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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!
Szanowni Państwo!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
przekazujemy Państwu – Mieszkańcom Miasta i Gminy Szlichtyngowa
najserdeczniejsze życzenia.
Niech świąteczne dni, przeżywane w gronie rodzinnym
w sposób szczególnie ciepły i radosny,
przyniosą spełnienie planów i pragnień,
niech dodadzą sił potrzebnych w realizacji wszystkich zamierzeń.
Życzymy wszystkim, by Nowy 2014 Rok
był pomyślny i przyniósł wiele dobrego
w życiu osobistym i pracy zawodowej.
Niech nie opuszcza Was pomyślność
i spełnią się wszystkie najskrytsze marzenia!
życzą
.
Burmistrz, radni i pracownicy samorządowi

.

Konkursy w Gimnazjum
Dnia 6 grudnia w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej odbyło
się podsumowanie Roku Juliana Tuwima,
w ramach którego przeprowadzony został
Gminny Konkurs Recytatorski oraz pokonkursowa wystawa prac (komiksów)
Powiatowego Konkursu Plastyczno –
Literackiego. Oba były adresowane do
uczniów szkół podstawowych (w kategoriach klas I-III oraz IV-VI) i gimnazjum.
Jednym z członków komisji konkursowej
był Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jan Wardecki.
Laureaci zmagań recytatorskich oraz

najlepsi plastycy zostali uhonorowani
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi,
ufundowanymi przez sponsorów (Bibliotekę Publiczną w Szlichtyngowej,
p. Renatę Drewnik, p. Sylwię Nogę), którym serdecznie dziękujemy za wsparcie.
Natomiast w dniu 10 grudnia obchodzono Dzień Noblistów Polskich, w którym
poza gimnazjalistami wzięli udział
uczniowie szkół podstawowych z terenu
gminy Szlichtyngowa i zaproszeni goście.
Na początku przedstawiono informacje
o nagrodzie Nobla oraz sylwetki polskich

noblistów. W drugiej części uczniowie
rywalizowali w konkursach: konkurs na
przebranie za dowolnego polskiego noblistę, konkurs wiedzy o noblistach, krzyżówka dotycząca twórczości polskich
noblistów literackich, układanie puzzli
(portret noblisty), recytacja samodzielnie
napisanego wierszyka o wybranym
nobliście. W kategorii gimnazjum zwyciężyła klasa 1b, w kategorii szkół podstawowych zwyciężyły klasy ze szkoły w Starych
Drzewcach. Patronat nad powyższą
uroczystością objął Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jan Wardecki.
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Uchwała Nr XXXVII/247/13
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 13 grudnia 2013 roku
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
GMINY SZLICHTYNGOWA
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i pkt. 10 oraz art. 61
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594, ostatnia zmiana
Dz.U. z 2013 roku poz.645.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.
215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.238
ust.2, art. 239, art.242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz.885, ostatnia zmiana Dz.U. z 2013 roku
poz.938)
RADA MIEJSKA W SZLICHTYNGOWEJ
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:
§1
Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie
w wysokości: 14 854 361,00 zł.
- dochody bieżące w wysokości: 13 631 446,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości: 1 222 915,00 zł.
określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie w wysokości: 15 254 361,00 zł określone zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na
łączną kwotę: 13 536 049,00 zł.
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:
9 703 383,00 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w kwocie: 6 519 534,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych w kwocie: 3 183 849,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
w kwocie: 669 110,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
w kwocie: 2 848 556,00 zł.
4) wydatki na obsługę długu publicznego
w kwocie: 315 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na
łączną kwotę: 1 718 312,00 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie:
1 718 312,00 zł określone zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną
nadwyżkę budżetu w kwocie: 400 000,00 zł,
Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów
wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
2. Ustala się przychody budżetu
w łącznej kwocie: 500 000,00 zł, w tym:
1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
w kwocie: 500 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu
w łącznej kwocie: 100 000,00 zł, w tym:
- na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
w kwocie 100 000,00 zł określone zgodnie z załącznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w kwocie: 700 000,00 zł.
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 100 000,00 zł.
c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
400 000,00 zł.
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§5
Ustala się rezerwę ogólną i celową w kwocie: 150 000,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna w kwocie: 80 000,00 zł.
2) rezerwa celowa w kwocie: 70 000,00 zł w tym:
- na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego
w wysokości: 70 000,00 zł
§6
Dochody i wydatki obejmują:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w tym:
- dochody w kwocie: 2 119 560,00 zł.
- wydatki w kwocie: 2 119 560,00 zł.
jak określono zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii, w tym:
- dochody w kwocie: 77 000,00 zł,
- wydatki w kwocie: 77 000,00 zł.
jak określono zgodnie w załącznikiem nr 5 do uchwały.
3) Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji
na 2014 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
jak określono zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§7
Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok, jak określono
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§8
Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu
budżetowego na rok 2013, jak określono zgodnie z załącznikiem
nr 8 do uchwały.
§9
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, jak
określono zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 10
Upoważnia się Burmistrza do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków
majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami.
2. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodzeń.
3. Zaciągania w roku 2014 zobowiązania z tytułu emisji obligacji
komunalnych w wysokości: 500 000,00 zł.
4. Zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 700 000,00 zł.
5. Lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych
środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank
prowadzący obsługę budżetu.
6. Określa się kwotę: 200 000.00 zł, do której Burmistrz może
samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym.
§ 11
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
Całość opracowania wraz z załącznikami dostępna jest na
stronie BIP: www.bip.szlichtyngowa.pl
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Zryczałtowany dodatek energetyczny
Na 46 posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r. Sejm RP uchwalił
ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza dla tzw.
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej pomoc w formie
zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba posiadająca
uprawnienia do pobierania dodatku mieszkaniowego.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacać będą gminy od
dnia1 stycznia 2014 roku.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j.
Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 966 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 267).
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2. Do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej
(umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż
energii elektrycznej).
Miejsce złożenia dokumentów
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania
zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, ul.
Rynek 1, pok. Nr 8 w godzinach:
- od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.
Informacje udzielane są również drogą telefoniczną pod numerem
telefonu 65 54 92 327.
Termin składania wniosku o przyznanie zryczałtowanego
dodatku energetycznego
Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
przyjmowane będą od dnia 09 grudnia 2013 r.
Opłaty
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie
podlega żadnym opłatom.
Termin i sposób załatwienia
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego
dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Osoby uprawnione do otrzymania zryczałtowanego dodatku
energetycznego
l
Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r.

Przywrócenie linii kolejowej
Głogów-Leszno
Na podstawie ustaleń dokonanych podczas spotkania Burmistrzów Wschowy i Szlichtyngowej od dnia 17 grudnia
mieszkańcy gminy Szlichtyngowa mają możliwość składania
podpisów pod petycją o przywrócenie połączeń pasażerskich na
linii kolejowej Głogów-Leszno. Akcja zbierania podpisów potrwa
do 20 stycznia. Potem wraz z petycją zostaną przekazane
samorządom dolnośląskiemu, lubuskiemu i wielkopolskiemu.
Listy wyłożone są w sklepach na terenie gminy Szlichtyngowa
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
Na najbliższej sesji Rada Miejska w Szlichtyngowej podejmie
Uchwałę w formie apelu o przywrócenie linii kolejowej GłogówLeszno.

Uwaga
Zmieniają się godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w dniach:
- dnia 24 grudnia 2013 r. (Wigilia) Urząd czynny będzie od
godziny 7:30 do 13:00, w tym kasa od godz. 8:00 do 11:00,
- dnia 31 grudnia 2013 r. (Sylwester) Urząd czynny będzie od
godziny 7:30 do 14:00, w tym kasa od 8:00 do 11:00.

będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej,
czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
l
Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest
osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest
stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art.
3 pkt 13c ).
l
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie
nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej
oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca
każdego roku (www.ure.gov.pl/).
l
Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa
domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa
domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa
domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
l
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28
listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia
2014 r. wynosi:
1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną
- 11,36 zł miesięcznie;
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób
- 15,77 zł miesięcznie;
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób
- 18,93 zł miesięcznie.
l
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. zostanie ogłoszona
przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2014 r.
l
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny
wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
l
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany
10 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej.

Święta coraz bliżej
W niedzielę 15 grudnia 2013 r. w kościele parafialnym w Starych Drzewcach odbył się kiermasz bożonarodzeniowy zorganizowany przez Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem przy Szkole
Podstawowej w Starych Drzewcach". Wszystkie przedmioty, które
można było nabyć podczas jego trwania, zostały wykonane
zarówno przez dzieci, jak i dorosłych mieszkańców Starych,
Nowych oraz Małych Drzewiec. Na stołach znalazły się różnego
rodzaju bombki, wianki, choinki, stroiki, kartki świąteczne oraz
inne ozdoby.
Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem. Dochód ze
sprzedaży zostanie przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia. Nam pozostaje podziękować Państwu za zainteresowanie
i zakup naszego rękodzieła.
Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem przy Szkole Podstawowej
w Starych Drzewcach" dnia 15 grudnia 2013 r. oprócz kiermaszu,
zorganizowało również warsztaty, podczas których wykonałyśmy
stroiki bożonarodzeniowe.
Dziękujemy pani Joannie Kaczmarek za cenne uwagi, pomoc
i przekazanie nam materiałów potrzebnych do wykonania stroików.
Ilona Sadowska
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Grupa Virtus

Wieści z biblioteki
Dnia 10 listopada z przyjemnością
gościliśmy w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy w Szlichtyngowej pana Piotra
Steina z Apteki Eskulap w Szlichtyngowej,
który znalazł czas, aby poczytać dzieciom
z Przedszkola Samorządowego w Szlichtyngowej wybrane wiersze Juliana Tuwima
„O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, „Okulary”, „Zosia Samosia”, „Rzepka”, „Słoń
Trąbalski”. Dzieci przybyły z panią Katarzyną Ilmak oraz panią Katarzyną Mika.
pan Piotr Stein jest pasjonatem Ziemi
Szlichtyngowskiej. W naszej aptece można zobaczyć wystawę historycznych zdjęć
z całej gminy Szlichtyngowa. Zawsze ma
czas na rozmowę, uśmiechnięty, życzliwy.
Zawsze skory do pomocy.
Przedszkolaki bardzo polubiły pana
Piotra, który pięknie czytał i prowadził rozmowę na temat każdego przeczytanego
wiersza. A na koniec była niespodzianka
świąteczna, słodycze. Jest to akcja
cykliczna, dzieci z przedszkola często
odwiedzają bibliotekę i mile spędzają u nas
czas. W ten sposób książka jest otwarta
i czytana - czy to w domu, czy to w bibliotece, czy to w przedszkolu. Warto
czytać dzieciom. Zwłaszcza, że Rok 2013
jest Rokiem Juliana Tuwima.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej po raz kolejny gościła
w bibliotece aktora Zbigniewa Walerysia,
tegorocznego laureata na Festiwalu Filmowym w Gdyni, który zdobył główną nagrodę
za drugoplanową rolę w filmie "Papusza".
Dnia 4 grudnia 2013 r. aktor przyjechał
z recitalem poezji Juliana Tuwima pt. "Miłość Ci wszystko wybaczy".
Jak zwykle aktor wprowadził nas w inny, lepszy świat. Przy dźwiękach muzyki
interpretował znane utwory Juliana Tuwima: "Lokomotywę", "Wspomnienie",
"Miłość Ci wszystko wybaczy". Między
wierszami opowiadał o życiu i twórczości
poety.
Pan Zbigniew Waleryś nawiązał bezpośredni kontakt ze słuchaczami i mówił
o ciekawostkach z życia poety i o swojej roli
w filmie "Papusza". Piękno poezji Juliana
Tuwima możemy podziwiać do dziś. Miło
nam podkreślić, że na spotkanie przybył
Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej
pan Jan Wardecki.
Filia Stare Drzewce Biblioteki Publicznej w Szlichtyngowej przeprowadziła
warsztaty ozdób świątecznych z wikliny
papierowej. Zajęcia odbywały się od 25
października br., przez cztery następne
piątki. Mieszkańcy oraz uczniowie Szkoły
Podstawowej w Starych Drzewcach brali
udział w/w zajęciach. Zajęcia prowadziła
Izabela Iłowska. Ozdobami świątecznymi
została obdarowana Biblioteka w Szlichtyngowej.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Szlichtyngowej od kwietnia do
listopada uczestniczyły w ministerialnym
programie "Zajęcia sportowe dla uczniów”. O przystąpienie do projektu wystąpiła Grupa Virtus, która przygotowała
program i harmonogram zajęć. W ramach
programu dzieci uczestniczyły w regularnych treningach mających na celu rozwój
fizyczny, korektę wad postawy i poznanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Zajęcia prowadził instruktor - mgr Witold
Jasik. Dzięki funduszom uzyskanym w ramach programu szkoła zyskała nowy
sprzęt sportowy.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia
pragniemy wszystkim mieszkańcom naszej gminy
życzyć spokojnych świąt
i wszystkiego najlepszego w roku 2014.
Również z tej okazji klub Virtus Volley Szlichtyngowa
zorganizuje dla zawodniczek wigilię,
a wszystkich mieszkańców odwiedzi
w I Dzień Świąt z kolędą.
Bylibyśmy bardzo wdzięczni
za przyjęcie naszych siatkarek
do Waszych domów.
Zapraszamy również na pasterkę
o 21:00, podczas której
chór złożony z Virtusek
zaśpiewa kilka kolęd i pastorałek.
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd, Zawodniczki, Trenerzy
i Członkowie Grupy Virtus

SYLWESTER
Rada Sołecka w Kowalewie
zaprasza do wspólnego spędzenia ostatniego wieczoru tego roku
w Świetlicy Wiejskiej w Kowalewie.
Oferujemy:
l
wyśmienite potrawy
l
szampańską zabawę do białego rana
l
oprawę muzyczną
Cena biletów to tylko 120 złotych od pary.
Zabawa rozpocznie się o godzinie 20:00.

Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny:
l
663 781 419
l
724 526 148

UKS Szlichtyngowianka
Dnia 12.12.2013 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Szlichtyngowej odbył się Mikołajkowy
Turniej Piłki Nożnej Chłopców. W turnieju
wzięło udział 5 zespołów. Rozegrano 10
meczy, w których strzelono 19 bramek.
Zwyciężył zespół ze SP w Osowej Sieni
przed SP Rzeczycą i SP w Szlichtyngowej.
Więcej na stronie internetowej UKS
Szlichtyngowianka.
DJ
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