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Krakowa. Zwiedzania było co niemiara, Panie wróciły zrelaksowane i
w dobrych humorach. Natomiast 15 sierpnia uczestniczyły w spotkaniu
plenerowym, gdzie oczywiście nie zabrakło kiełbasek z rożna.
Pozostaje nam tylko życzyć kolejnych sukcesów i niegasnącej
energii do dalszej pracy.
Beata Bordowicz

JORDANÓW ŚLĄSKI

ORZEŁ (HEDRO-FARMS) WYLĄDOWAŁ
NA SZCZYCIE
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29 stycznia br. Zarząd Klubu wspomagany osobami
sympatyzującymi z jordanowianami zgotował kibicom
prawdziwą ucztę piłkarską, organizując już po raz
dziewiąty Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Nefrytu. To wydarzenie futbolowe w miejscowym światku
piłkarskim zyskało duży rozgłos i zaproszone zespoły z zadowoleniem zgłaszają akces udziału w niej. W tegorocznym rozdaniu do
zmagań przystąpiły: GKS Kobierzyce, debiutant w zawodach Orzeł Sadków, Polonia Jaszowice, Zachód – Sobótka a także Galakticos Solna.
Miejscowi desygnowali do gry dwie drużyny i w sumie do rywalizacji
stanęło osiem ekip.
Do meczu o “najniższy stopień podium” wyszły drużyny Sobótki – Zachód
oraz Nefrytu I Jordanów. W zagorzałej i wyrównanej walce nie brakowało
agresywnej gry, co skutkowało faulami. I po jednym z przewinień nefrycian, posiadający przewagę jednego gracza przyjezdni spożytkowali to,
zdobywając zwycięskiego gola. Tym samym z podniesionym czołem z
parkietu schodzili goście, którzy zwyciężyli 1-0.

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
LUTY 2012
GAZETA BEZPŁATNA

1% DLA MOJEJ SZKOŁY
SZANOWNI PAŃSTWO
Informujemy, że nasza Szkoła jest członkiem stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”. W związku z tym bardzo prosimy o
rozważenie przekazania 1% z Państwa podatku na powyższe stowarzyszenie ze wskazaniem naszej szkoły. Wówczas środki,
które zostaną w ten sposób zgromadzone przeznaczone będą na działalność Szkoły skierowaną do Państwa dzieci.
Dziękujemy
Dyrektor i Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim
Wszystkim im gorąco dziękujemy i liczymy na wsparcie przy kolejnych
edycjach turnieju.

Przekaż 1% NA SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA !
Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę organizacji, podać jej numer KRS i podać 1% podatku. To wszystko - żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.
Poniżej wzór jak wypełnić PIT w tym roku.

Uwaga!
W pozycji 124 należy wpisać :
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM, 600000060129
Więcej informacji o innych możliwościach przekazania 1% podatku na naszej stronie: www.jordanowslaski.pl

BAL KARNAWAŁOWY “Wesołego
Przedszkola”

W pojedynku wieńczącym zawody, do gry o prymat w turnieju przystąpiły
teamy Orła Sadków oraz Polonii Jaszowice. Obie drużyny w zmaganiach
grupowych zdobyły po siedem punktów. Ciężko był wskazać faworyta
tego pojedynku. Niby o klasę wyżej występują sadkowianie, jednakże
stawili się oni w niepełnym składzie. Licznie zgromadzeni na trybunach
kibice byli świadkami jednostronnego spotkania. Przybysze spod Kątów
Wrocławskich pokazali swą wyższość taktyczno-techniczną i ukłuli rywala aż czterokrotnie. Zmysłem golleadorów wykazali się Artur Sieradzki
i Marcin Małecki a honorowe trafienie w barwach jaszowiczan zapisał na
swoje konto Dariusz Sobieski.
W zaciekłej rywalizacji o tytuł strzelca turnieju jednakowy dorobek bramkowy zanotowali Marcin Małecki i Artur Sieradzki. Po długich i burzliwych
obradach jury postanowiło uhonorować jako najlepszego strzelca Artura
Sieradzkiego. Aby werdykt był salomonowy, najwszechstronniejszym
zawodnikiem imprezy wybrany został Marcin Małecki. Trzeba przyznać,
że obaj piłkarze byli wiodącymi postaciami w swoich drużynie, która
sięgnęła po wygraną. W klasyfikacji na najlepszego bramkarza trofeum
odebrał golkiper Sobótki- Zachód Sebastian Gil.
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Dnia 21 stycznia 2012r. zostal zorganizowany
przez rodzicw i wychowawców “Wesołego Przedszkola” BAL KARNAWAŁOWY.
Zabawa przebiega w przmilej atmosferze. Na stołach królowało “swojskie
jadło” przygotowane przez rodziców.

Zawody sprawnie poprowadzili arbitrzy zrzeszeni w DZPN: panowie
Jakub Krawczuk oraz Paweł Małecki.
Kwestiami organizacyjno-technicznymi zajmowali się Szczepan Horak,
Paweł Filipczak, Marek Mazur oraz Ireneusz i Grzegorz Gawłowie. Swoimi przepysznymi wypiekami uczestników obdarowały: Grażyna i Katarzyna Mazur, Grażyna Dutka, Barbara Horak oraz Helena i Anna Gaweł. A
cateringiem na miejscu zarządzała Marta Frankiewicz. Tablicę wyników
obsługiwali Patryk Tapka i Wojtek Iwański.

WYDAWCA:
Wójt Gminy
55-065 Jordanów Śląski, ul.Wrocławska 55
tel. 71 391 15 81 fax. 71 391 15 90
e-mail: ug@jordanówslaski.pl
www.jordanowslaski.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Naszej Gminy do
czynnego dopingu w trakcie organizowanych przez Nas halowych
rozgrywek piłkarskich, w ramach IX Jordanowskiego Halowego Turnieju
Piłki Nożnej Samorządowców, który odbędzie się w dniu 25 lutego 2012
roku o godz. 10:00 w Hali Sportowej w Jordanowie Śląskim.
W turnieju udział biorą reprezentacje Starostwa oraz gmin
Powiatu Wrocławskiego.
Wśród zaproszonych gości może się pojawic reprezentacja gminy Partnerskiej z Jordanowa (małopolska) w ubiegłym roku byli.

OPRACOWANIE GRAFICZNE
SKŁAD KOMPUTEROWY:
Sylwia Sawicka, Iga Letachowicz
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Pracownicy: Urząd Gminy Jordanów Śląski,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
Publiczna Szkoła Podstawowa,
Publiczne Gimnazjum

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
JUŻ NIEDŁUGO
IX JORDANOWSKI HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
SAMORZĄDOWCÓW
! ZAPRASZAMY !

BĄDŹMY PODPORĄ
DLA NASZEJ REPREZENTACJI !!!

Podczas zabawy przeprowadzone były: licytacje, loterie, fantowe i
obowiązkowy dla wszystkich walczyk czekoladowy. Wszyscy bawili się
doskonale do białego rana. Najwiećej zyskają przedszkolaki, gdyż cały
dochód z imprezy przeznaczono na wyposażenie przedszkola i wyjazdy
dzieci do kina, teatru czy filharmoni oraz wycieczki.

W TYM NUMERZE:
- Jordanowski Halowy Turniej Piłki Nożnej
Samorządowców
- GOPS radzi i pomaga
- Za co i ile będziemy płacić w 2012 rooku
- Gminne Koło Gospodyń Wiejskich
.... I INNE WIADOMOŚCI.
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c. d. PRZYCZYNY UDZIELENIA POMOCY
SPOŁECZNEJ

Pomocy społecznej udziela się osobom i
rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa,
2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) bezrobocia,
5) niepełnosprawności,
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7) przemocy w rodzinie,
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności,
9) bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych
lub wielodzietnych,
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13) alkoholizmu lub narkomanii,
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Kryteria:
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek: osoby
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą
osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenia
mogą być także udzielane z urzędu.
Podstawowym warunkiem ubiegania się o wsparcie w systemie pomocy
społecznej jest spełnienie kryterium dochodowego.
Podstawowe kryterium wynosi 351,00 zł na osobę w rodzinie w gospodarstwie wieloosobowym i 477,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
Przy określonych świadczeniach kryterium jest podwyższone, np. do
200% ( 351,00 x 200% = 702,00 zł ) w przypadku ubiegania się o pomoc
o objęcie dożywianiem w szkole dzieci; do 150% – ( 351,00 x 150%=
526,50 lub 477,00 x 150%=715,50 zł ) przy ubieganiu się o pomoc w
formie posiłku w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Ponadto każda gmina może określić dodatkowe progi kryteriów przy
świadczeniach, które są odpłatne lub częściowo odpłatne, np. usługi
opiekuńcze.
Składając wniosek o przyznanie pomocy, należy zsumować dochody
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty
dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na
tytuł i źródło ich uzyskania. Muszą to być dochody netto. Do dochodu nie
wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości
świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
Natomiast sposób obliczenia dochodu osób prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą zależy od formy opodatkowania prowadzonej
przez nich działalności.
Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają
przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu
środowiskowego.
Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany jest przez pracownika
socjalnego w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i
majątkowej osób i rodzin, aby na podstawie uzyskanej wiedzy można
było przyznać pomoc. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub
rodziny i formułuje wnioski, stanowiące podstawę planowania pomocy.
W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji
ośrodka pomocy społecznej wywiad przeprowadza się w terminie do 2
dni od dnia otrzymania wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia.

2

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są
w formie pisemnej. Od każdej decyzji można złożyć odwołanie do
Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka
Pomocy Społecznej.

UWAGA!
Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest
konieczne dla przyznania świadczenia pomocy
społecznej. Odmowa przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego powoduje, że nie jest możliwe
określenie sytuacji rodziny lub osoby, a tym samym,
nie ma możliwości przyznania pomocy.
Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji
życiowej, np. odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień,
odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez
osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do
odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Rodzaje świadczeń:
1.
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
2.
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:
a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenia społeczne,
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz
w rodzinnych domach pomocy,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w
ośrodkach wsparcia,
n) mieszkanie chronione,
o) pobyt w domu pomocy społecznej,
p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym
w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
SŁOWNICZEK:
DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE – dochód rodziny podzielony przez
liczbę jej członków.
DOCHÓD RODZINY – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie.
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY Z TYTUŁU WIEKU – ukończone 60 lat
przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.
OSOBA SAMOTNA – osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w
związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych.
OSOBA SAMOTNIE GOSPODARUJĄCA – osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.
RODZINA – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w
faktycznym związku, wspólnie zamieszkując.

UCHWALONY BUDŻET NA 2012r.
Rada Gminy Jordanów Śląski Uchwałą nr
XII/169/2011 z dnia 29 grudnia 2011 ustaliła budżet na
rok 2012.
Dochody do budżetu gminy kształtują się na
poziomie
8 858 182 zł natomiast przewidywane wydatki to kwota
w wysokości 8 778 127 zł, w tym wydatki na inwestycje
1 240 462 zł i 7 547 665 zł na wydatki bieżące.
Głównym wydatkiem inwestycyjnym jest budowa kanalizacji w miejscowości Dankowice. Ponadto
budżet uwzględnia potrzeby remontu świetlicy i budowę
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jordanowie
Śląskim oraz rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Dankowicach.
W ramach wydatków z budżetu gminy zaplanowano
również środki dla podległych jednostek tj.:
- GOPS-u - 972 843 zł;
- Publicznego Gimnazjum 981 171 zł;

- Publicznej Szkoły Podstawowej 1 705 197 zł.
Pozostała kwota (3 888 454 zł) zostanie przeznaczona między
innymi na obsługę wodociągu i kanalizacji, Biblioteki, dowóz uczniów
do szkoły, OSP, oświetlenie drogowe, Urząd i Radę Gminy oraz zakupy
i usługi związane z bieżącymi remontami na terenie Gminy Jordanów
Śląski.
Gmina musi również spłacać pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętą na budowę
oczyszczalni i kanalizacji w Jordanowie Śląskim. Roczna rata wynosi 247
936 zł, natomiast cała pożyczka oprocentowana jest 3,5%.
Małgorzata Winiarska

Uchwałą Nr XI/58/2011 z dnia 30 listopada 2011r. Rada Gminy obniżyła
ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19
października 2011 roku średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę
do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jordanów Śląski z kwoty
74,18 zł za q do kwoty 55,63 zł za q.

ZA CO I ZA ILE BĘDZIEMY PŁACIĆ
W 2012 ROKU?

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

STAWKI PODATKU NA ROK 2012
Rada Gminy Uchwałą nr XI/66/2011 z dnia 30 listopada 2011r. określiła
wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok:
Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,84 zł od
1 m2 powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,41 zł od 1 m2 powierzchni;
Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej –21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

W związku z powyższą Uchwałą podatek rolny wynosi:
-od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych:
równowartość pieniężną 2,5 q żyta = 139,08 zł
-od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych :
równowartość pieniężną 5 q żyta = 278,15 zł

Ewa Maciejak

Rada Gminy Jordanów Śląski Uchwałą nr XI/62/2011 z dnia 30.11.2011r.
zatwierdziła wysokości stawek opłat za wodę i odprowadzenie ścieków
na terenie gminy.
I tak oto za 1m3 wody na potrzeby gospodarstwa
domowego i zagrodowego odbiorca indywidualny
zapłaci 2,30 zł +VAT, natomiast pozostali odbiorcy
kwotę 2,75 zł +VAT.
Za odprowadzenie 1m3 ścieków do systemu kanalizacji
sanitarnej z gospodarstwa domowego i zagrodowego
odbiorca indywidualny zapłaci 5,30 zł +VAT. Pozostali odbiorcy muszą liczyć się z wydatkami w wysokości
7,00zł +VAT.
Zbigniew Fabisch

Z ŻYCIA KGW
Gminne Koło Gospodyń Wiejskich działające
prężnie na terenie naszej Gminy zorganizowało w roku ubiegłym szereg
imprez kulturalno-rozrywkowych oraz współpracowało z innymi instytucjami przy organizacji spotkań oraz imprez towarzyskich i charytatywnych.

Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Zwolniono od podatku od nieruchomości:
1) budynki gospodarcze lub ich części wyłączone z gospodarstw rolnych
przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, pod warunkiem, że nie jest prowadzona
działalność gospodarcza i nie są one przedmiotem najmu i dzierżawy;
2) budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury
oraz kultury fizycznej i sportu, pod warunkiem, że nie jest w nich
prowadzona działalność gospodarcza i nie są one przedmiotem najmu i dzierżawy;
3) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności w zakresie pomocy społecznej, pod
warunkiem, że nie jest w nich prowadzona
działalność gospodarcza i nie są one przedmiotem najmu i dzierżawy;
4) budynki i grunty wykorzystywane
do wykonywania zadań w zakresie
ochrony przeciwpożarowej;
5) powierzchnie użytkowe piwnic
i strychów w budynkach mieszkalnych, pod warunkiem, że nie jest
w nich prowadzona działalność gospodarcza;
6) budowle i grunty wykorzystywane
bezpośrednio do składowania i odprowadzania
wody oraz oczyszczania ścieków, a także rurociągi
i przewody wodnej sieci rozdzielczej, które służą do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

Do najbardziej udanych należy zaliczyć: zorganizowaną w
lutym zabawę Walentynkową, na której bawiło się wielu mieszkańców
gminy, wręczenie “Orderów Matki Wsi”, które odbyło się 8 marca 2011r.
– odznaczenia przyznano pięciu kobietom, kiermasz świąteczny przed
Świętami Wielkanocnymi, gdzie sprzedawano dekoracje i ciasta - dochód
z niego przekazany został na cele rehabilitacji małego mieszkańca
Jordanowa Śląskiego – Oliwiera. Nie można zapomnieć również o
poczęstunku przygotowanym dla uczestników turnieju „Mini Mundial”, zebrane wówczas środki przekazano na rzecz strażaka z Kątów
Wrocławskich, poszkodowanego w wypadku drogowym. Panie z KGW
podjęły się również organizacji zabawy Sylwestrowej, zabawa trwała do
białego rana. Warto wspomnieć także o zabawie tanecznej zorganizowanej dla Pani Eleonory Wilczyńskiej (wieloletniej przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich w Jordanowie Śląskim), za pracę w kole gospodyń
przed wyjazdem do Kanady.
Panie z KGW w ciągu roku brały udział w licznych konkursach i tak na przykład: 8 maja, występując jako chór zajęły III miejsce w
przeglądzie „Pieśni Maryjnych” w Osielcu, III miejsce wywalczyły również
w Sobótce w konkursie na najpiękniejszą choinkę. Pomimo tak wielu
zajęć Panie znalazły w sierpniu czas na pomoc przy organizacji Dożynek
Gminnych.
Po ciężkiej pracy przychodzi czas na odpoczynek. Członkinie
Kola Gospodyń wybrały się w czerwcu na dwudniową wycieczkę do
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