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 Pomoc w repatriacji, 
czyli powrocie do kraju ojczy-
stego jest spełnieniem moralne-
go obowiązku wynagrodzenia 
krzywd naszym Rodakom, za-
mieszkałym na wschodnich 
terenach b. ZSRR, którzy zna-
leźli się tam na skutek deporta-
cji, zesłań i innych prześlado-
wań i nigdy nie mogli się na 
powrót w Polsce osiedlić. 
Aby konsul mógł wydać wizę 
wjazdową w celu repatriacji, 
osoba powracająca musi przed-
stawić dowód potwierdzający 
posiadanie lub zapewnienie 
lokalu mieszkalnego i źródeł 

utrzymania w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dowodami potwierdza-
jącymi zapewnienie „warunków 
do osiedlenia się” są najczę-
ściej: 
1. Uchwała Rady Gminy  za-

wierająca zobowiązanie do 
zapewnienia repatriantowi 
lokalu mieszkalnego, lub  

2. Uchwała Rady Powiatu  
zobowiązująca starostę do 
zapewnienia miejsca w 
domu pomocy społecznej 
na terenie powiatu, lub  

3. Zaproszenie  sporządzone 
w formie aktu notarialnego 

(Ciąg dalszy na stronie 20) 

 Niezmiernie cieszy nas 
wszystkich fakt, iż uczniowie 
SP nr 1 w Goczałkowicach-
Zdroju ch ętnie uczestniczą w 
różnego rodzaju konkursach, 
także przedmiotowych.  
 W ostatnich latach do 
szkół napłynęło sporo ofert 
zachęcających uczniów do 
udziału w różnych konkursach, 
a organizowanych przez różne 
instytucje. Konkursy te mają 
zasięg wojewódzki a często 

ogólnopolski. Pomimo, że za 
uczestnictwo w nich należy 
uiścić opłatę, to uczniowie i ich 
rodzice tym się nie zrażają i 
chętnych zawsze jest sporo. To 
bardzo budujące, że dzieci chcą 
sprawdzić swoją wiedzę na 
innym szczeblu, nie tylko klaso-
wym. Rodzi to w dzieciach 
zdrowe współzawodnictwo i 
inspiruje je do samodzielnej 
dodatkowej pracy. 

(Ciąg dalszy na stronie 21) 

POMOC W REPATRIACJI 

 Pomoc w repatriacji, czyli powrocie do kraju 
ojczystego jest spełnieniem moralnego obowi ązku 
wynagrodzenia krzywd naszym Rodakom, zamiesz-
kałym na wschodnich terenach b. ZSRR, którzy zna-
leźli si ę tam na skutek deportacji, zesła ń i innych 
prześladowa ń i nigdy nie mogli si ę na powrót w Pol-
sce osiedli ć. 

„Jest takie źródło , z którego gdy si ę napijesz  
znowu odczuwasz pragnienie,  

pragnienie, które nie odbiera nam tchu, 
lecz jest bardzo słodkie…” 

 

Księdzu Proboszczowi 

JÓZEFOWI KNYCIOWI 
 

Z OKAZJI URODZIN  
ORAZ 35-LECIA KAPŁA ŃSTWA 

 

 SKŁADAMY NAJLEPSZE ŻYCZENIA 
ZDROWIA, WSZELKIEJ POMY ŚLNO ŚCI I 

OBFITO ŚCI ŁASK BO ŻYCH.  
 

WÓJT GMINY - KRZYSZTOF KANIK 
PRZEWODNICZĄCA RADY - ALEKSANDRA MARZEC 

Uczniowie „ jedynki ”   
zdobywaj ą  laury 
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W miesi ącu styczniu  
2007 r. z pływalni  

skorzystało 12.674  
amatorów  wodnych uciech 

Wielkie uczucia, wielkie sprawy,  
powszednie troski  i zmartwienia.  

Pośpiech, brak tchu i ciągła myśl o jutrze… 
Na co dzień i od święta. 
I w taki dzień jak ten… 

Myślę o Tobie z radością,  
z wdzięcznością, z uśmiechem. 

I cieszę się, że jesteś…  
Bo jesteś dla nas KIMŚ SZCZEGÓLNYM 

 
TE SŁOWA DEDYKUJEMY  

KOBIETOM  
W NASZEJ GMINIE 

Z OKAZJI ICH DOROCZNEGO ŚWI ĘTA 
WRAZ Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI  

 

Redakcja  



Z  O B R A D  R A D Y  G M I N Y   
G O C Z A Ł K O W I C E - Z D R Ó J  

Pierwszym punktem obrad było 
uchwalenie budżetu Gminy na 
2007 rok. 
Na wstępie Przewodnicząca 
Rady odczytała projekt uchwały 
budżetowej. 
Wszystkie komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt budżetu. 
Następnie odbyła się dyskusja 
nad projektem budżetu. 
Radny Wojciech Kapias wyraził 
swoje niezadowolenie ze sposo-
bu i czasu w jakim radni byli 
informowani o ostatnich zmia-
nach w budżecie. Zapowiedział, 
że z tego powodu nie weźmie 
udziału w głosowaniu nad bu-
dżetem. 
Radny Wincenty Młodzik po-
wiedział, że jego zdaniem przy 
tak ograniczonym budżecie pole 
do zmian w nim jest bardzo 
niewielkie. 
Przewodnicząca Rady zauważy-
ła, że każdy z radnych mógł 
wziąć udział w ostatnim posie-
dzeniu Komisji Gospodarki i 
Finansów na którym omawiane 
były ostatnie zmiany w budże-
cie. 
Radna Zofia Żelazo powiedzia-
ła, że jej zdaniem struktura wy-
datków budżetu nie jest zgodna 
z potrzebami mieszkańców Gmi-
ny. Wyraziła zaniepokojenie, że 
wieloletni program inwestycyjny 
Gminy w zakresie budowy dróg 
nie jest realizowany. Zwróciła 
też uwagę na potrzeby inwesty-
cyjne w rejonie Uzdrowiska. 
Wójt odpowiedział, że Gmina 
współpracuje z Powiatowym 
Zarządem Dróg w celu pozyska-
nia środków zewnętrznych na 
inwestycje drogowe. Wyjaśnił 
też, że Gmina przeznacza na 
utrzymanie terenów zielonych 
przejętych od Uzdrowiska ok. 
100 tys. zł. W zakresie inwesty-
cji w tym rejonie również są 
prowadzone starania o środki 
zewnętrzne.  
Radny Czesław Furczyk dodał, 
że powodem wstrzymania wielu 
inwestycji gminnych jest brak 
przewidywanych wcześniej 

środków unijnych. Gmina nie 
jest w stanie zrealizować tych 
inwestycji z środków własnych. 
Przewodnicząca Rady poddała 
projekt uchwały budżetowej pod 
głosowanie: 
Za – 12 
Przeciw – 2  
Wstrzymało się – 0 
W głosowaniu nie wziął udziału 
radny Wojciech Kapias. 
 
Następnie Rada Gminy podjęła 
uchwały w sprawach: 
a) zmiany statutu Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji na-
danego uchwałą Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój Nr XXVI-
II/167/2004 z dnia 7.12.2004 r.; 
b) programu współpracy Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z organiza-
cjami pozarządowymi i podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, na rok 
2007; 
c) planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego na-
uczycieli na rok 2007; 
d) ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształ-
cenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli w 2007 r. oraz spe-
cjalności i form kształcenia, na 
które dofinansowanie jest przy-
znawane; 
e) w sprawie regulaminu okre-
ślającego: 
1) wysokość stawek oraz szcze-
gółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego oraz za warunki 
pracy,  
2) szczegółowe warunki oblicza-
nia i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe 
oraz za godziny doraźnych za-
stępstw, 
3) wysokość i warunki wypłaca-
nia nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy, 
z wyłączeniem świadczeń z 
zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych, 
4) wysokość oraz szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłaca-
nia dodatku mieszkaniowego; 
f) podwyższenia minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli stażystów 
oraz nauczycieli kontraktowych. 
 
Wójt w sprawozdaniu ze swojej 
pracy poinformował m.in., że w 
okresie od ostatniego posiedze-
nia Rady do dziś: 
- trwały prace nad projektem 
budżetu Gminy na rok 2007, 
- przygotowano wniosek o dofi-
nansowanie ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska inwestycji wodocią-
gowej Gminy na ulicach Górnej, 
Poprzecznej i Krzyżanowskiego, 
- zakończono trzeci etap progra-
mu ograniczenia niskiej emisji, 
- zaplanowano organizacje ferii 
zimowych z wykorzystaniem 
GOK, GOSiR oraz nauczycieli, 
- dokonano analizy uwag miesz-
kańców dotyczących planu za-
gospodarowania przestrzennego, 
- zakończono wprowadzanie 
zmian do bazy danych podatko-
wych na rok 2007. Wkrótce 
rozpocznie się druk decyzji po-
datkowych, 
- odbył spotkanie z Burmistrzem 
Czechowic-Dziedzic na temat 
sporu dotyczącego rozliczenia 
oczyszczalni ścieków w Czecho-
wicach-Dziedzicach. Obecnie 
oczekujemy na pisemne propo-
zycje Burmistrza, 
- odbyło się spotkanie z Powia-
towym Zarządem Dróg w spra-
wie inwestycji i remontów na 
drogach powiatowych, 
- trwają analizy dotyczące loka-
lizacji Gminnego Zespołu 
Oświaty. 
 
Wolne głosy i wnioski. 
Mieszkaniec Gminy, Pan Kali-
szan z ul. Szkolnej, zwrócił uwa-
gę na problemy palenia śmieci 
przez niektórych mieszkańców, 
składowania i usuwania śmieci, 
odprowadzania wody deszczo-
wej oraz oznakowania Gminy. 
Wójt odpowiedział, że w przy-
padku wystąpienia zjawiska 
spalania śmieci zawierających 
szkodliwe substancje należy 
powiadomić o tym fakcie Poli-
cję, bowiem Gmina nie ma na-
rzędzi prawnych do reagowania 
takich sytuacjach. 
Radny Krzysztof Kleczka po-
wiedział, że jego zdaniem Go-
czałkowice-Zdrój są miejscowo-

ścią brudną i konieczne jest 
zwiększenie środków na utrzy-
manie czystości w Gminie. 
Stwierdził, że są miejsca w Go-
czałkowicach-Zdroju, gdzie 
spala się materiały nasycone 
środkami chemicznymi. Jego 
zdaniem zawiadamianie Policji o 
tych zdarzeniach nie jest metodą 
na rozwiązanie tego problemu. 
Zwrócił uwagę na konieczność 
zwiększenia świadomości społe-
czeństwa w tym zakresie. 
Radna Zofia Żelazo przypo-
mniała, że starania o budowę ul. 
Źródlanej trwają już 12 lat i 
budowa jej po raz kolejny zosta-
ła przełożona.  
Wójt wyjaśnił, że budowa ul. 
Źródlanej została przesunięta, 
bowiem Gmina nie otrzyma w 
tym roku potrzebnych do reali-
zacji tego celu środków unij-
nych. 
Radny Czesław Furczyk powie-
dział, że rolą radnego jest m.in.. 
wyjaśnienie mieszkańcom tego 
rejonu powodów opóźnienia w 
realizacji tej inwestycji. 
Radny Zbigniew Jacek poruszył 
temat budowy parkingu na Osie-
dlu Wodociągowym. 
Wójt odpowiedział, że teren na 
którym ma powstać ów parking 
jest własnością Skarbu Państwa. 
Trwa obecnie postępowanie 
mające na celu przejęcie tego 
terenu przez Starostwo Pszczyń-
skie. 
Radny Wojciech Kapias zapytał, 
na jakim etapie znajdują się 
prace nad utworzeniem Gminne-
go Zespołu Oświaty. 
Wójt odpowiedział, że w naj-
bliższym czasie zostanie ogło-
szony konkurs na kierownika tej 
jednostki. Koszty funkcjonowa-
nia GZO w 2007 roku są plano-
wane na 221456 zł. W Zespole 
mają pracować cztery osoby z 
kierownikiem włącznie.  
Prezes Spółki Wodnej Jerzy 
Skipioł poinformował, że w 
2006 roku 48% mieszkańców 
zapłaciło swoje zobowiązania 
wobec Spółki Wodnej. Oznacza 
to wzrost w stosunku do roku 
2005 o 6%. 
Wójt dodał, że obowiązek utrzy-
mywania Spółki Wodnej ciąży 
na wszystkich mieszkańcach.  
Na tym Przewodnicząca Rady 
zamknęła sesję. 
  
Opracował  
Przemysław Puchała  

VI sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój odbyła 
się 6 lutego 2007 roku. 
Sesję otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Ra-
dy Gminy Pani Aleksandra Marzec. W sesji 
uczestniczyli wszyscy radni. 



Uchwała Nr VI/27/07 Rady Gminy  
Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 06.02.2007 r. 

 
w sprawie: bud żetu gminy na 2007 r. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.51 ust.1 i 2 i art.61 
ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 166, 167, 
168, 169, 173, 184, 188 ust. 2, art.195  ust. 2 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 
z późn. zmn.) Rada Gminy uchwala: 
 

§ 1 
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 28.527.173,00 
zł, w tym  

- dochody majątkowe: 2 607 650,00zł 
- dochody bieżące: 25.919.523,00zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości: 31.152.646,00 
zł w tym: 

- wydatki majątkowe: 9.549.327,00zł 
- wydatki bieżące: 21.603.319,00zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 
§ 2 

1. W budżecie zabezpiecza się  kwotę 2.374.527,00zł na spłatę 
zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.   

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu  w wysokości 
2.625.473,00zł są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

3. Przychody i rozchody budżetu związane z zaciąganymi przez 
gminę pożyczkami/kredytami przedstawia załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i 
pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wyso-
kości 10.000.000zł. 

 
§ 3 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.  
 

§ 4 
Ustala się: 

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi 
ustawami w wysokości 1.432.582zł 
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleco-

nych gminie w wysokości 22.000zł 
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych stano-

wiących - dochody własne jednostek samorządu terytorialne-
go w wysokości 1.100zł  

zgodnie z załącznikiem nr 4a.  
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wy-

konywanych na podstawie porozumień z  jednostkami samo-
rządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 4b w wysokości 
34.215zł. 

 
§ 5 

1. Wysokość dotacji udzielanych przez gminę na cele publiczne 
związane z realizacją zadań własnych gminy dla jednostek spoza 
sektora finansów publicznych ustala się w wysokości 86.000zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 5. 
2. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej: 
- do Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach-Zdroju w 
wysokości 168.000zł 
- do Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju w wyso-
kości 357.000zł. 
3. Ustala się wysokość dotacji celowej na pomoc finansową udzie-
laną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
10.000zł, a w tym: 
 
 - Województwo Śląskie 10.000zł 
4. Ustala się wysokość dotacji celowej dla innych podmiotów w 

wysokości 45.000zł, a w tym: 
 - Śląska Izba Rolnicza 5.000zł 
 - Komendy Wojewódzkie Policji 40.000zł 

 
§ 6 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w wysokości 83.475zł  i wydatki na realiza-
cję zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych w wysokości 83.475zł oraz wy-
datki na realizację zadań określonych w gminnym programie prze-
ciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000zł zgodnie z załączni-
kiem nr 6 . 

 
§ 7 

Przyjmuje się wydatki związane z wieloletnimi programami inwe-
stycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 . 
 

§8 
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 8 
 

§ 9 
1.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej  w części związanej z realiza-
cją zadań gminy określa załącznik nr 9 . 
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pocho-
dzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 
Mechanizm Norweski w części związanej z realizacją zadań gminy 
określa załącznik nr 10 
 
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na fi-
nansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na 
programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub 
bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości kwot określo-
nych w załącznikach nr  7, 9 i 10.  
 

 § 10 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 
roku następnym do wysokości 1.000.000zł.  
 

§ 11 
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata 
następne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 
 

§ 12 
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie 
wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej.  
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień, o któ-
rych mowa w punkcie 1 kierownikom jednostek organizacyjnych 
gminy. 

 
§ 13 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania i spłat kredytów i poży-
czek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do 
wysokości 1 000 000zł. 
     

§ 14 
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków bu-
dżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący 
bankową obsługę budżetu gminy. 
 

§ 15 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 16 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 
 

§ 17 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od 01.01.2007r. 

UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 



UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/27/07 Rady Gminy Goczał kowice-Zdrój z dnia 06.02.2007 r. 
 

Dochody bud żetu Gminy w roku 2007 
Dział Treść Plan na 2007 

O10 Rolnictwo i łowiectwo   

  wpływy z usług-dochody bieżące 871 000,00 

  razem dział 010: 871 000,00 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę   

  wpływy z usług-dochody bieżące 1 125 000,00 

  razem dział 400: 1 125 000,00 

600 Transport i ł ączno ść   

  
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego-dochody bieżące 24 156,00 

      

  razem dział 600: 24 156,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa   

  Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   

  

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialne-
go lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakte-
rze-dochody bieżące 48 000,00 

  Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami   

  
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -
dochody majątkowe 4 950,00 

  wpływy z usług-dochody bieżące 60 000,00 

  

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialne-
go lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakte-
rze-dochody bieżące 58 000,00 

  wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości-dochody bieżące 11 419,00 

  wpływy z różnych dochodów-dochody bieżące 420 000,00 

  razem dział 700: 602 369,00 

750 Administracja publiczna   

  Urzędy wojewódzkie   

  
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dochody bieżące 38 650,00 

  
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami-dochody bieżące 1 100,00 

  Urzędy Gmin   

  pozostałe odsetki-dochody bieżące 20 000,00 

  razem dział 750: 59 750,00 

      

751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa   

  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami -prowadzenie i aktualizowanie stałego 
rejestru wyborców-dochody bieżące 1 650,00 

  razem dział 751: 1 650,00 

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa   

  
dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego -zadania z zakresu obrony cywilnej-dochody bieżące 10 059,00 

  razem dział 754: 10 059,00 
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756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych jednostek nie posiadaj ących osobo-   

  
Podatek od działaności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej-dochody bieżą-
ce 10 000,00 

  Podatek od nieruchomości-dochody bieżące 11 117 604,00 

  Podatek rolny-dochody bieżące 106 173,00 

  Podatek leśny-dochody bieżące 901,00 

  Podatek od środków transportowych-dochody bieżące  151 701,00 

  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-dochody bieżące 100 000,00 

  wpływy z opłaty targowej-dochody bieżące 6 000,00 

  wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe-dochody bieżące 10 000,00 

  podatek od czynności cywilnoprawnych-dochody bieżące 12 500,00 

  wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej-dochody 100 000,00 

  wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie   

  wpływy z opłaty skarbowej-dochody bieżące 10 000,00 

  wpływy z opłaty eksploatacyjnej-dochody bieżące 1 200,00 

  wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych-dochody bieżące 15 303,00 

  odsetki od opłaty eksploatacyjnej-dochody bieżące 14 932,00 

  wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 7 500,00 

  wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu-dochody bieżące 83 475,00 

  wpływy z ró żnych rozlicze ń   

  wpływy z różnych dochodów-dochody bieżące 10 000,00 

  udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu państwa   

  podatek dochodowy od osób fizycznych-dochody bieżące 2 959 639,00 

  podatek dochodowy od osób prawnych-dochody bieżące 300 000,00 

  razem dział 756: 15 016 928,00 

758 Różne rozliczenia   

  część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-dochody bieżące 3 450 932,00 

  
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin (związków gmin)-dochody majątkowe 102 700,00 

  razem dział 758: 3 553 632,00 

801 Oświata i wychowanie  

  odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych-dochody bieżące 115 000,00 

  odpłatność za przedszkola-dochody bieżące 260 000,00 

  odpłatność za obozy sportowe-dochody bieżące 28 000,00 

 razem dział 801: 403 000,00 

852 Pomoc społeczna   

  Odpłatność za usługi opiekuńcze-dochody bieżące 1 500,00 

  
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami -zapomogi-dochody bieżące 34 242,00 

  
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)-zapomogi-dochody bieżące 40 789,00 

  dotacje na ubezpieczenia zdrowotne-dochody bieżące 2 370,00 

  dotacje na Ośrodek Pomocy Społecznej-dochody bieżące 65 300,00 

  
dotacje na świadczenia rodzinne,zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we z ubezpieczenia społecznego-dochody bieżące 1 355 670,00 

  dotacje na dożywianie-dochody bieżące 20 358,00 

  razem dział 852: 1 520 229,00 



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

  dotacja na powiatowy punkt zbiórki opon-dochody bieżące 15 000,00 

  wpływy z opłaty produktowej-dochody bieżące 4 000,00 

  razem dział 900: 19 000,00 

926 Kultura fizyczna i sport   

  

środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki 
sektora finansów publicznych-dochody majątkowe 2 125 000,00 

  

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powia-
tów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej-boisko-
dochody majątkowe 375 000,00 

  

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialne-
go lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakte-
rze-dochody bieżące 637 000,00 

  wpływy z usług-dochody bieżące 2 183 400,00 

 razem dział 926: 5 320 400,00 

 razem dochody bud żetu gminy w roku 2007: 28 527 173,00 
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Załącznik nr 2 uchwały nr VI/27/07 Rady Gminy Goczałkow ice-Zdrój z dnia 06.02.2007 r. 
 

Wydatki bud żetu gminy w roku 2007 

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  

    

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

O1008 melioracje wodne 68 000,00 

  wydatki bieżące, a w tym: 43 000,00 

  dotacje 10 000,00 

  wydatki majątkowe 25 000,00 

O1010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 7 245 780,00 

  wydatki bieżące, w tym: 1 726 120,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 133 120,00 

  wydatki majątkowe 5 519 660,00 

O1030 Izby Rolnicze 5 000,00 

  wydatki bieżące, a w tym: 5 000,00 

  dotacje 5 000,00 

 razem dział: 7 318 780,00 

   

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę  

   

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

40002 Dostarczanie wody 1 188 695,00 

  wydatki bieżące w tym: 1 188 695,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 125 695,00 

  razem dział: 1 188 695,00 
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Dział 600 - Transport i ł ączno ść  

    

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

60014 Drogi publiczne powiatowe 124 156,00 

  wydatki bieżące 24 156,00 

  wydatki majątkowe 100 000,00 

60016 Drogi publiczne gminne 455 730,00 

  wydatki bieżące 184 000,00 

  wydatki majątkowe 271 730,00 

 razem dział: 579 886,00 

   

Dział 630 - Turystyka  

   

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000,00 

  wydatki bieżące, a w tym: 20 000,00 

  dotacje 10 000,00 

      

 razem dział: 20 000,00 

   

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa   

    

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  545 455,00 

  wydatki bieżące, a w tym: 530 455,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281 555,00 

  wydatki majątkowe 15 000,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 10 000,00 

  wydatki bieżące 10 000,00 

  razem dział: 555 455,00 

Dział 710 Działalno ść usługowa  

   

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwesty cyjne) 100 000,00 

  wydatki bieżące 100 000,00 

 razem dział: 100 000,00 



Dział 750 - Administracja publiczna  

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

75011 Urzędy Wojewódzkie   

  wydatki bieżące, a w tym: 38 650,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 650,00 

  razem: 38 650,00 

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)   

  wydatki bieżące 85 500,00 

  razem : 85 500,00 

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawch powiatu)   

  wydatki bieżące, a w tym: 1 817 541,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 472 821,00 

  wydatki majątkowe 25 000,00 

  razem: 1 842 541,00 

75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego   

  wydatki bieżące 32 000,00 

  razem: 32 000,00 

75095 Pozostała działalno ść 19 000,00 

  wydatki bieżące: 19 000,00 

  razem dział: 2 017 691,00 

Dział 751 - Urz ędy Naczelnych Organów Władzy Pa ństwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz s ądownictwa  

    

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Pa ństwowej, Kontroli i Ochrony Prawa   

  wydatki bieżące,a w tym: 1 650,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 650,00 

  razem dział: 1 650,00 

   

Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa  

   

rozdział Treść Plan   

1 2 3 

75404 Komendy wojewódzkie policji    

  wydatki bieżące, a w tym: 40 000,00 

  dotacje 40 000,00 

  razem:         40 000,00     

75412 ochotnicze stra że pożarne   

  wydatki bieżące, a w tym:         53 600,00     

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           6 000,00     

  razem:         53 600,00     

75414 Obrona cywilna   

  wydatki bieżące, a w tym:         10 059,00     

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           9 909,00     

  razem dział: 103 659,00 
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Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizyc znych i od    

innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej   

oraz wydatki zwi ązane z ich poborem  

   

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale żności bud żetowych   

  wydatki bieżące, w tym: 20 650,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 182,00 

 razem dział: 20 650,00 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego  

   

rozdział Treść Plan 

1 2 3 

75702 Obsługa papierów warto ściowych,kredytów i po życzek jst   

  wydatki bieżące, a w tym: 257 200,00 

  wydatki na obsługę długu gminy 257 200,00 

  razem dział: 257 200,00 

   

Dział 758 Ró żne rozliczenia  

   

rozdział Treść Plan   

1 2 3 

75818 rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 

  wydatki bieżące 100 000,00 

  razem: 100 000,00 

75814 różne rozliczenia finansowe 102 700,00 

  wydatki majątkowe 102 700,00 

  razem: 102 700,00 

75831 część równowa żąca subwencji ogólnej dla gmin 1 095 014,00 

  wydatki bieżące 1 095 014,00 

 razem dział: 1 297 714,00 

Dział 801 - Oświata i wychowanie  

    

rozdział Treść Plan   

1 2 3 

80101 Szkoły podstawowe   

  wydatki bieżące, a w tym: 2 918 720,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 881 020,00 

  razem: 2 918 720,00 

80104 Przedszkola   

  wydatki bieżące,a w tym: 1 652 364,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 088 884,00 

  razem: 1 652 364,00 
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80110 Gimnazja   

  wydatki bieżące, a w tym: 2 050 788,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 318 512,00 

  razem: 2 050 788,00 

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   

  wydatki bieżące, a w tym: 227 454,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174 500,00 

  razem: 227 454,00 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 460,00 

  wydatki bieżące 24 460,00 

80144 inne formy kształcenia osobno nie wymienione 5 200,00 

  wydatki bieżące 5 200,00 

80195 pozostała działalno ść 3 200,00 

  wydatki bieżące, a w tym: 3 200,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00 

80113 Dowo żenie uczniów do szkół 140 000,00 

  wydatki bieżące 140 000,00 

 razem dział: 7 022 186,00 

   

Dział 851 - Ochrona zdrowia  

    

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   

  wydatki bieżące, a w tym: 83 475,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42 250,00 

  dotacje 10 000,00 

  razem: 83 475,00 

85153 zwalczanie narkomanii   

  wydatki bieżące 1 000,00 

  razem : 1 000,00 

85195 Pozostała działalno ść   

  wydatki bieżące, a w tym: 12 500,00 

  dotacje 12 500,00 

  razem: 12 500,00 

  razem dział: 96 975,00 

   

Dział 852 - Pomoc społeczna  

    

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ube zpieczenia emerytalne i rentowe   

  wydatki bieżące 408 652,00 

  razem: 408 652,00 
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85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osob y pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy   

  wydatki bieżące 2 370,00 

  razem: 2 370,00 

85215   Dodatki mieszkaniowe   

  wydatki bieżące 20 000,00 

  razem: 20 000,00 

85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk ładki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z   

  wydatki bieżące, a w tym: 1 355 670,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 556,00 

      

  razem: 1 355 670,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej   

  wydatki bieżące, a w tym: 375 476,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 294 376,00 

  razem: 375 476,00 

85295 Pozostała działalno ść   

  wydatki bieżące, a w tym: 106 540,00 

  dotacje 10 000,00 

  razem: 106 540,00 

  razem dział: 2 268 708,00 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

85401 Świetlice szkolne   

  wydatki bieżące, a w tym: 109 170,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92 870,00 

  razem: 109 170,00 

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dz ieci i młodzie ży szkolnej, a tak że szkolenia młodzie ży    

  wydatki bieżące, a w tym: 30 000,00 

  dotacje 20 000,00 

  razem : 30 000,00 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 75 000,00 

  wydatki bieżące ,a w tym: 75 000,00 

  dotacje 15 000,00 

85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   

  wydatki bieżące 670,00 

  razem: 670,00 

  RAZEM DZIAŁ: 214 840,00 

   

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

90003 oczyszczanie miast i wsi   

  wydatki bieżące 54 000,00 

  razem: 54 000,00 



90002 Gospodarka odpadami   

  wydatki bieżące, a w tym: 15 000,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 000,00 

  razem gospodarka odpadami: 15 000,00 

90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach   

  wydatki bieżące 100 000,00 

  razem: 100 000,00 

90013 schroniska dla zwierz ąt   

  wydatki bieżące 14 200,00 

  razem: 14 200,00 

90020 wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 000,00 

  wydatki bieżące 4 000,00 

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg   

  wydatki bieżące 246 000,00 

  razem: 246 000,00 

90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   

  wydatki bieżące 1 400 000,00 

  razem: 1 400 000,00 

  razem dział: 1 833 200,00 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o  

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby   

  wydatki bieżące, a w tym: 357 000,00 

  dotacje 357 000,00 

  razem  357 000,00 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00 

  wydatki bieżące 10 000,00 

  razem: 10 000,00 

92195 Pozostała działalno ść   

  wydatki bieżące, a w tym: 8 500,00 

  dotacje 8 500,00 

  razem: 8 500,00 

92116 Biblioteki   

  wydatki bie żące, a w tym: 168 000,00 

  dotacje 168 000,00 

 razem dział : 543 500,00 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport  

rozdział Treść Plan   

1 2 3 

92601 Obiekty sportowe 3 490 237,00 

  wydatki majątkowe 3 490 237,00 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    

  wydatki bieżące, a w tym: 2 221 620,00 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 109 620,00 

  razem: 2 221 620,00 

  razem dział: 5 711 857,00 
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§ 1 
 
Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego stwarza 
warunki: 
 
1. rozwoju aktywności obywa-
telskiej mieszkańców Gminy, 
2. umacniania w nich odpo-
wiedzialności za swoje środo-
wisko lokalne, 
3. tworzenia więzi społecz-
nych i budowania społeczeń-
stwa obywatelskiego, 
4. efektywnego zaspakajania 
potrzeb różnych grup spo-
łecznych, 
5. współpracy z obywatelami 
realizowanej na zasadach 
partnerskich. 
 

§ 2 
 

Współpraca Gminy z organi-
zacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku 
publicznego może odbywać 
się poprzez: 
 
zlecanie realizacji zadań pu-
blicznych, 
wzajemne informowanie się o 
planowanych kierunkach 
działalności i współdziałania, 
konsultowanie projektów ak-
tów normatywnych stosownie 
do zakresu ich działalności 
statutowej, 
tworzenie wspólnych zespo-
łów o charakterze doradczym 
i inicjatywnym, 

promocję działalności organi-
zacji pozarządowych, 
organizowanie szkoleń i kon-
sultacji mających na celu 
podniesienie sprawności ich 
funkcjonowania, 
pomoc w nawiązywaniu kon-
taktów w skali lokalnej, regio-
nalnej i ogólnopolskiej, 
udostępnianie lokalu komu-
nalnego na spotkania organi-
zacji, 
podejmowanie wspólnych 
inicjatyw w zakresie objętym 
współpracą. 
 

§ 3 
 
Zasady i tryb konsultowania 
projektów aktów normatyw-
nych określa odrębna uchwa-
ła. 
 

§ 4 
 
Sfera zadań publicznych 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, 
obejmujących współpracę z 
organizacjami pozarządowy-
mi i podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku pu-
blicznego dotyczy zadań w 
zakresie: 
pomocy społecznej, 
ochrony i promocji zdrowia, 
działania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, 
edukacji, oświaty i wychowa-
nia, 
promocji zatrudnienia i akty-
wizacji zawodowej osób po-
zostających bez pracy i za-
grożonych  zwolnieniem z 
pracy, działalności wspoma-

gającej rozwój gospodarczy, 
w tym rozwój przedsiębior-
czości, 
krajoznawstwa oraz wypo-
czynku dzieci i młodzieży, 
kultury i sztuki oraz ochrony 
dóbr kultury i tradycji, 
upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu, 
ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, 
przeciwdziałania patologiom 
społecznym. 
 

§ 5 
 

1.   Zlecenie realizacji zadań 
publicznych mogą uzyskać 
organizacje pozarządowe i 
inne podmioty, których dzia-
łalność statutowa jest zgodna 
z zakresem zlecanych zadań. 
 
Zlecenie realizacji zadania 
publicznego może przyjąć 
jedną z następujących form: 
powierzenie wykonania wraz 
z udzieleniem dotacji na fi-
nansowanie jego realizacji 
wsparcie tego zadania wraz z 
udzieleniem dotacji na dofi-
nansowanie jego realizacji. 
 
Dotacje, o których mowa w 
ust. 2 nie mogą być wykorzy-
stane na: 
działalność gospodarczą 
działalność polityczną 
nabycie nieruchomości. 
 

§ 6 
 

1. Zlecanie zadań będzie 

odbywać się w trybie otwarte-
go konkursu ofert ogłaszane-
go przez Wójta Gminy w lo-
kalnej prasie tj. 
„Wiadomościach Goczałko-
wickich”,  Biuletynie Informa-
cji Publicznej oraz na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy, chyba, że przepisy 
odrębne przewidują inny tryb 
zlecania. 

 
Ogłoszenie otwartego kon-
kursu ofert powinno zawierać, 
w szczególności 
informacje o: 
1) rodzaju zadania, 
2) wysokości środków pu-
blicznych przeznaczonych na 
realizacje tego zadania, 
3) zasadach przyznawania 
dotacji, 
4) terminach i warunkach 
realizacji zadania, 
5) terminie składania ofert, 
6) terminie, trybie i kryteriach 
stosowanych przy dokonywa-
niu wyboru oferty 
7) zrealizowanych przez gmi-
nę w roku 2007 i 2006 zada-
niach publicznych tego same-
go rodzaju i związanych z 
nimi kosztami, z uwzględnie-
niem wysokości przekaza-
nych dotacji. 
 

§ 7 
 
1. Do konkursu, o którym 
mowa w § 6 mogą przystąpić 
także jednostki organizacyjne 
podległe organom administra-
cji publicznej lub przez nie 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 

Uchwała nr VI/29/07 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 06.02.2007 r.  

 
w sprawie: programu współpra-
cy Gminy Goczałkowice-Zdrój 
z organizacjami pozarz ądowy-
mi i podmiotami prowadz ącymi 
działalno ść pożytku publiczne-
go,  na rok 2007 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r.  Nr 142 poz. 1591 z poźn. 
zm.) oraz  art. 5 ust.3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r o działal-
ności pożytku publicznego i wo-
lontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 
z poźn. zm.) Rada Gminy Go-
czałkowice-Zdrój Uchwala: 
 

§ 1 
 
Przyjąć na rok 2007 program 
współpracy Gminy Goczałkowi-
ce-Zdrój z organizacjami poza-
rządowymi i podmiotami prowa-

dzącymi działalność pożytku 
publicznego, 
w brzmieniu stanowiącym załącz-
nik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Środki finansowe na realizację 
programu są zabezpieczone w 
budżecie gminy na 2007r. 
 

§ 3 
 
Program, o którym mowa w § 1, 
podać do publicznej wiadomości 

w lokalnej prasie oraz na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Gmi-
ny. 
 

§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

Załącznik do uchwały nr VI/29/07 Rady Gminy Goczałkowic e-Zdrój z dnia 06.02.2007 r. 
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ  
Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI  
I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNO ŚĆ  
POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 



ZAWIADOMIENIE  
STAROSTY  

PSZCZYŃSKIEGO 
 

z dnia 15 lutego 2007r.  
o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu  

operatu opisowo-kartograficznego  
dla jednostki ewidencyjnej Gmina Goczałkowice Zdrój. 

 
 Starosta Pszczyński, działając zgodnie z art. 24a ust 4 i ust.5 
ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(jednolity tekst Dz.U. z 2005r nr 240 póz. 2027), o wyłożeniu wyżej 
wymienionego projektu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego założenia 
ewidencji budynków i lokali oraz doprowadzenia do zgodności użyt-
ków gruntowych z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewi-
dencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r nr 38 póz. 454). 
 
Wyłożenie projektu do wglądu odbędzie się w siedzibie Starostwa 
w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, w ciągu 15 roboczych - w dniach 
od 20 marca 2007r. do 10 kwietnia 2007r; od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 
 
 Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą ujawnione w pro-
jekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia 
projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. 
 
 Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-
kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków  
i dane w nim zawarte staną się danymi obowiązującymi. Informacja  
o obowiązywaniu danych zostanie dodatkowo ogłoszona w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 

Wicestarosta - mgr Zygmunt Jeleń 

UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

nadzorowane. 
 
2.   Organizacje pozarządowe 
oraz inne uprawnione pod-
mioty składają oferty na for-
mularzu określonym przez 
ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego. 
 

§ 8 
 

Zakres i zasady realizacji  
zleconych zadań publicznych 
określa pisemne umowa, 
odpowiednio o powierzenie 
zadania lub wsparcie realiza-

cji zadania. 
 

§ 9 
 

W 2007r. organizacje poza-
rządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność po-
żytku publicznego na rzecz 
społeczności Gminy Goczał-
kowice-Zdrój mogą ubiegać 
się o środki finansowe z bu-
dżetu Gminy na realizację 
zadań Gminy w następują-
cych obszarach: 
pomoc społeczna, w tym: 
sprawowanie opieki nad oso-
bami starszymi, schorowany-

mi, samotnymi, emerytami i 
rencistami w zakresie zaspa-
kajania ich podstawowych 
potrzeb społecznych i socjal-
nych sprawowanie opieki nad 
osobami w terminalnym okre-
sie choroby nowotworowej 
ochrona i promocja zdrowia 
oraz przeciwdziałanie patolo-
giom społecznym, w tym: 
prowadzenie Świetlicy Tera-
peutycznej dla dzieci pocho-
dzących z rodzin ubogich, 
zagrożonych alkoholizmem 
lub niewydolnych wychowaw-
czo, kompleksowa pomoc 
rehabilitacyjno-terapeutyczna 
dla dzieci z upośledzeniem 
umysłowym wraz z dowozem 
3. krajoznawstwo oraz wypo-
czynek dzieci i młodzieży 
szkolnej w okresie letnim, 
4. kultura sztuka, ochrona 

dóbr kultury i tradycji,  w tym: 
organizacja imprez kultural-
nych i innych przedsięwzięć 
służących zaspakajaniu po-
trzeb mieszkańców w tym 
zakresie, pielęgnowanie trady-
cji narodowych, regionalnych i 
lokalnych, 
6. edukacja, oświata  i wy-
chowanie: 
1) działania na rzecz wyrów-
nywania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży 
 

§ 11 
 
Koordynację współpracy 
Gminy z organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego powie-
rza się Sekretarzowi Gminy. 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ  
Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI  
DZIAŁALNO ŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 

UWAGA KONSUMENCI! 
 Na terenie powiatu 
pszczyńskiego odbywają się 
bardzo liczne spotkania orga-
nizowane przez firmy, działa-
jące w systemie sprzedaży 
bezpośredniej tj. „poza loka-
lem przedsiębiorstwa” - w 
mieszkaniach, restauracjach, 
salach klubowych, konferen-
cyjnych, na wycieczkach, 
pielgrzymkach itp. W trakcie 
spotkań, prezentowane są 
produkty m.in.: 
- drzwi, art. budowlane i wy-
posażenia mieszkań, 
- komplety pościeli wełnia-
nej, 
- akcesoria czyszczące 
„magiczne ściereczki”, 
- maty, lampy ozonowe, 
- urządzenia rehabilitacyjne, 
- aparaty słuchowe, 
- filtry do wody, 
- piecyki gazowe, 
- naczynia i inne, 
o cenach znacznie przewyż-
szających ich wartość !!!!! 
Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów w Pszczynie apeluje 
do wszystkich potencjalnych 
Klientów o rozsądek i rozwa-
gę w podejmowaniu decyzji 
co do zakupu i ewentualnego 
zawierania umów kredyto-
wych na zakup prezentowa-
nych towarów. 
W szczególności uprasza się 
KONSUMENTÓW o zwró-
cenie uwagi na dokumenty 

przedkładane do podpisu i 
zadbanie, aby przed zawar-
ciem umowy Przedsiębiorca 
okazał mu dokument po-
twierdzający prowadzenie 
działalności gospodarczej 
oraz dokument tożsamości 
lub dokument potwierdzający 
swoje umocowanie, a w 
przypadku dokonania zakupu 
pozostawił Klientowi: 
- wzór oświadczenia o odstą-
pieniu od zawartej umowy 
sprzedaży w terminie 10 dni 
z oznaczeniem imienia i na-
zwiska (nazwy), adresu za-
mieszkania (siedziby firmy), 
- potwierdzenie zawarcia 
umowy, stwierdzające jej 
datę i rodzaj oraz przedmiot 
świadczenia i cenę. UWA-
GA!!!!! 
Jeżeli przedstawiciel firmy /
akwizytor/ nie chce przedsta-
wić i pozostawić wymienio-
nych dokumentów, wykręca 
się lub obiecuje, że np. nie-
zwłocznie prześle lub dowie-
zie, możemy podejrzewać, że 
mamy do czynienia z nie-
uczciwym Sprzedawcą, spo-
kojnie opuścić miejsce odby-
wającej się prezentacji lub 
wyprosić intruza za drzwi, w 
każdym zaś razie niczego nie 
podpisywać i nie płacić. 
 

Powiatowy Rzecznik  
Konsumentów w Pszczynie. 



OGŁOSZENIE 
   

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
ogłasza otwarty konkurs ofert  

na realizacj ę zadania publicznego  
w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

 
I. Zakres rzeczowy zadania 
1. ochrona i promocja zdrowia, w szczególności kompleksowa po-
moc rehabilitacyjno-terapeutyczna  dla dzieci z upośledzeniem 
umysłowym, z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wraz z dowozem, 
2. przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym:  

1) prowadzenie profilaktycznej działalności wśród dzieci i mło-
dzieży  

2) organizowanie pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z 
rodzin dotkniętych uzależnieniami, w szczególności proble-
mem alkoholowym, a także dysfunkcjami społecznymi 

 
II. Wysoko ść środków przeznaczonych na realizacj ę zadania  
– 22.500  zł,  w tym: 
- na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
- 12.500 zł 
- na przeciwdziałanie patologiom społecznym - 10.000 zł 
 
III. Podmiotami uprawnionymi do zło żenia oferty s ą: 
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy  z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontaria-
cie  

2. podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   

3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

4. spółdzielnie socjalne. 
 
IV. Zasady przyznawania dotacji: 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w 

Sekretariacie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, adres: 43-230 
Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13. 

 
2. Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporzą-

dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U.  Nr 264 
poz. 2207). 

 
3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: 

1) aktualny odpis z rejestru  
2) statut 
3) dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentują-
cych oferenta 
4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2006r. 
5) oświadczenie czy oferent jest płatnikiem podatku VAT 
6) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w 
rozumieniu art. 9 ustawy  o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego 
przedmiotem oferty 
7) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku 
wskazania partnera w pkt. V.1. oferty) 

4. W przypadku składania kserokopii dokumentów wymagane jest 
potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” przez osoby upo-
ważnione do reprezentacji.  

 
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 
6. Kwota przyznanej dotacji może być mniejsza od wnioskowanej. 
 
7. Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia kon-

kursu. 
 
V. Terminy i warunki realizacji zadania 
1. Realizacja zadania nastąpi w 2007r..  
2. Z budżetu Gminy mogą być dotowane zadania realizowane na 

terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój lub zadania realizowane z 
udziałem osób zamieszkałych na terenie Gminy 

3. Posiadanie przez oferenta odpowiednich zasobów lokalowych i 
organizacyjnych, a także kadrowych 

4. Finansowy wkład własny na realizację zadania publicznego. 
 
VI. Terminy składania ofert 
 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: 
„Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i pro-
mocji zdrowia” , w Sekretariacie Urzędu Gminy w Goczałkowicach-
Zdroju, ul. Szkolna 13,  w terminie do 20 marca  2007r.  
 
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonyw aniu wybo-
ru ofert: 
1. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni po upły-

wie terminu ich złożenia 
 
2. Oferty niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo albo złożone 

po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

1) wartość merytoryczna projektu:  0-5 pkt 
2) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, 

trwałość, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie 
społeczne: 0-3 pkt. 

3) posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe: 0-
4 pkt 

4) kalkulacja kosztów realizacji planowanego zadania, inne źródła 
finansowania: 0-4 pkt 

5) inne - doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakte-
rze, udział partnerów: 0-2 pkt. 

 
4. Oferty są oceniane przez Komisję Konkursową powołana przez 

Wójta Gminy. 
 
5. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w drodze 

zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 
 
6. Wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie informacji na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikację w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 
7. O podjętych decyzjach składający ofertę są powiadamiani pisem-

nie.  
 
8. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 
 
VIII. Warunki zawarcia umowy: 
1) złożenie oświadczenia w sprawie zobowiązania do prowadzenia 

wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z 
zasadami określonymi  w § 5 ramowego wzoru umowy o wyko-
nanie zadania publicznego  

2) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wniosko-
wana - korekta kosztorysu projektu. 

 
IX. Warunki przekazania dotacji : 
- zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umo-
wy, z zachowaniem formy pisemnej, według wzoru określonego w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grud-
nia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U.  Nr 264 poz. 
2207). 
 
X. Pozostałe informacje   
1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania jest zobo-

wiązany do przedstawienia szczegółowego sprawozdania mery-
torycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze 
wzorem określonym w Rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. 
IX, w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa zosta-
ła zawarta. 

 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 

zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 
2006r. wyniosła 27.500 zł. 

 



OGŁOSZENIE 
   

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
ogłasza otwarty konkurs ofert na  
realizacj ę zadania publicznego  
w zakresie edukacji, o światy  

i wychowania, a tak że  
krajoznawstwa oraz wypoczynku  

dzieci i młodzie ży  
 

I. Zakres rzeczowy zadania 
zadanie 1 - edukacja, oświata i wychowanie,  
działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzie-
ży  
zadanie 2 - wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim  
organizacja kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i 
młodzieży szkolnej 
zadanie 3 - krajoznawstwo 
działania na rzecz upowszechniania turystyki 
 
II. Wysoko ść środków przeznaczonych na realizacj ę zadania - 
45.000  zł,  w tym: 
- na realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania - 
15.000 zł 
- na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży  
- 20.000 zł 
- na upowszechnianie turystyki - 10.000 zł 
 
III. Podmiotami uprawnionymi do zło żenia oferty s ą: 
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy  z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  
2. podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   
3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie 

nadzorowane 
4. spółdzielnie socjalne. 
 
IV. Zasady przyznawania dotacji: 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Sekre-

tariacie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, adres: 43-230 Goczał-
kowice-Zdrój ul. Szkolna 13. 

 
2. Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządze-

niu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w 
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawoz-
dania z wykonania tego zadania (Dz. U.  Nr 264 poz. 2207). 

 
3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: 

1) aktualny odpis z rejestru  
2) statut 
3) dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących 

oferenta 
4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2006r. 
5) oświadczenie czy oferent jest płatnikiem podatku VAT 
6) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w 

rozumieniu art. 9 ustawy  o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego 
przedmiotem oferty 

7) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku 
wskazania partnera w pkt. V.1. oferty) 

 
4. W przypadku składania kserokopii dokumentów wymagane jest 

potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnio-
ne do reprezentacji.  

 
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 
6. Kwota przyznanej dotacji może być mniejsza od wnioskowanej. 
 
7. Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkur-

su. 
 
V. Terminy i warunki realizacji zadania 

1. Termin realizacji: 
zadanie 1 - od 15.04.2007r. do 31.12.2007r.  
zadanie 2 - od 01.07.2007r. do 31.08.2007r.,  
zadanie 3 - od 15.04.2007r. do 31.12.2007r.  

2. Z budżetu Gminy mogą być dotowane zadania realizowane na tere-
nie Gminy Goczałkowice-Zdrój lub zadania na rzecz jej mieszkań-
ców  

3. Posiadanie przez oferenta odpowiednich zasobów lokalowych i 
organizacyjnych, a także kadrowych 

4. Wkład własny finansowy w realizację zadania publicznego. 
 
VI. Terminy składania ofert 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs 
na realizację zadań publicznych z zakresu  edukacji, oświaty i wycho-
wania oraz krajoznawstwa i wypoczynku  
dzieci i młodzieży” , w Sekretariacie Urzędu Gminy w Goczałkowicach-
Zdroju,  
ul. Szkolna 13,  w terminie do 20 marca 2007r.  
 
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywa niu wyboru 
ofert: 
1. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni po upływie 
terminu ich złożenia 
 
2. Oferty niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo albo złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane. 
 
3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

1) wartość merytoryczna projektu:  0-5 pkt 
2) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, 

trwałość, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie 
społeczne: 0-3 pkt. 

3) posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe: 0-2 
pkt 

4) kalkulacja kosztów realizacji planowanego zadania, inne źródła 
finansowania: 0-5 pkt 

5) inne -  doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakte-
rze, udział partnerów:  0-5 pkt. 

 
4. Oferty są oceniane przez Komisję Konkursową powołana przez 

Wójta Gminy. 
 
5. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarzą-

dzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 
 
6. Wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikację w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

 
7. O podjętych decyzjach składający ofertę są powiadamiani pisemnie.  
 
8. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 
 
VIII. Warunki zawarcia umowy: 
1) złożenie oświadczenia w sprawie zobowiązania do prowadzenia 

wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z zasa-
dami określonymi  w § 5 ramowego wzoru umowy o wykonanie 
zadania publicznego  

2) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana 
- korekta kosztorysu projektu. 

 
IX. Warunki przekazania dotacji : 
- zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy, z 
zachowaniem formy pisemnej, według wzoru określonego w Rozporzą-
dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w 
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania ( Dz. U.  Nr 264 poz. 2207). 
 
X. Pozostałe informacje   
1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania jest zobowią-

zany do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycz-
nego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem 
określonym w Rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. IX, w termi-
nie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta. 

 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2006r. na reali-

zację zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowa-
nia - 16.000 zł;  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 
– 43.500 zł.  
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OGŁOSZENIE 
   

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
ogłasza otwarty konkurs ofert na  

realizacj ę zadań publicznych  
w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji   
 

I. Zakres rzeczowy zadania 
pielęgnowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych, 
organizacja imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć służących 
zaspakajaniu potrzeb mieszkańców w tym zakresie,  
 
II. Wysoko ść środków przeznaczonych na realizacj ę zadania - 
8.500  zł 
 
III. Podmiotami uprawnionymi do zło żenia oferty s ą: 
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy  z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolonta-
riacie  

2. podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   

3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

4. spółdzielnie socjalne 
 
IV. Zasady przyznawania dotacji: 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w 

Sekretariacie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, adres: 43-
230 Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13. 

 
2. Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporzą-

dzeniu Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru 

oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania ( Dz. U.  Nr 264 poz. 2207). 

 
3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: 

1) aktualny odpis z rejestru  
2) statut 
3) dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentu-

jących oferenta 
4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2006r. 
5) oświadczenie czy oferent jest płatnikiem podatku VAT 
6) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej 

w rozumieniu art. 9 ustawy  o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego 
będącego przedmiotem oferty 

7) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypad-
ku wskazania partnera w pkt. V.1. oferty) 

 
4. W przypadku składania kserokopii dokumentów wymagane 

jest potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” przez osoby 
upoważnione do reprezentacji.  

 
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 
6. Kwota przyznanej dotacji może być mniejsza od wnioskowa-

nej. 
 
7. Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia 

konkursu. 
 
V. Terminy i warunki realizacji zadania 
1. Termin realizacji: - od 01.05.2007r. do 31.12.2007r.  
2. Z budżetu Gminy mogą być dotowane zadania realizowane na 

terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój lub zadania na rzecz jej 
mieszkańców  

3. Posiadanie przez oferenta odpowiednich zasobów lokalowych 

i organizacyjnych, a także kadrowych 
4. Finansowy wkład własny w realizację zadania publicznego. 
 
VI. Terminy składania ofert 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: 
„Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”  , w Sekretariacie Urzędu 
Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13,  w terminie do 
20 marca 2007r.  
 
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wy-
boru ofert: 
1. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni po upły-

wie terminu ich złożenia 
 
2. Oferty niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo albo złożo-

ne po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

1) wartość merytoryczna projektu:  0-5 pkt 
2) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkań-

ców, trwałość, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebo-
wanie społeczne: 0-3 pkt. 

3) posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzęto-
we: 0-2 pkt 

4) kalkulacja kosztów realizacji planowanego zadania, inne 
źródła finansowania: 0-5 pkt 

5) inne -  doświadczenie w realizacji zadań o podobnym cha-
rakterze, udział partnerów:  0-5 pkt. 

 
4. Oferty są oceniane przez Komisję Konkursową powołana przez 

Wójta Gminy. 
 
5. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w drodze 

zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 
 
6. Wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie informacji na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikację w Biulety-
nie Informacji Publicznej. 

 
7. O podjętych decyzjach składający ofertę są powiadamiani pi-

semnie.  
 
8. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 
 
VIII. Warunki zawarcia umowy: 
1) złożenie oświadczenia w sprawie zobowiązania do prowadze-

nia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej, zgod-
nie z zasadami określonymi  w § 5 ramowego wzoru umowy o 
wykonanie zadania publicznego  

2) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wniosko-
wana - korekta kosztorysu projektu. 

 
IX. Warunki przekazania dotacji : 
- zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umo-
wy, z zachowaniem formy pisemnej, według wzoru określonego w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego 
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U.  Nr 264 
poz. 2207). 
 
X. Pozostałe informacje   
1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania jest zobo-

wiązany do przedstawienia szczegółowego sprawozdania 
merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgod-
nie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu, o którym mowa 
w pkt. IX, w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umo-
wa została zawarta. 

 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2006r. na 

realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i tradycji – 5.000 zł.  

 



 Święto Polskiej Nie-
zapominajki przypada w 
dniu 15 maja i trwa już od 
5 lat. 
 W tym dniu obdaro-
wujemy osoby nam bliskie 
jakąś drobnostką, kartką z 
niezapominajką, życzeniami 
lub po prostu uśmiechem i 
życzliwością .Podarunek 
zależy od naszej fantazji.  
 Niezapominajka to 
kwiat symbolizujący swoją 
nazwą szeroki zakres tema-
tów. Począwszy od przyrody, 
którą należy szanować i rato-
wać, poprzez pamięć o bli-
skich nam osobach, tych któ-
re są i nieobecnych.  

Niezapominajka to również 
miejsca które są nam bliskie, 
a o których zapomnieliśmy.  
 

Pamiętaj! 
 „Niezapominaj”!  

 
Święto niezapominajki może 
trwać przez cały rok. 
A może ktoś napisze o oso-
bie, miejscu, zdarzeniu god-
nym pamięci, a już zapo-
mnianym.  
Serdecznie zapraszam Czy-
telników do włączenia się do 
tego Święta.  
 

Elżbieta Kapias 

I Ty mo żesz zosta ć  
...NIEZAPOMINAJK Ą 

Drogi Panie 
Wójcie! 
 
 Wszyscy uczniowie 
klasy II a Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju 
wraz z wychowawczynią posta-
nowili napisać do Pana list. 
Chcielibyśmy wyrazić wielką 
wdzięczność za to, że możemy 
korzystać z zajęć na basenie. 
Cieszymy się z tego, że basen 
jest przy naszej szkole. Nie mu-

simy nigdzie jeździć. 
Na basenie możemy ćwiczyć 
naukę pływania oraz bawić się w 
różne ciekawe zabawy. Zajęcia z 
nauki pływania rozpoczynają się 
wcześnie, ale to nas nie zniechę-
ca. 
 Dziękujemy za wielki 
trud, wysiłek oraz zaangażowa-
nie w wybudowanie tak piękne-
go obiektu. Życzymy Panu i 
całej ekipie, z którą ma Pan do 
czynienia jeszcze wielu wspa-
niałych pomysłów. 
 

Kl. II a 

ZOSTAŃ 
 
A tak, to ty 
- życie - 
pukasz do mych drzwi. 
Chodzisz za mną wszędzie, 
nie dasz mi chwili wytchnienia? 
 
A tak, to ty… 
mówisz, przypominasz mi, 
że gdy raz mnie zostawisz 
pogrzebię w milczeniu 
wszystkie dni… 
 
Więc nie zostawiaj mnie 
- życie - 
już chcę z tobą iść, 
z tobą być. 
 
Rozgość się i zostań… 
 

Weronika Kokot 

UPRAGNIONY 
POWRÓT 

 
Przecież wrócę… 
I ty nieustannie w to wierzysz. 
Twa miłość nie pozwala 
Ci wątpić. 
 
Wrócę… 
Rzucę ci się wtedy na szyję, 
a ty odwzajemnisz mi swój 
uścisk, 
tak mocno, że zabraknie mi tchu. 
 
Do ciebie zawsze powrócę 
i przywitasz mnie 
ciepłym, prostym słowem: 
- tęskniłem - 
 

Weronika Kokot 

KĄCIK POETYCKI 

 Od kilku miesięcy prezentujemy wiersze ukrytych 
talentów, twórców, którzy najczęściej piszą „do szuflady”, 
ale czasem wyciągają swoje utwory dając je przeczytać zna-
jomym i przyjaciołom. I wła śnie te wiersze publikujemy.  
 Z ogromną satysfakcją odnotowujemy, że nasz Kącik 
zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością. Wiersze, 
które do nas napłynęły będziemy stopniowo publikować. 
 Nadal zapraszamy do współtworzenia Kącika. 

Z OKAZJI 90-tej ROCZNICY   
URODZIN 

 

Pani  
ANNIE HESS 

 
składamy najlepsze życzenia, 

zdrowia, pomyślności  
i pogody ducha  

 
W im ien iu  s amorządu 

gminnego:  
Wój t  Gm iny  -  Krzysz to f  Kan i k   
P rzewodn icząca  Rady  Gm iny  -  

A leks andra  Marzec  

 Ostatniego września br. 
upłynął pierwszy termin skła-
dania wniosków o zwrot części 
akcyzy zawartej w cenie oleju 
napędowego wykorzystanego 
do produkcji rolnej. W marcu 
br. należy złożyć kolejny wnio-
sek. Na pieniądze mogą liczyć 
tylko producenci rolni, a więc 
osoby fizyczne, osoby prawne 
lub jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości praw-
nej, będące posiadaczem go-
spodarstwa w rozumieniu prze-
pisów o podatku rolnym. Pod-
stawą zwrotu podatku są faktu-
ry stanowiące  dowód zakupu 

oleju w okresie 6 miesięcy 
poprzedzających złożenie 
wniosku, a więc wystawione w 
okresie od 1 września 2006r. 
do 28 lutego 2007r.  
Wypłata zwrotu podatku nastą-
pi w maju. Rolnicy otrzymają 
zwrot w wysokości 47,30 zł za 
każdy użytkowany hektar (0,55 
zł x 86 litrów)..  

Kolejny termin skła-
dania wniosków o zwrot części 
akcyzy przypadnie w miesiącu 
wrześniu.  

 
Maria  Ożarowska 

Wnioski tylko w marcu  
i wrze śniu 

FOTOTEMAT 

Na 8-dniowych zgrupowaniach, w okresie ferii 
w Goczałkowicach trenowało ł ącznie 171 mło-
dych sportowców ze śląskich klubów 



OGŁOSZENIE  
 

URZĄD GMINY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU 
43-230  Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13 

 

ogłasza nabór 
na wolne stanowisko  

urzędnicze: 
Kierownika Gminnego  

Zespołu Oświaty  
w Goczałkowicach-Zdroju  

 
1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem : 
a) wykształcenie wyższe – wskazane wykształcenie administracyjne, 

ekonomiczne lub pedagogiczne 
b) staż pracy – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych  
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowni-

czym  
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie  
e) nieposzlakowana opinia 
f) znajomość przepisów w zakresie oświaty, finansów publicznych, 

samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, za-
mówień publicznych 

g) znajomość przepisów w zakresie Karty Nauczyciela, Kodeksu 
Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych 

 
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: 
 
a) umiejętności organizatorskie,  
b) umiejętność kierowania zespołem 
c) doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z realiza-

cją zadań oświatowych 
d) znajomość problematyki oświatowej  
e) znajomość uwarunkowań lokalnych oraz zagadnień z zakresu poli-

tyki oświatowej Gminy 
f) dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność  
g) umiejętność obsługi komputera 
 
3. Zakres wykonywanych zadań 
1) zarządzanie i kierowanie pracą Zespołu 
2) wykonywanie funkcji przełożonego w stosunku do zatrudnionych 

pracowników 
3) nadzorowanie i organizacja pracy Zespołu,  
4) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż 
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz, w tym podpisywanie pism 
6) wydawanie zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji 
7) sporządzanie projektów aktów prawnych w zakresie statutowej 

działalności Zespołu 
8) realizacja budżetu oraz nadzór na obsługą finansowo-księgową  
9) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy o 

zamówieniach publicznych, nadzorowanie dyscypliny finansowej 
i budżetowej w szkołach. 

10) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie pomocy mate-
rialnej dla uczniów oraz dofinansowania zatrudnienia młodocia-
nych  

11) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół, 
12) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym 

oraz awansem zawodowym nauczycieli 
13) opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedkładanie ich 

Wójtowi do zatwierdzenia 
14) tworzenie planu finansowego szkół i przedszkoli w oparciu o 

propozycje budżetu przedstawione przez dyrektorów szkół  i 
przedłożenie go Wójtowi Gminy, 

15) organizowanie dowozu dzieci do szkół 
16) prowadzenie spraw związanych z organizacją nauczania indywi-

dualnego a także organizacją i finansowaniem warsztatów ekolo-
gicznych oraz profilaktyką zdrowotną dzieci i młodzieży szkolnej 

17) prowadzenie spraw związanych z organizacją wypoczynku dzieci 
i młodzieży 

18) podejmowanie działań i czynności w celu przedstawienia Wójto-
wi Gminy i Radzie Gminy propozycji dotyczących funkcjonowa-
nia oświaty oraz projektów odpowiednich uchwał i zarządzeń 
wynikających  z ustawowych zadań organu prowadzącego szkoły, 

19) sporządzanie symulacji wynagrodzeń oraz opracowywanie pro-
jektów uchwał w sprawach wynagrodzeń nauczycieli oraz pra-
cowników administracji i obsługi  

20) sporządzanie opinii oraz wniosków w sprawach pracowniczych, 
w tym występowanie z wnioskami o nagrody i wyróżnienia dla 
dyrektorów 

21) sporządzanie sprawozdań i informacji na potrzeby innych orga-
nów uprawnionych do sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie 
oświaty 

22) przedstawianie Radzie Gminy i Wójtowi Gminy rocznych i okre-
sowych sprawozdań z realizacji zadań statutowych Zespołu w 
układzie rzeczowym i finansowym, sporządzanie sprawozdaw-
czości 

23) występowanie z wnioskami o dotacje i fundusze zewnętrzne na 
realizację bieżących zadań o charakterze edukacyjnym   

24) wykonywanie innych zadań w zakresie systemu oświaty powie-
rzonych Gminie, nie zastrzeżonych ustawami do kompetencji 
Rady Gminy lub Wójta Gminy 

 
4. Wymagane dokumenty: 
1) zgłoszenie kandydatury wraz z uzasadnieniem 
2) życiorys - curriculum vitae 
3) kwestionariusz osobowy 
4) kserokopie świadectw pracy 
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształce-

nie, kwalifikacje i staż pracy wymagany na danym stanowisku 
pracy 

6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 
lub osiągnięciach zawodowych 

7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do 
zajmowania stanowiska Kierownika GZO 

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popeł-
nione umyślnie 

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funk-
cji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami pu-
blicznymi  

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych, zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 126 z późn. zm.)  

11) koncepcja pracy na stanowisku Kierownika GZO. 
 
Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gmi-
ny lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 6 marca 2007r., na adres: 
Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju , 43-230 Goczałkowice-
Zdrój ul. Szkolna 13,  w zamkniętych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym i dopiskiem:  
„Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika GZO w Goczał-
kowicach-Zdroju” 
  
5. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie, nie 

będą rozpatrywane. 
 
6. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie 

lub referencje z poprzednich miejsc pracy 
 
7. Termin przeprowadzenia wstępnej selekcji – 7 marca 2007r.  
 
8. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biulety-

n i e I nf ormac j i  P ub l i c zne j  Urz ędu G mi ny  
/www. bip.goczalkowicezdroj.pl/ oraz na tablicy informacyj-
nej Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 



wystosowane przez tzw. 
osobę prawną, czyli np. 
przedsi ębiorstwo, stowa-
rzyszenie, fundacj ę, itp., 
mające siedzibę na terenie 
RP,  

4. Oświadczenie  członka 
na j b l i ż sz e j  r o dz i ny 
(rodziców, rodzeństwo, 
dzieci) posiadających pol-
skie obywatelstwo, gwaran-
tujące repatriantowi miejsce 
zamieszkania po przesie-
dleniu się do Polski.  

Osoby mogące liczyć na pomoc 
krewnych mieszkających w 
Polsce oraz osoby, którym po-
zwala na to sytuacja materialna 
mogą przedstawić jako dowód 
na posiadanie warunków do 
osiedlenia:  
1. akt własności mieszkania w 

Polsce, lub  
2. umowę przedwstępną kup-

na /sprzedaży lokalu miesz-
kalnego oraz wykazać po-
siadanie środków na jego 
zakup po przybyciu do RP, 
lub  

3. umowę najmu lokalu miesz-
kalnego.  

Źródłem utrzymania repatrianta 
może być m.in.: 

• wynagrodzenie otrzymy-
wane za pracę w Polsce; 

• emerytura lub renta z Za-
kładu Ubezpieczeń Społecz-
nych; 

• inne środki finansowe 
(darowizny, pieniądze otrzyma-
ne ze sprzedaży mieszkania za 
granicą, stypendia) pozwalają-
ce repatriantowi na zapewnie-
nie utrzymania własnego i ro-
dziny; 
zobowiązanie osoby lub firmy 

zapraszającej repatrianta do 
zapewnienia mu utrzymania, 
(pokrywania kosztów leczenia, 
ubezpieczenia itp.) przez okres 
nie krótszy niż 12 miesięcy. 
 
POMOC DLA  
REPATRIANTÓW 
 
Zasady pomocy dla repatrian-
tów i przybyłych wraz z nimi 
członków najbliższej rodziny 
określone w ustawie o repatria-
cji przewidują możliwość udzie-
lenia pomocy w następujący 
sposób:  
 
1. Pomoc finansowa: 
-/ zwrot kosztów podróży w 
postaci ryczałtu  
-/ zasiłek na zagospodarowanie 
i bieżące utrzymanie, w wyso-
kości dwukrotnego przeciętne-
go miesięcznego wynagrodze-
nia, na każdego członka rodzi-
ny, 
-/ zasiłek szkolny na pokrycie 
kosztów związanych z podję-
ciem nauki w Polsce przez 
małoletnie dzieci repatrianta, w 
wysokości przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia na 
każde dziecko. 
Ponadto repatriantowi, który 
przybył do Polski z terenów 
azjatyckich byłego ZSRR i po-
niósł koszty związane z remon-
tem lub adaptacją lokalu miesz-
kalnego w miejscu osiedlenia 
się w RP udziela się pomocy ze 
środków budżetu państwa na 
częściowe pokrycie poniesio-
nych kosztów.  
2. Zapewnienie mo żliwo ści 
uczestniczenia w kursach 
nauki j ęzyka polskiego i ad-
aptacji w społecze ństwie 
polskim.  

Osobie, której wydano decyzję 
o przyrzeczeniu wydania wizy 
wjazdowej w celu repatriacji, a 
okoliczności uniemożliwiły jej 
poznanie języka polskiego, 
konsul może zapewnić pokrycie 
kosztów uczestnictwa w kursie 
języka polskiego.  
3. Aktywizacja zawodowa  
Repatrianci stanowią zróżnico-
waną grupę osób. Różne jest 
ich wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe. Z myślą o proble-
mach, z jakimi mogą spotkać 
się repatrianci poszukujący 
pracy, ustawodawca przewi-
dział kilka form aktywizacji za-
wodowej repatriantów mające 
na celu pomoc w uzyskaniu 
zatrudnienia.  
Repatriantowi, który nie ma 
możliwości podjęcia pracy, 
właściwy miejscowo starosta 
może zapewnić aktywizację 
zawodową poprzez zwrot czę-
ści kosztów poniesionych 
przez: 

• samego repatrianta na 
podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych, 
pracodawc ę na utworzenie 
stanowiska pracy dla repa-
trianta, na przeszkolenie za-
wodowe repatrianta jak i jego 
wynagrodzenie, nagrody i 
składki na ubezpieczenia 
społeczne . 
Zwrotu kosztów poniesionych 
na aktywizację zawodową sta-
rosta może dokonywać w okre-
sie nie dłuższym niż 5 lat od 
dnia nabycia przez repatrianta 
obywatelstwa polskiego. Przy 
czym pomoc ta jest adresowa-
na wyłącznie do osób, które 
przekroczyły granicę RP na 
podstawie wizy repatriacyjnej 
po dniu 1 stycznia 2001 r. - 
data wejścia w życie ustawy o 
repatriacji. Każda z form aktywi-
zacji zawodowej, o których 
mowa w art. 23. ust. 1 pkt 2 
ustawy, może być zastosowana 
tylko raz.  
 
Zwrot części kosztów poniesio-
nych przez pracodawcę na 
utworzenie stanowiska pracy, 
przeszkolenie repatrianta, wy-
nagrodzenie, nagrody i składki 
na ubezpieczenia społeczne, 
następuje na podstawie umów 
zawartych między starostą a 
pracodawcą. Łączna kwota 
zwrotu poniesionych przez 
pracodawcę kosztów na aktywi-
zację zawodową nie może 
przekroczyć dwunastokrotnego 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w kwartale po-
przedzającym dzień zawarcia 
pierwszej z tych umów. Staro-

sta może dokonywać zwrotu 
poniesionych przez pracodaw-
cę kosztów aktywizacji zawodo-
wej pod warunkiem nawiązania 
z repatriantem stosunku pracy 
na co najmniej 24 miesiące. 
Zwrotu kosztów dokonuje się 
przez okres do 12 miesięcy od 
dnia nawiązania stosunku pracy 
z repatriantem.  
Repatrianci w wieku emery-
talnym , którzy mają prawo do 
polskiej emerytury, nie musz ą 
przedstawia ć dowodu po-
twierdzaj ącego posiadanie 
źródła utrzymania . W dniu 1 
stycznia 1999 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 
1118 z późn. zm.). Zgodnie z 
art. 6 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, 
repatriantom w wieku emerytal-
nym uwzględnia się wszystkie 
okresy zatrudnienia za granicą i 
przyznaje się polską emeryturę.  
 
OBOWIĄZKI  
REPATRIANTÓW  
PO PRZYJEŹDZIE  
DO POLSKI 
 
Osoby, przybywające do Rze-
czypospolitej Polskiej na pod-
stawie wizy wjazdowej w celu 
repatriacji nabywaj ą obywatel-
stwo polskie z mocy prawa z 
dniem przekroczenia granicy 
RP (fakt przekroczenia granicy 
potwierdza stempel kontroli 
granicznej).  
Po przybyciu na miejsce osie-
dlenia repatrianci mają obowią-
zek: 
1. zarejestrować w miejsco-

wym Urzędzie Stanu Cywil-
nego swoje akty stanu cywil-
nego (urodzenia, ślubu itp.) 
wraz z ich tłumaczeniem 
dokonanym przez tłumacza 
przysięgłego na język polski,  

2. zgłosić się do Wydziału 
Spraw Obywatelskich w 
Urzędzie Wojewódzkim wła-
ściwym dla miejsca zamiesz-
kania, aby otrzymać od wo-
jewody po świadczenie 
obywatelstwa polskiego. 
Poświadczenie jest wydawa-
ne na podstawie paszportu z 
wklejoną wizą wjazdową w 
celu repatriacji oraz po 
przedstawieniu odpisów 
aktów stanu cywilnego spo-
rządzonych w polskim USC,  

3. złożyć w Urzędzie Miasta lub 
Gminy wniosek o wydanie 
dowodu osobistego, zamel-
dować się na pobyt stały 
oraz wystąpić o nadanie 
numeru PESEL. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

P O M O C  W  R E PAT R I A C J I  

FOTOTEMAT 

Mglisty, ponury dzień, jakich wiele tej zimy. Amatorzy space-
rów mimo to zaglądają w okolice korony Zapory i oczekują 
otwarcia sezonu turystycznego. 



1. Technik farmaceutycz-
ny – wymagany staż 
pracy min 2 lata w za-
wodzie (praca w Pawło-
wicach) 

2.  Księgowa – wymagane 
wykształcenie wyższe 
lub średnie ekonomicz-
ne, staż pracy w zawo-
dzie oraz znajomość 
pełnej księgowości 
(praca w Ćwiklicach, 
Suszcu) 

3. Nauczyciel techniki – 
wymagane wykształce-
nie wyższe kierunkowe 
oraz przygotowanie pe-
dagogiczne (praca w 
Woli) 

4. Nauczyciel muzyki 
(nauka gry na gitarze) 
- wykształcenie wyższe 
lub średnie muzyczne 
(praca w Pszczynie) 

5. Kierownik oddziału 
kolejowego – wymaga-
ne min. średnie najlepiej 
kierunkowe wykształce-
nie, staż pracy na kie-

rowniczym stanowisku 
(praca w Woli) 

6. Montażysta – elektro-
nik – wymagane wy-
kształcenie zawodowe 
lub średnie kierunkowe, 
staż pracy w zawodzie 
wymagany  (praca w 
Pszczynie) 

7. Elektromonter napraw 
autobusów – wymaga-
ne wykształcenie zawo-
dowe, średnie kierunko-
we (praca w Pszczynie) 

8. Mechanik maszyn 
szwalniczych – wyma-
gane wykształcenie za-
wodowe, średnie-mech. 
precyzyjna lub elektro-
nik, staż pracy mile wi-
dziany, prawo jazdy kat.  
B (praca w Pszczynie) 

9. Operator wtryskarki, 
wytłaczarki, skręcarki 
- wymagane wykształ-
cenie zawodowe lub 
średnie mechaniczne, 
staż pracy w zawodzie 

wymagany  (praca w 
Pszczynie) 

10.Operator CNC – wy-
magane wykształcenie 
średnie techniczne, zna-
jomość rysunku tech-
nicznego (praca w 
Pszczynie) 

11.Operator żurawia sa-
mochodowego  -  wy-
magane uprawnienia  
operatora oraz prawo 
jazdy kat. C  
(pracodawca z  w 
Pszczyny) 

12.Operator dźwigu sa-
mojezdnego – wymaga-
ne uprawnienia oraz 

prawo jazdy kat. C 
(pracodawca z Pszczy-
ny) 

13.Kierowca autobusu – 
wymagane uprawnienia, 
mile widziany staż pra-
cy (pracodawca z 
Pszczyny) 

14.Kierownik budowy – 
uprawnienia konstruk-
cyjno-budowlane oraz 
robotnicy budowlani z 
doświadczeniem w za-
wodzie -  DAN-POL M. 
PIECHOTA Tychy ul. 
Murarska 28, tel. (032) 
216-85-27 

Powiatowy Urz ąd Pracy w Pszczynie informuje,  
że aktualnie dysponuje ofertami pracy w zawodach: 

Uczniowie „jedynki” zdobywaj ą laury 

TANIO OPAŁ 
 
- EKO GROSZEK – CENA OD 305 ZŁ / T 
- WĘGIEL ORZECH – CENA OD 380 ZŁ / T 
- MIAŁ – CENA OD 180 ZŁ / T 
- MUŁOFLOT – CENA OD 130 ZŁ / T 
 

-------- TANI I SZYBKI DOWÓZ -------- 
TEL. 0-605-242-066 

 W pierwszym semestrze 
nasi uczniowie brali udział w 
konkursach, gdzie osiągali czo-
łowe wyniki. 
W wojewódzkim konkursie 
matematycznym „NUDNA 
MATEMATYKA”- organizo-
wanym przez Pałac Młodzieży 
w Katowicach uczniowie klas 
IV – VI  zajęli miejsca: 
 
Maciej Muszyński uczeń kasy 
Vb  –  1 miejsce w kategorii 
klas piątych 

Kamil Ryszka uczeń klasy VIb  
–  2 miejsce w kategorii klas 
szóstych 
Szymon Sojka  uczeń klasy Vb  
–  4 miejsce w kategorii klas 
piątych 
Maciej Mencner uczeń klasy 
IVb  – 4 miejsce w kategorii 
klas czwartych 
Kamil Serafin uczeń klasy IVb  
–  brał udział w półfinałach 
 
Największe gratulacje należą 
się uczennicy klasy VIa Darii 
Tenderze, która okazała się 

najlepsza w kraju z języka nie-
mieckiego w ogólnopolskim 
konkursie „MULTITEST” or-
ganizowanym przez Centrum 
Edukacji Szkolnej w Warsza-
wie. Otrzymała dyplom grawe-
rowany oraz książkę. Pozostali 
uczniowie zajęli również wyso-
kie lokaty: 
 
Wojciech Pyś uczeń klasy VIa  
– 6 miejsce i otrzymał dyplom 
laureata 
Kamil Chlebek uczeń klasy Va 
– 12 miejsce i otrzymał dyplom 
wyróżnienia 
Szymon Sojka uczeń klasy Vb 
– 12 miejsce i otrzymał dyplom 
wyróżnienia 
Jakub Młodzik uczeń klasy VIa 
– 12 miejsce i otrzymał dyplom 
wyróżnienia  
Dawid Przybyła uczeń klasy 
VIb – 14 miejsce i otrzymał 
dyplom wyróżnienia 
 

W tym samym konkursie 
„MULTITEST” mamy również 
wysokie osiągnięcia z matema-
tyki.  
 
Maciej Muszyński uczeń klasy 
Vb – 3  miejsce i uzyskał dy-
plom laureata oraz książkę 
Maciej Mencner uczeń klasy 
IVb – 8 miejsce i uzyskał dy-
plom laureata 
Kamil Ryszka uczeń klasy VIb 
– 9 miejsce i uzyskał dyplom 
laureata 
Szymon Sojka uczeń klasy VB 
– 12 miejsce i uzyskał dyplom 
wyróżnienia 
Adam Stasicki uczen klasy VIb 
– 13 miejsce i uzyskał dyplom 
wyróżnienia 
 
Opiekunowie tych konkursów:  

mgr Joanna Pabin – język 
niemiecki oraz  mgr Jolanta 

Jarek - matematyka 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Informacja 
 
 Członkowie Zarządu Spółki Wodnej w Goczałkowi-
cach-Zdroju będą pełnili dyżury 6 marca (wtorek) oraz 13 
marca (wtorek), w godzinach od 15.00 do 17.00 w Urzędzie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, pokój nr 6. 
Wszelkie sprawy dotyczące działalności Gminnej Spółki 
Wodnej (awarii itp.) proszę zgłaszać za pośrednictwem sekre-
tariatu Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój. 
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♦ URZĄD GMINY - tel. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 
7387125, fax 2107306. Godziny urzędowania: od poniedziałku do 
piątku od godz. 7.00 do 15.00, we wtorki od 9.00 do 17.00.  
W czwartki interesanci przyjmowani są od godz. 12.00. 

♦ KASA WRAZ Z EKSPOZYTUR Ą BANKU PKO BP SA  
W BUDYNKU URZĘDU GMINY – czynna od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 15.30, we wtorek od 9.30 do 17.00 

♦ WÓJT PRZYJMUJE MIESZKA ŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we 
wtorki od godz. 15.00 do 17.00, w czwartki od godz. 13.30 do 15.00. 

♦ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  - ul. Szkolna 11, tel./fax 
2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 
16.00, dyżur pracowników socjalnych w piątek od 8.00 do 16.00.  
W czwartki interesanci przyjmowani są od godz. 14.00. 
Komórka Świadcze ń Rodzinnych przy OPS  - ul. Szkolna 11,  
tel./fax 2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 
7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.30. 

♦ GMINNY OŚRODEK KULTURY  ul. Szkolna 13, tel. 2107838, urzęduje 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00. 

♦ GMINNY OŚRODEK SPORTU i REKREACJI  ul. Powstańców Śl. 3, 
tel./fax 2127424, urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 
22.00. 

♦ POLICJA  - w Pszczynie: tel. 2104091 lub pomieszczenie przy  
ul. Uzdrowiskowej 63 (dawny OPS), tel. 609595652 

♦ STRAŻ POŻARNA  - w Pszczynie: tel. 2102081 lub 998. 
♦ POGOTOWIE RATUNKOWE  - w Pszczynie - tel. 2103715 lub 999. 
♦ POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991. 
♦ POGOTOWIE GAZOWE - w Pszczynie - tel. 2103314, 2105051, 992. 
♦ APTEKA "Pod Eskulapem"  - tel. 2107394, czynna  

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00, w sobotę od 8.00 do 
14.00. 

♦ APTEKA " Św. Jacka"  - tel. 2107187 
♦ OŚRODEK ZDROWIA  - tel. 2107214. 
♦ CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZ ĄT- Goczałkowice-Zdrój ul. 

Brzozowa 52 - tel. 2107255. 
♦ GABINET WETERYNARYJNY  - Goczałkowice-Zdrój ul. Główna 39, 

tel. 2107313 – czynny codziennie. 
♦ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  - ul. Szkolna 13 czynna w 

poniedziałek: 10.00 -17.00, wtorek: 9.00 -19.00, środa: 10.00 -17.00, 
piątek: 9.00 -15.00 - tel. 2107739. 

♦ POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146. 
 

ZGŁASZANIE AWARII: 
 

♦ AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO  - z podaniem ulicy i numeru 
posesji. Pogotowie Energetyczne: 991 i AZK: 2127021. 

♦ USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG - w pokoju nr 209 lub 205 
Urzędu Gminy. 

♦ POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC l WYWOZU ŚMIECI  

• Zakład Oczyszczeniowy M. Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. 
Bór I/1 - tel. kom. 0603779645 

• Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej, 43-200 Pszczyna  
ul. Zdrojowa (były hotel WZD), tel. 2102086 

• Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny KOM-GAZ, 43-502 
Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 85 

♦ AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ  - Zakład Oczyszczeniowy Marcin 
Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór I/1 - tel. kom. 
0603779645. 

♦ AWARIE SIECI WODNEJ  - w godz. 7.00 - 15.00 - tel. 2127021, 
7387038, 2107185; po godz. 15.00 - tel. 603 914383; w soboty, 
niedziele i święta - tel. 605288662, 603 914383 

INFORMATOR TELEFONICZNY DOWODY OSOBISTE 
 

Informujemy mieszkańców gminy, że ustawa z dnia 12 września 
2002r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji i dowodach 
osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej wprowadza obo-
wiązek wymiany  dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycz-
nia 2001r. w następujących terminach: 

 
� od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r. – wydanych  

w latach 1962 – 1972 
� od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. – wydanych  

w latach 1973 – 1980 
� od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. – wydanych  

w latach 1981 – 1991 
� od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. – wydanych  

w latach 1992 – 1995 
� od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. – wydanych  

w latach 1996 – 2000 
 
DOKUMENTY WYMAGANE  W CELU OTRZYMANIA  

DOWODU OSOBISTEGO 
 
� wniosek o wydanie dowodu osobistego  
� 2 aktualne fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm bez nakrycia 

głowy i okularów z ciemnymi szkłami, przedstawiające głowę w 
pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem z zachowa-
niem równomiernego oświetlenia twarzy. Fotografie mogą być 
czarno-białe 

� odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstą-
piły w związek małżeński 

� odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie uży-
wanym nazwisku 

� dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w wyso-
kości 30 zł. 

 
UWAGA!! 

 
1. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór 
wymaga osobistego stawiennictwa (osoby małoletnie w obecności 
przedstawiciela ustawowego) 
2. Na żądanie organu, strona winna przedstawić również poświadcze-
nie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiada-
nie obywatelstwa polskiego. 

Centrum Języków Obcych 
„ E l i t e  S c h o o l ”  

 
Pszczyna, ul. Piastowska 8 (Dom Handlowy PIAST III p.,  

wejście od ulicy Tkackiej 
Tel. 032-447-09-06, kom 0-503-056-088 

Sekretariat czynny: pon., śr., czw.,  od 15.00 do 20.00, wt., pt. od 
15.00 do 18.00 

Oferujemy kursy j ęzyków: 
-  a n g i e l s k i e g o ,  
-  n i e m i e c k i e g o ,  
-  r o s y j s k i e g o ,   

-  f r a n c u s k i e g o .  
- buisnes english. 

Dla dzieci i dorosłych, kursy MATURALNE i standardowe. 
 

CENA JUŻ OD 11,50 za godzinę lekcyjną. 
 

!!!UWAGA NATIVE SPEAKER!!! 


