie musi być wy-
znaczona placówka, w której dana osoba ma się 
leczyć. Po jego upływie klauzula wygasa.

Nie są same
Tyle teoria. A praktyka? W 2010 r. siedlecka GKR-
PA prowadziła postępowanie wobec 12 osób, 
z czego do sądu skierowano 6 wniosków o wsz-
częcie takiego postępowania, a 7 razy wystąpio-
no o opinię biegłych sądowych. Tylko w 1 z nich 
była ona negatywna i odstąpiono od dalszego 
postępowania. Spośród osób do nas zgłoszo-
nych 1 podjęła leczenie dobrowolnie w wyniku 
motywowania.
- Dojrzewanie rodzin osób uzależnionych do 
takiej decyzji trwa latami - komentuje te dane 
Beata trzcińska. - Po pierwsze dlatego, że samo 

uzależnienie to długi proces, złożony z kilku bar-
dzo płynnych faz. Po drugie, gehenna rodziny 
przejawia się też tym, że pojawia się tzw. współ-
uzależnienie, czyli przejęcie obowiązków alkoho-
lika. Z czasem to powszednieje do tego stopnia, 
że wydaje się osobie współuzależnionej normal-
ne. Na dodatek często żony ukrywają w środo-
wisku fakt, że mężowie piją. Wnioski w sprawie 
leczenia składane są dopiero wtedy, gdy dojdzie 
do sytuacji krytycznej: aktu przemocy, rozbicia 
samochodu czy poważnych długów. Bardzo czę-
sto jest to też krzywda dzieci, która sprawia, że 
matki nie są w stanie już znosić takiej sytuacji.
- Chcemy, by rodziny uzależnionych wiedziały, że 
nie są same. Trzeba się jednak uzbroić w cierpli-
wość, bo postępowanie trwa długo, a od decy-
zji sądu do leczenia może minąć wiele miesięcy 
- podkreśla przewodnicząca Gminnej Komisji. 
Samo leczenie w ośrodku stacjonarnym to 6-7 
tygodni, ale efekty przynosi dopiero kontynu-
owanie go w miejscu zamieszkania. W Siedl-
cach jest to Poradnia Leczenia Uzależnień od 
Alkoholu przy ul. Czerwonego Krzyża, Siedlecki 
Oddział Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin 
i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” 
przy ul. Kilińskiego. Nieoceniona jest też rola 
mityngów Anonimowych Alkoholików i osób 
współuzależnionych.

W Urzędzie Gminy Siedlce, w sali nr 15 (I piętro) działa Punkt Konsultacyjny, dla miesz-
kańców gminy, w którym pomoc prawną i psychologiczną mogą uzyskać osoby 
uzależnione i członkowie ich rodzin: 
w każdy wtorek w godzinach 11 00 – 14 00 dyżur pełni psycholog
w każdy poniedziałek w godzinach 14 00 – 15 00 dyżur pełni prawnik
Po porady mogą zgłaszać się rodziny lub osoby między innymi z problemami:
- wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą
- uzależnień i współuzależnień
- przemocy fizycznej i psychicznej
- natury emocjonalnej
- natury prawnej.
Zapisy do psychologa przyjmowane są codziennie w godzinach 8 -16 w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Asłanowicza 10, bądź telefonicznie - 
25 633 09 64. Pomoc prawna udzielana jest bez wcześniejszych zapisów.

PORaDy UDzielaNe Są BezPłatNie

Oświata

Jak podsumował rok 2010 Gminny zespół ekonomiczno-administracyjnego 
Szkół w Siedlcach?
Plan wydatków na 2010 r. dla GZEAS w Siedlcach oraz 2 Zespołów Oświatowo- Wychowawczych 
i 5 Zespołów Oświatowych Gminy Siedlce wynosił 15.465.072 zł. Realizacja zamknęła się w kwocie 
15.444.724,16 zł, co oznacza, że wykonano 99,87% planu.
Na wykonanie remontów wydano 181.938,68 zł, a więc 100,00% planowanych środków. Oddziały 
Przedszkolne w szkołach podstawowych na wydatki bieżące wydały 619.785,52 zł, czyli 99,99% za-
planowanych środków. Stołówki szkolne wydały 1.013.569,73 zł.
Pozostałe zadania w zakresie oświaty zostały wykonane w 97,91% (187.167,18 zł). Należy do nich 
m.in. realizacja projektu Świetlica Socjoterapeutyczna „Radość Tworzenia” w Żelkowie-Kolonii w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (117.880,18 zł - 97,17% planu). 
Świetlice szkolne na pozostałe wydatki bieżące wydały 99,99% środków przeznaczonych na ten cel 
(35.194,08 zł).
Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono 172.662,00 zł (98,14% planu). W kwocie tej 
znalazły się: wyprawki szkolne (26.540,00 zł), zasiłek szkolny (800,00 zł) oraz stypendia szkolne 
(145.322,00 zł).

22 czerwca we wszystkich zespołach oświatowych Gminy 
Siedlce odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego 
2010/11. Dyrektorzy zespołów podziękowali uczniom, rodzi-
com, nauczycielom i pracownikom szkół za ich całoroczną 
pracę.
Tego dnia też pożegnano najstarszych uczniów klas III gim-
nazjum. W częściach oficjalnych nalepsi uczniowie otrzymali 

nagrody za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnię-
cia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Wójt Gminy Siedlce, p. Mirosław Bieniek 
uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego 

w Zespole Oświatowym w Pruszynie .
Całej społeczności szkolnej życzymy wesołych, słonecz-
nych i bezpiecznych wakacji,  miłego wypoczynku  
i uśmiechu na co dzień, oraz szczęśliwego powrotu do 
szkoły. Wakacje to czas odpoczynku od książek, zeszy-
tów, szkoły, porannego wstawania. Wielu z Was będzie 
miało możliwość poznawania najpiękniejszych zakąt-
ków naszej ojczyzny. Wędrówki szlakami górskimi, je-
ziora, morze – pozostaną na zawsze najpiękniejszymi 
wakacyjnymi wspomnieniami młodości. Wielu z Was 
jednak pozostanie w domu, ale i w najbliższej sercu oko-
licy można odkryć wiele ciekawych miejsc, do których chętnie w przyszłości 
się powraca. Życzymy wszystkim, by nadchodzące wakacje były spokojne 

i pełne niezapomnianych wrażeń.

Plan wykonany

zakończenie roku szkolnego 2010/11

Zakończenie roku szkolnego w ZO w Pruszynie

Zakończenie roku szkolnego
w ZO-W w Białkach

Zakończenie roku szkolnego
w ZO-W w Białkach
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goK zaprasza
Co Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą 
w Chodowie przygotował na lato 2011?

1 lipca - 31 sierpnia
„Wakacje z GOK-iem”- świetlice i boiska wiejskie na te-
renie Gminy Siedlce 24 kwietnia
10 lipca – Festyn sportowo-rekreacyjny w Żaboklikach
11-12 lipca – Biwak dla młodzieży w GOK-u
17 lipca - Festyn sportowo-rekreacyjny w Białkach
24 lipca - Festyn sportowo-rekreacyjny w Golicach
31 lipca - Festyn rodzinny w Stoku Lackim

zajęcia stałe - www.gok.gminasiedlce.pl

Biblioteka Publiczna w Stoku lackim 
11-28 lipca - Wakacje z biblioteką
12 lipca - Podchody, konkursy literackie
13 lipca - konkurs literacki
18-29 lipca - „Akcja lato na wsi 2011” 
„Grupa zabawowa”- dla dzieci przedszkolnych. 
W okresie wakacyjnym przy bibliotece będą prowa-
dzone zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Kultura Bezpieczeństwo

Nim odpowiemy sobie na to pytanie, warto przy-
pomnieć, że ta odpowiedzialność ma charakter 
prawny. Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na 
właścicieli psów obowiązek zapewnienia im hu-
manitarnych warunków praktycznie od urodze-
nia. Uściśla je Ustawa o ochronie zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych. Dowiemy się z niej, 
że psy, które osiągną 3 miesiące życia, muszą być 
poddane kontroli i szczepieniu. Opierając się na 
tych i innych przepisach, Gmina stworzyła „Regu-
laminu utrzymania czystości i porządku”, który w 
2007 r. dotarł do każdego gospodarstwa na tym 
terenie, a ponadto jest dostępny na stronie www.
gminasiedlce.pl. „Psie” przepisy nakładają też na 
właściciela obowiązek wyposażenia pupila w ob-
rożę oraz (w przypadku ras uznawanych za agre-
sywne) kaganiec, a poza tym nadzoru nad nim. 
Wynika z niego zakaz wprowadzania zwierząt na 
tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, 

plaż i kąpielisk, a także dopusz-
czania do zakłócania przez nie 
ciszy i spokoju. Nadzór nad 
psem obowiązuje właścicie-
la nawet na własnej posesji. 
Powinna ona być ogrodzona 
w sposób uniemożliwiający 
jej opuszczenie przez zwierzę 
oraz oznakowana tabliczką ze 
stosownym ostrzeżeniem.
I tu smutna odpowiedź na 

pytanie ze wstępu. - Mamy problem z psami, 
zwłaszcza z bezpańskimi - mówi agata tymosiak 
z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruk-
tury Urzędu Gminy Siedlce. - A właściwie takimi, 
które są bezpańskie w świetle prawa, bo nie zosta-
ły zarejestrowane i zaszczepione, więc oficjalnie 

nie posiadają właściciela. Chodzi o to, że często 
są niebezpieczne i stanowią zagrożenie dla ludzi, 
przede wszystkim dzieci.
Gmina jednak nie jest tu bezradna. W 2007 r. Rada 
Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im dal-
szej opieki. Na jej podstawie Urząd podpisał umo-
wę z firmą dokonującą odławiania po zgłoszeniach 
mieszkańców. - Od początku tego roku zleciliśmy 
jej już 30 jednorazowych interwencji - informuje 
A. Tymosiak. - Około 2/3 dotyczyło agresywnych 
psów wałęsających się na terenie Gminy. Pozo-
stałe przypadki były wynikiem porzucenia szcze-
niaków na obrzeżach Siedlec, głównie w Białkach 
czy Żaboklikach. Odłowione w ten sposób psy są 
oddawane są do schronisk lub przekazywane do 
adopcji.
Jest też sposób na właścicieli uchylających się od-
powiedzialności za swoje psy. Policja ma prawo 
ukarać gospodarza, który nie dopełnił obowiąz-
ków określonych w przepisach o ochro-
nie zwierząt i ich chorobach oraz 
w regulaminie utrzymania czy-
stości. - Kodeks Wykroczeń 
przewiduje w takim przy-
padku sankcje karne do 
250 zł. Karze podlega także 
każdy, kto posiada psa nie-
bezpiecznej rasy bez zezwo-
lenia z Urzędu - przestrzega 
agata tymosiak. - Myślę, 
że dla statystycznego miesz-
kańca Gminy to argument, 
który skłoni do przemyślenia 
swojej odpowiedzialności za 
zwierzę - dodaje.

Dbaj o psa
        albo... płać

Posiadanie psa to nie tylko przyjemność. to także duża odpowiedzialność. 
czy mieszkańcy Gminy Siedlce o niej pamiętają?

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w chodowie podsumował rok 2010

Obecnie skład Ośrodka wchodzą: Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim wraz z 4 filiami oraz punktem bibliotecz-
nym, 9 świetlic wiejskich oraz 4 remizo-świetlice. Przy GOK-u działa: 6 zespołów tanecznych, 2 muzyczne, 1 teatral-
ny i 1 teatralno-wokalny, a także Studio Piosenki oraz sekcje - języka angielskiego, zajęć plastycznych i aerobiku.
W ramach działalności kulturalnej Gminny Ośrodek Kultury zorganizował w 2010 r. kilkadziesiąt imprez. W styczniu 
i lutym dominowały choinki dla dzieci, ale nie zabrakło też balu karnawałowego dla dorosłych czy rozstrzygnięć 
konkursów w ramach VIII Turnieju Zespołów Oświatowych Gminy Siedlce. W marcu GOK zorganizował m.in. wieczór 
poetycki Marii Woźniak i Adama Końcy oraz wybrał „Najpiękniejsza Palmę Wielkanocną”. Kwiecień to uroczystość 
z okazji 179. rocznicy Bitwy pod Iganiami czy choćby XIX Przegląd Dorobku Artystycznego. W maju 2010 r. Ośrodek 
świętował otwarcie filii bibliotecznej w Nowym Opolu i współorganizował finał XV Festiwalu Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych „Srebrna Maska”. Czerwiec zdominowały imprezy z okazji ćwierćwiecza GOK-u, a także podsumo-
wanie VIII Turnieju Zespołów Oświatowych Gminy Siedlce. W wakacje placówka fundowała mieszkańcom festyny 
oraz Dożynki Gminne 2010. We wrześniu Ośrodek odpowiadał za „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Na październik 
przypadła kolejna miła dla GOK-u rocznica - 50-lecie Biblioteki Publicznej. Koniec roku był zaś gwiazdkowy.
Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim zakończyła rok 2010, mając 1291 czytelników. Odwiedzili oni placówki w Biał-
kach, Nowym Opolu, Wołyńcach, Pruszynie i Stoku Lackim 7399 razy. Liczba wypożyczeń wyniosła 23627 wolumi-
nów. Czytelnię odwiedziło 3498 osób, którym udostępniono na miejscu 844 książek i 558 czasopism. W roku 2010 
księgozbiór wzbogacił się o 1439 woluminów.
BP pozyskała sprzęt o łącznej wartości 9581,63 zł. Do wszystkich bibliotek trafiły aparaty cyfrowe, a filie w Nowym 
Opolu oraz Wołyńcach otrzymały z Programu Rozwoju Bibliotek po 1 zestawie komputerowym oraz drukarce wie-
lofunkcyjnej. Pod koniec roku zakupiono 2 komputery do filii w Nowym Opolu. Biblioteka przystąpiła do Programu 
„Biblioteki z Internetem TP”. W jego ramach otrzymała dotację 4251,60 zł na pokrycie kosztów utrzymania internetu 
oraz zakup oprogramowania edukacyjnego.

Filia biblioteczna w Nowym Opolu 
27 lipca - Malujemy witraże
28 lipca - Głośne czytanie książki G. Kasdepke  „Tyl-
ko bez całowania! czyli jak sobie radzić z niektórymi 
emocjami”. 

Filia biblioteczna w Pruszynie
20 lipca  - Wakacyjne zajęcia biblioteczne pt „Bajko-
wy pociąg” 
21 lipca - Rysunek w plenerze pt „Moje marzenia wa-
kacyjne”
23 lipca - Warsztaty rozrywkowe, gry i zabawy rucho-
we na łonie natury
27 lipca - Konkurs pięknego czytania dla uczniów kl.  
II i III szkoły podstawowej pt. „Czytaj z radością, słu-
chaj z przyjemnością”
28 lipca - Wycieczka rowerowa
30 lipca - Piknik przy ognisku

Filia biblioteczna w Wołyńcach
9 lipca  - ‘’Pamiętajmy o Czesławie Miloszu”-  lekcja 
biblioteczna  z okazji 100 rocznicy jego urodzin ,czy-
tanie głośne wierszy i prozy tego autora

Szczegóły i plan na miesiąc sierpień na stronie:
www.gok.gminasiedlce.pl
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Mirosław Bieniek
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 e-mail: wojt@gminasiedlce.pl

Sekretarz Gminy
Ewa Kadłubowska-Warecka
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e-mail: g.laszuk@gminasiedlce.pl

Referat Organizacyjno-administracyjny
 I i II piętro, p. 10, 12, 13, 29, 30, 31
Kierownik: Ewa Kadłubowska-Warecka
p. 10b, tel. wew. 24, 
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