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XXII Sesja Rady Miejskiej
Sesję w dniu 29 grudnia otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej
Chemperek następnie radni przyjęli porządek obrad zgodnie, z którym odbywało się posiedzenie.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłaszano.
3. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od
czasu ostatniej sesji.
Burmistrz Ryszard Góra omówił m.in.
- przedłużenie terminu realizacji budowy
boiska Orlik.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik Justyna Pasierkiewicz przedstawiła radnym prognozę finansową na lata
2012 – 2025. Na rok 2025 przewidywane jest zakończenie spłaty zaciągniętych
przez Gminę kredytów i wyemitowanych
obligacji. Zadłużenie Gminy Bełżyce na
koniec 2012 roku będzie wynosić 38,95%
dochodów budżetu gminy. Maksymalny
dopuszczalny limit zadłużenia wynosi
60%.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wieloletnią prognozę finansową.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy
Bełżyce.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bełżyce na 2012 rok.
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw Socjalnych
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Mienia Komunalnego i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowała
projekt budżetu.
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
Komisja Statutowo – Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
Komisja Mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Fi-

nansów pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu z uwagami, które Burmistrz Bełżyc zaakceptował i umieścił w projekcie
budżetu.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na
2012 rok.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła
uchwałę budżetową.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zatwierdzenie projektu „Wsparcie edukacyjne rodziców i dziadków
z gminy Bełżyce” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich – konkurs nr 6/
POKL/9.5/2012.
KOZKKFSiSS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia na koncie ZGKiM w Bełżycach
nadwyżki środków obrotowych.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu
wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2011.
Rada Miejska podjeła uchwałę.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Miejskiej oraz planów
pracy Stałych Komisji Rady na rok 2012.
Punkt obrad przeniesiony na kolejną sesję.
10.Podsumowanie pracy Rady Miejskiej

i stałych Komisji Rady Miejskiej od początku kadencji do końca 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił sprawozdanie z prac Rady Miejskiej.
Przewodnicząca KOZKKFSiSS Grażyna
Madej złożyła sprawozdanie z prac komisji.
Przewodniczący KZPMKiPP Marek
Łuczkowski złożył sprawozdanie z prac
komisji.
Przewodniczący KRGŻiOŚ Andrzej Bednarczyk złożył sprawozdanie z prac komisji.
Przewodnicząca KS-R Anna Dąbrowska
złożyła sprawozdanie z prac komisji.
Przewodniczący KM Wiesław Góra złożył sprawozdanie z prac komisji.
Przewodniczący KR Mariusz Dudkowski

  
Przewodnicząca KRGiF Danuta Golik
złożyła sprawozdanie z prac komisji.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12.Wolne wnioski.
- Ogłoszono przetarg na wycinkę drzew
pod budowę mostu przy drodze 747
- Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chemperek odczytał protest pracowników Zakładu Energetycznego
w Kraśniku przeciwko likwidacji zakładu. Rada Miejska w Bełżycach przyjęła
stanowisko o poparciu pracowników .
- Radni poparli protest przeciwko likwidacji Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.
13.Zamknięcie sesji.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Bełżyc działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bełżycach
ul. Lubelska 3 umieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Bełżyce przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.
1.Działka Nr 592/6 o pow. 0,0970 ha, położona w Bełżycach przy
ul. Przemysłowej. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.
Bełżyce, 19 stycznia 2012 r.

BURMISTRZ
inż. Ryszard Góra
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Inwestycje miejskie 2012
Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2012 roku
Lp.
Dział
Rozdział
Treść zadania

1
2
1
600
Razem rozdział 60004
2
600
Razem rozdział 60014
3
600
4
600
5
600
6
600
7
600
8
600
9
600
10
600
11
600
12
600
13
600
14
600
15
600
16
600
17
600
18
600

3
60004

4
Wykonaie zatoki i wiaty przystankowej przy ul. Kazimierskiej

60014

Przebudowa drogi Bełżyce - Strzeszkowice

19
600
Razem rozdział 60016
Razem dział 600
20
700
Razem dział 700
21
720
Razem dział 720
22
754
Razem dział 754
23
801
Razem dział 801
24
900

60016

25
26
27
28
29

900
900
900
900
900

30
900
Razem rozdział 90001
31
900
Razem rozdział 90002
32
900
33
900
34
900
35
900
36
900
Razem rozdział 90015
Razem dział 900
OGÓŁEM

60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016

Budowa ulicy Wojska Polskiego
Budowa ulicy Wzgórze (dokończenie dokumentacji)
Przebudowa drogi Zagórze II - Zagórze III
Przebudowa drogi w Płowiznach
Przebudowa drogi Wierzchowiska - Zalesie
Przebudowa drogi Kierz - Kukawka
Przebudowa drogi w Malinowszczyźnie
Przebudowa drogi w Matczynie
Przebudowa drogi w Kolonii Chmielnik
Przebudowa drogi w miejscowości Chmielnik
Przebudowa drogi w Babinie (most)
Przebudowa ul. Bednarskiej
Przebudowa ul. Krętej
Przebudowa ul. Milenijnej
Przebudowa ul. Ogrodowej
Przebudowa drogi Bczcej ul. Bychwask z osiedlem mieszkaniowym „Rozwój” (droga obok kiosku P. KocyBaka)
Przebudowa ul. Zamkowej

Rok rozpoczęcia inwestycji
Rok zakończenia
5
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2012
2012
2012
2012
2012
2012

40 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

2012

650 000,00
8 030 000,00
546 581,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2012

72095

Projekt informatyczny „Wrota Lubelszczyzny”

2012

75412

Wydatki inwestycyjne OSP

2012

80104

Termomodernizacja SPP

2012

90001
90001
90001
90001
90001
90001
90002

90015
90015
90015
90015
90015

Poprawa i uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w dolinie rzeki
Krężniczanki
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Przebudowa przepustów przy drodze w Zalesiu
Budowa wodociągu we Wronowie( dokumantacja)
Budowa wodociągu na ul. Przemysłowej ( opracowanie dokumentacji)
Budowa wodociągu łączącego Matczyn i Zosin ( opracowanie dokumentacji)
Budowa kanalizacji sanitarnej Kazimierska - Żeromskiego
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów (wkład gminy w realizację
inwestycji
Budowa oświetlenia w Rynku (przy pomniku MB Partyzanckiej)
Budowa oswietlenia drogowego w miejscowości Podole - Majdan
Budowa oświetlenia ul. Rynek - Zielona
Budowa oświetlenia drogowego w m. Zosin
Budowa oświetlenia drogowego w m. Babin
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20000,00
20000,00
404 723,00
404 723,00
110 000,00
20 000,00
50 000,00
70 000,00
90 000,00
770 000,00
70 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
10 000,00
20 000,00
30 000,00
190 000,00
1 750 000,00
2 174 723,00
20 000,00
20 000,00
5 334,00
5 334,00
50 000,00
50 000,00
40 000,00
40 000,00
7 300 000,00

70005

90001

Wysokość wydatków
(zł) w 2012 roku

2012

2012
2012
2012
2012
2012

546 581,00
25 000,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00
85 000,00
8 661 581,00
10 951 638,00
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Rozmowa z Burmistrzem Bełżyc Ryszardem Górą
- Jak wygląda sytuacja
z boiskiem Orlik, które
nie zostało ukończone
w terminie?

Zakończył się rok budżetowy 2011, Rada
Miejska uchwaliła budżet na kolejny rok.
Podsumujmy zatem poprzedni. Co udało się zrobić, a na co zabrakło funduszy
bądź pojawiły się trudności.
- Jakie inwestycje realizowaliśmy w poprzednim roku budżetowym i jakie realizujemy nadal?
- Przypomnę, że pewne inwestycje realizujemy od 2008 roku. Mamy wysoki
wskaźnik pozyskiwania środków unijnych zarówno na inwestycje drogowe jak
i inne. Mam na myśli największą w Bełżycach inwestycję wartą 11 mln zł. czyli wodociąg i kanalizację Wzgórze - Krężnica z
czego 6 milionów to dotacja unijna. Jej zakończenie jest planowane z końcem 2012
roku. Nasza gmina realizuje również projekt szkoleniowy dla dzieci przedszkolnych pod nazwą „Malucholandia”, który
jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Wartość projektu
wynosi 775 tys. W ramach realizacji tego
zadania powstały 4 punkty przedszkolne:
w Matczynie w siedzibie Szkoły Podstawowej (1 grupa przedszkolna), w Babinie
w siedzibie Szkoły Podstawowej (1 grupa
przedszkolna), w Krzu w siedzibie Szkoły
Podstawowej (1 grupa przedszkolna) i w
Bełżycach w siedzibie Zespołu Szkół Nr
2 (2 grupy przedszkolne). Poza tym Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek pozwolił nam
zrealizować w 2011 roku odcinek drogi
Wierzchowiska Dolne – Skrzyniec. Na
ten rok zaplanowaliśmy z kolei przebudowę drogi Kierz – Kukawki. Poza wymienionymi programami korzystamy ze
środków Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych także na inwestycje drogowe.

- Sprecyzuję może, że
boiska są już gotowe,
natomiast
kompleks
szatniowy niestety nie.
Całość miała zostać
ukończona w listopadzie
2011r. jednak ze względu na nierzetelnego wykonawcę, wyłonionego
zgodnie z procedurami
w przetargu, szatnia nadal nie powstała. W związku z tym musieliśmy starać
się w Ministerstwie Sportu i Turystyki (
skąd otrzymaliśmy dotację ) o przedłużenie terminu ukończenia robót. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma
naliczane kary umowne i trzymamy rękę
na pulsie by tym razem prace zostały zakończone do maja br. bo taki termin ostatecznie ustaliliśmy.

wał nas niecałe 100 tys. zł. W ubiegłym
roku nie udało nam się jednak zrealizować ulic: Milenijnej, Krętej i Bednarskiej,
gdzie pojawiły się problemy już na etapie
projektowania; chodzi głównie o ingerencję prywatnych właścicieli w pas drogowy. Bednarska została przeniesiona do
realizacji na ten rok, a jej projekt będzie
wykonany z tzw. specustawy. Z tej samej
ustawy dostaliśmy pozwolenie na budowę ulicy Wojska Polskiego. W budżecie
mamy zarezerwowane na ten rok środki
przeznaczone na odszkodowania za wykup gruntów pod drogę. Ponieważ budowa samej drogi będzie wielomilionową inwestycją, musimy na nią pozyskać
ewentualnie fundusze zewnętrzne.
- Ile wynosi nasz tegoroczny budżet?
- Planowane dochody budżetu gminy są
na kwotę 37 527 951,68zł, z tego dochody
bieżące w kwocie 29 991 751,68zł i dochody majątkowe w kwocie 7 536 200zł.
Łączna kwota planowanych wydatków
budżetu gminy to 40 734 307,77zł, z tego
wydatki bieżące 29 782 669,77zł i wydatki
majątkowe w kwocie 10 951 638 zł.

- Wróćmy do funduszy unijnych
- Oczywiście nie zapominajmy, że zawsze
musimy na każdą inwestycję posiadać
wkład własny, co wiąże się z dochodami
w budżecie oraz ewentualnie zaciąganymi kredytami bądź emisją obligacji. Musimy zatem skrupulatnie planować nasze
wydatki budżetowe nie tylko na rok, ale
długoterminowo. Obecnie zaciągnięte
kredyty gmina zakończy spłacać w 2025
roku. Mówiąc obrazowo: jeśli finansowalibyśmy sami inwestycję wodno-kanalizacyjną nie stać byłoby nas na jakąkolwiek
inną, a dzięki pozyskiwanym dotacjom
prowadzimy kilka różnych inwestycji.
Wspomnę jeszcze, że nasze dochody
gminne są bardzo nieduże na tle pozostałych gmin województwa i w związku
z tym musimy posiłkować się sprzedażą
majątku gminy.
- Jakie zadania zakończono 2011 roku?
- Przebudowa ulicy Fabrycznej, Gminnej,
Ewangelickiej, Spółdzielczej i Zamkowej
została zaplanowana i wykonana zgodnie z planem. W ubiegłym roku współfinansowaliśmy budowę drogi Bełżyce
– Strzeszkowice oraz Bełżyce – Miłocin.
Chodnik w Krężnicy Okrągłej koszto-

- Do jakiej wysokości sięga zadłużenie
gminnej kasy?
- Kwota planowanego deficytu budżetu gminy została określona na
3 206 356,09zł. Planowane zadłużenie na
koniec 2012 roku to 38,95% dochodów
budżetu gminy. Ustawa mówi, że może
sięgać ono 60%, zatem nasze finanse są
na bezpiecznym poziomie. Poza tym dostaliśmy na ten temat pozytywna opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej jak
również jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową.
- Najważniejsze inwestycje zaplanowane w tegorocznym budżecie, dotyczące
naszej gminy, które współfinansujemy
z innymi jednostkami.
- Zaplanowaliśmy na ten rok budowę
sieci wodno – kanalizacyjnej, tym razem
na ulicy Kazimierskiej i Żeromskiego. Z
dużych inwestycji tegorocznych chciałbym wymienić budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W tej chwili
rozstrzygnięty jest już przetarg i wyłoniona firma, która w systemie dwuletnim
będzie realizować inwestycję począwszy
od projektu, następnie uzyskania pozwo-
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lenia na budowę do wybudowania Zakładu. Oczywiście inwestorem jest piętnaście gmin w tym Bełżyce, zrzeszonych
w Celowym Związku Gmin PROEKOB,
wartość całego zadania współfinansowanego przez Unię Europejską to 38 mln zł.
Z inwestycjami tegorocznymi wiąże się
budowa drogi wojewódzkiej 747 Lublin –
Matczyn – Bełżyce - Chodel do mostu w
Kamieniu i dalej w kierunku Warszawy.
Mam informację, że jest już pozwolenie
na budowę odcinka Bełżyce – Chodel.
- Jak zostanie rozwiązany problem przystanku autobusowego w Bełżycach?
- Obecnie sprawa terenu, gdzie mieścił
się przystanek PKS-u jest ciągle w sądzie,
i na chwilę obecną nie znamy jeszcze
prawnego właściciela. Mimo to, chcemy
wykonać wiatę przystankową przy ul.
Kazimierskiej, w miejscu, gdzie podróżni obecnie oczekują na busy, dlatego jeśli
otrzymamy zgodę właścicieli terenu zamierzamy postawić zadaszenie. Będzie to
rozwiązanie tymczasowe, ale na ten moment jest ono konieczne.
- Czy targ miejski pozostanie w centrum miasta?
- Rozbiórka jednego z baraków umożliwiła wygospodarowanie terenu pod targowisko miejskie. Wstępnie jest ono upo-

rządkowane i po zakończeniu wszystkich
prac, tam będzie odbywał się we wtorki
i piątki miejski handel. Na potrzeby zagospodarowania tegoż placu przeznaczyliśmy środki w tegorocznym budżecie.
Widać też już zmiany jakie zaszły na poprzednim targu, a mianowicie na ulicy
Zamkowej, Ewangelickiej i Spółdzielczej.
W dni targowe ulice te są przejezdne, ponieważ handlujący mogą zajmować jedynie miejsca do tego przeznaczone.
- Jakie jeszcze nowości zapisano w budżecie na 2012 rok?
Zmianą formalną w tegorocznym budżecie jest sporządzenie w formie załącznika
do uchwały budżetowej funduszu sołeckiego. Zawiera on podział na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług
remontowych. By usprawnić prace sołtysów rozdaliśmy wszystkim 24 sołtysom
„Poradnik radnego i sołtysa”, który pomoże dysponować funduszem jak i poruszać się w ramach nadanych uprawnień. Podwyższyliśmy także nieznacznie
stawki podatkowe. Nie są one jeszcze
urealnione, nie mniej jednak od wielu lat
stały na tym samym poziomie, bądź były
obniżane, co umniejszało dochody gminnej kasy.

- Z częścią radnych już współpracowałem. W obecnym składzie Rada Miejska
funkcjonuje od ponad roku. Czternastu
radnych przeszło w wyborach z mojego
komitetu wyborczego, jeden z opozycji. Współpracujemy jednak ze sobą na
równych zasadach zgodnie z demokratycznymi regułami. Nie jesteśmy jednomyślni we wszystkim, ale swoje stanowisko uzgadniamy podczas obrad komisji,
gdzie często prowadziliśmy dość ożywione dyskusje do późnych godzin popołudniowych. Taka sytuacja miała miejsce
choćby podczas ustalania projektu budżetu. Przyjąłem propozycje zgłaszane
przez radnych i umieściłem je w projekcie uchwały budżetowej, którą następnie
radni podjęli podczas grudniowej sesji.
Właśnie tak sobie wyobrażałem konstruktywną współpracę, która przynosi
efekty w postaci uzgodnienia wspólnego
stanowiska, po merytorycznej dyskusji.
No i najważniejsze, że udaje się nam wypracować to wspólne stanowisko.

- Dziękuję za rozmowę.
Z Burmistrzem Bełżyc Ryszardem Górą
rozmawiała Agnieszka Winiarska,
foto: Agnieszka Winiarska

- Jak się układa się Panu współpraca
z Radą Miejską?

XXIII Sesja Rady Miejskiej
Sesję w dniu 25 stycznia otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej
Chemperek, następnie radni przyjęli porządek obrad, zgodnie z którym odbywało się posiedzenie.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radni przyjęli protokół z XXII sesji Rady
Miejskiej.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Anna Dąbrowska zgłosiła zapytanie do Burmistrza na temat planowanych
na ten rok remontów dróg powiatowych
znajdujących się na terenie gminy Bełżyce.
3. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od
czasu ostatniej sesji.
Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra omówił
m.in.:
- wprowadzenie zmiany godzin pracy
Urzędu Miejskiego
- wprowadzenie stałej pory przyjmowania interesantów, pism, skarg i wniosków

przez Burmistrza
- uczestnictwo w zebraniach Ochotniczej
Straży Pożarnej w Matczynie i Kolonii
Chmielnik
- rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż
budynku SKR-u, w którym wziął udział
jeden nabywca; budynek sprzedano za
303 tys. zł.
- uczestnictwo w sesji Rady Powiatu
- uczestnictwo w radzie budowy Zakładu
Zagospodarowania Odpadów
- rozstrzygnięcie przetargu na wycinkę
drzew pod budowę mostu na drodze 747
- przekazanie sołtysom „Poradniku sołtysa” o sposobie zarządzania sołectwem,
funduszem sołeckim i sprawami związanymi z piastowaną funkcją
- 16 stycznia ogłoszono do sprzedaży budynek „starego szpitala” w drodze negocjacji; Burmistrz poinformował radnych
o potencjalnym nabywcy oraz grupie lekarzy zainteresowanej zakupem obiektu
- odzyskanie przez rolników wypłat za
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sprzedany rzepak; poruszył sprawę wniesionej opłaty za poradę prawną.
4. Informacja Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat aktualnej
sytuacji w rolnictwie.
Informację przedstawiła Anna Wójcik
pracownik LODR. Przybliżyła zebranym
formy pomocy z jakiej będą mogli skorzystać rolnicy m.in.:
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw: zwrot nakładów w wysokości
50% poniesionych kosztów
- różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej: zwrot nakładów w wysokości 50% poniesionych kosztów
- dopłaty bezpośrednie pozostają w tym
roku bez zmian
- programy rolno- środowiskowe
Planowane na ten rok szkolenia: uprawa
malin, uprawa zbóż, uprawa rzepaku,
hodowla trzody chlewnej, kurs chemizacyjny, atestowanie opryskiwaczy oraz wyjazd na targi maszyn rolniczych do Kielc.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XV/110/2011 Rady Miejskiej
w Bełżycach z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie uzupełnienia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych o inne formy
wychowania przedszkolnego.
Rada Miejska podjęła uchwałę, że punkty przedszkolne będą czynne również
w czasie ferii zimowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr IX/89/2011 Rady Miejskiej
w Bełżycach z dnia 27 kwietnia 2011
roku w sprawie zmiany uchwały Nr
XVI/14/2003 Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie
uchwalenia statutów Gminy Bełżyce
i uchwały Nr LVI/379/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 8 kwietnia 2010
roku w sprawie nadania Statutu sołectwa
Chmielnik Kolonia I.
Komisja Statutowo – Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Rada Miejska podjęła uchwałę o sprostowaniu pomyłki pisarskiej w numerze
uchwały
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikat od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Bełżyce w prawo własności oraz określenia warunków
ich udzielania.
Andrzej Sulenta kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska poinformował radnych, że
od 9 sierpnia 2011 roku przestała obowiązywać ustawa o wysokości bonifikat
udzielanych podczas przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności, natomiast wprowadzono kolejną ustawę, która ceduje ten obowiązek
na organy stanowiące gmin, w związku
z tym należy podjąć uchwałę o wysokości
tychże bonifikat w naszej gminie. Burmistrz Ryszard Góra zaproponował, aby
wysokość bonifikat wynosiła 50%.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczej Straży Pożarnej
uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożar-

ną lub Gminę Bełżyce.
Dotychczasowe stawki w wysokości 5 zł
za godzinę za wyjazd na akcję i 2,50 zł za
godzinę szkolenia Burmistrz zaproponował by podnieść do 10 zł za godzinę.
Górna granica zgodnie z ustawą to 17,50
zł za godzinę.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Bełżyce do
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin
„ PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach.
W CZG PROEKOB naszą gminę reprezentuje obecnie Ryszard Góra na stanowisku przewodniczącego Zarządu oraz
radny Tadeusz Wasilewski. Na trzeciego
reprezentanta Komisja Statutowo- Regulaminowa zaproponowała kandydaturę
radnej Danuty Golik.
Rada Miejska przyjęła kandydaturę.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Miejskiej oraz planów
pracy stałych Komisji Rady na rok 2012.
Rada Miejska przyjęła plan pracy oraz
plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy Bełżyce na 2012 rok.
Rada Miejska podjęła uchwałę.

Zmiana godzin pracy
Urzędu Miejskiego

12.Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz poinformował, że zwróci się
do Starosty o przygotowanie harmonogramów remontów dróg powiatowych
w gminie Bełżyce.
13.Wolne wnioski.
Burmistrz Ryszard Góra poinformował,
że zgłosił do konkursu na modernizację
trzy obiekty: ul. Gminną, Szkołę Podstawową w Babinie i drogę Bełżyce Strzeszkowice. Projekty przeszły pomyślnie
pierwszy etap i zakwalifikowały się do
kolejnego, lecz warunkiem uczestnictwa
w dalszej części była wpłata 10 tys. zł,
przez co podjeto decyzję o wycofaniu się
z kolejnego etapu.
Przedłużenie terminu ukończenia budowy szatni przy projekcie „Orlik 2012” do
maja br. oraz problemach z firmą wykonującą prace i ewentualnej możliwości
zmiany wykonawcy ze względu na niewywiązywanie się z terminu zakończenia
prac.
Sołtys Jaroszewic Kazimierz Zmarzlak
zgłaszał uwagi co do trybu informowania
o sesjach oraz zakończonego projektu budowy drogi Bełżyce – Strzeszkowice.
Sołtyska Barbara Wieczorkiewicz poinformowała Radę o planowanym Turnieju
Sołectw i poprosiła o współpracę i pomoc
przy organizacji przedsięwzięcia.
14.Zamknięcie sesji.

- w poniedziałki, środy i czwartki w
godzinach od 7.30 do 15.30,
- we wtorki w godzinach od 7.30 do
16.00,
- w piątki w godzinach od 7.30 do
15.00,
- w soboty Urząd Miejski jest nieczynny.
Takie rozwiązanie pozwoli tym, którzy pracują w czasie obecnych godzin
pracy UM (7:30-15:30) na załatwianie swoich spraw we wtorki bez konieczności zwalniania się na ten czas
z pracy.

Informujemy, że od dnia 9 stycznia
2012 roku nastąpiła zmiana godzin
pracy Urzędu Miejskiego w Bełżycach,
który jest czynny:

Burmistrz Bełżyc przyjmuje interesantów oraz skargi i wnioski mieszkańców we wtorki w godzinach od 8.00 do
13.30.
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O Bełżycach i teatrze

Z przyjemnością informujemy, że
w bibliografii Bełżyc przybyła jeszcze jedna pozycja, z której z pewnością każdy
się ucieszy. Jest to napisana przez bełżyczanina Tomasza Tarczyńskiego książka
pt. „25 lat Teatru Nasz w Bełżycach”. Na
jej kartach znajdziemy „wypadki z życia
bełżyckiego Teatru” od momentu powstania w 1987 roku do chwili obecnej.
W książce zapisana jest nie tylko historia
kolejnych spektakli, ale również pozateatralne wspomnienia wspólnych wyjazdów, spotkań, świąt i działań. Teatr Nasz
to przecież aktorzy, którzy tworzyli go na
początku, przychodzili w ciągu kolejnych
lat, a większość została i jest nadal, jeśli
nie na scenie to na pewno na widowni.
Ponieważ nieodłączna teatrowi jest przecież publiczność. Ta bełżycka wiernie od
25 lat śledzi i oklaskuje kolejne sztuki,
spektakle, widowiska.
W publikacji o 25- leciu Teatru znajdziemy mnóstwo fotografii skrzętnie
gromadzonych w Kronice, tych jeszcze
czarno-białych, robionych Zenitem na
kliszę i wywoływanych w ciemni fotograficznej oraz tych kolorowych, cyfrowych
obrabianych w nowoczesnych programach komputerowych. Jednych i drugich
z pewnością nie mniej sentymentalnych.
W książce o Naszym zobaczysz Czytelniku zarówno kadry z przedstawień
jak i rozmaitych wspólnych wyjazdów,
choćby do Kazimierza, gdzie teatralnicy
goszczą co roku od dwudziestu już lat pomagając w pracach przy Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.
Na zakończenie parę słów napisał nie
kto inny tylko Wodzirej Teatru Nasz - re-

żyser, autor wielu spektakli - Józef Kasprzak. Zaś wstęp to list do swoich chrześniaków Matki Chrzestnej Teatru Nasz
pani Krystyny Chruszczewskiej, który
poniżej przedstawiamy w całości.
TEATROWI NASZ NA 25-LECIE
Obdarzona przez TEATR NASZ zaszczytnym mianem matki chrzestnej –
pragnę na ćwierćwiecze drogiego memu
sercu Chrześniaka, przekazać kilka refleksji i wrażeń…
Z moich doświadczeń – w zamierzchłych latach studenckich - aktywnego
uczestnictwa w Teatrze Akademickim
KUL, a później zawodowo z wieloletniej
pracy instruktora teatralnego, snuję refleksję najbardziej istotną: teatr trzeba
pokochać, zrozumieć , nauczyć się jego
tajników i w miarę możliwości wnosić
do jego dokonań cząstkę własnej wrażliwości, wyobraźni, iskierkę talentu.
Z obserwacji procesów twórczych
i wieńczących je dokonań scenicznych
TEATRU NASZ wysnuwam refleksję
kolejną: wartością samą w sobie jest teatr zrodzony z potrzeby realizacji pasji artystycznych jego twórcy i współtwórców, a jednocześnie kierujący
swoje przesłanie do otaczających go
ludzi / czytaj: odbiorców/, osadzony
w środowisku swojej „małej ojczyzny”.
Trzecia wreszcie „złota myśl”: teatr
XXI już wieku musi być poszukujący
w wielowymiarowym znaczeniu tego
słowa. Wszystkie te powyżej sformułowane przemyślenia znajdują swoje odzwierciedlenie w zjawisku artystycznym i społecznym, któremu na
imię TEATR NASZ – w Bełżycach.
Wszak repertuar Teatru w jego 25-letniej działalności – od klasyki: Moliera
i Zapolskiej, po współczesne arcydzieła Sławomira Mrożka, od J. Jurandota
i W. Wandurskiego, po Janusza Krasińskiego i Romana Brandstaettera, z zagranicznymi sztukami R. Mathieu, S. Caneva,
S. Douglasa, N. Erdmana po drodze
– daje świadectwo twórczych poszukiwań, coraz ambitniejszych realizacji.
Nie wymieniam tu bynajmniej wszystkich pozycji repertuarowych, bowiem
pełnego przeglądu dokonano w monografii TEATRU NASZ, lecz ten przekrój,
z jego – jak mniemam – „kamieniami
milowymi” / Mrożek, Brandstaetter/
daje wyobrażenie o umiejętnościach teatralnych i ambicjach reżysera i aktorów.
Osobnym i niecodziennym zjawiskiem
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wykreowanym przez TEATR NASZ,
jest niewątpliwie grane w kilku wersjach
autorskie/ Józef Kasprzak/ plenerowe
widowisko VITA NOSTRA. Terminu
widowisko używam w znaczeniu wielkości środków wyrazu: muzyka, światło,
żywego ognia i ciemność – autentyczna
nocna czerń. Niezwykła plastyka ruchu
aktorów, oszczędny gest i plastyka kostiumów – czerń i biel, oszczędne słowo,
odważne rozwiązania sytuacyjne, wreszcie przesłanie: oto n a s z e ż y c i e …
Wieloosobowa obsada – ponad 20 aktorów, dyscyplina wspólnego tworzenia – to
świadectwo pasji teatralnej młodych ludzi
skupionych wokół przewodnika – reżysera.
Skład osobowy kolejnych wcieleń TEATRU NASZ oscylował od kilkunastu do
kilkudziesięciu nawet twórców : aktorów
oraz muzyków, akustyków i elektryków,
mechaników – wszystkich realizatorów
sceny i kulis. To kolejny dowód na hołdowanie przesłaniom społecznikowskiej,
otwartej funkcji teatru w środowisku.
Teatr – jak każda dziedzina sztuki – rządzi się własnymi zasadami; w teatrze
miejsce szczególne przypada kierownikowi
artystycznemu,
reżyserowi.
W TEATRZE NASZ skupione w jednej
osobie: Józef Kasprzak. Instruktor, animator, reżyser, dyrektor wreszcie – jednym słowem NASZ Józek. W jego osobie
skupione są cechy w teatrze najważniejsze: pasja, talent, znajomość warsztatu
teatralnego, zmysł organizacyjny. Zaś
w szczególnej sytuacji teatru skupiającego młodych ludzi – również talent pedagogiczny. W ciągu 25 lat Józef Kasprzak
zapewnił swemu – NASZEMU – teatrowi
znaczącą pozycję nie tylko we własnym
środowisku; zawiódł jego dokonania na
liczne sceny i imprezy teatralne w kraju, gdzie zdobywano uznanie i nagrody.
Cóż Wam życzyć drodzy Chrześniacy – z „ojcem założycielem”
na czele - na następnych 25 lat….
Pragnę , by vita vestra / życie wasze/ - tak
jak niezapomniana sztuka VITA NOSTRA było spełnieniem indywidualnych
pasji i wspólnych dążeń, niosło przesłanie
dobra i piękna w otaczającej Was muzyce
i blasku – również wewnętrznego.
Wasza Krystyna Chruszczewska
Tekst: Agnieszka Winiarska, foto:
okładka książki T.Tatczyńskiego według
projektu Emilii Wiencko - Kozak
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„Lepszy start”

Pod taką nazwą realizowany jest
w naszej gminie projekt dotyczący szkolnictwa. Konkretnie w ramach projektu
systemowego „Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania klas I – III szkół
podstawowych”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Zadanie funkcjonuje od maja 2011
roku i potrwa do końca czerwca 2012
roku. Głównym celem projektu jest
wsparcie procesu wdrażania nowej podstawy programowej właśnie w szkołach
podstawowych prowadzonych przez
gminę Bełżyce, czyli: SP Nr 1 i SP Nr 2
w Bełżycach, SP w Babinie, SP w Matczynie, SP w Krzu, SP w Chmielniku i
SP w Wierzchowiskach. W każdej z jednostek w ramach projektu prowadzone
są zajęcia dodatkowe z uczniami, u których zdiagnozowano problemy z nauką
bądź stwierdzono, że należą do grupy
szczególnie uzdolnionych uczniów. I tak
łącznie u 93 uczniów stwierdzono trudności w czytaniu i pisaniu oraz zagrożenie dysleksją, u 80 trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
u 70 zaburzenia rozwoju mowy, u 48
stwierdzono wadę postawy, 8 wymaga
zajęć terapeutycznych np. w ramach lekkiej niepełnosprawności umysłowej, a 40

uczęszcza na zajęcia socjoterapeutyczne
i psychoedukacyjne ponieważ mają zaburzenia w komunikacji społecznej.
Natomiast jeśli chodzi o uczniów
szczególnie uzdolnionych to 127 bierze
udział w zajęciach z nauk matematycznych, 13 rozwija zdolności lingwistyczne
korzystając z lekcji angielskiego, 9 niemieckiego, 20 rozwija zainteresowania
polonistyczne i 7 zdolności plastyczne.
Zajęcia prowadzą głównie nauczyciele na co dzień uczący w szkołach gminnych oraz logopedzi spoza szkół, wyłonieni w ramach ogłoszonych wcześniej
przetargów. Podliczając ilość wypracowanych godzin w ramach całego projektu
będzie to liczba aż 1614 godzin dla dzieci
z trudnościami w nauce i 314 godzin dla
dzieci szczególnie uzdolnionych.
W
ramach projektu „Lepszy
start”
z a kupi on o
także wyposażenie
dydaktyczne dla szkół
na
kwotę
168 tys. zł.
- Wśród zakupionych
ar tykułów
znalazły
się
przede
wszystkim
pomoce dyd akt y c z ne ,

gry, sprzęt rehabilitacyjny, które trafiły do
wszystkich szkół zgodnie ze zgłoszonym
zapotrzebowaniem – wyjaśnia Jarosław
Samorek inspektor UM koordynujący
całym projektem. Łącznie było to 388
pozycji, które do końca 2011 roku trafiły
do uczniów we wszystkich szkołach. Wymieńmy tu chociażby tablicę interaktywną, z której będą korzystać nauczyciele
prowadząc lekcje w SP Nr 1, notebooki
dla Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły
Podstawowej w Chmielniku i Krzu, czy
wizualizator dla Szkoły Podstawowej
w Wierzchowiskach. By przekonać się jak
praktycznie funkcjonują zajęcia udaliśmy
się do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełżycach. Uczestniczyliśmy w zajęciach z 24
uczniami z klasy II c, prowadzonymi
przez Elżbietę Gontarczyk. – Zajęcia z
projektu prowadzimy od maja, natomiast
pomoce dostaliśmy w grudniu. Akademia
zabaw i gier logicznych, bo taką nazwę
noszą te zajęcia, cieszy się dużym powodzeniem dzięki otrzymanym grom. Poszczególnym zadaniom towarzyszy dużo
emocji. Dzięki temu dzieci rozwijają logiczne myślenie, doskonalą spostrzegawczość, uczą jak radzić sobie w trudnych
sytuacjach, a także pracować w zespole –
wyjaśnia pani Gontarczyk.
Dodajmy, że zadanie realizowane
w gminie Bełżyce ma wartość 261 080,23
zł. i finansowane jest w 85% przez Unię
Europejską, a w pozostałej części z budżetu państwa.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Wielka Orkiestra znowu zagrała

Jak co roku tak i tym razem w styczniu
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Po raz dwudziesty wolontariusze,
artyści i ludzie dobrej woli zbierali pieniądze na sprzęt dla chorych. Hasło tegorocznego finału brzmiało: Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak,
zdrowe dziecko. Celem było zebranie
środków na zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla ko-

biet ciężarnych
z
cukrzycą.
W całej Polce
wolontariusze
zbierali pieniądze na rzecz
O r k i e s t r y,
nagradzając
darczyńców
charakterystycznymi czerwonymi serduszkami.
Podobnie działo się w Bełżycach, gdzie
22 wolontariuszy kwestowało na ulicach
miasta, w sklepach, pod kościołem parafialnym, a także w okolicznych miejscowościach: w Matczynie, Krzu i Wierzchowiskach.
Tradycyjnie, sercem bełżyckiego finału był Miejski Dom Kultury, w którym
zorganizowano różnorakie akcje: loterię,
w której każdy los wygrywał oraz licytację przedmiotów przekazanych przez
sztab WOŚP (koszulka, kubek, kalendarz, książka Jurka Owsiaka „Róbta
co chceta czyli z sercem jak na dłoni –
20 lat grania”, DVD
z koncertem Kobranocki na Woodstocku w roku 2007), ale
również
wykonanych przez dzieci ze
szkoły w Matczynie
oraz uzyskanych od
prywatnych
darczyńców. Oprawę
artystyczną
dwudziestego finału tradycyjnie zapewniła
młodzież. Wszystkich zebranych w
MDK-u tanecznym
krokiem w dobry
humor wprowadziły
uczennice Zespołu
Szkół nr. 2 im. Królowej Jadwigi, które
wykonały układ do
piosenki Pitbulla –
Rainover me. Jak
zwykle swoim ta-

Nr 33 - 34 ( 145 - 146 ) Styczeń-Luty 2012

necznymi popisami zachwyciły dziewczęta z zespołów Twister I i Twister II, które
wykonały m.in. układ Oh, Fred! oraz kankana. Justyna Ćwiklińska zaprezentowała
układ, dzięki któremu zdobyła I miejsce
na Wojewódzkim Festiwalu Współczesnych Form Tanecznych w Puławach,
zaś kolejną solówkę zatańczyła Dominika Wójtowicz, która zajęła II miejsce na
Wojewódzkim Festiwalu Współczesnych
Form Tanecznych w Puławach w starszej kategorii wiekowej. Swoim solowym
występem XX finał WOŚP-u uświetniła
również Jagoda Pietras. Następnie członkowie Koła Teatralnego działającego w
Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w
Bełżycach pokazali publiczności jak, ich
zdaniem, wyglądają święta w piekle. Scenariusz jasełek napisał jeden z uczniów
– Krystian Ziemiński. Imprezę zakończył koncert grupy przyjaciół, jak mówią
o sobie: Magdalena Szuba, Paulina Stróżak, Milena Wnuk, Krzysztof Michalak,
Marceli Górski oraz Marcin Kamiński.
Koordynatorką tegorocznego finału była
Monika Golik, absolwentka Zespołu
Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, która wraz z wolontariuszami ze
Szkolnego Koła Wolontariatu prowadzonego przez panie: Emilię Rybacką i Lidię
Skraińską zebrała w tym roku 8924, 69zł.
Tekst: Jolanta Babut kl.2c,
Foto: Emilia Rybacka, Agnieszka Winiarska
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Bełżyce oczami młodych
Dnia 10.01.2012r. został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny zorganizowany
przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz Towarzystwo Regionalne Bełżyc, którego celem była prezentacja twórczego spojrzenia młodzieży na codzienne
życie miasta. Komisja konkursowa złożona z uczniów i nauczycieli Zespołu
Szkół spośród siedemnastu prac wybrała
zwycięskie fotografie, na czołowych miejscach znaleźli się:
I miejsce: Dominika Smętek kl. 1b
II miejsce: Piotr Duszczenko kl. 1b
II miejsce: Paulina Kamińska absolwentka ZS
Jury oceniając prace, szczególną uwagę zwracało na pomysłowość i oryginalność, walory techniczne i artystyczne
zdjęć oraz kompozycję.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Tekst: Emilia Rybacka

Foto: Paulina Kamińska
Przypomnijmy, że uczniowie Zespołu Szkół im. M.Kopernika odnoszą w dziedzinie fotografii liczne sukcesy jak choćby w konkursie „Żyj ekologicznie” ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe, gdzie spośród 380 zgłoszonych prac pierwsze miejsca zajęli: Robert
Bielecki i Dominika Smętek. (AWI)

Foto od lewej: Piotr Duszczenko, Dominika Smętek
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Budując dom zaczynał od dymu z komina
To parafraza z wiersza Leopolda Staffa. W niedzielę 22 stycznia
w programie Poczekalni literacko
- muzycznej miał miejsce wieczór
z poezją Leopolda Staffa, do której
oprawę muzyczną i fotograficzną
przygotował Wojciech Markowski.
Wiersze zogromnego zbioru tego
znanego poety wybrała Jadwiga
Kamińska – Syga. Spotkanie w Poczekalni otworzył dyrektor MDK
Józef Kasprzak. Strofy czytali w stałym już składzie: Anna Wójtowicz,
Jadwiga Kamińska- Syga, Grzegorz
Bednarczyk i ks. Piotr Ochal.
Słowo o poecie. Urodzony 14 listopada 1878 we Lwowie, zm. 31 maja 1957
w Skarżysku-Kamiennej. Jak podają encyklopedie – polski poeta, tłumacz i eseista. Jeden z najwybitniejszych twórców
literatury XX wieku, kojarzony głównie
jako przedstawiciel klasycyzmu; prekursor poezji codzienności. Głównym zainteresowaniem ca     
«konkretny, pojedynczy człowiek», osoba
ludzka jako nieskończona wartość sama
w sobie. Poza tym kontakt z literaturą
europejską w przypadku Staffa odegrał
znaczną rolę na kształtowaniu jego świa-

topoglądu. Człowiek i przyroda najmocniej odbiły się na twórczości poety. Odzwierciedla je choćby w utworze:
Wysokie drzewa
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie
drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym
promieniem,
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem
rozlewa,
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.
Zapach wody, zielony w cieniu, złoty w
słońcu,
W bezwietrzu sennym ledwo miesza się,

kołysze,
Gdy z łąk koniki polne w sierpniowym gorącu
Tysiącem srebrnych nożyc szybko
strzygą ciszę.
Z wolna wszystko umilka, zapada w
krąg głusza
I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa,
Z których widmami rośnie wyzwolona dusza...
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie
drzewa!
W taki klimat wprowadziły widzów fotografie Wojciecha Markowskiego, łąki, zagubione wśród pól kapliczki, strzeliste drzewa czy wierzby płaczące,
kłos zboża i nadciągające nad pola chmury. Wszystko razem sprawiło, że atmosfera na sali klubowej stała sie wyjątkowa
tego niedzielnego popołudnia. A muzyka
Chpina dopełniła całości, dzięki czemu
widzowie wyszli zadowoleni i z tego co
zobaczyli i z tego co zasłyszeli i z tego
o czym sobie przypomnieli, bo przecież
Leopold Staff znany nam jest zwłaszcza
z czasów szkolnych.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Na Dzień Babci i Dziadka
„Nikt nie jest w stanie zapewnić dzieciom tego,
co mogą im dostarczyć dziadkowie:
to Oni obsypują pyłem gwiazd życie
swoich wnucząt”.
A. Hale
Babcie i Dziadkowie to prawdziwe
skarby rodziny, dzięki którym gości
w domu spokój, bezpieczeństwo, cierpliwość. Babcie i Dziadkowie bardzo
dobrze wiedzą jak uszczęśliwić wnuki.
Za troskę i poświcenie dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne i plastyczne w MDK 23 stycznia odwdzięczyły
się zapraszając, swoje ukochane Babcie
i Dziadków, na uroczystość do domu
kultury, którą otworzył Józef Kasprzak
dyrektor MDK. Na scenie jako pierwszy wystąpił chór pań - babć ćwiczący
od niedawna w tutejszym domu kultu-

ry. W dalszej części koncertu scena należała już do dzieci. Chórek dziecięcy prowadzony przez Ewelinę Oroń – Książek
zaśpiewał kolędy: „Przybieżeli do Betlejem”, „Wesoła nowina”, „Przychodzimy
do stajenki”. Na zakończenie chórzyści
przygotowali muzyczną niespodziankę,
którą był utwór zatytułowany „Babciu,
Dziadku”. Dodajmy, że wszystkie dzieci wystąpiły w kostiumach związanych
z Bożym Narodzeniem. Byli zatem Aniołowie, Królowie, Maria oraz figlarne
Diabełki. Następnie przed publicznością
wystąpili uczniowie muzykujący. Zespół
gitar klasycznych zagrał „Jezus Malusieńki”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Cicha noc”
- przygotowanie, aranżacja i akompaniament Ewelina Oroń - Książek. W dalszej
części koncertu Barbara Janik ze swoją
grupą gitarową zagrała „Lulajże Jezuniu”,
„Wśród nocnej ciszy”, natomiast Emilia
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Wiencko – Kozak, która prowadzi koło
plastyczne rozstrzygnęła konkurs na
Szopkę Bożonarodzeniową i przygotowała wystawę prac plastycznych swoich
uczniów. Na zakończenie nasi szanowni
Goście otrzymali słodkie upominki od
wnucząt: piernikową gwiazdkę z życzeniami zdrowia i samych radosnych dni.
A panie z nowego chóru wręczyły występującym artystom koszyk słodyczy
z podziękowaniem za kolędy.
Podczas całej uroczystości dało się
zauważyć, że wspólne działania artystyczne integrują młodszych i starszych,
jak również lokalne środowisko, o czym
świadczyła pełna widownia i gromkie
oklaski po każdym występie.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Pokłon Trzech Króli
Dwa lata temu spotkali sie we trzech:
ks. proboszcz Jarosław Orkiszewski,
Antoni Kamiński prezes Towarzystwa
Regionalnego Bełżyc i Józef Kasprzak
dyrektor Miejskiego Domu Kultury.
Spotkanie to zaowocowało pomysłem na
przemarsz Trzech Króli w naszym mieście, który po raz pierwszy miał miejsce
w 2011 roku. Miejmy nadzieje, że przemarsz stał sie naszą lokalna tradycją bo
i w tym roku 6 stycznia wraz z orszakiem
Trzej Królowie złożyli pokłon Dzieciątku w stajence. Podobnie jak w ubiegłym
roku tak i w tym wiernych prowadziła
Gwiazda Betlejemska, za którą podążali
Trzej Królowie spod Zespołu Szkół im.
Mikołaja Kopernika do kościoła parafialnego na uroczystą sumę. Mieszkańcy
miasta szli wraz z trzema monarchami
Kacprem, Melchiorem i Baltazarem podążającymi symbolicznie z Europy, Azji
i Afryki. W role władców wcielili się aktorzy Teatru „Nasz”: Krzysztof i Szymon
Topyło oraz Marcin Kamiński. Na czele
z gwiazdą szedł Dominik Wójtowicz.
W orszaku mimo deszczowej pogody
wzięły udział, oprócz dorosłych, dzie-

ci przebrane za aniołki, a i diabełka nie
zabrakło. – Idąc wspólnie do świątyni za
gwiazdą manifestujemy wiarę w Jezusa
narodzonego – mówi pani Danuta. – To
bardzo piękna tradycja – chwali pan Józef. Wszyscy biorący udział w przemarszu        
do koscioła cieszyło się coraz większą frekwencją, w miarę zbliżania się do świątyni dołączali do nas kolejni mieszkańcy.
By korowód bezpiecznie dotarł na miejsce asekurowali go policjanci z komisariatu policji w Bełżycach.Uroczystą sumę
koncelebrował ks. Jarosław Orkiszewski
z ks. Tomaszem Niedziałkiem.
Dopiero drugi rok święto Trzech
Króli jest ustawowo wolne od pracy, a
zatem to doskonała okazja do pielęgnowania tradycji, kolędowania i spotkań.
Oto jedna z kolęd zaintonowana przez
bełżyckich kolędników:
Tryumfy Króla niebieskiego
Zstąpiły z nieba wysokiego.
Pobudziły pasterzów,
Dobytku swego stróżów,

ĝSLHZDQLHP
Chwała bądź Bogu w wysokości,
A ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel,
Dusz ludzkich Odkupiciel
Na ziemi
Zrodziła Maryja Dziewica
Wiecznego Boga bez rodzica
By nas z piekła wybawił
A w niebieskich postawił,
Pałacach
Pasterze w podziwieniu stają
Tryumfu przyczynę badają.
Co się nowego dzieje,
    
Nie wiedząc x 3
I które mieli z sobą dary,
Dzieciątku dają na ofiary.
Przyjmij, o Narodzony,
Nas i dar przyniesiony
Z ochotą
A potem Maryi cześć dają,
Za matkę Boską Ją uznają.
Tak nas uczą przykładem,
Jak iść mamy ich śladem.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

VII Noworoczny Koncert Przedszkolaków
Po raz siódmy przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola Publicznego
w Bełżycach przygotowały koncert dla
swoich najbllizszych, ale również dla
mieszkańców Bełżyc bowiem na uroczystości nie brakowało zaproszonych gości
i widzów, którzy chcieli obejrzeć popisy.
Wszystko odbywało się w niedzielę
29 stycznia na hali Centrum Kultury Fizycznej i Sportu, która tego dnia zamieniła sie w bajkową scenę. Blisko tysiąc
osób obserwowało z trybun tańce i śpiewy w wykonaniu dzieci. Często i gęsto
błyskały flesze aparatów fotograficznych,
którymi rodzice uwieczniali na pamiątke
wystepy swoich pociech.
Uroczystość otworzyła dyrektor Bożena Dziewicka witając wszystkich gości.
Program wieczoru i ogromną dekorację
przygotowały nauczycielki z pomocą
oczywiście rodziców. Wspólnie stworzona bajkowo - leśna sceneria stworzyła
niepowtarzalny klimat wieczoru. Wyste-

pujący kolejno mali artyści ubrani raz na kolorowo potem w czarno
- białe stroje, nadawali
światecznej
oprawy
całemu
koncertowi.
Po występach nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu
na Pracownika Roku
i Nauczyciela Roku.
Przez ostatnie tygodnie oddawane głosy
wyłoniły zwyciężców
a raczej zwyciężczynie.
W pierwszej kategorii
najwięcej głosów otrzymała pani Grażyna Madej natomiast w drugiej pani Edyta Maliborska. Obie otrzymały szklane
statuetki z wygrawerowanym okolicznościowym napisem, natomiast wszystkich
nauczycieli nagrodzono pieknymi, czerwonymi różami.

Jeszcze w szatni po koncercie długo
nie gasły emocjonujące komentarze na
temat poszczególnych występów a i na
twarzach dzieci malowała się radość i satysfakcja, że koncert się udał.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Hej kolęda deska!
Święto M. B. Gromnicznej,
to dzień, do którego w naszych
domach
można
zobaczyć
choinki, ozdoby, świecidełka.
To także dzień w którym jeszcze można śpiewać kolędy.
I właśnie tego dnia w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach
było
kolędowanie.
Odbywał się tu bowiem, drugi
z kolei, Przegląd Kolęd, Pastorałek
i Widowisk Bożonarodzeniowych.
A przyjechało do nas dziewięć
zespołów śpiewaczych i obrzędowych. By sprawę zdać z tego dnia:
kolędy i pastorałki – często dawne,
zasłyszane – przekazywane przez
rodziców i dziadków prezentowały
zespoły śpiewacze; te z bliska - Wojcieszyna, Wierzchowisk, Strzeszkowic i nowopowstały zespół MDK
„Jarzębinki” – a także te, które
miały trochę dalej do Bełżyc: z Wąwolnicy, Mełgwi i Lublina. Oprócz kolęd i pastorałek były też dwa widowiska. Zespół
„Krajka”z Niedrzwicy Dużej pokazał bardzo wesołe, pomysłowe i z sobie znanym
humorem przedstawienie „Kolędnicy
z Niedrzwicy”. Swego rodzaju rodzynkiem
było widowisko zaprezentowane przez
zespół „Arianki na ludowo” z Wojciechowa. Była to „ Wigilia” – przedstawienie teatru obrzędu, pokazujące jak przed
dziesięcioleciami wyglądały w tamtych

Zespół „Podzamcze” z Mełgwi śpiewa kolędę „Z narodzenia Pana”
stronach wigilie, kiedy to mężowie - za
groszem i chlebem - wyjeżdżali do Ameryki. Przedstawienie bardzo pomysłowe;
z jednej strony nabożne, poważne, czasami ckliwe, a z drugiej rubaszne i wesołe
– przypominające dawne prace związane
z przygotowaniem samej wieczerzy, zwyczaje i zabawę, która największą była gdy
do izby wnoszono snopy ze słomą. Widzowie w wielkim skupieniu i zainteresowaniu oglądali spektakl i wręcz go współ-

tworzyli śpiewając kolędy z aktorami.
Popołudnie i wieczór tego dnia upłynęły
wielce radośnie i bardzo ciepło. Ciepło,
mimo przenikliwego mrozu, który jednak nie odstraszył – szczerze trzeba przyznać – niezbyt licznej naszej publiczności.
Zadać by sobie można w tym momencie pytanie czy to ten mróz, czy… Czy
nie chce nam się chcieć? A może - nie
daj Boże, chcemy uciec od tradycji
i rzeczy dawnych, uważając je za przeżytek? To by było źle bardzo. Przecież
już w lekturze Pieśni Wajdeloty uczono
nas, jak ważna jest owa pieśń gminna.
W poszukiwanie repertuaru zespoły włożyły wiele serca i jako się rzekło,
kolędy i pastorałki były często wiekowe. Znane nielicznym. A gdyby śpiewano te znane to też warto je słuchać
w całości. Są piękne. Są swego rodzaju opowieściami. My znamy przeważnie jedną – dwie zwrotki. I na tym nasza edukacja w tej materii się kończy.
Tak czy owak, ciepło i czasami łezka
w oczach widzów znaczyły , że spotkanie
było miłe i potrzebne. A na odjezdnym,
już na holu – przed wyjściem na ten mróz
- były wspólne śpiewy i tańce, do których
przygrywała kapela wspomnianego zespołu z Mełgwi „Podzamcze”.

Tekst i foto: Józef Kasprzak
„Arianki na Ludowo” prezentują widowisko zatytułowane „Wigilia”
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Odśnieżanie obowiązkowe
Za usunięcie śniegu z ogólnodostępnego chodnika przed domem
odpowiada właściciel posesji. Obowiązek jest najbardziej uciążliwy dla
osób mieszkających w prywatnych
domach, bo „za łopaty” muszą chwycić osobiście. Właściciele mieszkań są
w lepszej sytuacji, bo za nich odśnieżaniem zajmuje się np. spółdzielnia.
Zgodnie z prawem, to na właścicielach
mieszkań prywatnych ciąży obowiązek odśnieżenia chodników przylegających bezpośrednio do ich nieruchomości.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada,
że właściciel działki musi odśnieżyć
chodnik, o ile jest on położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Gdy właściciel, pomimo obowiązku odśnieżania chodnika nie zrobi
tego, może dostać mandat. Wysokość
grzywny wynosi najczęściej 100 zł,
choć maksymalnie jest to 500 zł. Nieprzyjęcie mandatu skutkuje przekazaniem sprawy do sądu grodzkiego. Ten
może wymierzyć karę wysokości nawet 5 tys. złotych.
W mieszkaniach bezczynszowych
odpowiedzialny za usunięcie śniegu
i lodu jest zarządca nieruchomości.
W większości przypadków będzie to
spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa .W przypadku mieszkań bezczynszowych, gdy nie został powołany zarządca, za odśnieżanie chodnika
położonego bezpośrednio przy nieruchomości odpowiadają solidarnie właściciele mieszkań. Gdy już o odpowiedzialności mowa, bez wątpienia warto
utrzymywać „swój” fragment chodnika w należytym stanie, aby nikomu nie
wyrządzić krzywdy. Nie gwarantuje
tego jednak nawet najbardziej sumienne odśnieżanie. Warto więc zastanowić
się nad wykupieniem… ubezpieczenia
OC nieruchomości. Może ono pokryć
ewentualne roszczenia osoby, która
doznała uszczerbku idąc chodnikiem
przed ubezpieczonym domem. Koszt
takiej polisy nie powinien przekroczyć
kilkudziesięciu złotych rocznie. Może
się też zdarzyć, że takie ubezpieczenie
będzie dodane dodatkowo do innej
polisy, którą kupujemy w celu zabezpieczenia naszej nieruchomości.
Tekst: Agnieszka Winiarska

Czarodziejskie ferie

Miejski Dom Kultuty, posługując się
fachowym sformułowaniem, realizuje
zadanie wdrażania dzieci i młodzieży
do właściwego spędzania czasu wolnego, a przez to kształtowania ich postaw
i systemu wartości. Celem jest dostarczenie im ciekawych zajęć o walorach
kształcących, uchronienie przed zjawiskiem nudy i szukania rozrywki dla
„zabicia czasu”.
Obecnie trwają ferie zimowe dla
województwa lubelskiego. Uczniowie
z naszych placówek oświatowych: szkół,
przedszkoli wypoczywają od zajęć
szkolnych. Jednym ze sposobów spędzenia wolnego czasu są właśnie zajęcia
w domu kultury. Od 30 stycznia, przez
dwa tygodnie codziennie można aktywnie i twórzo uczestniczyć w działaniach
plastycznych, muzycznych, czy kulinarnych.
Tematem tegorocznych ferii jakie
zaproponowaliśmy naszym uczestnikom są czary - mary. Magię próbowaliśmy odnaleźć w muzyce z bajek,
w kuchni, wyczarowując z warzyw sałatkę jarzynową, a z czarnego kleksa na
kartce papieru różne postacie i kolorowe krajobrazy. Pobudzając wyobraźnię
uczestników ferii stwarzamy świat doznań artystycznych, uwrażliwiamy na
piękno i na drugiego człowieka bo pomagamy sobie w pokonywaniu mniejszych i większych trudnośći.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

14
Gazeta Bełżycka

Okiem mieszkańca

Spotkanie noworoczne PSL -u w lubelskiej hali MOSiR

Będziemy mieli Turniej Sołectw
Rady Sołeckie wspólnie z Urzędem
Miejskim i Miejskim Domem Kultury
podjęły się zorganizowania Turnieju Sołectw w naszej gminie. Przedsięwzięcie
dotyczy funkcjonowania poszczególnych
sołectw w ciągu całego roku i ma na celu
podniesienie estetyki gminy Bełżyce,
wzrost gospodarności poszczególnych
sołectw, rozbudzenie zaangażowania
społecznego na rzecz rozwoju środowiska oraz integrację pomiędzy poszczególnymi miejscowościami i mieszkańcami.

Trzy etapy turnieju pozwolą na wyłonienie zwycięzcy: Gospodarnego Sołectwa
Gminy Bełżyce 2012. Jeden z etapów
turnieju przewiduje część integracyjno rozrywkową, która ma przebiegać razem
z Festiwalem Wsi Polskiej w Wierzchowiskach ( jednym z planowanych punktów bedzie jazda na fajerce! ), natomiast
zakończenie i ogłoszenie wyników odbędzie się w październiku w Wojcieszynie.
Tekst: Agnieszka Winiarska

Wspomnienie

Zaawansowane prace przy budowie bloku przy ulicy Wojska Polskiego

Panie z nowo tworzonego chóru MDK
przed pierwszą próbą

Świątecznie oświetlona ulica Lubelska

W styczniu przypada rocznica śmierci
Stanisława Stanka,
mieszkańca naszej
ziemi i zarazem bohatera naszej Małej
Ojczyzny. Przedstawiamy Państwu relację jego kolegi płk
w st. spocz. Władysława Rokickiego.
Stanisław Stanek, syn Michała
i Anieli, urodził
się 13 grudnia 1912
roku we wsi Wzgórze w gminie Bełżyce. Jego ojciec
prowadził małe gospodarstwo rolne we
Wzgórzu. Stanisław po ukonczeniu szkoły powszechnej został przyjęty do Państwowej Szkoły Budowlanej w Lublinie,
którą ukończył jako prymus w 1934 roku.
Po uzyskaniu dyplomu technika, rozpoczął prace w swoim zawodzie, awansując
na stanowisko kierownika robót sanitarno-kanalizacyjnych w Centralnym
Okręgu Przemysłowym w Poniatowej.
Pracował tam do wybuchu II wojny światowej. Zarówno w miejscu zamieszkania
jak i w pracy był bardzo szanowany za
życzliwy stosunek do drugiego człowieka
będącego w potrzebie.
W czasie okupacji niemieckiej z poczatkiem 1940 roku nawiazuje kontakt
z kolegami w Jastkowie koło Lublina,
którzy należą do konspiracyjnego ugrupowania „Komenda Obrońców Polski” w
Lublinie, skąd otrzymują konspiracyjną
gazetę „Polska Żyje”. bez wahania przy-
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stępuje do tej organizacji i pełni w niej funkcje
kolportera
konspiracyjnej prasy, rozprowadzając ją w terenie. W
dniu 24 maja 1941 roku
Stanisław Stanek przyjechał do Lublina w
umówione miejsce po
prasę
konspiracyjną,
tam został aresztowany
przez gestapo i przewieziony do więzienia na
Zamku Lubelskim. W
czasie śledztwa był bity
i katowany, lecz nikogo
nie zdradził. Dnia 21
października 1942 roku
został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie nadano
mu numer więźnia 16434. Tam pracował
w zawodzie, jak wielu innych fachowców, których Niemcy wykorzystywali do
prac przymusowych. Rodzina i koledzy
wysyłali mu paczki z żywnością i ciepłą
odzieżą, nie mając jednak gwarancji czy
je otrzyma.
W styczniu 1945 roku, gdy do granic
obozu w Oświęcimiu zbliżała się Armia
Czerwona, Niemcy rozpoczęli ewakuację
więźniów, prowadząc ich w kierunku zachodnim. Slabych z wycieńczenia, którzy
nie byli w stanie iść, rozstrzeliwano na
trasie ewakuacji. Prawdopodobnie taki
los spotkał Stanisława Stanka, gdyż poszukiwania Go po zakończeniu wojny
poprzez Czerwony Krzyź i inne instytucje nie wyjaśniły sprawy jednoznacznie.
Tekst: płk w st. spocz. Władysław Rokicki
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Jak się rozliczyć - Pity 2011
Na jakim formularzu dokonać rozliczenia
Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych należy zacząć od
ustalenia rodzaju zeznania, na którym
powinniśmy się rozliczyć:
PIT-28 – przeznaczony dla podatników rozliczających zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych;
PIT-36 - rozliczenie dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali dla podatników osiągających
dochody z działalności gospodarczej,
przychody od których płatnik nie miał
obowiązku pobrania zaliczek;
PIT-36L – rozliczenie dochodów
opodatkowanych na zasadach ogólnych
według 19% stawki podatku;
PIT-37 – przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika;
PIT-38 – rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego
na zasadach określonych w art. 30b ustawy;
PIT-39 – rozliczenie dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości.

Z jakich ulg i odliczeń podatkowych
możemy skorzystać
Od dochodu możemy odliczyć:
składki na obowiązkowe ubezpieczenie
społeczne, ulgę rehabilitacyjną, dokonane w roku podatkowym nienależnie
pobranych świadczeń, które uprzednio
zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, niektóre darowizny, ulgę internetową, ulgę na nabycie nowych technologii, ulgę odsetkową.
Natomiast od podatku: składki na
obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
ulgę na dzieci, ulgę dla osób osiągających
dochody z pracy wykonywanej za granicą, a rozliczane przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, ulgę
z tytułu systematycznego oszczędzania
w kasie mieszkaniowej, ulgę z tytułu wydatków poniesionych na ubezpieczenie
społeczne osoby zatrudnionej w ramach
umowy aktywizacyjnej zawartej przed
01.01.2007 r
Złożenie zeznania
Wypełnione zeznanie składamy do
dnia: 31.01.2012 r. - PIT-28; 30.04.2012 r.
- PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-

Powstaje Ośrodek Profilaktyki
Środowiskowej
W miesiącu lutym, z inicjatywy
środowiska trzeźwościowego, przy
wsparciu Burmistrza Bełżyc, rozpoczyna działalność Ośrodek Profilaktyki
Środowiskowej w Bełżycach, który
jest filią Stowarzyszenia Profilaktyki
i Psychoterapii Uzależnień „Pomocni
ludziom” w Kraśniku.
Cele i zadania Ośrodka Profilaktyki
Środowiskowej to przede wszystkim:
- aktywizacja środowisk trzeźwościowych oraz integrowanie i aktywizowanie różnych grup społecznych
- prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej uzależnień
- wsparcie osób uzależnionych podejmujących leczenie
- udzielanie porad i wspieranie
członków rodzin, w których występuje
problem uzależnienia, motywowanie do
terapii
- prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku lokalnym

- podejmowanie działań na rzecz
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- udostępnianie materiałów dotyczących problematyki uzależnień
- współpraca z placówkami świadczącymi pomoc psychologiczną, psychiatryczną i terapeutyczną.
Koordynatorem Ośrodka jest pan
Ryszard Dziadura, który będzie pełnił
dyżury w każdy czwartek w godz. 1500
– 1700 w budynku administracyjno-biurowym (dawniej biurowiec Spomaszu)
przy ul. Fabrycznej 2b na VI piętrze.
Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują pomocy w w/w tematyce, a także tych, którzy chcą wspierać działania
Ośrodka i aktywnie włączyć się w jego
pracę.

39 do właściwego urzędu skarbowego:
osobiście, za pośrednictwem poczty lub
elektronicznie.
Dlaczego warto złożyć zeznanie
drogą elektroniczną
Już po raz czwarty mamy
możliwość
złożenia
zeznania podatkowego przez Internet.
Pozwala to ograniczyć formalności i gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów
związanych z opłatami pocztowymi,
czy z dotarciem do urzędu skarbowego.
Do wysłania najpopularniejszych formularzy nie jest też potrzebny kwalifikowany
podpis
elektroniczny.
Możliwe jest też złożenie zeznania podatkowego wspólnie z małżonkiem bez dodatkowych formalności jakimi w przeszłości
był wymóg składania pełnomocnictwa.
Również w formie elektronicznej można
złożyć korektę deklaracji czy zeznania.
System stworzony został w taki sposób, by podatnik mógł z niego korzystać praktycznie bez żadnego wysiłku,
prowadzi przez kolejne kroki wymagane przy wypełnianiu, a potem wysłaniu
deklaracji. Zaletą systemu jest przejrzystość oraz to, że ma wiele przydatnych
rozwiązań technicznych, m.in. rozwijanie listy pól, obowiązkowe pola są
oznaczone ramką i dodatkowo opisane.
Ponadto program na bieżąco sprawdza
poprawność wprowadzanych danych.
Nie ma też powodu martwić się, czy złożony w ten sposób formularz dotarł do
urzędu – program wydaje potwierdzenie
w sytuacji poprawnego przebiegu całej
operacji albo wyświetli odpowiedni komunikat. Złożone poprawnie zeznanie
pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To
potwierdzenie traktowane jest na równi
z dowodem nadania listu poleconego
czy złożeniem zeznania bezpośrednio
w urzędzie skarbowym.
UWAGA! Należy pamiętać o podpisaniu zeznania.
Tekst: Maria Wójcik
Kierownik Samodzielnego
Referatu Postępowań Podatkowych
w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie
tel. kont. (81) 528 02 19

Koordynator OPŚ w Bełżycach
Ryszard Dziadura
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Odpowiedz na pytanie

Rozwiązanie zagadek z grudniowego wydania Gazety Bełżyckiej.
Na pierwszej fotografii widoczna była ul. Dworska( obecnie 1 Maja ), istniejąca do
dziś studnia, oraz fragment kuźni i ogrodu stanowiącego własność Pana Władysława
Widelskiego. Zdjęcie wykonano w 1952 roku. Druga fotografia przedstawiała fragment ul. Orzechowej. Prawidłowo odpowiedzieli: Tomasz Bogusz i Andrzej Kamiński.
Nowe pytanie: rozpoznaj pięć obiektów, za wyjątkiem budynków mieszkalnych, widocznych na zdjęciu. Jak zwykle na prawidłowe odpowiedzi czekamy przez miesiąc w
redakcji Gazety Bełżyckiej i pod nr tel. 81 517 22 30.
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Określenia do krzyżówki:
1. Rzemieślnik zajmujący sie budową
i naprawą pieców
2. Ród władający Bełżycami przez około
100 lat, na przełomie XV i XVI wieku
3. Jedno z sołectw gminy Bełżyce, w którym mieści się m.in. szkoła podstawowa
i Ochotnicza Straż Pożarna
4. Miasto partnerskie Bełżyc leżące na
Ukrainie
5. W gwarze bełżyckiej słowo oznaczające: dać na kredyt np. towar w sklepie
6. Liczba stałych komisji Rady Miejskiej
w Bełżycach
7. Ulica w Bełżycach łączącą Lubelską
i Słoneczną
8. Jedno z popularnych przezwisk używanych przez mieszkańców okolicznych wsi
w stosunku do bełżyczan
9. W Polsce od XII w. zarządca dóbr
książęcych bądź innych możnowładców
świeckich i duchownych, od XVI w. zarządca folwarków i wsi, obecnie nazywa
się tak osobę kierującą miastem bądź
miejscowością.

