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SZANOWNI PAŃSTWO!
ROK 2020 ZAPAMIĘTAMY JAKO JEDEN
z trudniejszych w 30-letniej historii
odrodzonych
samorządów.
Pandemia
wywróciła do góry nogami całe nasze życie,
zarówno w sferze gospodarczej, kulturowej,
edukacyjnej czy społecznej. Na szczęście
trudności związane z pandemią nie wpłynęły
na tempo inwestycji prowadzonych w gminie.
Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy się
utrzymać aktywność inwestycyjną gminy.
Realizowaliśmy ważne projekty społeczne
i gospodarcze. Kierowaliśmy je do wszystkich
grup
mieszkańców,
od
najmłodszych
do najstarszych. Udało się zrealizować
zaplanowane inwestycje i zrealizować działania
społeczne, na które pozwalały obostrzenia
sanitarne.
W tym miejscu chciałbym przekazać
wyrazy uznania i podziękowania wszystkim
pracownikom Urzędu Gminy, za ich pracę w tym trudnym czasie. Podziękowania kieruję do Radnych
Gminy, Sołtysów, Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych wszystkich jednostek. Słowa uznania kieruję
do Dyrektorów i Nauczycieli Szkół, którzy w przyspieszonym tempie musieli zdobyć umiejętności jakże
trudnego zdalnego nauczania.
Trudno jest przewidzieć przyszłość. Najlepiej obrazują to ostatnie miesiące, kiedy cały świat walczy
z niewidzialnym wrogiem – wirusem. Życzę Nam wszystkim, aby rok 2021 przywrócił harmonię życia
codziennego i pozwolił Państwu na realizację planów zawodowych i prywatnych.
					
Pozdrawiam serdecznie!
Wójt Gminy
Ireneusz Gumkowski
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PLANY INWESTYCYJNE NA 2021 ROK

A

ktywność gminy w realizacji inwestycji w znacznym stopniu wpływa na
wzrost dobrobytu lokalnej społeczności
w aspekcie społecznym, gospodarczym
i przyrodniczym.
Gmina Stary Lubotyń, realizując przedsięwzięcia, ma na uwadze ich wpływ na
jakość życia mieszkańców, dlatego też
priorytetowymi inwestycjami na najbliższy
czas są budowa stacji uzdatniania wody
w miejscowości Podbiele oraz budowa laguny osadowej przy gminnej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Lubotyń-Włóki.
Sztandarową inwestycją dla Gminy Stary Lubotyń stała się budowa nowej stacji uzdatniania wody w Podbielu,
koło budynku byłej szkoły. Konieczność
i słuszność zamierzonego przedsięwzięcia potwierdzają względy ekonomiczne
i uwarunkowane zachodzącymi zmianami
klimatycznymi. W ostatnich latach został
zauważony problem braku odpowiedniego ciśnienia wody, szczególnie w porach
letnich, w wyniku zwiększonego poboru.
Stacja przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu wodociągowego, a mianowicie stabilizacji parametrów jakościowych i ilościowych wody wodociągowej,
poprawiając komfort warunków życia
mieszkańców. W wyniku przeprowadzo-

nego przetargu wykonawcą budowy stacji
będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ZIEJA z Łomży. W dniu 29.12.2020 r. została podpisana umowa z terminem realizacji do 31.08.2022 r. na kwotę ponad
3 mln 408,33 tys. zł.
Dużym wyzwaniem dla gminy jest
gospodarka ściekowa. Problemem staje
się nadmierna ilość powstającego osadu po oczyszczeniu ścieków i koszty jego
odbioru przez wyspecjalizowane firmy.
W celu ograniczenia problemu podjęto
decyzje o rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków o biologiczną lagunę osadową, gdzie w sposób niezakłócający
środowiska osad będzie ulegał stopniowemu rozkładowi oraz w ten sposób zostaną obniżone koszty jego utylizacji. We
wrześniu 2020 roku Gmina Stary Lubotyń
ogłosiła przetarg na wybudowanie laguny osadowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło
również Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ZIEJA z Łomży. Wartość inwestycji zgodnie
z podpisaną umową w dniu 29 września
2020 r. to 826 tys. zł. z terminem realizacji do 31.08.2021 r. Przedsięwzięcie to
jest całkowicie bezpieczne dla środowiska
i korzystnie wpłynie na polepszenie parametrów oczyszczalni ścieków.

Gmina Stary Lubotyń na powyższe inwestycje pozyskała dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego
w ramach programu PROW 2014-2020 na
zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stary Lubotyń”
w wysokości 2 mln zł oraz z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych również
kwotę 2 mln zł.
Rozwój infrastruktury drogowej ma
wpływ na poprawę dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych, a także
do instytucji publicznych, szkół, przedszkoli, instytucji kultury, zakładów pracy.
W bieżącym roku zostanie dokończona
przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Koskowo i Sulęcin Włościański.
Także gruntowną modernizację przejdzie
droga gminna w miejscowości Klimonty.
Zostanie wykonany remont drogi przy
urzędzie gminy, który polegał będzie na
przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz budową nowych miejsc
parkingowych.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat środki transportu zyskały dużą popularność,
co w znaczący sposób przekłada się na
wzrost liczby pojazdów tj. samochody
osobowe czy ciężarowe, traktory z maszynami itp. na drogach. Niestety, pod wpłyWizualizacja centrum Starego Lubotynia
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wem natężenia ruchu i ciężaru pojazdów
stan dróg pogarsza się. Problem ten dotyka również nasze lokalne drogi. Gmina
Stary Lubotyń w latach następnych planuje wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Świerże – Pałapus. Obecnie
jesteśmy na etapie wykonywania dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz regulacji
stanu prawnego tejże drogi.
Przykładem lat poprzednich Gmina
Stary Lubotyń podejmuje działania mające na celu popularyzację aktywnego
spędzania czasu wolnego, umożliwiającego mieszkańcom integrację, wymianę
poglądów i pomysłów. Dążymy do poprawy komfortu i jakości życia mieszkańców.
W bieżącym roku kontynuowany będzie
remont świetlicy wiejskiej w Podbielku.
Tegoroczny zakres prac będzie polegał
na odnowieniu wnętrza budynku. W bie-

żącym roku planowany jest remont pomieszczenia socjalnego – kuchni w budynku remizy OSP w Starym Lubotyniu.
Z zewnątrz obiekt, sala główna i korytarz
prezentują się całkiem przyzwoicie, ale
brakuje profesjonalnego zaplecza. Gmina Stary Lubotyń planuje w bieżącym
roku wymianę dachu w świetlicy wiejskiej
w Rząśniku. Obecnie świetlica pokryta
jest dachem z eternitu, który jest szkodliwy dla środowiska. Ponadto nowy wygląd zyska budynek weterynarii w Starym
Lubotyniu – zostanie w nim wykonana
termomodernizacja.
Dbając o bezpieczeństwo osób przybywających do ośrodka zdrowia w Starym
Lubotyniu, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu remontu schodów przy budynku.
W związku z wybudowaniem stacja
regazyfikacji LNG i sieci dystrybucyjnej

gazu, planowana jest wymiana pieców na
bardziej ekologiczne w budynkach: Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia oraz Szkoły
Podstawowej w Starym Lubotyniu.
Gmina Stary Lubotyń czeka na wyniki
II naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, finansowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Nasza Gmina złożyła 3 wnioski na
zadania pn.:
– „Poprawa jakości kształcenia oraz promocja sportu w Gminie Stary Lubotyń”,
– „Kanalizacja sanitarna z przyłączami
i zbiorczą oczyszczalnią ścieków w miejscowości Żochowo”,
– „Centrum promocji lokalnej w Starym
Lubotyniu.
Realizacja przedsięwzięć uwarunkowana jest pozyskaniem dotacji.
n

RATUJEMY KAPLICĘ ŚW. ROCHA

N

a terenie naszej gminy jest niewiele
zabytków architektury. Do naszych
czasów zachowały się dwa obiekty tj. kościół pw. N.N.M.P. zbudowany pod koniec
XIX w. i kaplica cmentarna pw. św. Rocha,
której powstanie datuje się na drugą połowę XIX w. Trudno ustalić dokładną datę jej
wzniesienia, gdyż brak jest jakichkolwiek
materiałów źródłowych. W opinii znawców przedmiotu jej wiek można oszacować
na ok. 150 lat. Wnętrza kaplicy skrywają
też piękne zabytki sztuki sakralnej z XVII
i XVIII wieku. Jest ona niemym świadkiem
toczącej się na naszych ziemiach historii.
Przetrwała wiele zawieruch wojennych
i dziejowych, i tak dotrwała do współczesnych czasów w niezmienionej formie.
W ostatnich czasach straciła swoje znaczenie i zaczyna powoli popadać w zapomnienie. Czas biegnie swoim rytmem i niestety
działa niszcząco na ten wspaniały przykład
dawnego rzemiosła (ciesielstwa i stolarstwa). Warto więc podjąć wysiłek, aby to
wspaniałe nasze wspólne dziedzictwo kulturowe ocalić. Władze gminy w ramach
swoich zadań własnych postanowiły zainteresować się tym tematem i we współpracy z miejscową parafią podjąć trud ratowania tego cennego dla naszego regionu
zabytku. W tym celu zostało postanowione, że będziemy szukać pomocy u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Warszawie. Do tej pory odbyło się w tej sprawie kilka spotkań roboczych z pracownikami MWKZ Delegatura
w Ostrołęce, którzy we wrześniu tego roku
wizytowali wspomniany obiekt. W wyniku wspólnych ustaleń uzyskaliśmy pomoc
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Kaplica św. Rocha

konserwatorów w zakresie merytorycznym i obietnicę możliwości ubiegania się
o środki finansowe na ten cel. Parafia zgodziła się też udostępnić gminie kaplicę na
cele wystawienniczo-edukacyjne. Obecnie
trwają prace nad wykonaniem pełnej dokumentacji remontowo-konserwatorskiej.
Mamy nadzieję, że w najbliższych latach
po wykonaniu kompleksowej rewitalizacji,
kaplica nabierze nowego wyglądu i blasku
i przez kolejne lata będzie wzmacniała wizerunek naszej gminy. Może stanie się też
ciekawym miejscem do odwiedzin dla miłośników zabytków i starej drewnianej architektury sakralnej.
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PRZEBUDOWANO KOLEJNE ODCINKI DRÓG GMINNYCH

S

amorządy otrzymały z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które mają na celu niwelowanie
skutków pandemii koronawirusa oraz pomoc dla gmin i powiatów w wychodzeniu
z gospodarczego kryzysu. W wyniku pandemii COVID-19 wiele samorządów odczuło niższe wpływy do swoich budżetów.
Gmina Stary Lubotyń otrzymała
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 tys. zł., które przeznaczyła na inwestycje w infrastrukturę drogową. Władze
samorządu od wielu lat dążą do podwyższania standardów użytkowanych dróg. W drugim półroczu 2020 roku została przebudowana droga gminna w miejscowościach
Sulęcin Włościański, Koskowo i Lubotyń –
Włóki. Ponadto został wykonany pierwszy
etap modernizacji drogi na odcinku Rabędy
– Pałapus. Zakres prac polegał na remoncie
nawierzchni bitumicznej wraz z usypaniem
poboczy. Gmina Stary Lubotyń otrzymała
dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych wysokości 75 tys. zł na zadanie pn.
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulęcin Włościański”. Całkowity koszt
poniesiony w ramach przebudowy i remontu dróg gminnych to 695,45 tys. zł. Przebudowanie dróg zwiększyło bezpieczeństwo
ruchu samochodowego i pieszego.
n

Droga gminna w Sulęcinie Włościańskim

Droga gminna w Rabędach

Droga gminna w Koskowie

INFORMATOR GMINNY – STARY LUB OTYŃ

5

INWESTYCJE

REMONT BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

G

mina Stary Lubotyń dokłada wszelkich starań na realizację przedsięwzięć, mających na celu poprawę warunków organizacji spotkań oraz imprez
lokalnych. Komfort i bezpieczeństwo stanowi podstawę zintegrowanej społeczności. Poszczególne zadania wpłyną na rozwój życia społeczno-kulturalnego lokalnej
społeczności.
W 2020 roku zakończył się kilkuetapowy remont Domu Kultury w Żyłowie. Wyremontowany obiekt stał się wizytówką
miejscowości. W ostatnim etapie przedsięwzięcia budynek zyskał nowy wygląd
zewnętrzny. Ubiegłoroczny zakres prac
polegał na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz ułożeniem chodnika wokół budynku. Całkowity koszt wykonanych prac
to blisko 91 tys. zł.

Dach na świetlicy wiejskiej w Podbielku

W ramach długo wyczekiwanego remontu świetlicy wiejskiej przez mieszkańców wsi Podbielko, w 2020 r. został
wykonany I etap inwestycji, polegający
na wymianie dachu na budynku oraz zrobieniu podbitki dachowej. Koszt całego
przedsięwzięcia to ponad 76,5 tys. zł.
Gmina Stary Lubotyń pozyskała dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumowie
dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania
„MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2020”
na remont pomieszczeń sanitarnych oraz
wymianę drzwi zewnętrznych i 3 drzwi
wewnętrznych w kwocie 20 tys. zł. Wykonana inwestycja pozytywnie wpłynie
na pracę strażaków ochotników poprzez
podniesienie komfortu podczas przygotowywań do gotowości na akcje bojowe.
Wartość wykonanego remontu to ponad
23 tys. zł.
n

Drzwi wejściowe do remizy OSP Gumowo
Dom Kultury w Żyłowie
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Łazienka w remizie OSP Gumowo
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FUNDUSZ SOŁECKI

F

undusz sołecki to środki pieniężne zagwarantowane w budżecie gminy dla
sołectw na wykonanie przedsięwzięć,
mających służyć poprawie warunków
życia mieszkańców, które są zadaniami
własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. O przeznaczeniu tych
środków decydują pełnoletni mieszkańcy
w trakcie zebrania wiejskiego. Po podjęciu decyzji, sołtys wsi składa wniosek
wraz z protokołem, uchwałą i listą obecności z zebrania do końca września roku
poprzedzającego do Wójta Gminy. Wysokość środków przypadająca poszczególnym miejscowościom obliczana jest na
podstawie wzoru określonego w ustawie
o funduszu sołeckim. Wójt Gminy w czasie ustawowym, czyli do końca lipca roku
poprzedzającego, informuje sołtysów
o wysokości środków do dyspozycji na następny rok budżetowy.
Do końca września 2019 roku wpłynęło do Wójta Gminy Stary Lubotyń 23 kompletne wnioski o przyznanie środków
z funduszu sołeckiego na 2020 rok. W budżecie gminy na rok 2020 wyodrębniono
kwotę ponad 387 tys. zł na przedsięwzięcia w ramach funduszu, a wykonanie zadań stanowiło kwotę ponad 353,8 tys. zł.
Większa część sołectw z terenu naszej gminy środki z funduszu sołeckiego
przeznaczyła na rozbudowanie istniejących i budowę nowych placów zabaw.
W sołectwach Gawki, Grądziki, Gumowo, Koskowo, Lubotyń-Włóki, Podbiele,
Sulęcin Szlachecki, Sulęcin Włościański,
Świerże, Żochowo oraz wspólnie Rabędy
i Żyłowo wybudowane obiekty rekreacyjne mają być miejscem spotkań mieszkańców w każdym przedziale wiekowym
i służyć popularyzacji aktywnych form

Oświetlenie uliczne w Starym Lubotyniu

Plac zabaw w Gumowie

spędzania czasu wolnego. Do dyspozycji
najmłodszych są różnorodne urządzenia
m.in.: zjeżdżalnie, huśtawki wahadłowe,
bocianie gniazda, karuzele, sprężynowce,
linaria. Młodzież i dorośli mogą korzystać
z zamontowanych urządzeń siłowni ze-

wnętrznych. Na terenach rekreacyjnych
ustawione zostały ławki, stoły i stojaki na
rowery.
Z myślą o komforcie podczas organizacji spotkań czy imprez społecznych
sołectwa: Gniazdowo, Kosewo i Rząśnik

Plac zabaw w Żyłowie
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fundusz przeznaczyły na zakup i montaż
klimatyzatorów w świetlicach wiejskich.
Natomiast sołectwa Stary Lubotyń, Lubotyń-Morgi oraz Lubotyń-Kolonia środki
przeznaczyły na modernizację oświetlenia ulicznego oraz montaż dodatkowych
lamp w celu poprawy bezpieczeństwa na
drogach.

Zostały wykonane prace porządkowe
i wyrównawcze na terenach wspólnot
wsi w Budziszkach i Chmielewie. Sołectwa Stary Lubotyń i Grądziki część środków przeznaczyły na zagospodarowanie
skwerków, dążąc do ocieplenia wizerunku
swoich miejscowości. Sołectwo Rogowo –
Folwark w ramach funduszu sołeckiego

Plac zabaw w Sulęcinie Włościańskim

wykonało ogrodzenie działki należącej do
wspólnoty wsi Stare Rogowo i częściowego wyrównania tej posesji. Mieszkańcy
Gumowa i Sulęcina Włościańskiego wykonali ogrodzenie placów zabaw, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkownikom.
n

Plac zabaw w Sulęcinie Włościańskim

WSPARCIE DLA AKTYWIZACJI SOŁECTW

G

mina Stary Lubotyń uzyskała dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2020” na 5 pozytyw-

8

nie rozpatrzonych wniosków. Głównym
celem programu jest zaspokajanie potrzeb
mieszkańców sołectw, poprzez realizację
przez gminy zadań istotnych dla społeczności lokalnej. Wartość każdego przedsięwzięcia to kwota ponad 20 tys. zł. W ramach

programu wykonano place zabaw w miejscowościach Żochowo, Lubotyń-Włóki, Koskowo, Stary Turobin oraz Świerże. Było to
dofinansowanie do zadań realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego.
n

Plac zabaw w Lubotyniu-Włókach

Plac zabaw w Koskowie

Plac zabaw w Świerżach

Plac zabaw w Żochowie
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Z ŻYCIA GMINY

NOWY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK OSP

W

niedzielę 19 stycznia 2020 r.
podczas posiedzenia Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu Radny
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Mirosław Augustyniak, w imieniu Mar-

szałka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika, przekazał sprzęt dla
jednostek: OSP Gumowo, OSP Gniazdowo, OSP Żochowo, OSP Koskowo o wartości 25 tys. złotych. Przekazany przez
Samorząd Województwa Mazowieckie-

Przekazanie sprzętu dla jednostki OSP Gniazdowo

go sprzęt to 2 agregaty prądotwórcze
oraz 2 motopompy półszlamowe, które
poprawią skuteczność i bezpieczeństwo
prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych.
n

Przekazanie sprzętu dla jednostki OSP Żochowo

SZYBKI INTERNET W NASZEJ GMINIE

W

ostatnim czasie wiele osób przekonało się, jak ważny jest dostęp do
szerokopasmowego Internetu. Niestety
są jeszcze miejsca, gdzie w naszym kraju
mieszkańcy nie mogą korzystać z nowoczesnych usług cyfrowych. Sytuacja ta
niebawem ulegnie zmianie. Z możliwo-

ści korzystania z usług światłowodowych
uzyskają mieszkańcy 7 województw
w kraju, w tym mazowieckiego. W przedsięwzięciu ujęta jest część miejscowości
z terenu Gminy Stary Lubotyń. Za realizację projektu na 21 obszarach objętych
działaniami w ramach Programu Ope-

racyjnego Polska Cyfrowa odpowiadają
spółki FIBEE I oraz FIBEE IV.
Dzięki tej inwestycji gospodarstwa domowe uzyskają dostęp do nowoczesnych
i niezawodnych usług cyfrowych. Projekt
budowy sieci światłowodowej zakończy
się w 2021 roku.
n
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Z ŻYCIA GMINY

NOWY SPRZĘT DO NAUKI ZDALNEJ

G

mina Stary Lubotyń w ramach rządowych projektów Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna
szkoła+” pozyskała w sumie grant wysokości 135 tys. zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów z terenu naszej
gminy. Projekty umożliwiły zakup 45 laptopów z oprogramowaniem Windows
10 i 20 zestawów słuchawkowych, które
są do dyspozycji uczniów z rodzin wielodzietnych lub nieposiadających komputerów, po złożeniu wniosku o wypożyczenie
do dyrektora szkoły.
Zakupiony sprzęt został rozdysponowany następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
– Papieża Polaka w Starym Lubotyniu
– 42 laptopy,

Zestaw słuchawkowy

2. Szkoła Podstawowa w Sulęcinie Szlacheckim – 3 laptopy.
n

Laptopy dla szkół

NOWE WYPOSAŻENIE DLA SZKOŁY

S

zkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
– Papieża Polaka w Starym Lubotyniu
otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach realizacji projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół,
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014 – 2020, sprzęt komputerowy, który
został wykorzystany na potrzeby szkoły
oraz zdalnego nauczania. Współpartnerem projektu jest Gmina Stary Lubotyń.

Zasoby szkoły zostały zwiększone
o 8 zestawów komputerowych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych, 1 urządzenie wielofunkcyjne oraz
oprogramowanie Corinth 3D. Wartość
sprzętu to 150 tys. zł.

Zestawy komputerowe dla Szkoły
Podstawowej w Starym Lubotyniu
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Rozwój nowych technologii w szkołach korzystnie wpływa na przyswajanie wiedzy przez uczniów oraz pozwala
zdobyć nowe umiejętności niezbędne
w XXI wieku.
n

Drukarki dla Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu

Z ŻYCIA GMINY

MAMY GAZ NA TERENIE GMINY

W

ładze gminy Stary Lubotyń dążą do
zrównoważonego rozwoju gminy
poprzez równoczesny postęp w gospodarce, społeczeństwie i oddziaływaniu środowiska w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W grudniu 2018 roku Wójt Gminy
Ireneusz Gumkowski podjął szereg działań
dążących do gazyfikacji gminy. W wyniku
podjętego dialogu z Polską Spółką Gazownictwa udało się osiągnąć zamierzony cel.
Pierwsi mieszkańcy gminy pod koniec minionego roku korzystali z gazu ziemnego.
Na jesieni 2020 roku została wybudowana stacja regazyfikacji gazu LNG na
działce za Szkołą Podstawową w Starym
Lubotyniu i sieć dystrybucyjną gazu na
linii stacja – Urząd Gminy przez Polską
Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Prace przy
wykonaniu gazociągu były prowadzone
metodą bezwykopową, tzn. przewiertem
horyzontalnym, dzięki czemu w małym
stopniu została naruszona istniejąca infrastruktura m.in. chodniki i nawierzchnia
dróg. Pozostała część gazyfikacji gminy
jest na etapie projektowania. Termin wykonania dla II etapu dokumentacji przewidziany jest do września 2022 roku. Właściciele nieruchomości, których budynki
usytuowane są przy sieci dystrybucyjnej

gazu, mogą starać się o przyłączenie do
nich gazu.
Gazyfikacja Gminy Stary Lubotyń
w znacznym stopniu przyczyni się do
poprawy komfortu życia naszych mieszkańców. Stwarza dla nich możliwość ko-

rzystania z ekologicznego źródła ciepła,
a jednocześnie wygodnego i bezobsługowego. Tereny gminy w oczach potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców
zyskują na atrakcyjności.
n

Stacja regazyfikacji gazu LNG w Starym Lubotyniu
INFORMATOR GMINNY – STARY LUB OTYŃ
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INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY STARY LUBOTYŃ

W

okresie od października do grudnia 2020 roku na terenie naszej
gminy odbyło się badanie ankietowe pn.
„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł
ciepła na terenie Gminy Stary Lubotyń”.
W ramach zadania została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja źródeł ciepła, które występują na terenie
naszej Gminy, a mianowicie źródeł ciepła
zainstalowanych w budynkach mieszkalnych i nieruchomościach niazamieszkałych (tj. obiekty usługowe, produkcyjne,
budynki publiczne, etc.). Odpowiednia
diagnoza stanu aktualnego, tj. pozyskanie informacji nt. ilości niskosprawnych
kotłów CO, rodzaju oraz ilości paliwa służącego do zapewnienia komfortu cieplnego, a także planów inwestycyjnych dotyczących wymiany źródła ciepła, pozwoli
Gminie Stary Lubotyń na określenie skali
problemu oraz dobranie działań, mających na celu poprawę jakości powietrza.
Gmina Stary Lubotyń otrzymała 100%
dofinansowania na zadanie realizowane

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE
2020” w wysokości 25 tys. zł.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom
za zaangażowanie i rzetelne wypełnianie
ankiet.
n

PROJEKT ,,SAMORZĄD BEZ BARIER”
W kwietniu 2020 roku zostaliśmy zakwalifikowani do programu realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mającego na celu
ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do usług oferowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego.
W imieniu MSWiA koordynacją projektu
zajmuje się Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego. Nasz urząd gminy zakwalifikował się do tego projektu, jako jedna
z 36 jednostek samorządu terytorialnego
z terenu naszego kraju. Nasz udział w projekcie polega między innymi na:
• wyznaczeniu spośród pracowników
koordynatora dostępności w urzędzie;
• zwiększeniu zaangażowania pracowników urzędu – w tym koordynatora
dostępności w proces szkoleniowy
oraz doradztwo;
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• opracowaniu procedur z zakresu polityki kadrowej wobec osób z niepełnosprawnością, dostępności obsługi
klienta oraz wdrożenia uzgodnionych
rekomendacji w urzędzie;
• przeprowadzenia monitoringu dostępności architektonicznej, cyfrowej
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oraz
informacyjno-komunikacyjnej
urzędu i wdrożenia uzgodnionych
rekomendacji w zakresie procedur
w urzędzie;
• zmniejszeniu barier architektonicznych.
n

Z ŻYCIA GMINY

ABSOLUTORIUM WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

W

dniu 20 maja 2020 r. odbyła się XVII
sesja Rady Gminy Stary Lubotyń,
podczas której rada udzieliła Wójtowi
Gminy Stary Lubotyń Ireneuszowi Gumkowskiemu wotum zaufania, poprzedzonego debatą nad Raportem o stanie gminy za 2019 r. Przygotowany Raport jest
podsumowaniem rocznej działalności
Wójta z uwzględnieniem charakterystyki
gminy, wykonanych inwestycji, programów, strategii, uchwał Rady Gminy oraz
pozwala na określenie skuteczności pracy
samorządu.
Następnie Rada przyjęła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2019 r. Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Delegatura
w Ostrołęce oraz ze stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej Rady udzieliła Wójtowi jednogłośnego absolutorium.
W 2019 r. Gmina Stary Lubotyń
osiągnęła dochody w wysokości ponad

19 mln 438,84 tys. zł, natomiast wydatki
stanowiły ponad 18 mln 912,40 tys. zł.
Wartość wykonanych inwestycji
w 2019 r. wynosiła ok. 2 mln 105,52 tys. zł.
Został wykonany I etap drogi gminnej
w miejscowości Koskowo łączący Koskowo z Andrzejkami. Całkowity koszt to ponad 240 tys. zł. Zgodnie z porozumieniem
z Gminą Ostrów Maz. na wspólną realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi
gminnej Sulęcin-Kolonia” Gmina Stary
Lubotyń przekazała kwotę ponad 94 zł.
Ponadto Gmina Stary Lubotyń zgodnie
z porozumieniem zawartym z Powiatem Ostrowskim na współfinansowanie
inwestycji w dwóch transzach zrealizowanych w 2018 roku pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2631 Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie
Gminy Stary Lubotyń” oraz „Rozbudowa
mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej
nr 2631W”. W 2019 roku Gmina wydatko-

wała na te przedsięwzięcia kwotę blisko
956,32 tys. zł.
Budynki użyteczności publicznej
w Żyłowie, Gniazdowie oraz Klub Seniora+ zyskali na swojej atrakcyjności. Wartość przeprowadzonych remontów to
549 tys zł.
Z myślą o aktywności fizycznej mieszkańców i ich bezpieczeństwie została
wybudowana Otwarta Strefa Aktywności w Gniazdowie za kwotę ponad 104
tys. zł oraz oświetlenie przy Otwartej
Strefie Aktywności w Starym Lubotyniu
za kwotę 27 tys. zł. Zostały zbudowane
place zabaw w Gumowe oraz w Sulęcinie
Szlacheckim.
Na potrzeby gminy został zakupiony
samochód służbowy marki Fiat Doblo,
całkowity jego koszt to ponad 53 tys. zł.
Wójt podziękował za udzielenie absolutorium. Zaznaczył, że widoczne efekty to wspólna praca Radnych, Sołtysów
i pracowników Urzędu Gminy.
n

Absulatorium
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Z ŻYCIA GMINY

ODBIÓR AZBESTU

P

rzykładem lat ubiegłych, Gmina Stary
Lubotyń dąży do likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko poprzez pomoc w organizacji odbioru i unieszkodliwiania produktów zawierających azbest.
Gmina Stary Lubotyń otrzymała
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie na zadania pn.
„Usunięcie azbestu z terenu Gminy Stary
Lubotyń w 2020 r.” wysokości 50 tys. zł.
Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł
ponad 70 tys. zł. W okresie od kwietnia
do maja 2020 roku zebrano i unieszkodliwiono 163,8 ton azbestu pochodzącego
od 49 właścicieli nieruchomości. Nasza
gmina od 2012 roku uczestniczy w akcji
zbierania azbestu. Przez 9 lat zebrano
1018,1 ton tego niebezpiecznego materiału, a koszt utylizacji wyniósł ponad
440 ys. zł.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania
wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, muszą zostać wyeliminowane do 31 grudnia
2032 roku.
Na terenie naszej gminy azbest znajduje się głównie na pokryciach dachowych
-– eternitowych. Właściciel, wymieniając
pokrycie dachowe zawierające azbest,
powinien zgłosić do Urzędu Gminy infor-

macje o ilości zdjętego eternitu. To właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za
usunięcie azbestu z dachów domów i budynków gospodarczych. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają obowiązku
dofinansowania kosztów demontażu wyrobów, mających azbest na prywatnych
posesjach. Zbieraniem, transportem i utylizacją tego wyrobu mogą zajmować się
tylko wyspecjalizowane firmy, posiadające
odpowiednie pozwolenia.

ZBIÓRKA FOLII ROLNICZYCH

N

a przestrzeni sierpnia i września
2020 r. przeprowadziliśmy zbiórkę
odpadów pochodzących z działalności
rolniczej tj. folii białej i czarnej, sznurka,
siatek, opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag. Z możliwości przekazania odpadów skorzystało 232 rolników
z terenu gminy. W ramach tej akcji zebrano 296 ton odpadów. Na ten cel Gmina
Stary Lubotyń uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
To drugie przedsięwzięcie tego rodzaju i liczymy, że w przyszłości będziemy
mogli ponownie pomóc rolnikom w zagospodarowaniu uciążliwych odpadów.
n
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Azbest jest groźny dla zdrowia i życia
ludzi. Szczególnie niebezpieczny jest podczas emisji włókien do powietrza atmosferycznego, które powstają w wyniku degradacji materiałów zawierających azbest
lub uszkodzeń materiałów posiadających
w sobie azbest, np. łamanie, kruszenie. Trujące drobinki w trakcie oddechu
przenikają do płuc, powodując problemy
zdrowotne.
n

Z ŻYCIA GMINY

ZASŁUŻONA EMERYTURA DLA PANI MARIANNY SIKORY

Z

końcem 2020 roku Pani Marianna Sikora, po ponad 24 latach pracy na rzecz
tutejszej społeczności lokalnej zakończyła
swoją pracę zawodową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu.
Wójt Gminy Stary Lubotyń w imieniu
własnym oraz pracowników urzędu gminy i gminnego ośrodka pomocy społecznej złożył podziękowania za pracowitość,
uczciwość i sumienne wykonywanie codziennych obowiązków oraz przekazał
prezenty, kwiaty oraz list. Życzył zdrowia,
pogody ducha, ciepła i spokoju w życiu
osobistym, a także aby plany i marzenia
odkładane na później spełniły się właśnie
teraz. Wójt podkreślił, że drzwi tutejszego
urzędu są dla wszystkich emerytowanych
pracowników zawsze szeroko otwarte.
Pani Marianna z wyraźnym wzruszeniem złożyła podziękowania Wójtowi Gminy Stary Lubotyń, Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Zastępcy
Wójta, Sekretarzowi, Skarbnikowi, Współ-

pracownikom, Sołtysom za wspólną pracę. Podzieliła się wspomnieniami z okresu
pracy zawodowej podkreślając, że bywały
momenty radosne i trudne.

Raz jeszcze dziękujemy za pracę oraz
życzymy zdrowia, optymizmu i realizacji
planów w życiu prywatnym.
n
Pani Marianna Sikora

„POD BIAŁO-CZERWONĄ”

G

mina Stary Lubotyń przystąpiła do
akcji „Pod biało-czerwoną”, której
celem było upamiętnienie zwycięstwa
wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
Udział naszych mieszkańców w tej patriotycznej inicjatywie to dowód na to,
jak ważne są symbole narodowe w życiu
Polaków. Honorowy patronat nad projektem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
Dziękujemy za 431 oddanych głosów,
w wyniku których otrzymamy maszt z flagą polską, który zostanie przekazany nam
w 2021 roku. Serdeczne podziękowanie
składamy Szkole Podstawowej w Starym
Lubotyniu za zaangażowanie w projekt.
n
INFORMATOR GMINNY – STARY LUB OTYŃ
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Z ŻYCIA GMINY

JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN

18

września 2020 roku niecodzienną
uroczystość obchodziła mieszkanka naszej gminy Pani Stanisława Wierzbowska z miejscowości Lubotyń-Kolonia,
która świętowała swoje 100 urodziny.
Z tej wyjątkowej okazji Jubilatkę odwiedzili Wójt Gminy Stary Lubotyń Ireneusz Gumkowski, Kierownik USC Monika
Pruszkowska oraz Kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury w Ostrołęce Marcin
Grabowski, którzy w obecności najbliższej
rodziny złożyli życzenia zdrowia i pogody
ducha, kwiaty, upominki i listy gratulacyjne od Premiera Mateusza Morawieckiego
oraz władz samorządowych.
Ciesząc się z Panią Stanisławą tymi
pięknymi urodzinami raz jeszcze serdecznie gratulujemy Jubileuszu i życzymy na
kolejne lata dużo zdrowia, nieustającej
pogody ducha, a także samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych.
n

MAŁA NAKRĘTKA, WIELKI DAR!

C

zerwony pojemnik na plastikowe
nakrętki w kształcie serca z herbem
Gminy Stary Lubotyń oraz mottem „Tutaj
spełniają się marzenia” stanął na parkingu przy kościele pw. Nawiedzenia NMP
w Starym Lubotyniu. Jest to proekologicz-
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na akcja mająca na celu pomoc najbardziej potrzebującym.
Zapraszamy mieszkańców do zbierania
plastikowych nakrętek, bez względu na
kształt, wielkość czy kolor. Ważne, by nie
dorzucać do nakrętek innych przedmiotów.
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Otwórzmy nasze serca na potrzeby
innych! Mały gest – odkręcenie z butelkinakrętki i odłożenie jej do pojemnika tak
niewiele zajmuje czasu – a tak dużo znaczy.
Wkręćmy się w pomaganie!
n

Z ŻYCIA GMINY

GMINNA CHOINKA NOWOROCZNA 2020

W

dniu 12 stycznia 2020 r. Wójt Gminy
Stary Lubotyń we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II – Papieża
Polaka w Starym Lubotyniu zorganizował
XVII Gminną Choinkę Noworoczną, która
jest wielkim wydarzeniem dla społeczności szkolnej, a szczególnie dla najmłodszych
uczniów szkół z terenu naszej gminy.
Uroczystego otwarcia dokonali Wójt
Gminy Stary Lubotyń Pan Ireneusz Gumkowski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Starym Lubotyniu Pani Bożena Zaręba.
Organizatorzy przywitali zaproszonych
gości, nauczycieli, rodziców, a w szczegól-

ności uczniów, życząc dobrej zabawy oraz
złożyli życzenia noworoczne.
Zaproszony przez władze gminy zespół muzyczny „EVEREST” umilał czas i zachęcał do wspólnej zabawy. Nauczyciele
i uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym
Lubotyniu zadbali o przepiękną scenografię pt. „W świecie bajek”.
Po tańcach i wspaniałej zabawie dzieci
zostały zaproszone na poczęstunek przy-

gotowany przez Radę Rodziców. Głównym punktem imprezy choinkowej była
wizyta św. Mikołaja, który przybył z wielkim workiem prezentów dla uczniów klas
0-III.
Rada Rodziców złożyła serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy za zorganizowanie imprezy oraz zakup upominków
dla dzieciaków.
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XII GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

T

radycyjnie, na początku roku kalendarzowego, odbył się Gminny Turniej
Wiedzy Pożarniczej. W dniu 5 lutego 2020
roku jury w składzie: p. Ireneusz Gumkowski – Wójt Gminy Stary Lubotyń, p.

Jan Jasionek – Prezes Zarządu Gminnego
OSP oraz p. Tomasz Zaręba – Komendant
Gminny OSP pilnowało prawidłowości
przebiegu konkursu oraz wyłoniło zwycięzców. Wszyscy uczestnicy wykazali się

dużą wiedzą. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta
Gminy Stary Lubotyń.
n

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

WYSTAWA Z OKAZJI 100 ROCZNICY ,,CUDU NAD WISŁĄ”

R

ok 2020 to ogólnopolskie obchody
100 rocznicy Bitwy Warszawskiej
zwanej też ,,Cudem nad Wisłą”. Z tej
okazji została zaprezentowana wystawa
plenerowa o losach Rotmistrza Witolda
Pileckiego, jednego z uczestników tej
wyniszczającej wojny polsko-bolsze-
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wickiej z 1920 roku. Dzięki wystawie
zwiedzający mogli bliżej poznać postać
bohaterskiego rotmistrza i jego czyny,
którego też znany angielski historyk
prof. Michael Foot zaliczył do sześciu
najodważniejszych ludzi II wojny światowej. Plansze wystawiennicze były
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wyeksponowane na placu przed kościołem parafialnym w miesiącu sierpniu.
Słowa podziękowania za uprzejmość
i pomoc w organizacji wystawy kierujemy do Muzeum Dom Rodziny Pileckich
w Ostrowi Mazowieckiej.
n

Z Ż Y C I A S Z K O ŁY

Jasełka przygotowane przez przedszkolaków ze Starego
Lubotynia (21.12.2020 r.)

Przedszkolaki na warsztatach edukacyjnych „Kochajmy pszczoły”
realizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sioło”
z Ostrowi Mazowiecckiej (8.10.2020 r.)

Dzień kobiet w Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu

Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu (20.10.2020 r.)
INFORMATOR GMINNY – STARY LUB OTYŃ

19

ZP L ŻAYNCYI AI NS W
Z KEOS ŁTYY C Y J N E

Przekazanie karmy dla zwierząt ze Schroniska „Bąkówka” w Ostrowi Mazowieckiej przez Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej
w Starym Lubotyniu, w ramach akcji „Pomóżmy Im przetrwać zimę” (07.02.2020 r.)

Jasełka w Szkole Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim

20

INFORMATOR GMINNY – STARY LUB OTYŃ

Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej
w Sulęcinie Szlacheckim

GMINA STARY LUBOTYŃ W LICZBACH

L

iczba mieszkańców Gminy Stary Lubotyń na dzień
31.12.2020 r. wynosiła 3782 mieszkańców i zmniejszyła się
o 4 osoby w stosunku do roku poprzedniego.
Miejscowości

Liczba mieszkańców (os.)

W 2020 roku na terenie gminy urodziło się 45 dzieci, a zmarło 46 osób. Związek małżeński zawarło 36 mieszkańców naszej
gminy.
Miejscowości

Liczba mieszkańców (os.)

Budziszki

118

Rabędy

79

Chmielewo

96

Rogowo-Folwark

85

Gawki

35

Rogówek

44

Gniazdowo

232

Rząśnik

221

Grądziki

69

Stare Rogowo

38

Gumowo

148

Stary Lubotyń

421

Klimonty

68

Stary Turobin

138

Kosewo

249

Sulęcin Szlachecki

241

Koskowo

246

Sulęcin Włościański

274

Lubotyń-Kolonia

156

Świerże

53

Lubotyń-Morgi

88

Turobin-Brzozowa

120

Lubotyń-Włóki

186

Żochowo

84

Podbiele

136

Żyłowo

84

Podbielko

73

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym
Lubotyniu wypłacił świadczenia w wysokości:
1. Świadczenia wychowawcze 500+ – 4 311 377,80 zł na 770
dzieci w 390 rodzinach.
2. DOBRY START – 147 300,00 zł na 491 dzieci w 300 rodzinach.
3. Zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacane dla 206 rodzin na
454 dzieci w łącznej wysokości – 887 400,00 zł w tym:
• Zasiłek rodzinny do 5 lat – 118 655,00 zł;
• Zasiłek rodzinny od 5 do 18 lat – 433 380,00 zł;
• Zasiłek rodzinny 18-24 – 56 430,00 zł;
• Dodatki do zasiłku rodzinnego:
– urodzenie dziecka – 17 000,00 zł,
– opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego – 26 830 zł,
– samotnego wychowania dziecka – 12 107,00 zł,
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
– 20 750,00 zł,
– rozpoczęcia roku szkolnego – 30 900,00 zł,
– podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania –
63 903,00 zł,
– wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej –
107 445,00 zł.
4. Zasiłki rodzinne złotówka za złotówkę – 16 059,91 zł.
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –
37 000,00 zł.
6. Świadczenie rodzicielskie (zasiłek macierzyński tzw. Kosiniakowe) – 80 489,00 zł dla 14 rodziców.
7. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 58 030,00 zł
wypłacone 10 rodzicom pobierającym świadczenie na
12 dzieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki dla
osób niepełnosprawnych, opiekunów rezygnujących z zatrudnienia by sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
opłacane za tę osoby. Wójt Gminy jako organ ma obowiązek
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
za opiekunów sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny w związku z pobieraniem specjalnego
zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku
dla opiekuna.
a) Zasiłek pielęgnacyjny – 247 968,00 zł dla 102 osób niepełnosprawnych,
b) Świadczenie pielęgnacyjne – 415 163,00 zł dla 18 opiekunów rezygnujących z zatrudnienia by sprawować opiekę
nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, którym opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – 48 265,86 zł
oraz na ubezpieczenie zdrowotne – 8235,00 zł,
c) Zasiłek dla opiekuna – 22 320,00 zł dla 3 opiekunów,
którym opłacono składki na ubezpieczenie społeczne –
5249,88 zł oraz na ubezpieczenie zdrowotne – 2678,40 zł,
d) Specjalny zasiłek opiekuńczy – 141 400,00 zł dla 27 opiekunów, którym opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – 27 062,26 zł oraz na ubezpieczenie zdrowotne
– 2008,80 zł.
Łączna kwota świadczeń wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, która trafiła do rodzin w naszej
gminie to 6 458 000,00 zł.
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INFORMACJA GOPS W STARYM LUBOTYNIU
O TERMINACH I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW
NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych
wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres tj. od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r.
będą przyjmowane:
• od dnia 1 lipca 2021r. przez Internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego
Emp@tia, ePUAP;
• od dnia 1 sierpnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

ŚWIADCZENIE DOBRY START
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia DOBRY
START na okres tj. rok szkolny 2021/2022 będą przyjmowane:
• od dnia 1 lipca 2021 r. przez Internet za pośrednictwem:
bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, ePUAP;
• od dnia 1 sierpnia 2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
30 listopad 2021 jest ostatecznym terminem złożenia wniosku
na rok szkolny 2021/2022.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na kolejny okres tj. od 1 października 2021 r.
do 30 września 2022 r. będą przyjmowane:
• od dnia 1 lipca 2021 r. przez Internet za pośrednictwem:
bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, ePUAP;
• od dnia 1 sierpnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy tj. od 1 czerwca
2021 do 31 maja 2022 będą przyjmowane:
• od dnia 1 lutego 2021 r. przez Internet za pośrednictwem:
bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, ePUAP;
• od dnia 1 kwietnia 2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

INFORMACJA O TERMINIE
SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ZWROT PODATKU
AKCYZOWEGO
W 2021 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:
1. od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producent rolny
składa wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego, w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do
31 stycznia 2021 r.;
2. od 1 sierpnia 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r. producent rolny
składa wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup
oleju napędowego, w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca
2021 r.
Limit ilościowy oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych
w 2021 r. – 100 litrów.
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2021 r.
– 1,00 zł.
W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy
chowie i hodowli bydła limit dodatkowy:
– 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Pieniądze za zwrot podatku akcyzowego wypłacane będą do:
1. 30 kwietnia 2021 r. (I termin składania wniosków),
2. 29 października 2021 r. (II termin składania wniosków).

22

INFORMATOR GMINNY – STARY LUB OTYŃ

PODZIĘKOWANIE
DLA ROLNIKÓW ZA UDZIAŁ
W POWSZECHNYM
SPISIE ROLNYM
W okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku
odbył się Powszechny Spis Rolny organizowany przez
Urząd Statystyczny. Nad tym przedsięwzięciem na
terenie Gminy Stary Lubotyń czuwało Gminne Biuro
Spisowe. W naszej gminie zostało spisanych 100% gospodarstw rolnych. Powszechny Spis był dla rolników
wyczerpującym i drobiazgowym badaniem.
Dziękujemy rolnikom za poświęcony czas, rzetelne
wypełnianie obowiązku spisowego oraz przekazane
informacje.

STYPENDIUM SZKOLNE
W okresie od 1 do 15 września 2021 roku w Urzędzie Gminy będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się będzie w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu, pokój nr 17, od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa
niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Stypendia szkolne mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają
łącznie następujące kryteria:
1) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Stary Lubotyń;
2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie występuje:
a) bezrobocie,
b) niepełnosprawność,
c) ciężka lub długotrwała choroba,
d) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
e) alkoholizm lub narkomania,
f) wielodzietność,
g) rodzina niepełna, a także, gdy wystąpiło zdarzenie losowe (pożar lub zalanie mieszkania, wypadek, nagła,
długotrwała choroba w rodzinie, śmierć jednego lub
obojga rodziców, inne, uzasadnione okoliczności).
Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu

nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególności zakupu:
a) podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników
i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
b) plecaka/tornistra/torby szkolnej, worka na kapcie, kalkulatora, innych artykułów szkolnych, piśmiennych, plastycznych,
c) stroju gimnastycznego, w skład którego mogą wchodzić:
spodenki sportowe, koszulki sportowe, bluzy sportowe,
spodnie sportowe, leginsy, dres, obuwie typu sportowego
d) stroju galowego, w skład którego może wchodzić odzież
i obuwie (1 komplet na rok szkolny),
e) niezbędnego wyposażenia miejsca nauki w domu: biurko, krzesło/fotel do biurka, lampka na biurko,
f) komputera (laptopa, tabletu), urządzeń peryferyjnych
np. (monitor, drukarka, klawiatura, myszka, urządzenie wielofunkcyjne), tonera/tuszu do drukarki, nośniki
danych (pendrive, płyty CD, DVD), papier do drukarki,
oprogramowania związanego z kształceniem,
g) odzieży do nauki zawodu (wymagane potwierdzenie
przez szkołę);
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
a w szczególności:
a) pokrycie kosztów zakwaterowania,
b) pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;
4) świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych
w art. 90d ust. 5 ustawy.

Na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2020 wydatkowano 78 174,32 zł z czego 62 155,47 zł to dotacja z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego, a pozostałe 16 018,85 zł to środki własne gminy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ W GMINIE STARY LUBOTYŃ
Informujemy, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień
przeciwko COVID-19, od dnia 15 stycznia 2021 roku rozpoczęła
się rejestracja osób chętnych do szczepień. W pierwszej kolejności zarejestrować mogą się seniorzy powyżej 80 roku życia,
natomiast od dnia 22 stycznia 2021 r. osoby powyżej 70 lat.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.gov.pl/
web/szczepimysie
Rejestracji na szczepienie przeciwko Covid-19 można dokonać
poprzez:
– Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl (do logowania potrzebny jest profil zaufany lub dowód osobisty
z warstwą elektroniczną tzw. e-dowód, można się też zalogować wykorzystując konto internetowe iPKO lub Inteligo
w PKO BP, konto internetowe w Pekao SA lub przez bank
spółdzielczy);
– pod numerem 989 dzwoniąc na całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19;
– bezpośrednio w punkcie szczepień.
Informujemy, że na terenie Gminy Stary Lubotyń został wyznaczony punkt szczepień:
NZOZ „Medicus” Dariusz Kossakowski, Stary Lubotyń 36a –
tel. 29 644-64-14.
Ponadto informujemy, że pacjent ma możliwość zaszczepienia
się w dowolnym punkcie szczepień. Wykaz punktów szczepień

znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/
punkty-szczepien
Szczepienia odbywać się będą od 25 stycznia 2021 r.
W Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu uruchomiony został telefon kontaktowy w sprawie informacji dotyczących szczepień
– 29 644-64-22 wew. 117.
Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego gminy zostały zobowiązane do zapewnienia transportu dla osób z ograniczoną
mobilnością, w szczególności dowóz do punktu szczepień dla
osób starszych i niepełnosprawnych.
Z transportu mogą skorzystać:
– osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym;
– osoby starsze mające trudności z dostępem do punktu
szczepień (np. niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień lub pomocy w dowiezieniu ze
strony rodziny czy opiekunów).
Po otrzymaniu informacji z punktu szczepień o wyznaczonym
terminie szczepienia osoby zainteresowane skorzystaniem
z tej formy transportu do punktu szczepień mogą kierować
zgłoszenia pod nr tel. 29 644-64-22 wew. 117 w godzinach
pracy urzędu, tj. 8.00 – 15.00.
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień szczepienia.
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