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100 lat Pani Klary!!!
W dniu 3 grudnia br. w Boronowie swoje 100-lecie urodzin świętowała Pani Klara
Brol. Pani Klara jest najstarszą mieszkanką gminy. Całe swoje życie spędziła w Boronowie, w którym przeżyła dwie wojny
światowe. Pani Klara prowadziła gospodarstwo, natomiast jej nieżyjący już mąż
Franciszek był kolejarzem.
Z tej rzadkiej okazji dostojną solenizantkę odwiedzili przedstawiciele władz Gminy Wójt Rufin Majchrzyk, Przewodniczący

Rady Edward Czyż i Kierownik USC Aniela Sklorz. Panią Klarę odwiedzili również
przedstawiciele lublinieckiego starostwa –
Starosta Joachim Smyła, Wicestarosta Tadeusz Konina i Sekretarz Powiatu Danuta
Lampka. W przekazanych listach gratulacyjnych i życzeniach znalazł się również list
podpisany przez Premiera Donalda Tuska.
Z tej okazji jeszcze raz życzymy solenizantce zdrowia, pomyślności i wszelkich
łask.

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz wielu radosnych chwil
w nadchodzącym roku
życzą Zarząd i członkowie
„Stowarzyszenia dla Boronowa”

ZAKOŃCZENIE III ETAPU REALIZACJI UNIJNEGO PROJEKTU

„OPTYMISTYCZNE JUTRO – AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH”
W dniu 08.12.2010r. odbyło się uroczyste
podsumowanie realizacji projektu „Optymistyczne jutro – aktywizacja środowisk
wiejskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013. W spotkaniu udział wzięli: Wójt
Gminy Boronów mgr Rufin Majchrzyk,
uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście.
Podczas spotkania Kierownik GOPS Irena
Sitek przedstawiła sprawozdanie z realizacji
przebiegu projektu w 2010 roku oraz podziękowała wszystkim uczestnikom za udział.
Na zakończenie realizacji tegorocznego
projektu 9 uczestników otrzymało od kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Lublińcu zaświadczenia potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych
w zakresie kucharz, kelner z aranżacją
stołów – kobiety oraz technolog robót wykończeniowych – mężczyźni, zarządzania

czasem własnym i budżetem domowym,
aktywny na rynku pracy a także pierwszej
pomocy przedmedycznej. Ponadto otrzymali pamiątki i podręczniki o tematyce
zgodnej z odbytymi szkoleniami.
Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną poszczególnych
etapów realizacji projektu.
Udział w projekcie przyczynił się do podniesienia aktywizacji zawodowej, społecznej i kompetencji życiowych uczestników
programu. Każda z osób została objęta instrumentami w ramach aktywnej integracji, działaniami o charakterze środowiskowym oraz wsparciem dochodowym.
Dzięki udziałowi Ośrodka Pomocy Społecznej w projekcie zwiększyła się efektywność
działań w ramach pracy socjalnej, zakupiono sprzęty niezbędne do funkcjonowania ośrodka kserokopiarkę, szafę metalową
oraz aparat fotograficzny.
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Hodowcy gołębi pocztowych
podsumowali sezon
W dniu 13.11.2010 w sali Domu Kultury odbyła się coroczna uroczystość związana
z zakończeniem sezonu 2010 w lotach gołębi pocztowych sekcji Boronów.
W jej czasie ogłoszono oficjalne wyniki współzawodnictwa i wręczono puchary dla
zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Wójt Gminy Rufin Majchrzyk, w imieniu Starosty Radny Powiatu Krzysztof Olczyk, Z-ca Przew. Rady Gminy Edward Czyż oraz Dyrektor GOK Bogusława Leśniewska, którzy wspólnie z Prezesem sekcji Edwardem Reifland wręczyli laureatom puchary w poniższych klasyfikacjach:
Loty Gołębi Starych
Mistrz
I V-ce Mistrz
II V-ce Mistrz
Najlepszy lotnik
Najszybszy lotnik do 300 km
Najszybszy lotnik od 300-500 km
Najszybszy lotnik powyżej 500 km
Najszybszy lotnik powyżej 700 km

– Henryk Sukiennik
– Franciszek Barwicki
– Roman Czyż
– Roman Czyż
– Edward Reifland
– Franciszek Barwicki
– Wiesław Lipiński
– Rudolf Burzyk

Loty Gołębi Młodych
Mistrz
I V-ce Mistrz
II V-ce Mistrz

– Roman Czyż
– Rudolf Burzyk
– Wiesław Lipiński

4730 km

Starosta Powiatu ufundował 3 puchary, które zostały wręczone za najlepsze wyniki z lotu
MELLE /Niemcy/ – 770 km dla:
Im
– Wiesław Lipiński
II m
– Edward Reifland
III m
– Henryk Sukiennik
Pamiątkową paterą Prezesa sekcji został uhonorowany jej założyciel i najstarszy
członek p. Alfred Majchrzyk.
W uroczystości uczestniczył również przedstawiciel sekcji Kamienica Śląska
p. Edward Klyta.
E. Reifland
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Komenda Powiatowa Policji
w Lublińcu: tel. 997 lub 112
tel. miejski: 34 3532 255
Policyjny Telefon Zaufania:
tel. 34 356 24 21
Posterunek Policji w Koszęcinie
ul. Zamkowa 2
42-286 Koszęcin
tel. 34 3532 203
Dyżury dzielnicowych,
przyjęcia interesantów:
poniedziałek 8.00-10.00
czwartek 14.00-16.00
oraz w trakcie pełnionej służby
dzielnicowy na teren
gminy Boronów:
mł. asp. Marek Głomb
tel. kontaktowy 34 3532 203

• W związku z odnotowanymi przypadkami kradzieży elementów miedzianych (rynny) z obiektów sakralnych oraz
użyteczności publicznej na terenie powiatu lublinieckiego, zwraca się uwagę
mieszkańców na konieczność informowania Policji o wszelkich zauważonych
przypadkach przebywania w rejonach
potencjalnie zagrożonych tym procederem osób wzbudzających podejrzenia,
czy też parkujących pojazdach szczególnie w porze wieczorowo-nocnej. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie
dzwoniąc na nr. alarmowy 997. Podobne zagrożenie związane jest z kradzieżami paliwa z samochodów ciężarowych
oraz maszyn budowlanych pozostawianych przy drogach publicznych.
• W związku z nadejściem okresu zimowego, przypomina się mieszkańcom
o konieczności usuwania śniegu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, oraz okresowej kontroli grubości pokrywy śnieżnej na dachach budynków
mieszkalnych, handlowych i użyteczności publicznej oraz informowania instytucji pomocowych i organów ścigania
o osobach potencjalnie zagrożonych zamarznięciem w wyniku występowania
bardzo niskich temperatur.
• Zbliżający się okres Świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowy Rok 2011 jest
okazją do składania życzeń. Pragniemy dołączyć do nich i nasze: zdrowia,
spokoju i bezpiecznego pozbawionego
trosk życia codziennego, dla wszystkich
mieszkańców gminy Boronów i ich gości życzy:
asp. Alfred Gajdzik
Kierownik Posterunku Policji w Koszęcinie
wraz z funkcjonariuszami
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WÓJT GMINY BORONÓW
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
gruntowej wraz z lokalem użytkowym, położonej w Boronowie przy ul.Koszęcińskiej
OPIS NIERUCHOMOŚCI:

– część działki nr 301/91, o powierzchni 140 m2, na karcie mapy 1 IV, obręb Boronów, zabudowanej lokalem użytkowym o pow. 43 m2, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00035299/7, jako własność: Gmina Boronów.
Nieruchomość położona jest przy Klubie Sportowym LKS ”Jedność” Boronów, ul. Koszęcińska.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem 38 US – usługi sportu i rekreacji.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 312,00 zł + 22% VAT
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11.01.2011 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Boronów
ul. Dolna 2 , sala nr 4.
Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 ze zm.).Zgodnie z w/w rozporządzeniem
przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej ( nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 30,00 zł do dnia 07.01.2011 r. (włącznie) gotówką
w kasie Urzędu Gminy Boronów lub na konto: 27 8288 1014 2001 0000 0450 0005.
Na dokumencie wpłaty należy wpisać numer działki, na którą zostało wpłacone wadium.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej:
– dowód wpłaty wadium,
– w przypadku osoby fizycznej: dowód tożsamości, a w razie reprezentowania innej osoby , stosowne pełnomocnictwo ,
– w przypadku wspólników spółki cywilnej : aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
– w przypadku osób prawnych : aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, a wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu płatna będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
Zmiana czynszu dzierżawnego nastąpi każdorazowo po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, z mocą obowiązującą od 1 stycznia każdego roku.
Z kandydatem wyłonionym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa dzierżawy.
Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony z kandydatem na dzierżawcę.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.
Oddanie nieruchomości w dzierżawę nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu podpisania umowy.
Projekt umowy dzierżawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Boronowie, ul. Dolna 2, pokój nr 7
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z art.38 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm. ).
Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boronów, na tablicach informacyjnych na terenie Gminy Boronów ,
a także umieszczone na stronie internetowej gminy ; www.boronow.bip.net.pl
Szczegółowe informacje związane z powyższym można uzyskać w Urzędzie Gminy Boronów , II piętro , pokój nr 7 lub telefonicznie pod
numerem /34 / 35-39 – 100 wew.21
Boronów, dnia 06.12.2010 r.

Z PRAC RADY GMINY
W ostatnim czasie Rada Gminy obradowała na 2-ch sesjach w dniach 01 i 13
grudnia 2010. Na I-szej sesji najważniejszym punktem obrad było złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych
oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
W wyniku głosowań podjęto uchwały
o wyborze na funkcję Przewodniczącego
Rady Radnego Edwarda Czyż i Wiceprzewodniczącego Radną Irenę Brol.
Ponadto Wójt przedstawił sprawozdanie z poprzedniej kadencji, którego

treść w dużej części pokrywała się z informacjami zawartymi w poprzednim
biuletynie.
II sesja rozpoczęła się od uroczystego
ślubowania Wójta Pana Rufina Majchrzyk.
W porządku obrad znalazły się również
następujące punkty :
– wybór Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego
– uchwała w sprawie ustalenia struktury
stałych Komisji Rady Gminy
– uchwała w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji
– uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

– uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych i Przewodniczącego
– uchwały w sprawie zmian budżetu
gminy w 2010
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani
Radni ;
1. Jolanta Sierańska – Przewodnicząca
2. Irena Czernecka
3. Henryk Ledwoń
4. Henryk Myrcik
5.
Piąty członek Komisji zostanie wybrany na następnej sesji gdyż kandydat Klubu
Radnych „BORONÓW 2010” Radny Bog-
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dan Hucz nie uzyskał w głosowaniu akceptacji Rady.
Radni powołali 4 stałe Komisje Rady
o nazwach i składzie osobowym jak poniżej:
1. Komisja Budżetu, Finansów, Inwentaryzacji i Rozwoju Gminy
1. Sławomir Badura
2. Irena Brol
3. Henryk Ledwoń
4. Henryk Myrcik
5. Lesław Podolski
2. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki
1. Irena Brol
2. Lesław Podolski
3. Witold Stawiarz
4. Paweł Sukiennik
5. Marian Ślęzok
3. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
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1. Irena Czernecka
2. Aniela Frania
3. Jolanta Sierańska
4. Antoni Stroba
5. Paweł Sukiennik
4. Komisja Bezpieczeństwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa.
1. Sławomir Badura
2. Aniela Frania
3. Krystian Jaksik
4. Witold Stawiarz
5. Marian Ślęzok
Komisje na swych najbliższych posiedzeniach wybiorą Przewodniczących i Zastępców oraz ustalą plan pracy na rok
2011.
Przyjęta uchwała o wynagrodzeniu Wójta zachowuje miesięczne wynagrodzenie
na niezmienionym poziomie . Ostatnia regulacja płacy dla Wójta była 2 lata temu.

ROK 2010 w LKS „JEDNOŚĆ” BORONÓW
Kończący się rok 2010 jest okazją do
podsumowania wyników sportowych
i organizacyjnych Klubu. Pod względem
sportowym, można stwierdzić, że był to
tradycyjnie kolejny udany rok dla drużyn młodzieżowych oraz również dla
seniorów, którzy po rocznym pobycie
w kl.A w imponującym stylu powrócili do
Kl. Okręgowej i po pierwszej rundzie spisują się w niej nadspodziewanie dobrze
zajmując wysokie V miejsce.
Drużyna trampkarzy starszych prowadzona przez mgr Zbigniewa Ormańczyka
startując w rozgrywkach w Podokręgu Lubliniec w sezonie 2009/2010 zajęła zdecydowanie I miejsce w grupie B i rozegrała
mecz o mistrzostwo Powiatu ze zwycięzcą
grupy A „Płomieniem ” Przystajń wygrywając 8-0. Drużyna ta również zwyciężyła
w corocznym turnieju halowym Podokręgu Lubliniec z udziałem 12 drużyn z terenu powiatu.
Juniorzy starsi trenera Kazimierza Drożyńskiego występując w rozgrywkach ligi
juniorów Podokręgu Lubliniec w sezonie
2009/2010 również okazali się bezkonkurencyjni zajmując I miejsce z wyraźną przewagą nad rywalami. Po I-ej rundzie sezonu
trwającego zdecydowanie prowadzą w rozgrywkach nie tracąc na razie nawet punktu.
Indywidualne osiągnięcia to:
Michał Białas został królem strzelców
Kl A z 24 bramkami a obecnie prowadzi
po I-ej rundzie w Kl Okręgowej z 13 bramkami na koncie.
Również tacy zawodnicy z drużyn młodzieżowych jak Dawid Kożuch, Michał

Bełkot, Paweł Stroba, Dawid Kizłyk byli
wysoko sklasyfikowani w kategorii strzelców bramek.
Klub nasz jest dawany za przykład dobrej pracy z młodzieżą.
Zarządy Klubu od dawna przykładają
bardzo dużą wagę do jej szkolenia, zapewniając jej godziwe warunki do uprawiania
sportu i tym samym odciągając ją od innych patologicznych zajęć.
Efekty bardzo dobrej pracy z młodzieżą
doświadczonych trenerów pp Zb.Ormańczyka, K.Dorożyńskiego oraz M.Ślęzoka
są widoczne i część z nich zasila już I-szą
drużynę a młodsi są zauważani oraz powoływani do różnych reprezentacji podokręgu, okręgu a nawet Śl ZPN.
Wychowanek trenera Zbigniewa Ormańczyka Marcin Głąb aktualnie jest
członkiem 25 osobowej kadry Śląska rocznika 1998. Uczestniczył w kilku meczach
reprezentacji i był powołany na zgrupowanie kadry przez trenera Dariusza Gęsiora.
Inny wychowanek Kamil Fredyk jest
członkiem kadry Śląska rocznika 1997
a obecnie trenuje i uczy się w UKS „Ruch”
Chorzów.
W kadrze Podokręgu Lubliniec rocznika 1998 są zawodnicy Marcin Głąb, Karol
Jaksik, Patryk Myrcik.
Ze spraw organizacyjnych godny podkreślenia był fakt możliwości pozyskania
w mijającym roku przez Klub dodatkowych funduszy z wpłat 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Jak na pierwszy raz funkcjonowania akcji był to dla nas
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Nie uległy również zmianie diety dla
radnych i Przewodniczącego. Należy nadmienić, że w ubiegłym roku na wniosek samych radnych zostały one obniżone.
Uchwała nr 11/II/2010 w sprawie zmian
w budżecie reguluje przesunięcie 5400,00
zł z wynagrodzeń Urzędu Gminy na stypendia materialne dla uczniów Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum, aby mogły być
wypłacone przed świętami Bożego Narodzenia.
Pełne teksty uchwał oraz protokoły sesji można znaleźć na stronie internetowej
www.boronow.bip.pl.
Ponadto informujemy ,że Przewodniczący Rady –Edward Czyż będzie pełnił
dyżury w siedzibie Urzędu Gminy /I piętro sala Nr 7/ w dniach każdy wtorek
godz.15.30-16.30 oraz piątek 8.00-9.00.
E. Czyż

dość pokaźny zastrzyk finansowy, który
w całości był przeznaczony na szkolenie
młodzieży.
Chcielibyśmy w tym miejscu złożyć gorące podziękowania dla wszystkich ,którzy w ten sposób nam pomogli i prosić
o kontynuację w roku przyszłym.
Status OPP daje możliwość przekazywania przez podatników 1% wpłat
w zeznaniach podatkowych za rok
2010 na rzecz wybranej organizacji. W
zeznaniach podatkowych wystarczy w
odpowiedniej rubryce podać nazwę:
Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Boronów oraz nr KRS 0000008021.
Pragniemy tą drogą podziękować również bardzo gorąco Urzędowi Gminy oraz
wszystkim darczyńcom i sponsorom na
rzecz klubu, bez których działalność na takim poziomie nie byłaby możliwa.
W dniu 26.11.2010 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu
gdzie został wybrany nowy Zarząd w składzie :
Prezes – Krzysztof Romańczyk, V-ce
Prezesi – Mirosław Żuk, Mariusz Ciborowski, Sekretarz – Mirosław Korus, Skarbnik
– Jerzy Klama, Członkowie – Mariusz Kucharczyk, Aleksander Żuk, Leszek Lenart,
Krzysztof Kozak,
Korzystając z okazji chcieliśmy członkom Klubu, zawodnikom, trenerom, sponsorom i sympatykom złożyć najlepsze życzenia świąteczne i Do siego Roku 2011
Prezes LKS K.Romańczyk
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INFORMACJE

Nowe stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
INFORMACJA GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
O REALIZACJI PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
„OPTYMISTYCZNE JUTRO –
AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH”
Trwa nabór na bezpłatne szkolenia dla
mieszkańców Gminy Boronów w 2011 roku.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie przystępuje do realizacji w 2011
roku projektu systemowego „Optymistyczne jutro- aktywizacja środowisk
wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytetu VII, Działanie 7.1. Poddziałanie7.1.1.
Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie realizowany będzie
w 2011 roku.
Projekt skierowany jest do mieszkańców
gminy Boronów, którzy są w wieku aktywności zawodowej (15-65 lat) osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo w tym niepełnosprawne korzystające ze świadczeń
(finansowych, niefinansowych) Ośrodka
Pomocy Społecznej w Boronowie.
Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie „Optymistyczne jutro- aktywizacja środowisk wiejskich” i spełniasz
powyższe kryteria: zgłoś się do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Boronowie i zapoznaj ze szczegółami udziału w projekcie.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE W 2011 ROKU.

Komunikat w sprawie
dowodów osobistych
Mieszkańcy Gminy Boronów!!!

Wójt Gminy Boronów przypomina
o obowiązku wymiany dowodów osobistych wydanych w 2001 roku, gdyż tracą
one ważność po 10 latach. Z wnioskiem
o nowy dowód osobisty należy wystąpić
nie później niż na 30 dni przed upływem
terminu ważności dokumentu.
Wymiany dowodu osobistego można
dokonać w Urzędzie Gminy – I piętro
– pokój nr 2,
Informacja 34/3539100 wew. 26
A. Sklorz

Z dniem 01.01.2011r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców kształtują się następująco:
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

0
1

1
ZWG

2

ZWB

3

ZWP

4

ZWS

5

Wszystkie
w/w grupy
odbiorców

2
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
za wodomierz dodatkowy lub
wodomierz lokalowy

Cena/stawka
opłaty netto
3
2,20
2,00
2,20
2,00
2,95
5,00
2,35
3,00
j. w.
1,00

5
zł/m3
zł/odbiorcę/m-c
zł/m3
zł/odbiorcę/m-c
zł/m3
zł/odbiorcę/m-c
zł/m3
zł/odbiorcę/m-c
zł/m3
zł/wodomierz/m-c

Cena/stawka
opłaty netto
3
2,43
2,00
5,65

5
zł/m3
zł/odbiorcę/m-c
zł/m3

5,65

zł/m3

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

0
1

1
OŚK

2

OŚW

3

OŚW/M

2
cena za odprowadzone ścieki
stawka opłaty abonamentowej
cena za ścieki dowożone
samochodami asenizacyjnymi
cena za ścieki dowożone
samochodami asenizacyjnymi

Informujemy, że na podstawie art. 16 i art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010r.
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej od 1 stycznia
2011 r. zmienią się ceny i stawki opłat brutto za dostarczoną wodę i za odprowadzone
ścieki w związku ze zmianą stawek podatku VAT. Dlatego też do podanych powyżej cen
należy doliczyć 8% stawkę podatku VAT.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr 101/XLVII/2010 Rady Gminy w
Boronowie z dnia 9 listopada 2010r. w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. obowiązywać będzie dopłata do ceny 1m3 ścieków dla odbiorców z grupy taryfowej OŚW w wysokości 3,22 zł brutto.

Apel do mieszkańców
Gminy Boronów

W związku z utrzymującymi się trudnymi warunkami zimowymi, apeluję do
wszystkich mieszkańców, o odśnieżanie
i posypywanie materiałami szorstkimi
chodników wzdłuż posesji.
Przykładem dobrego, obywatelskiego
podejścia do tej sprawy są mieszkańcy ul.
Wolności. Liczę na Państwa zrozumienie
i odpowiedzialność. Tylko razem możemy
utrzymać godziwe warunki poruszania się
po naszych drogach i chodnikach.
Wójt Gminy
/-mgr Rufin Majchrzyk-/

Ogłoszenie USC
Pary małżeńskie, które w 2011
roku będą obchodzić jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego, a ślub
zawierali na terenie innego urzędu
proszone są o kontakt telefoniczny lub
osobisty z USC Boronów pokój nr 2
do dnia 14.01.2010r. tel. 34/3539-100
wew. 26.
A. Sklorz

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E W O J EW O DY
4841 –

Nr 12/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu
z obiektów budowlanych ............................................................................................... 16657

INFORMACJE

Grudzień 2010
4841

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK
URZĘDOWY

Poz. 938

ROZPORZĄDZENIE NR 12/09
Wojewody Śląskiego

Poz. 938

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Nr 235*
Na podstawie art. 60
ust. 1 ustawydnia
z dnia 31 grudnia
ści pokrywy
śnieżnej
Katowice,
2009
r. lub lodowej
Nrzagrażającej
235*
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
obiektom będą przekazywane przez WojewódzWOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
Katowice,
dnia 31 grudnia 2009
r.

w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

TREŚĆ:
Poz.:

rządowej w województwie
2009
r. INr
31,O J E W O Dkie
R O Z P(Dz.
O RU.
Z Ąz D
ZEN
E W
Y Centrum Zarządzania Kryzysowego do
TREŚĆ:
poz. 206)
powiatowych centrów zarządzania kryzysowePoz.:
4841 – Nr 12/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku
go.usuwania śniegu i lodu
R O Z P O R...............................................................................................
Z Ą D Z E N I E W O J EW O DY
z obiektów
16657
zarządzabudowlanych
się, co następuje:
2. Starostowie przekazują informacje,
o których
4841 –

mowa
w ust.
1 gminom
Nr 12/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku
usuwania
śniegu
i lodu poprzez powiatowe
§1
centra zarządzania kryzysowego.
z obiektów budowlanych
...............................................................................................
16657
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UCHWAŁA NR 82/XLV/2010
WÓJTA
GMINY
W82/XLV/2010
BORONOWIE
UCHWAŁA
NR
UCHWAŁA NR 82/XLV/2010
WÓJTA
GMINY
W82/XLV/2010
BORONOWIE
UCHWAŁA
NR
WÓJTA
GMINY
W BORONOWIE
z dnia
28 września
2010 r.
WÓJTA
GMINY
W BORONOWIE
z dnia 28 września 2010 r.
z dniastawek
28 września
2010 r. nieruchomości
w sprawie wysokości
podatku
z dnia 28 września 2010od
r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst
Na
podstawie
art.18
ust.2
pkt 8 i art. 40 późn.zm./
ust. 1 ustawy
dnia 8 marca
1990r
samorządzie
gminnym
tekst
jednolity
Dz.U.z
2001ust.2
r Nr 142,
oraz zzart.5
, art.71990r
ust.3 ooustawy
z dnia 12
stycznia// 1991r
Na
podstawie
art.18
pkt 8poz.1591z
i art. 40 ust. 1 ustawy
dniaust.1
8 marca
samorządzie
gminnym
tekst
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst
jednolity
Dz.U.z
2001 r Nr 142, poz.1591z
późn.zm./
oraz
art.5
ust.1
art.7
ust.3 ustawy
dnia 12 stycznia
1991r
o podatkach
i opłatach
/ tekst jednolity
Dz. oraz
U. zart.5
2010ust.1
r. Nr,, art.7
95, poz.
orazzzobwieszczenia
Ministra
jednolity
Dz.U.z
2001 rlokalnych
Nr 142, poz.1591z
późn.zm./
ust.3613/
ustawy
dnia 12 stycznia
1991r
jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz.1591z późn.zm./ oraz art.5 ust.1 , art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r
o podatkach
i opłatach
lokalnych
/ tekst jednolity
Dz. U. z 2010
r. Nr 95, poz. 613/i oraz
obwieszczenia
Ministra
z 30
lipca 2010
r. w sprawie
granic
kwotowych
opłatobwieszczenia
lokalnych w 2011
roku
oFinansów
podatkach
i opłatach
lokalnych
/ tekstgórnych
jednolity
Dz. stawek
U. z 2010
r. Nr 95,podatków
poz. 613/ oraz
Ministra
o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613/ oraz obwieszczenia Ministra
Finansów
30 lipca 2010
r. w
sprawie
górnych granic
stawek
kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 roku
(MP
Nr 55,zz poz.755)
- Rada
Gminy
w Boronowie
uchwala,
co kwotowych
następuje: podatków
Finansów
30 lipca 2010
r. w
sprawie
górnych granic
stawek
i opłat lokalnych w 2011 roku
Finansów z 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku
(MP Nr 55, poz.755) - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:
(MP§Nr
55, poz.755)
Rada Gminy
Boronowie
uchwala,stawki
co następuje:
1. Ustala
się na --terenie
Gminy w
Boronów
następujące
podatku od nieruchomości:
(MP Nr
55, poz.755)
Rada Gminy
w
Boronowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Boronów następujące stawki podatku od nieruchomości:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Boronów następujące stawki podatku od nieruchomości:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Boronów następujące stawki podatku od nieruchomości:
Stawka

3. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast
1. Zobowiązuje się właścicieli, zarządców i adprzekazują informacje bezpośrednio do właministratorów obiektów budowlanych do4841 ścicieli, zarządców i administratorów obiektów
Lp.
Wyszczególnienie
monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej
określonych w § 3 ust. 1 i 2.
zł
ROZPORZĄDZENIE
12/09
Stawka
zalegającej na dachach, stropodachach,
tarasach48414. NR
Właściciele,
zarządcy i administratorzy obiektów
Lp.
Wyszczególnienie
Stawka
1. Od gruntów
zł
Lp.
Wyszczególnienie
Wojewody Śląskiego
Stawka
użytkowych, balkonach lub tym podobnych
wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 są zobowiązani
zł
Lp. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
Wyszczególnienie
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
zł
1.
gruntów
elementach budynków mających ROZPORZĄDZENIE
znaczenie z
do12/09
podjęcia działań określonych w § 1 ust. 1,
a. Od
0,78
NR
1.
gruntówod 1 m² powierzchni
iOd
budynków
z dnia
30 grudnia
2009
1. Od
gruntówz prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
Związanych
punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.
2 i 3r.bezpośrednio po otrzymaniu informacji
Wojewody
Śląskiego
a.
0,78
Związanych
z prowadzeniem
działalności
bez
względu na
sposóbod
zakwalifikowania
w ewidencji gruntów
b.
jeziorami,
zajętych
na zbiorniki
wodnegospodarczej,
retencyjne lub
elektrowni
wodnych
1 ha powierzchni
4,15
iZwiązanych
budynków
od
1 m² powierzchni
a. Pod
0,78
z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
2. W przypadku wystąpienia znacznych nagromao możliwości przekroczenia grubości pokrywy
i budynków od 1 m² powierzchni
a. Pozostałych:
0,78
wzajętych
na prowadzenie
odpłatnej lub
statutowej
działalności
budynków
od
1tym
m² zajętych
powierzchni
w lodu,
sprawie
obowiązku
lodu
zr. obiektów
budowlanych
b.
jeziorami,
na zbiorniki
wodne retencyjne
elektrowni
wodnychpożytku
od 1 ha publicznego
powierzchni przez organizacje
4,15
dzeń śniegu lub
sopli
lodowych usuwania
i znawisów,
śnieżnej
lub lodowej
zagrażającej obiektom.
c. iPod
0,17
dnia 30 śniegu
grudniai 2009
b.
Pod jeziorami,
zajętych
zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
4,15
pożytku
publicznego
od na
1 m²
powierzchni
b. Pod
jeziorami,wzajętych
na zbiorniki
wodne retencyjne
elektrowni
wodnychpożytku
od 1 ha publicznego
powierzchni przez organizacje
4,15
mogących stanowić zagrożenie dla bezpiePozostałych:
tym zajętych
na prowadzenie
odpłatnej lub
statutowej
działalności
c. Pozostałych:
0,17
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia
ści pokrywy śnieżnej lub lodowej zagrażającej
w
tym
zajętych
na
prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje
2.
Od
budynków
lub
ich
części:
publicznego
od 1 m² na
powierzchni
c. pożytku
0,17
czeństwa ludzi
lub
mienia,
a także stateczności
§3
Pozostałych:
w tym zajętych
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
w
sprawie
obowiązku
usuwania
śniegu
i
lodu
z
obiektów
budowlanych
pożytku publicznego od 1 m² powierzchni
c.
0,17
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
obiektom będą przekazywane przez Wojewódza. pożytku
Mieszkalnych
od
1 m²
użytkowej
0,65
publicznego
odpowierzchni
1 m² powierzchni
2.
Od
budynków
lub
ich
części:
konstrukcji, odpowiedzialny za stan techniczny
rządowej
województwie
(Dz.
U.1z ustawy
2009 r. Nr
31,
kie pokrywy
Centrumśnieżnej
Zarządzania
Kryzysowego
do
2. Od budynków lub ich części:
Nawpodstawie
art.jest
60
ust.
z dnia
lubNadzoru
lodowej
zagrażającej
Związanych
z prowadzeniem
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
obiektu
zobowiązany
podjąć
niezwłoczne
1. ści
Powiatowe Inspektoraty
Budowlanego
2.
budynków
lub
ichpowierzchni
części:działalności
a. Od
Mieszkalnych
od
1 m²
użytkowej
0,65
18,70
b.
poz.stycznia
206)
powiatowych
centrów
zarządzania kryzysowea. Mieszkalnych
od 1 m² powierzchni
użytkowej
0,65
prowadzenie działalności
gospodarczej
od 1 m² pow. użytkowej
23
r. o wojewodzie
administracji
obiektom
przekazywane
Wojewódzdziałania2009
zmierzające
wprost i do
usunięcia
prowadząbędą
wykazy
budynków oprzez
powierzchniach
a. Mieszkalnych
od 1 m² powierzchni
użytkowej
0,65
Związanych z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
go. Centrum Zarządzania
b. Zajętych
18,70
Związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
oraz odobrotu
budynków
mieszkalnychmateriałem
lub ich części
zajętych
rządowej
w województwie
(Dz. U. z 2009 r. Nr 31,
kie
Kryzysowego
do
na prowadzenie
działalności
gospodarczej
zakresie
kwalifikowanym
siewnym
od 1nam²
stwierdzonego
stanu zagrożenia.
zabudowy powyżej 2000m2 lub
innych obiektów
prowadzenie
gospodarczej
od gospodarczej
1 m² pow.wużytkowej
b.
18,70
zdziałalności
prowadzeniem
działalności
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
c. Związanych
9,82
się, co następuje:
2. powiatowych
Starostowie przekazują
informacje,kryzysoweo których
prowadzenie użytkowej
działalności gospodarczej od 1 m² pow. użytkowej
b. powierzchni
18,70
poz.
206) zarządza
zarządzania
3. Usuwanie
nadmiaru śniegu lub lodu z dachów
budowlanychcentrów
o powierzchni
dachu przekraprowadzenie
działalności działalności
gospodarczejgospodarczej
od 1 m² pow.wużytkowej
Zajętych na prowadzenie
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m²
mowa
w
ust.
1
gminom
poprzez
powiatowe
c.
9,82
obrotu kwalifikowanym
materiałemod
siewnym
od 1 m²
go.
Zajętych
na prowadzenie
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
1 m² powierzchni
budynków o dużych powierzchniach dachu,
czającej 1000m2, które udostępniają wójtom,
powierzchni
użytkowej działalności
c.
9,82
Zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w
zakresie
obrotu
kwalifikowanym
materiałem
siewnym
od
1
m²
d.
4,27
§ co
1 następuje:
centra zarządzania
kryzysowego.
powierzchni użytkowej
c. użytkowej
9,82
zarządza
2. Starostowie
informacje,
których
wykonanych,
jakosię,
lekkie
konstrukcje stalowe,
burmistrzomprzekazują
i prezydentom
miast naoich
wniopowierzchni
użytkowej działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni
Zajętych na prowadzenie
3. mowa
Wójtowie,
burmistrzowie,
prezydenci miast
d. Pozostałych
4,27
Zajętych
na prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie
udzielania
świadczeń
zdrowotnych
1 m²organizacje
powierzchni
w ust.
1 gminom poprzez
w tym: zajętych
na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznegoodprzez
winno odbywać się pod nadzorem osób posiasek. Wykazy
aktualizowane
są raz wpowiatowe
roku, przed
użytkowejna
d.
4,27
Zajętych
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w
zakresie
udzielania
świadczeń
zdrowotnych
od
1
m²
powierzchni
e.
4,46
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zabudowy powyżej 2000m2 lub innych obiektów
z dachów
budowlanych o powierzchni dachu przekra4. Opłaty
W razie
nieobecności
dziecka1,70
opłata do
ulega
zamiesiąca.
każdy dzień
nieobecności.
5.
wnosi
się
miesięcznie
–wzprzedszkolu
góry
dniapomniejszeniu
15-go każdego
W przypadku,
gdy ten
3) §Zajęcia
korekcyjne
wad
postawy
zł – w terminie
2
h dachu,
czającej 1000m , które udostępniają
wójtom, NR 98/XLVII/2010
dzień
jest
ustawowo
wolny
od pracy, za
płatności
uważa
się każdego
najbliższy
dzień powszedni.
UCHWAŁA
5.
Opłaty
wnosi
się miesięcznie
– zostatni
góry –termin
w terminie
do dnia
15-go
miesiąca.
W przypadku, gdy ten
4) §Nauka
języka
obcego
1,70 zł
stalowe,
burmistrzom i prezydentom miastRADY
na ichGMINY
wnio- W BORONOWIE
dzień
jest
ustawowo
wolny
od
pracy,
za
ostatni
termin
płatności
uważa
się
najbliższy
dzień
powszedni.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
ób posiasek. Wykazy aktualizowane są raz w roku, przed
§ 4. W razie nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega pomniejszeniu za każdy dzień nieobecności.
sób, aby
sezonem zimowym.
§ 6.
uchwały powierza
się Wójtowi
7. Wykonanie
Traci moc uchwała
Nr 31/XL/2010
RadyGminy.
Gminy w Boronowie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
z dnia 9 listopada 2010 r.
§ 5. Opłaty wnosi się miesięcznie – z góry – w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten
stniejsze2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ustalenia
opłat moc
za świadczeniaNr
przedszkola
publicznego
prowadzonego
przezz Gminę
§ 7.
Traci
31/XL/2010
w Boronowie
dnia 27Boronów.
kwietnia
2010 r. w sprawie
dzień
jest
ustawowouchwała
wolny od pracy,
za ostatniRady
terminGminy
płatności
uważa się najbliższy
dzień
powszedni.
może wykreślić obiekt z wykazu lub zamieścić
ustalenia
opłat
za
świadczenia
przedszkola
publicznego
prowadzonego
przez ogłoszeń
Gminę Boronów.
w sprawie
obniżenia
ceny
skupu
żyta
przyjętej
jako
podstawę
obliczenia
podatku
rolnego
na
obszarze
gminy
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie
na tablicach
oraz publikację w Biuletynie
w wykazie obiekt inny niż określony w ust. 1,
§
6.
Wykonanie
uchwały
powierza
się
Wójtowi
Gminy.
Informacyjnym
Gminy
Boronów.
jeśli uważa to za zasadne ze względu na Boronów
bezpie- na rok 2011
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie
§ 7. Traci moc
uchwała
Nr 31/XL/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
czeństwo użytkowania, powiadamiając o tym
Informacyjnym
Boronów.
§ 9. UchwałaGminy
wchodzi
w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Boronów.
a gruboadministratora.
Śląskiego.

NNIK URZĘDOWY

EWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Nr 235

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) , art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku
rolnym zwanej dalej „ustawą” (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa
GUS z dnia 19 października 2010 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010
r. (MP Nr 76, poz.960) - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do wysokości 34,40 za 1 q, która stanowić będzie podstawę do obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Boronów.

1. Od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym równowartość pieniężną 2.5 q żyta co daje 86,00 zł za 1 ha przeliczeniowy.
2. Od 1 ha fizycznego gruntów, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym - równowartość
pieniężną 5 q żyta co daje 172,00 zł za 1 ha fizyczny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boronowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
w Boronowie
Roman Czornik

§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie
Śląskiego.
Informacyjnym Gminy Boronów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
w Boronowie
Przewodniczący
Rady Gminy
w Boronowie

Id: GBAKZ-DLGMO-GLQJT-IZVMZ-GMKHO. Podpisany
Id: GBAKZ-DLGMO-GLQJT-IZVMZ-GMKHO. Podpisany

Strona 2

Roman Czornik
Przewodniczący Rady Gminy
Roman
Czornik
w Boronowie

Komunikat

Strona 2

Roman Czornik

Id: BFOAJ-TDQIB-LKBKF-ALVOU-ZZFXK. Podpisany

Strona 1

Id: BFOAJ-TDQIB-LKBKF-ALVOU-ZZFXK. Podpisany

Strona 1

W związku z podjęciem Zarządzenia Nr 236/2010 Wójta Gminy
Boronów z dnia 7 grudnia 2010r. informuje się, że 24 grudnia
Id: BFOAJ-TDQIB-LKBKF-ALVOU-ZZFXK. Podpisany
Strona 1
br. (wigilia) ustala się dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy
w Boronowie. Wobec powyższego w tym dniu Urząd Gminy oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne.
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INFORMACJE
UCHWAŁA NR 99/XLVII/2010
RADY
GMINY
W99/XLVII/2010
BORONOWIE
UCHWAŁA
NR
UCHWAŁA
NR
RADY
GMINY
W99/XLVII/2010
BORONOWIE
UCHWAŁA
NR
RADY
GMINY
W99/XLVII/2010
BORONOWIE
z dnia
9 listopada
2010 r.
RADY GMINY W BORONOWIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
z dnia 9od
listopada
2010
r.
w sprawie podatku
środków
transportowych.
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie podatku od środków transportowych.

w sprawie podatku od środków transportowych.
podatku
od 1,
środków
Na podstawie art. 18 ust. w2 sprawie
pkt 8, art.
40 ust.
art. 41transportowych.
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
Na podstawie
art. 18(tekst
ust. jednolity
2 pkt 8, Dz.U.
art. 40z 2001r.
ust. 1,Nrart.14241poz.
ust.1591
1, art.
42 ustawy
z dnia
8 marca
1990r.
o samorządzie
gminnym
z późn.
zm.), art.
10 ustawy
z dnia
12
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie
jednolity
Dz.U.
2001r.
Nrart.14241poz.
z późn.
zm.),
art.
10 zustawy
z dnia
12
Na podstawie
art. 18(tekst
ust.
2 pkt 8,
art. 40z (tekst
ust. 1,
ust.1591
1,
art.
42
z613
dnia
8 marca
1990r.
stycznia
1991r.gminnym
o podatkach
i opłatach
lokalnych
jednolity
Dz.U.
z 2010r.
Nrustawy
95 poz.
późn.
zm.),
oraz
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12
stycznia
1991r.gminnym
o podatkach
i opłatach
lokalnych
jednolity
Dz.U.
z 2010r.
Nr zm.),
95
poz.
późn. zm.),
o samorządzie
(tekst
jednolity
Dz.U.
z (tekst
2001r.
Nr
142 poz.
1591
z późn.
art.613
10 zustawy
z dniaoraz
12
Obwieszczenia
Ministra
Finansów
z dnia
30 lipca
2010r.
w sprawie
górnych
granic
stawek
kwotowych
podatków
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), oraz
Obwieszczenia
dnia
30755)
lipca(tekst
w sprawie
górnych
granic
stawek
kwotowych
podatków
stycznia
1991r. Ministra
owpodatkach
i opłatach
lokalnych
z 2010r.
Nr 95
poz.
613
z późn. zm.),
oraz
i opłat lokalnych
2011r.Finansów
(M.P.
Nrz55,
poz.
- 2010r.
Radajednolity
Gminy
wDz.U.
Boronowie
uchwala,
co następuje:
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnychMinistra
w 2011r.Finansów
(M.P. Nrz55,
poz.
Rada Gminy
w Boronowie
uchwala,
co następuje:
Obwieszczenia
dnia
30755)
lipca- 2010r.
w sprawie
górnych granic
stawek
kwotowych podatków
§ 1.lokalnych
Określa wysokość
rocznych
stawek
od środków
transportowych:
i opłat
w 2011r. (M.P.
Nr 55,
poz.podatku
755) - Rada
Gminy w
Boronowie uchwala, co następuje:
i opłat
lokalnych
w 2011r. (M.P.
Nr 55,
poz.podatku
755) - Rada
Gminy w
Boronowie uchwala, co następuje:
§
1.
Określa
wysokość
rocznych
stawek
od
środków
transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
§ 1. Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1. Od
samochodów
ciężarowych
dopuszczalnej
masie
całkowitej:
§ 1.powyżej
Określa3,5
wysokość
stawek
podatku
środków
transportowych:
a)
tony
do rocznych
5,5 tony owłącznie
742,00 od
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)
3,5
do
tony
742,00 masie całkowitej:
1. Od
samochodów
ciężarowych
owłącznie
dopuszczalnej
b) powyżej
powyżej
5,5 tony
tony
do 5,5
9 ton
włącznie
948,00
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 742,00
b)
5,5
9niż
ton
włącznie
948,00
a) powyżej
powyżej 93,5
tony
do 5,5
tony
włącznie
742,00
c)
ton
i mniej
12
ton
1.204,00
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 948,00
c)
95,5
tontony
i ciężarowych
mniej
ton
1.204,00
b) powyżej
do 9niż
ton12
włącznie
948,00 masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
2. Od
samochodów
o dopuszczalnej
c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton 1.204,00
2. Od
samochodów
o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
c) powyżej
9 ton i ciężarowych
mniej niż 12 ton
1.204,00
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie
całkowitej pneumatycznym
równej lub wyższej
niż
12
ton zawieszenia
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
lub
inne12
systemy
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie
całkowitej równej lub wyższej
niż
ton
zawieszeniem
uznanym za równoważne
oś jezdna (osie
jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
- samochody dwuosiowe
zawieszeniem
uznanym za równoważne
oś jezdna (osie
jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
oś jezdna (osie
jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
a)
nie mniej niż
12 ton mniej niż 15 ton
1.598,00 za równoważne
- samochody
dwuosiowe
zawieszeniem uznanym za równoważne
- samochody
dwuosiowe
b)
15 ton mniej
i więcej
1.960,00
a)
nie mniej niż
12
niż 15 ton
1.598,00
- samochody dwuosiowe
a)
nie mniej niż
12
niż 15 ton
1.598,00
- samochody
trzyosiowe
b)
15 ton mniej
i więcej
1.960,00
a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 15 ton
1.598,00
15 ton mniej
i więcej
1.960,00
a)samochody
nie mniej niż
12
niż 19 ton
2028,00
-b)
trzyosiowe
b) nie mniej niż 15 ton i więcej
1.960,00
-a)
trzyosiowe
b)samochody
nie mniej niż
19 ton mniej niż 19
25 ton
2.082,00
12
2028,00
- samochody trzyosiowe
a)
niż 19
2028,00
c) nie mniej niż 12
25
i więcej
2.804,00
b)
19 ton mniej
25 ton
2.082,00
a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 19 ton
2028,00
b)
19 ton imniej
niż 25 ton
2.082,00
- samochody
czteroosiowe
c)
nie mniej niż
25
więcej
2.804,00
b) nie mniej niż 19 ton mniej niż 25 ton
2.082,00
nie mniej niż
25
więcej
2.804,00
a)samochody
12 ton imniej
niż 29 ton
2.196,00
-c)
czteroosiowe
c) nie mniej niż 25 ton i więcej
2.804,00
-a)
czteroosiowe
b)samochody
29 ton mniej
i więcej
2.804,00
nie mniej niż
12
niż 29 ton
2.196,00
- samochody czteroosiowe
a)
niż 29 ton
2.196,00
b) nie mniej niż 12
29 ton mniej
i więcej
2.804,00
ciągników
siodłowych
a)3.
nieOd
mniej
niż 12 ton mniej
niż 29 toni balastowych przystosowanych
2.196,00do używania łącznie
b) nie mniej niż 29 ton i więcej
2.804,00
o mniej
dopuszczalnej
masie całkowitej
zespołu przystosowanych
pojazdów 2.804,00do używania łącznie
ciągników
i balastowych
b)3.nieOd
niż 29 ton isiodłowych
więcej

osi jezdnych
inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
inne systemy
zawieszenia
inne systemy
zawieszenia
osi1.724,00
jezdnych
osi jezdnych
2.118,00
1.724,00
1.724,00
2.118,00
1.724,00
2.118,00
2.140,00
2.118,00
2.186,00
2.140,00
2.140,00
2.846,00
2.186,00
2.140,00
2.186,00
2.846,00
2.186,00
2.846,00
2.308,00
2.846,00
2.846,00
2.308,00
2.308,00
naczepą 2.846,00
lub przyczepą
2.308,00
2.846,00
naczepą 2.846,00
lub przyczepą

z
z
z naczepą
z naczepą
z naczepą
z naczepą
z naczepą
z naczepą

3. Od
balastowych
do używania łącznie
oa)dopuszczalnej
masie
zespołu przystosowanych
pojazdów
odciągników
3,5 tony dosiodłowych
poniżejcałkowitej
12 iiton
1.576,00
3. Od
ciągników
siodłowych
balastowych
do używania łącznie
o dopuszczalnej
masie całkowitej
zespołu przystosowanych
pojazdów
odciągników
3,5 tony dosiodłowych
poniżejcałkowitej
12 iton
1.576,00
oa)dopuszczalnej
masie
zespołu przystosowanych
pojazdów
4. Od
balastowych
do używania łącznie
a)
od
3,5
tony
do
poniżej
12
ton
1.576,00
o dopuszczalnej
masie
zespołu przystosowanych
pojazdów
4. Od
balastowych
do używania łącznie
a)
odciągników
3,5 tony dosiodłowych
poniżejcałkowitej
12 iton
1.576,00
4. Od
ciągników siodłowych
i balastowych
do używania łącznie
o dopuszczalnej
masie całkowitej
zespołu przystosowanych
pojazdów
4. Od
ciągników siodłowych
i balastowych
przystosowanych
do używania łącznie
o dopuszczalnej
masie całkowitej
zespołu
pojazdów
oś jezdna
(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów

lub
lub
lub
lub
lub
lub

przyczepą
przyczepą
przyczepą
przyczepą
przyczepą
przyczepą

inne systemy
zawieszeniem
za równoważne
zawieszenia
osi jezdnych
oś jezdna (osie
jezdne) z uznanym
zawieszeniem
pneumatycznym lub
inne systemy
- ciągniki dwuosiowe
zawieszeniem
za równoważne
zawieszenia
osi jezdnych
oś jezdna (osie
jezdne) z uznanym
zawieszeniem
pneumatycznym lub
inne systemy
oś jezdna (osie
jezdne) z uznanym
zawieszeniem
pneumatycznym lub
inne
systemy
zawieszeniem
zawieszenia
osi jezdnych
a)
nie mniej
niż 12 ton do 31 ton włącznie
1.476,00za równoważne
2.196,00
- ciągniki
dwuosiowe
zawieszeniem uznanym za równoważne
zawieszenia osi jezdnych
-b)ciągniki
dwuosiowe
powyżej
31
2.060,00
a)
nie
mniej
niżton
12 ton do 31 ton włącznie
1.476,00
2.196,00
- ciągniki dwuosiowe
a)
nie
mniej
niż
12
ton
do
31
ton
włącznie
1.476,00
2.196,00
- ciągniki
b)
powyżejtrzyosiowe
31 ton
2.060,00
a) nie mniej niż 12 ton do 31 ton włącznie
1.476,00
2.196,00
powyżej
31
2.060,00
2.196,00
a)ciągniki
nie
mniej
niżton
12 ton do 36 ton włącznie
2.192,00
-b)
trzyosiowe
b) powyżej 31 ton
2.060,00
2.196,00
-b)ciągniki
powyżej
36
ton
2.838,00
2.838,00
a)mniej
odtrzyosiowe
7niżton
ton 496,00
a)
nie
12 do
ton poniżej
do 36 ton12
włącznie
2.192,00
2.196,00
- ciągniki trzyosiowe
a)
nie
mniej
niż
12
ton
do
36
ton
włącznie
2.192,00
2.196,00
b)6.
powyżej
36
ton do poniżej
2.838,00 posiadają dopuszczalną masę
2.838,00
a)mniej
odprzyczep
7niżton
ton
496,00
Od
przyczep
naczep,
które
łącznie zzpojazdem
pojazdem silnikowym
silnikowym
całkowitą
ii naczep,
które
łącznie
dopuszczalną masę
całkowitą:
a)5.
nieOd
12 ton do
36 ton12
włącznie
2.192,00 posiadają
2.196,00
b) powyżej 36 ton
2.838,00
2.838,00
z wyjątkiem
wyjątkiem
związanych
działalnością
rolniczą
prowadzoną
przez
podatnika
podatku rolnego
rolnego
zOd
zz działalnością
rolniczą
prowadzoną
podatnika
podatku
Od
przyczep
ii naczep,
łącznie
silnikowym
posiadają
dopuszczalną
masę
całkowitą:
b)5.
36 ton związanych
2.838,00przez
2.838,00
6.powyżej
przyczep
naczep, które
które
łącznie zzpojazdem
pojazdem
silnikowym
posiadają
dopuszczalną
masę
całkowitą

5. Od
przyczepzwiązanych
i naczep, które
łącznie z pojazdem
silnikowymprzez
posiadają
dopuszczalną
masę całkowitą:
zza)wyjątkiem
zz działalnością
rolniczą
podatnika
podatku
wyjątkiem
działalnością
rolniczą prowadzoną
prowadzoną
przez
podatnika
podatku rolnego
rolnego
odprzyczep
7 ton dozwiązanych
poniżej
12 które
ton
496,00
5. Od
i naczep,
łącznie z pojazdem
silnikowymprzez
posiadają
dopuszczalną
masę całkowitą:
z wyjątkiem
związanych
z działalnością
rolniczą
prowadzoną
podatnika
podatku
rolnego
oś jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub
inne systemy
Id: PLBOV-OJOMT-IQDAS-QEKVU-GZMIN.
Podpisany
Strona 1
wyjątkiem
z działalnością
prowadzoną
przez
podatnika
podatku
rolnego
6. zOd
przyczepzwiązanych
i naczep, które
łącznie zrolniczą
pojazdem
silnikowym
posiadają
dopuszczalną
masę osi
całkowitą
zawieszeniem uznanym za równoważne
zawieszenia
jezdnych
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oś
jezdna
(osie
jezdne)
z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub
inne systemy
z wyjątkiem
-przyczepy,
naczepyzwiązanych
jednoosiowe z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Id: PLBOV-OJOMT-IQDAS-QEKVU-GZMIN. Podpisany zawieszeniem uznanym za równoważne
Id:
PLBOV-OJOMT-IQDAS-QEKVU-GZMIN.
Podpisany
a)
nie
mniej niż
12 tonjednoosiowe
i powyżej
1.104,00
-przyczepy,
naczepy
- przyczepy,
naczepy
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
a)
nie mniej niż
12 ton dwuosiowe
i powyżej
1.104,00
zawieszeniem uznanym
a)
nie
mniej
niż
12
ton
do
36
ton
włącznie
1.190,00za równoważne
- przyczepy, naczepy dwuosiowe
-przyczepy,
naczepy jednoosiowe
b)
pow.
36 ton
1.926,00
a)
nie
mniej
niż 12 ton do 36 ton włącznie
1.190,00
a)przyczepy,
nie mniej niż
12 ton i powyżej
1.104,00
-b)
pow. 36 tonnaczepy trzyosiowe
1.926,00
- przyczepy,
naczepy
dwuosiowe
nie mniej niż
12 ton trzyosiowe
do 36 ton włącznie
1.166,00
-a)przyczepy,
naczepy
a)
nie
mniej
niż
12
ton
do
36
ton
włącznie
1.190,00
b) nie
pow.
36 ton
1.926,00
a)
mniej
niż 12 ton do 36 ton włącznie
1.166,00
b) pow. 36 ton
1.926,00
b)7.pow.
36
ton
1.926,00
Od
autobusów
- przyczepy, naczepy trzyosiowe
autobusów
a)7.
nieOd
niżniż
12 ton
36 tonsiedzących
włącznie
1.166,00
a)mniej
mniej
30do
miejsc
1.048,00
b) pow.
36 ton niż 30 miejsc siedzących 1.048,00
1.926,00
a) mniej

zawieszenia osi jezdnych
Strona 1
1.182,00 Strona 1

inne
systemy
1.182,00
zawieszenia
osi jezdnych
1.340,00
2.118,00
1.340,00
1.182,00
2.118,00
1.250,00
1.340,00
2.118,00
1.250,00
2.118,00
2.118,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc siedzących 2.106,00
7. Od
autobusów
lub wyższej
niżpowierza
30 miejscsię
siedzących
2.106,00
§b)2.równej
Wykonanie
uchwały
Wójtowi Gminy
Boronów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy
w Boronowie
Przewodniczący
Rady Gminy
w Boronowie
Roman Czornik
Przewodniczący
Rady Gminy
w Boronowie
Roman
Czornik


Roman Czornik
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
Na podstawie
ust.2
pkt 8 i zart.40
ust.1 /,ustawy
8 marca
1990r
samorządzie
gminnym
/teksti jednolity
Dz.U.z
2001r art.18
Nr 142,
poz.1591
późn.zm.
art.15 zi dnia
19 ustawy
z dnia
12ostycznia
1991r.
o podatkach
opłatach
Dz.U.z 2001r
Nrjednolity
142, poz.1591
późn.zm.
art.15
19 ustawy
dniaoraz
12 stycznia
1991r.Ministra
o podatkach
i opłatach
lokalnych
/tekst
Dz.U. zz2010
r. Nr /,95,
poz. i613
z późn. zzm.)
obwieszczenia
Finansów
z 30
lokalnych
/tekst
jednolity
Dz.U.
z
2010
r.
Nr
95,
poz.
613
z
późn.
zm.)
oraz
obwieszczenia
Ministra
Finansów
30
lipca
2010r.
w
sprawie
górnych
granic
stawek
kwotowych
podatków
i
opłat
lokalnych
w
2011
roku
(MP
Nrz55,
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity
lipca
2010r.
wNr
sprawie
górnych
stawek
kwotowych
podatków
lokalnych
w 2011
roku (MP
Nr 55,
poz.755)
- Rada
Gminy
w
Boronowie
uchwala,
co
następuje:
Dz.U.z
2001r
142, poz.1591
zgranic
późn.zm.
/, art.15
i 19 ustawy
z dniai opłat
12 stycznia
1991r.
o podatkach
i opłatach
poz.755)
Rada
Gminy
w
Boronowie
uchwala,
co
następuje:
lokalnych
/tekstsię
jednolity
Dz.U.dzienne
z 2010 stawki
r. Nr 95,
poz. targowej
613 z późn.
zm.) oraz
obwieszczenia
Ministra
Finansów
z 30
§ 1. Ustala
następujące
opłaty
wszelkich
towarów
pobieranej
od osób
fizycznych,
lipca
2010r.
w się
sprawie
górnychdzienne
granic stawki
stawekopłaty
kwotowych
podatków
i opłat
lokalnych
2011
Nr 55,
Ustala
następujące
targowej
wszelkich
towarów
pobieranej
od roku
osób (MP
fizycznych,
osób§ 1.
prawnych
oraz
jednostek
organizacyjnych
niemających
osobowości
prawnej
na wterenie
Gminy
Boronów
poz.755)
- Rada
Gminy
wnaBoronowie
uchwala,
co następuje:
osób
prawnych
oraz jednostek
organizacyjnych
niemających
prawnej na jest
terenie
Gminy
Boronów
dokonujących
sprzedaży
targowisku
oraz w innych
miejscach,osobowości
w których prowadzona
sprzedaż
podlegająca
dokonujących
na targowisku
oraz w opłaty
innychtargowej
miejscach,
w których
prowadzona
jest sprzedaż
opłacie
§ 1. targowej.
Ustala sprzedaży
się następujące
dzienne stawki
wszelkich
towarów
pobieranej
od osób podlegająca
fizycznych,
opłacie
targowej.oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej na terenie Gminy Boronów
osób
prawnych
dokonujących
sprzedaży na targowisku oraz
w innych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż
Lp.
Wyszczególnienie
Stawkapodlegająca
w złotych

opłacie
targowej.
Lp.
Wyszczególnienie
Stawka
w złotych
1. z ręki,
kosza, skrzynki i ze stoiska do 4 m2 włącznie
11,00

2
1. a)
z ręki,
kosza,oskrzynki
i ze stoiska
do 15
4 mm2włącznie
ze stoiska
pow. powyżej
4 m2 do
włącznie
                   11,00
2.
26,00
                 
Lp.
2.
1.
3.
3.
2.

1.250,00
2.118,00

niż 30 podlega
miejsc
siedzących
1.048,00
§a)
Wykonanie
uchwały
powierza
się Wójtowi
Gminy Boronów.
§ 2.
3.mniej
Uchwała
opublikowaniu
w Biuletynie
Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez
rozplakatowanie
tablicach
b)
lubna
wyższej
niż ogłoszeń.
30 miejsc siedzących
2.106,00 Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez
§ 3.równej
Uchwała
podlega
opublikowaniu
w Biuletynie
rozplakatowanie
na tablicach
ogłoszeń.
4. Wykonanie
Traci moc
uchwała powierza
Nr 68/XXXIV/2009
Rady Boronów.
Gminy w Boronowie z dnia 24 listopada 2009 roku
§ 2.
uchwały
się Wójtowi Gminy
w sprawie
podatku
od
środkówNrtransportowych
oraz Rady
uchwała
Nr 73/XXXV/2009
Rady
w Boronowie
z roku
dnia
4. Uchwała
Traci
moc podlega
uchwała
68/XXXIV/2009
Gminy
w BoronowieGminy
z dniaGminy
24 listopada
2009
§§ 3.
opublikowaniu
Biuletynie
Informacyjnym
Boronów
oraz
poprzez
29
grudnia
2009r. w
sprawie
zmiany
uchwały w
Nr
68/XXXIV/2009
Rady Gminy Rady
w Boronowie
dnia
24 listopada
w
sprawie
podatku
od
środków
transportowych
oraz
uchwała
Nr 73/XXXV/2009
Gminy wz Boronowie
z dnia
rozplakatowanie
na
tablicach
ogłoszeń.
2009r.
w sprawie
od środków
transportowych.
29 grudnia
2009r.podatku
w sprawie
zmiany uchwały
Nr 68/XXXIV/2009 Rady Gminy w Boronowie z dnia 24 listopada
§§ 4.
moc
uchwała
Nr
68/XXXIV/2009
Rady
w Boronowie
z dniaw24
listopada Urzędowym
2009 roku
2009r.
sprawie
podatku
odwśrodków
transportowych.
5.wTraci
Uchwała
wchodzi
życie
po
upływie 14
dniGminy
od dnia
jej ogłoszenia
Dzienniku
w
sprawie podatku
od środków
transportowych
oraz
uchwała
Nr 73/XXXV/2009
Rady Gminy w Boronowie z dnia
Województwa
Śląskiego
z
mocą
obowiązującą
od
dnia
stycznia
2011r.
§ 5. Uchwała
życie uchwały
po upływie
14 01dni
od dnia
jejGminy
ogłoszenia
w Dzienniku
29 grudnia
2009r. wchodzi
w sprawiewzmiany
Nr 68/XXXIV/2009
Rady
w Boronowie
z dnia Urzędowym
24 listopada
Województwa
Śląskiego
mocą
obowiązującą
od dnia 01 stycznia 2011r.
2009r.
w sprawie
podatkuz od
środków
transportowych.

Id: PLBOV-OJOMT-IQDAS-QEKVU-GZMIN.
Podpisany


UCHWAŁA NR 89/XLVI/2010
UCHWAŁA
RADY
GMINYNR
W89/XLVI/2010
BORONOWIE
RADY GMINY W BORONOWIE
z dnia 26 października
2010 r.
UCHWAŁA
NR 89/XLVI/2010
z dnia
26 października
2010 r.
RADY
GMINY
W BORONOWIE
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
w sprawie wysokości
dziennych
stawek
targowej
z dnia 26 października 2010opłaty
r.

3.

a)
stoiska o lub
pow.innego
powyżej
4 m2 zajmującego
do 15 m2 włącznie
Wyszczególnienie
Stawka w złotych
b) ze
samochodu
pojazdu
pow. powyżej 4 m2 do 15 m2 włącznie
  




 
 

 
 
 
 
   26,00
innego




2

 

 4


  

 
2
b)
samochodu
lub
pojazdu
zajmującego
pow. powyżej
m2 do
15 m2 włącznie
włącznie
11,00
z ręki,
kosza,oskrzynki
i ze
stoiska
do 
4m
a)
ze
stoiska
pow.
powyżej
15m












 

m

 

 
 


  36,00
22do
2 włącznie
a) ze
ze
stoiska
pow.
powyżej
 oopow.

pojazdu
415m
m

 m
pow.


2  
 
 
15
a)
stoiska
powyżej
b)
z samochodu
lub 
innego
zajmującego
powyżej
15 
36,00
26,00
2






































b)
samochodulub
lubinnego
innegopojazdu
pojazduzajmującego
zajmującegopow.
pow.powyżej
powyżej4 15
b) zsamochodu
m2
włącznie
  

   m
2 mdo
15



§ 2. Poboru opłaty targowej dokonują
inkasenci wyznaczeni odrębną uchwałą.
2
   wyznaczeni
    odrębną
  uchwałą.
15m
stoiska opłaty
o pow. powyżej
§ a)
2. ze
Poboru
targowej
dokonują inkasenci
36,00
§ b)
3. zUstala
się wysokość
prowizji
od zainkasowanych
samochodu
lub innego pojazdu
zajmującego
pow. powyżej 15kwot
m2 opłaty targowej bez zróżnicowania dla wszystkich


inkasentów
§ 3. Ustala
się wysokość
prowizji od zainkasowanych kwot opłaty targowej bez zróżnicowania dla wszystkich
w wysokości
12 %.
inkasentów
§ 2. Poboru
opłaty targowej
wyznaczeni odrębną uchwałą.
w wysokości
12 %. dokonują

 inkasenci


§ 4. Traci
moc uchwała Nr 
83/XLV/2010
z dnia 28
września 2010 r. w 
sprawie wysokości dziennych
stawek


 zainkasowanych


§ 3.
Ustala
się wysokość
prowizji
od
kwot
opłaty
bez zróżnicowania
dla
wszystkich
4.targowej.
Traci
moc
uchwała
Nr
83/XLV/2010
z dnia 28
września
2010targowej
r. w 
sprawie
wysokości
dziennych
stawek
opłaty








inkasentów
w wysokości
12 %.      

opłaty targowej.










§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.






stawek

§ 4.
moc
uchwała
83/XLV/2010
z 
dniaGminy
28
września
2010
w 
sprawie
wysokości dziennych
5. Traci
Wykonanie
uchwałyNr
powierza
się
Wójtowi
Boronów.

 r.


§ 6.targowej.
Uchwała 
wchodzi w życie po
upływie 14
dni od jej ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
opłaty


 


§ 6. Uchwała
wchodzi
w życie
po
upływie
14
dni
odr.jej ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Śląskiego
z mocą 
obowiązującą
oddnia
01 stycznia
2011

§ 5. Wykonanie
uchwały powierza
Śląskiego
z mocą obowiązującą
od dniasię
01Wójtowi
stycznia Gminy
2011 r.Boronów.



§ 6. Uchwała
wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa


Śląskiego
z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy
w Boronowie


w Boronowie
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Rady Gminy 
      


Roman
Czornik
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Czornik




Roman Czornik
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SZKOŁA

Grudzień 2010

Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie
Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF w Boronowie
Urząd Gminy Boronów

MISTRZOSTWA GMINY BORONÓW

W TENISIE STOŁOWYM
Boronów sobota – 27 listopada 2010 r.
W sobotę 27 listopada 2010r. w hali
sportowej Gimnazjum w Boronowie odbyły się Mistrzostwa Gminy Boronów w Tenisie Stołowym. Organizatorem zawodów
był Klub TKKF „Boronovia” i Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie. W tenisowych zmaganiach rywalizowało 64
zawodników w kategoriach szkoły podstawowej, gimnazjum i open (bez ograniczeń
wiekowych). Mistrzostwa Gminy Boronów mają formułę otwartą dlatego chętnie
w turnieju startują zawodnicy z naszego
regionu m.in. z Konopisk, Psar, Babienicy,
Strzebinia, Częstochowy, Olszyny, Łojek,
Nakła Śląskiego, Herb, Radzionkowa czy
Krzepic (LUKS ZBiN Natolin)
Najlepszą tenisistką ze szkoły podstawowej okazała się reprezentantka Herb –
Wiktoria Jeziorska, II lokatę zdobyła Martyna Michalak z LUKS ZBiN Natolin, a III
miejsce przypadło Mai Jerzowskiej. Wśród
chłopców I miejsce zdobył Adrian Komor (LUKS ZBiN Natolin), II miejsce Maciek Buchenfeld ze Strzebinia a III Kuba
Helt. Najlepszymi graczami w tej kategorii wśród Boronowian byli Franek Hampel
i Mateusz Wróbel.
W kategorii gimnazjum startowało 16
zawodników. Najlepszym okazał się Grzegorz Kędzierski z Łojek, który w finale pokonał Szymona Grucę ze Strzebinia. III lokatę wywalczył gimnazjalista z Konopisk
– Konrad Nalewajka. Najlepszymi gimnazjalistami z Boronowa byli Sklorz Jakub,
Mzyk Sebastian i Musik Krystian.
W rywalizacji kobiet doszło do rewanżu za zeszłoroczny turniej – ponieważ w finale zmierzyły się Sabina Tomalka z Boronowa i Paulina Kamińska z Babienicy.
Licealistka z Boronowa zwyciężyła po wyrównanej walce 2-1 swoją rywalkę. III lokatę wywalczyła Karolina Wróbel.
Najliczniej obsadzona kategoria open
(32 zawodników) przyniosła wiele emocji i wysoki i wyrównany poziom rozgrywanych meczy (często kończyły się one 5
setem) Zwyciężył częstochowianin Paweł
Gąsiorski , II lokatę wywalczył Mariusz
Koczyba z Boronowa ( zwycięzca kategorii najlepszy Boronowianin), a III miejsce
Jakub Michalski z Nakła Śląskiego. Kolej-

ne miejsca zajęli stali uczestnicy naszego
turnieju Marian Brunner (Psary) i Grzegorz Czornik (Radzionków). Wśród boronowian II miejsce wywalczył Marcin Wróbel ,a III lokatę Krystian Musik.
Najstarszym tenisistą był Józef Kochanek ze Strzebinia, a najmłodszym Franek
Hampel z Boronowa. Zawody przebiegały
w miłej atmosferze. Zwycięzcy otrzymali
z rąk wójta gminy Rufina Majchrzyka i wiceprezesa TKKF „Boronovia” Zbigniewa
Ormańczyka pamiątkowe puchary i medale. Dla miłośników zmagań z tenisową
piłeczką organizatorzy przygotowali zimne i ciepłe napoje oraz słodki poczęstunek.
Podczas kuluarowych rozmów zawodnicy
oprócz wymiany zdań o rotacji, top spinie,
lobach, skrótach, podcięciu piłeczki podkreślali dobrą organizację zawodów (duże
podziękowania dla katedry wf z ZPO Boronów) i umawiali się na kolejny turniej
ping ponga w Boronowie.
Szkoła podstawowa- dziewczęta:
1m – Jeziorska Wiktoria (Herby)
2m – Michalak Martyna (LUKS „ZBiN” )
Natolin
3m – Jerzowska Maja (Herby)
Szkoła podstawowa- chłopcy:
1m – Komor Adrian (LUKS „ZBiN” )
Natolin
2m – Buchenfeld Maciek (Strzebiń)
3m – Helt Jakub (LUKS „ZBiN” ) Natolin
Gimnazjum chłopcy :
1m – Kędzierski Grzegorz ( Łojki)
2m – Gruca Szymon (Strzebiń)
3m – Nalewajka Konrad (Konopiska)
Klasyfikacja open –kobiety:
1m – Tomalka Sabina (Boronów)
2m – Paulina Kamińska (Babienica)
3m – Wróbel Karolina (Boronów)
Klasyfikacja open –mężczyźni:
1m – Gąsiorski Paweł (Częstochowa)
2m – Koczyba Mariusz ( Boronów)
3m – Michalski Jakub (Nakło Śląskie)
4m – Brunner Marian (Psary)
5m – Czornik Grzegorz (Radzionków)

9
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SZKOŁA

„MIKOŁAJ NA SPORTOWO”
W poniedziałek 6 grudnia 2010r. w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie rządził jak co roku Św. Mikołaj i zaproponował w hali sportowej rozgrywki
sportowe. Od godziny ósmej rywalizowali najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Wyścigi rzędów (Im –IIIa) i pokonywane tory
przeszkód nie sprawiały dużych trudności uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
W klasach starszych oprócz w/w wyścigów rzędów rywalizowano również w rozgrywkach piłki siatkowej dziewcząt ( Im –
Va ,i VI b) i piłki nożnej halowej chłopców
(Im- VI b i Va ). W rozgrywkach klas gimnazjalnych w turnieju „jednego seta” Im
w klasach sportowych zdobyła 3a, IIm-2a,
a IIIm- 1a, w klasach niesportowych wygrała 3b ,przed 2b i1b. Takimi samymi wynikami zakończyła się rywalizacja w turnieju piłki nożnej halowej. Wyścigi rzędów
w klasach A wygrała 3, przed 2 i 1, a w klasach B -2, 3 i 1. Najsilniejszymi klasami
w rywalizacji przeciągania liny zostały 3a,
2a i 1a. W zawodach sprawnościowych wykorzystano dużo sprzętu sportowego: piłki,
edubale ,tunele, ringa, hula-hopy, materace, pachołki, kloce gimnastyczne do układania budowli, wózki korekcyjne i wiele in-

I miejsce siatkarek
Siatkarki z Gimnazjum w Boronowie zdobyły I miejsce w VIII Regionalnym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt
organizowanym z okazji Święta Niepodległości. W finałowym pojedynku nasza
drużyna pokonała 2-0 siatkarki z Lisowa. III lokatę wywalczyły gimnazjalistki z Koszęcina ,które 2-1 pokonały siatkarki ze Strzebinia. V miejsce przypadło
drużynie z Konopisk. Siatkarki z Boronowa wygrały wszystkie mecze po 2-0.
Dobrze zaprezentował się II zespół z Boronowa, startujący pk (poza konkursem)
oparty na uczennicach z klasy 2 i 3, które

wygrały ze szkołami ze Strzebinia i Konopisk.
I zespół Boronowa reprezentowały
uczennice klasy 3A: Brzęczek Ola, Fredyk
Anita, Hampel Ania, Dubas Patrycja, Nokielska Ania, Kamińska Paulina, Maruszczyk Martyna, Myrcik Dominika,
II zespół tworzyły: Czornik Klaudia,
Pandzioch Natalia, Kożuch Daria, Brol
Marlena, Golasz Monika, Rink Katarzyna,
Sowa Kinga, Głowocz Natalia, Polk Nikola i Ślimok Agnieszka.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe
puchary i dyplomy, a najlepsze zawodniczki

HEJ KOLĘDA KOLĘDA…
Wielkimi krokami zbliża się kolejny konkurs organizowany przez nasz Gminny
Ośrodek Kultury. 12 i 13 stycznia nowego
2011 roku odbędą się bowiem przesłucha-

nia do XXI Regionalnego Konkursu Kolęd. Będzie to kolejna okazja do zaprezentowania swoich zdolności wokalnych, ale
już w bardziej tradycyjnym repertuarze.

nych atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.
Zabawa była przednia a Mikołaj wręczył
uczniom słodkie niespodzianki.
W małej sali gimnastycznej wystąpiły
zespoły „Iskierki” „Aniołki Agaty” i dziewczęta (wicemistrzynie świata w swojej kategorii wiekowej w tańcach) z zaprzyjaźnionej gminy czeskiej z Komorni- Lhotka,
które wraz z zaproszonymi władzami
z Czech: starostą Miloslavem Hampelem,
radnym Stanisławem Cmielem i dyrektorem szkoły w Komorni Gabrielą Palarcikovą i Boronowa w osobach wójta Rufina Majchrzyka i przewodniczącego Rady
Gminy Edwarda Czyża i przedstawicielami rodziców uświetniły uroczystości mikołajkowe. Również tam Mikołaj rozdawał
prezenty uczniom.
W Domu Kultury przedszkolaki i uczniowie klas 0-III spotkały się na przedstawieniu teatralnym „Podróże z Mikołajem”
i z… Mikołajem. Jak ten siwobrody czerwony grubasek znajduje tyle energii i kasy
na prezenty. Mikołajowi podobno pomagała Rada Rodziców oraz GOPS. Mikołaju
wiemy że lubisz małych i dużych uczniów
naszej szkoły i podaruj fajne prezenty naszym milusińskim.

w danych zespołach medale. Za najwszechstronniejszą zawodniczkę turnieju uznano
Paulinę Kamińską (Boronów I), a najaktywniejszą w II drużynie z Boronowa wybrano
Klaudię Czornik. Ponadto organizatorzy zadbali o słodki poczęstunek i napoje oraz miłą
atmosferę. Dekoracji nagrodzonych dokonała dyrektor szkoły pani Jadwiga Stroniewska. Obserwatorzy oglądający turniej stwierdzili, że poziom rozgrywek był dobry. Mecze
były zacięte i wyzwalały mnóstwo emocji jak
to przy żeńskiej siatkówce.
Siatkarki z Boronowa (mimo kolejnych
„zmian pokoleniowych”) nie są zbyt gościnne i wygrały po raz ósmy turniej z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.
Siatkarki umawiały się na rewanż za rok.
Tak trzymać !!!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszam. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia do pobrania na stronie www.gokboronow.pl Można się zgłaszać indywidualnie. Koncert Galowy Laureatów odbędzie
się 16 stycznia o godzinie 17.00 w sali widowiskowej GOK-u.
B.L

KULTURA

Grudzień 2010

”INTERPRETACJE – 2010”
Impreza ta na stałe wpisana w kalendarz imprez województwa śląskiego odbywa się zawsze w ostatnich dwóch tygodniach
listopada na scenie naszego Gminnego Ośrodka Kultury. O promocji naszej miejscowości poprzez tą imprezę niech świadczy
liczba uczestników zgłaszanych do tego konkursu. W tym roku
mieliśmy zgłoszonych 84 solistów,10 zespołów wokalnych i 3 zespoły wokalno-muzyczne z różnych miast naszego województwa.
Gościliśmy przedstawicieli z dużych miast Sosnowca, Będzina,
Tarnowskich Gór, Rybnika, Częstochowy, Piekar Śląskich, Katowic, Chorzowa Lublińca, a także z mniejszych nieco miejscowości; Wręczycy Wielkiej, Koszęcina, Wrzosowej, Woźnik, Mykanowa, Kłomnic, Strzebinia, Lisowa, nie zbrakło także silnej grupy
przedstawicieli Boronowa. Jury w składzie: Pani Agnieszka Malec
– Wrocław, Pani Beata Aponte – Chorzów oraz przewodniczący
jury Artur Muras – Gliwice ,w ciągu dwóch dni przesłuchań wyłoniło 24 laureatów, w poszczególnych kategoriach wiekowych:
kat. I – 7-9 lat
I miejsce – Emilia Grzyb –GOK Wręczyca Wielka
II miejsce – Martyna Zygadło – MGOK Woźniki
III miejsce – Sandra Rose- MDK Lubliniec
Kat. II – 10-12 lat
I miejsce- Martyna Wojsyk -ZPO Boronów
II miejsce – Anna Bednarek – Zespół Szkół we Wrzosowej
III miejsce – Karina Bryła – GOK Wręczyca Wielka
kat. III – 13-15 lat
I miejsce- Jagoda Klimek –Rybnik
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II miejsce- Aleksandra Nazimek –MDK Częstochowa
ex aequo – Anita Fredyk –Boronów
III miejsce- Karina Kulisz –DK Strzebiń
ex aequo- Hanna Hanulok – Gimnazjum Boronów
kat IV – 16-18 lat
I miejsce- Laura Brol – PMDK Tarnowskie Góry
II miejsce – Ewa Hoffman – GOK Mykanów
III miejsce – Ewelina Woźniak – GOK Mykanów
kategoria V -dorośli
I miejsce – Edyta Gapys – PMDK Tarnowskie Góry
ex aequo- Paulina Pająk – GOK Boronów
II miejsce- Paulina Makles- Kłomnice
III miejsce – Weronika Będkowska – Koziegłowy
W kategorii zespołów wokalnych
I miejsce – SZANSA – PMDK w Tarnowskich Górach
II miejsce – MUZA – DK Koszęcin
II miejsce – ANIOŁKI – Gimnazjum Boronów
III miejsce – ISKIERKI – ZPO Boronów
Wyróżnienie otrzymał gitarzysta zespołu ARYTMIA z Koszęcina.
Specjalną Nagrodę Wójta Gminy Boronów otrzymał duet Paulina Labocha i Sebastian Janik z Gminnego Ośrodka Kultury we
Wręczycy Wielkiej.
Pragnę podziękować wszystkim sponsorom nagród rzeczowych dla laureatów: Panu Wójtowi, firmie „Tomtronix”, Panu
Edwardowi Hucz, UG Boronów, Panu Piotrowi Molenda z Koszęcina. Do zobaczenia za rok, na kolejnej 24 edycji konkursu INTERPRETACJE

NASZA BIBLIOTEKA

„Książka – nierozdzielny towarzysz, przyjaciel
bez interesu, domownik bez naprzykrzania”
Ignacy Krasicki

Nasza Biblioteka bierze udział w programie

„Akademia Orange dla Bibliotek”
Dzięki dotacji zostały zakupione książki z dziedziny informatyki, książki, które pozwolą poznać od podstaw zasady działania internetu, zakupiono także programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z których można skorzystać w bibliotece.
Nasi czytelnicy najchętniej sięgają po książki Stieg Larson z serii Milenium,Barbary Taylor Bradford ,Pauliny Simons, Iny Lorenz, Harlana Cobena i Jodi Picoult. Nasi najmłodsi czytelnicy sięgają po bogato ilustrowane serie Martynki w tłumaczeniu Wandy
Chotomskiej, kolorowe książki Przygód Bolka i Lolka, oraz Reksia, nieco starsi zaczytują się sagą Stephanie Mayer o wampirach,
oraz serią” Cherub” Roberta Muchamora.
Uprzejmie proszę wszystkich czytelników o terminowe zwracanie książek!
Niestety mimo upomnień telefonicznych, a w ostateczności wysyłanych drogą pocztową, często zdarza się brak reakcji ze strony
przetrzymującego książki. W razie zagubienia książki należy przynieść w zamian 2 inne pozycje książkowe wydane po 2005 roku.
Janina Matjeka

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
MIESZKAŃCÓW I GOŚCI NA WSPÓLNE SPĘDZENIE
NOCY SYLWESTROWEJ

2010/2011

NA TERENIE SPORTOWO-REKREACYJNYM
PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 2
GODZ.23.00 –DYSKOTEKAW STARYM STYLU
GODZ.24.00 –POWITANIE NOWEGO ROKU ŻYCZENIA
NOWOROCZNE WÓJTA GMINY BORONÓW, POKAZ
SZTUCZNYCH OGNI

12

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ

Akcja „Świąteczna

Zbiórka Żywności”

Wyróżnienia w Konkursie
Barwy Częstochowskiego Wolontariatu
dla Wolontariuszek z Boronowa

Paulina Nier i Patrycja Korzekwa Wolontariuszki ze „Stowarzyszenia dla Boronowa” zostały wyróżnione w V Gali Częstochowskiego Wolontariatu.
Podczas uroczystej Gali, która odbyła
się 11 grudnia w Teatrze im. Adama Mic-

kiewicza, Wolontariuszki otrzymały z rąk
przewodniczącego Kapituły Pana Kazimierza Słobodziana -prezesa Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”
i Pełnomocnika Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Roberta Kępy okolicznościowe podziękowania.
Pani Bożena Ledwoń –inicjatorka powstania Klubu Wolontariatu, działającego przy „Stowarzyszeniu dla Boronowa” – otrzymała Dyplom Wolontariusza
2010 roku w podziękowaniu za bezinteresowne zaangażowanie w pracę na
rzecz drugiego człowieka i dobra wspólnego. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy wytrwałości w dalszej pracy wolontarystycznej.

„Stowarzyszenie dla Boronowa”
zakończyło realizację unijnego projektu…
„Stowarzyszenie dla Boronowa” z sukcesem zakończyło realizację 6-miesięcznego projektu unijnego, realizowanego od 1.06. do 30.11.2010 roku pod
nazwą „Inwestycja w edukacyjny rozwój mieszkańców Boronowa – szansą
dla gminy”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu IX. Działanie 9.5„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
Głównym założeniem projektu było zainwestowanie w edukacyjny rozwój mieszkańców Boronowa poprzez podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji.
Każdy z 21 uczestników otrzymał certy-

fikat ukończenia cyklu szkoleń w wymiarze 120 godzin. Szkolenia odbywały się
w godzinach popołudniowych i weekendy w sali OSP Boronów. Oprócz
96 godzin szkoleń stacjonarnych miały miejsce dwa szkolenia wyjazdowe do
ośrodków konferencyjno- szkoleniowych
w Ustroniu –Jaszowcu i Wisły. Cel główny
niniejszego projektu został w pełni zrealizowany i osiągnięty.
Bożena Ledwoń-koordynator projektu
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydawca:
Urząd Gminy w Boronowie
ul. Dolna 2
tel. 34 3539 100
34 3539 110
34 3669 811
e-mail: gmina@boronow.pl

JużporazdruginaterenieGminyBoronów
w dniach 3-5 grudnia 2010 roku została przeprowadzona Świąteczna Zbiórka Żywności. „Stowarzyszenie dla Boronowa” było jej
lokalnym koordynatorem, zaś organizatorem zbiórki był Bank Żywności w Częstochowie. Wolontariuszki z Klubu Wolontariatu działającym przy „Stowarzyszeniu dla
Boronowa” dyżurowały w miejscowych
sklepach. Dzięki hojności mieszkańców wolontariuszki
zebrały łącznie 126,70 kilogramów
żywności najwięcej, bo aż 20 kg makaronów, ryżu 15 kg, ponad 10 kg różnego rodzaju słodyczy. Zebrana żywność została
rozdzielona wśród osób samotnych i borykających się z kłopotami finansowymi
z terenu Gminy Boronów.
Zarząd „Stowarzyszenia dla Boronowa” jest dumny z bezinteresownej pracy
wolontariuszek Pauliny Nier, Patrycji Korzekwy, Bożeny Pietrzak, Hanny Hanulok, Darii Maruszczyk, Faustyny Ledwoń
i Wioletty Cyl. Serdecznie dziękujemy
również właścicielom sklepów Państwu
Joannie i Henrykowi Masoń, Paniom Beacie Skowronek i Joannie Zok oraz Pracownikom wymienionych sklepów za
wsparcie i pomoc w sprawne przeprowadzenie akcji.

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie dla Boronowa posiada
status organizacji pożytku publicznego.
Dla wszystkich Państwa, którzy chcieliby wesprzeć naszą organizację podajemy
dane potrzebne przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego:
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie dla
Boronowa
Numer w KRS: 0000292559
Nasza społeczna działalność polega na
organizacji wakacyjnego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży, świątecznych paczek,
promowaniu uzdolnionej młodzieży oraz
wolontariatu.
Serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę!!!
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