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INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE 2019 ROKU
Początek roku to dobry czas na dokonywanie podsumowań. Przez
dwanaście miesięcy wydarzyć się
może naprawdę wiele, szczególnie gdy na początku mijającego
roku wyznacza się ambitne cele,
zakładające
wielokierunkowy
rozwój.

Wśród najważniejszych inwestycji
drogowych zrealizowanych w 2019
roku w Gminie Mierzęcice warto wymienić modernizację drogi
gminnej w Sadowiu za kwotę niespełna 440 tys. zł. Ponadto zakończono remont zatoki autobusowej
w Najdziszowie, koszt tej inwestycji wyniósł 28 tys. zł. Na remont
Rok 2019 dla mierzęcickiego sa- nawierzchni drogi wewnętrznej
morządu był niezwykle udany. W dojazdowej do biblioteki w Mietym czasie w gminie przeprowa- rzęcicach przeznaczono 321 tys.
dzono wiele modernizacji, zmian złotych. W celu poprawienia komoraz zrealizowano liczne inicjaty- fortu i bezpieczeństwa mieszkańwy. Podjęte działania wymagały ców za kwotę 43 tys. zł wykonapozyskanych przez urząd funduszy no roboty naprawcze na drogach
zewnętrznych, jak również wyko- gminnych. Kolejną inwestycją,
rzystania pojawiających się szans która w ubiegłym roku została zrerozwojowych.
alizowana na terenie Gminy Mierzęcice i w podległych jednostkach
było wykonanie parkingu na 10
stanowisk za budynkiem administracyjnym Gminnego Zakładu
Gospodarki Wodnej i Komunalnej.
Parking wyposażony został w stojak dla rowerów. Celem tej inwestycji sfinansowanej ze środków
własnych GZGWiK była poprawa
obsługi klientów.
W obszarze głównych działań gminy leży również dbałość o wysoki poziom oświaty i zapewnienie
uczniom komfortowych warunków do nauki. W ramach inwestycji związanych z oświatą dokonano
modernizacji systemu grzewczego
w budynku Szkoły Podstawowej
w Boguchwałowicach oraz Szkoły
Podstawowej w Toporowicach.
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Za przeprowadzenie obu inwestycji Gmina Mierzęcice zapłaciła
łącznie 275 tys. złotych. Remont
toalet w Szkole Podstawowej w
Toporowicach kosztował 14 tys.
zł. Za kwotę 29 tys. zł doposażony
został plac zabaw przy Przedszkolu
Publicznym w Mierzęcicach. Renowacja boiska trawiastego przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Nowej Wsi kosztowała gminę 21
tys. złotych, na ogrodzenie terenu
wokół Szkoły Podstawowej w Przeczycach Urząd Gminy przeznaczył
10 tys. zł.

W 2019 roku Gmina Mierzęcice zadbała o termomodernizację kilku
budynków użyteczności publicznej. W ramach prowadzonych prac
inwestycyjnych za kwotę 171 400
zł ocieplona została remiza OSP w
Przeczycach. Nową elewację zyskały także Szkoły w Boguchwałowicach i Toporowicach, łączny koszt
obu inwestycji to 430 500 zł. Jesienią rozpoczęła się termomodernizacja remizy OSP w Boguchwałowicach, na tę inwestycję gmina
przeznaczyła 157 500 zł. Inwestycje te były współfinansowane w
ramach Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. Dodatkowo w lipcu
odnowiona została elewacja oraz
dach budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Mierzęcicach. Koszt zadania wyniósł 25 331 złotych.
Przeprowadzone termomodernizacje to niejedyne z działań, jakie
gmina realizuje w trosce o ekologię. Dzięki pozyskanym środkom
unijnym mieszkańcy Mierzęcic
mogli uzyskać dotację na wymianę
poszyć dachowych zawierających
azbest. Prace polegały na zdjęciu
pokrycia azbestowego, utylizacji
azbestu oraz wykonaniu nowego
pokrycia dachu blachodachówką

w 77 budynkach mieszkalnych,
gospodarczych na terenie Gminy
Mierzęcice.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w 2019 roku za kwotę 50
tys. zł na terenie Gminy Mierzęcice
zamontowano kamery monitoringu. Środki na ten cel zostały pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina nieustannie
dba również o dobrą współpracę
ze służbami pożarniczymi i ratunkowymi, gwarantując w ten sposób mieszkańcom dostęp do wykwalifikowanej pomocy w różnych
sytuacjach losowych.
Wśród kluczowych inwestycji przeprowadzonych w Mierzęcicach w
2019 roku należy wymienić również budowę Filii Biblioteki przy
Szkole Podstawowej nr 2 w sołectwie Mierzęcice Osiedle. Wartość
tej inwestycji to blisko 1 700 000
złotych. Nieopodal gmachu nowej
książnicy powstała tężnia solankowa, dzięki której mieszkańcy mogą
skorzystać ze zdrowotnych właściwości solanki. W ramach inwestycji
zmienił się także teren wokół tężni,
pojawiły się nowe ławki, chodnik
oraz kosze na śmieci. Na realizację
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tego zadania Gmina Mierzęcice
przeznaczyła 156 tys. złotych.
Dodatkowo w minionym roku za
kwotę 14 tys. złotych wykonano
ogrodzenie przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach, 20
tys. złotych kosztowało ogrodzenie placu zabaw w Przeczycach.
W sołectwie Mierzęcice Osiedle
stworzono znakomite miejsce do
grillowania. Zakup i montaż altan,
huśtawek, grillów oraz wykonanie
kręgu ogniska kosztował 23 tys. zł.
W 2019 roku przeznaczono ponadto 29 tys. zł na renowację boiska
„Strażak” w Nowej Wsi.
W życiu samorządu istotną rolę
odgrywają nie tylko realizowane
inwestycje, ale także podejmowane na terenie gminy inicjatywy
lokalne. W 2019 roku w Mierzęcicach zorganizowano wiele wydarzeń o charakterze kulturalnospołecznym, dzięki którym mieszkańcy gminy, niezależnie od wieku
mogli w interesujący sposób spędzić swój wolny czas.

PODATKI LOKALNE NA 2020R.
Uchwałą Nr XI/93/2019 z dnia 27
listopada 2019r. Rada Gminy Mierzęcice uchwaliła stawki podatku
od nieruchomości na 2020r.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni
użytkowej 11,00 zł

g) budynków inwentarskich, składowych i stodół będących własnością osób nieprowa-dzących
działalności gospodarczej od 1 m²
powierzchni użytkowej 3,50 zł

d) związanych z udzielaniem
a) związanych z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych w rozudziałalności gospodarczej, bez mieniu przepisów o działalności
względu na sposób zakwalifikowa- leczniczej, zajętych przez podmionia w ewidencji gruntów i budyn- ty udzielające tych świadczeń od 1
ków od 1 m² powierzchni 0,90 zł
m² powierzchni użytkowej 4,80 zł

h) pozostałych budynków lub ich
części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
od 1 m² powierzchni użytkowej
4,95 zł

1) Od gruntów:

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych od 1 ha
powierzchni 4,76 zł
c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”
od 1 m² powierzchni 0,15 zł

e) domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich od 1 m² 3) Od budowli - 2% ich wartopowierzchni użytkowej 8,05 zł
ści określonej na podstawie art.4
ust.1 pkt. 3 i ust. 3–7 ustawy o pof) garaży od 1 m² powierzchni użyt- datkach i opłatach lokalnych.
kowej 5,28 zł

Uchwałą Nr XI/94/2019 z dnia 27 listopada 2019r. Rada Gminy Mierzęd) pozostałych, w tym zajętych na cice uchwaliła stawki podatku od środków transportowych na 2020r.
prowadzenie odpłatnej statutowej (stawki te nie są zmieniane od 2013r.)
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicz- 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
nego od 1 m² powierzchni 0,27 zł
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
e) niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji, o którym
Dopuszczalna masa całkowita
Stawka (w zł)
mowa w ustawie z dnia 9 paźod
do
dziernika 2015 r. o rewitalizacji
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1398) i popowyżej 3,5 tony
5,5 tony włącznie
724,00
łożonych na terenach, dla których
powyżej 5,5 tony
9 ton włącznie
1058,00
miejscowy plan zagospodarowania
powyżej 9 ton
poniżej 12 ton
1336,00
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
b) równej lub wyższej niż 12 ton:
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w
Liczba osi
Osie z zawiesystemy
życie tego planu w odniesieniu do
i dopuszczalna masa całkowita
szeniem pneu- Inne
zawieszenia
tych gruntów upłynął okres 4 lat,
matycznym lub
jezdnych
uznane za równo- osi (w
a w tym czasie nie zakończono buod
do
zł)
ważne (w zł)
dowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego od 1 m² powierzchDWIE OSIE
ni 2,65 zł
12 ton
poniżej 15 ton
1390,00
1446,00
2) Od budynków lub ich części:
15 ton
1558,00
1648,00
TRZY OSIE
a) mieszkalnych od 1 m² po12 ton
poniżej 25 ton
2004,00
2058,00
wierzchni użytkowej 0,75 zł
25 ton
2392,00
2514,00
b) związanych z prowadzeniem
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
12 ton
poniżej 25 ton
2448,00
2560,00
części zajętych na prowadzenie
25 ton
2782,00
2994,00
działalności gospodarczej od 1 m²
powierzchni użytkowej 21,27 zł
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2. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna
masa całkowita

Stawka (w zł)

od 3,5 tony – poniżej 12 ton

1336,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów:
Ciągnik siodłowy
+ naczepa
Ciągnik balastowy
+naczepa
od

do

Osie
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznane za równoważne
(w zł)

12 ton
powyżej
36 ton

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
(w zł)

powyżej
36 ton

od 7 ton– poniżej 12 ton

1002,00

b) równą lub wyższa niż 12 ton:
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów:
Naczepa lub przyczepa
+ pojazd silnikowy
do

1880,00

2136,00
2514,00

Osie z
zawieszeniem pneumatycznym
lub uznane
za równoważne
(w zł)

Inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(w zł)

JEDNA OŚ
12 ton

25 ton
włącznie

powyżej
25 ton

822,00

946,00

834,00

1056,00

DWIE OSIE

2014,00
2304,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 ton

Stawka (w zł)

12 ton

2280,00

36 ton
włącznie

Dopuszczalna
masa całkowita

od

DWIE OSIE
36 ton
włącznie

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

powyżej
36 ton

2948,00

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:

1502,00

1446,00

2014,00

2148,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 ton

2258,00

36 ton
włącznie

36 ton
włącznie

powyżej
36 ton

1168,00

1336,00

1558,00

1670,00

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia, poza kierowcą:
Liczba miejsc

Stawka (w zł)

mniejszej niż 22 miejsca

1246,00

równej lub wyższej
niż 22 miejsca

1970,00

DEKLARACJE PODATKOWE
Z dniem 1 lipca 2019 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. oraz
z dnia 03 czerwca 2019 r. dotyczące określenia ogólnokrajowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych (tj. informacji o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o lasach).
Informacje na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości można składać papierowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wybór formy złożenia tych dokumentów należy do podatników.
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BUDŻET GMINY NA 2020r.
Podczas XIII sesji Rady Gminy
Mierzęcice w dniu 30 grudnia
2019r. Uchwałą Nr XIII/109/2019
przyjęto budżet gminy na 2020r.,
który jest podstawą gospodarki
finansowej gminy.

mieć skutki zmiany przepisów w
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
- zwolnienie osób do 26. roku
życia, zmiana skali podatkowej
oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, a także planowane zniesienie 30-krotności składek ZUS. To wszystko wpłynie na
zmniejszenie wpływów do budżetu samorządów z tytułu udziału
w podatku dochodowym od osób
fizycznych. Gmina Mierzęcice nie
odczuła jeszcze „cięć” w związku z
wprowadzonymi ulgami w podatkach. Zgodnie z pismem Ministra
Finansów nie są one również planowane na 2020r. Czy tak będzie?

Z roku na rok coraz trudniej zabezpieczyć środki finansowe na
wszystkie zadania nałożone na
gminę przepisami prawa i potrzeby mieszkańców. Jednym z powodów jest niestabilność przepisów
w zakresie obciążeń finansowych
jednostek samorządu terytorialnego. Wchodzą w życie nowe
przepisy, przewidujące świadczenia, których płatnikiem są samorządy, a rząd nie zapewnia ich finansowania. Powoduje to istotne
zagrożenie dla płynności finansowej jednostek samorządu, a także dla realizacji dotychczasowych
zadań. Od lat samorządy borykają
się z niedofinansowaniem zadania
zleconego związanego z ewidencją
ludności, sprawami meldunkowymi, wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją urodzin, zgonów
i małżeństw.

Dla naszej gminy ogromne utrudnienie stanowią wciąż rosnące
wydatki. Najbardziej dotkliwym
na 2020 rok są rosnące ceny konsumpcyjne, zwiększenie składki na
organizację transportu zbiorowego
(wzrost prawie o 700.000 zł) oraz
zmiany w sposobie obliczania i
podwyższenie kwoty wynagrodzenia minimalnego (wzrost o 350zł
+ dodatek stażowy niewliczany do
wynagrodzenia = wzrost w niektóNa budżety ogromny wpływ mogą rych przypadkach nawet o 38%).

Globalnie dla Gminy Mierzęcice
wzrost minimalnego wynagrodzenia i zmiana sposobu naliczania
dodatku stażowego wpłynął na
zwiększenie wydatków budżetu
prawie o 400.000zł.
Największym problemem jest jednak zbyt niska subwencja oświatowa.
Pomimo tych trudności został
przygotowany projekt uchwały
budżetowej na 2020r. i przedłożony Radzie Gminy Mierzęcice oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach. Projekt budżetu na
2020 rok uzyskał pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej i
został przyjęty przez Radę Gminy.
Uchwała budżetowa na 2020 rok
ustala:
• Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 37.308.038,39zł,
w tym dochody bieżące:
35.373.039,05zł i dochody majątkowe: 1.934.999,34zł
• Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 38.847.996,39zł,
w tym wydatki bieżące:
34.927.833,11zł i wydatki majątkowe: 3.920.163,28zł

DOCHODY

WYDATKI

Gospodarka mieszkaniowa

350 000,00

Administracja publiczna

49 755,00

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej

3 300,00

Obrona narodowa

300,00

Podatki i opłaty lokalne

4 489 150,00

Udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych
Subwencja oświatowa
Oświata i wychowanie
(w tym dofinansowanie UE do projektów)

Gospodarka mieszkaniowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Administracja publiczna

3 301 682,00
46 900,00
185 810,00
3 583 536,32
305 976,00

9 309 019,00

Obsługa długu

434 525,68

7 633 115,00

Rezerwy

156 000,00

906 459,96
40 000,00

Pomoc społeczna

231 735,00

Rodzina

9 940 807,00

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

2 683 294,09

Dofinansowanie do projektu OZE

1 669 999,34

SUMA

Transport i łączność

694 748,00

Bezpieczeństwo publiczne (OSP)

Ochrona zdrowia

Inne

Rolnictwo i łowiectwo

1 104,00
37 308 038,39

Oświata i wychowanie

11 891 558,96

Ochrona zdrowia

165 000,00

Pomoc społeczna

1 162 036,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
(świetlice szkolne)
Rodzina

368 975,00
10 222 929,00

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

5 123 219,43

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 122 000,00

Kultura fizyczna
Inne
SUMA
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79 500,00
3 600,00
38 847 996,39

Podział dochodów wg poszczególnych kategorii

Podział wydatków wg poszczególnych kategorii
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INFORMACJA
Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z
dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)
zwrot podatku przysługuje
producentowi rolnemu.
Za producenta rolnego uważa się
osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa
rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot
posiadania samoistnego i posiada-

nia zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot
współposiadania, zwrot podatku
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili
pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie
dotyczy współmałżonków.

dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 28
lutego 2020 r.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie wzoru
wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018
r., poz. 2466) wprowadzono nowy
We wniosku ujmuje się powierzch- wzór wniosku, który jest dostępnię użytków rolnych, będących ny w Urzędzie Gminy Mierzęcice
w posiadaniu lub współposiadaniu w pokoju nr 7.
określonej w ewidencji gruntów i
budynków, według stanu na dzień Do wniosku należy dołączyć faktu1 lutego danego roku.
ry VAT zakupu oleju napędowego
wystawione od dnia 1 sierpnia
Wniosek o zwrot podatku akcyzo- 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020r.
wego należy składać w Urzędzie
Gminy Mierzęcice w terminie od

CZYSZCZONE KOMINY TO MNIEJSZY SMOG
Informujemy, że Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej akcji „Czyszczone kominy to mniejszy smog”.
Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo
użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i
wentylacji.

systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich
funkcjonowania, aby uniknąć
złej wentylacji oraz zaczadzenia.

przeprowadzonej kontroli, usunąć
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki.
Kolejnym istotnym elementem
jest uświadomienie społeczeństwa, że:

Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie • prawidłowo wykonany komin
ochrony przeciwpożarowej budynz certyfikowanych materiałów,
ków, innych obiektów budowlaregularnie kontrolowany i konnych i terenów nakazuje w obiekserwowany, będzie bezpiecznie
Celem kampanii społecznej jest tach lub ich częściach, w których
służyć przez dziesięciolecia,
eliminacja niebezpieczeństw zwią- odbywa się proces spalania paliwa
zanych ze smogiem, zaczadzeniami stałego, ciekłego lub gazowego, • brak systematycznego oczyszi pożarami, których główną przy- obowiązkowe usuwanie zanieczania i kontroli stanu techczyną są źle eksploatowane lub czyszczeń z przewodów dymowych
nicznego przewodów kominozaniedbane przewody kominowe i spalinowych.
wych to główna podstawa do
i urządzenia grzewcze na paliwo
niewypłacenia odszkodowania
stałe, ciekłe, gazowe.
Ustawa Prawo budowlane w art. 62
z tytułu powstałej szkody.
ust. 1 pkt 1 lit. c) określa, że właściWażnym elementem, który jest ciel/zarządca budynku jest zobo- Międzywojewódzki Cech Kominianiezbędny, aby z powodzeniem wiązany co najmniej 1 raz w roku rzy nadzoruje i rekomenduje komiwyeliminować
występowania zlecić przeprowadzenie kontroli niarzy, będących jej członkami.
smogu w Polsce jest prowadzenie stanu technicznego przewodów
ciągłej edukacji społecznej:
kominowych osobie posiadającej W przypadku wystąpienia jakichodpowiednie kwalifikacje zawodo- kolwiek wątpliwości co do osoby
• jak prawidłowo organizować we – Mistrza Kominiarskiego.
oferującej usługi kominiarskie słuproces spalania w domowych
żyć pomocą w sprawdzeniu wiaurządzeniach grzewczych, aby W przypadku stwierdzenia uszko- rygodności czy osoba oferująca
uniknąć kopcenia z kominów dzeń lub braków związanych z usługi kominiarskie posiada dyzanieczyszczających
powie- przewodami i przyłączami komi- plom potwierdzający kwalifikacje
trze!,
nowymi właściciel, zarządca lub kominiarskie, czeladnicze lub miużytkownik budynku są zobowią- strzowskie.
• jak poprawnie eksploatować zani w czasie lub bezpośrednio po
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KOLEJNE INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I SOLARNE W GMINIE MIERZĘCICE
W roku 2018 Gmina Mierzęcice pozyskała pierwsze środki finansowe na montaż instalacji
fotowoltaicznych i solarnych dla
mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia wykonano 123 instalacje fotowoltaiczne oraz 76 instalacji solarnych. Inwestycja ta
cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego podjęto decyzję o
złożeniu kolejnych wniosków o
dofinansowanie.

GY Sp. z o.o. z Tarnowa.

Do powyższych kwot należy doliczyć odpowiednią stawkę podatku
VAT 8/23%. W przypadku dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego obowiązuje stawka
VAT 23%.

Nadzór nad prawidłowością wykonania instalacjii fotowoltaicznych pełnić będzie PRACOWNIA
USŁUGOWO PRAWNA Sp. z o.o. z
Rzeszowa. W trakcie jest procedura wyboru inspektora nadzoru dla Uwaga zmiana przepisów w sprainstalacji solarnych.
wie podatku VAT na wybrane instalacje OZE.
Do zadań Wykonawcy należy zaprojektowanie, wykonanie insta- 23 listopada 2019 r. weszła w życie
lacji i przeprowadzenie procedury ustawa zmieniająca stawkę VAT na
Przystąpiono do dwóch konkursów włączenia do sieci OSD mikroinsta- wybrane instalacje odnawialnych
ramach Regionalnego Programu lacji fotowoltaicznych.
źródeł energii (OZE).
Operacyjnego Województwa Śląskiego. W pierwszym konkursie w W skład kompleksowej ceny wyko- Dotychczas, w przypadku OZE
ramach podziałania 4.1.3 zostały nania instalacji wchodzi:
obniżona stawka 8% była co do
wybrane do dofinansowania tylko 1. Opracowanie dokumentacji pro- zasady stosowana w przypadku
4 wnioski na 123 złożone. Gmina jektowej
montażu OZE w/na budynkach
Mierzęcice w tym konkursie zna- 2. Wykonanie instalacji
mieszkalnych. Zmiana przepisów
lazła się na liście rezerwowej. W 3. Nadzór inwestorski
zakłada m.in. obniżenie z 23% do
ramach tego wniosku planowano
8% stawki VAT w przypadku monzrealizować 263 instalacje foto- Ceny netto instalacji solarnych:
tażu instalacji fotowoltaicznych
woltaiczne, 80 instalacji solarnych
poza bryłą budynku mieszkalnego,
i 46 pomp ciepła.
1. Dokumentacja projektowa – o ile instalacja będzie funkcjonal100zł
nie związana z budynkami mieszW drugim konkursie w ramach 2. Instalacje solarne
kalnymi. Zatem właściciele budynpoddziałania 4.1.1 gmina pozy- • Typ A (2 kolektory + zasobnik ków mieszkalnych o powierzchni
skała dofinansowanie w kwocie
cwu 200) – 12.230,00zł
do 300 m2, mogą skorzystać z ob1.669.999,34zł na 124 instalacje • Typ B (3 kolektory + zasobnik niżonej stawki VAT 8%, również w
fotowoltaiczne i 22 instalacje socwu 300) – 14.460,00zł
przypadku montażu instalacji fotolarne. Bardzo cieszy nas fakt, że • Typ C (4 kolektory + zasobnik woltaicznej poza budynkiem, pod
projekt Gminy Mierzęcice po raz
cwu 400) – 15.250,00zł
warunkiem, że instalacja ta będzie
kolejny znalazł się na liście podmiowykorzystywana do zaopatrzenia
tów objętych dofinansowaniem, Ceny netto instalacji fotowoltaicz- w prąd budynku mieszkalnego.
to wielki sukces. Projekt przyczyni nych:
się do poprawy jakości powietrza
Zmiana przepisów w zakresie stawi pomoże mieszkańcom w sfinan- 1. Dokumentacja projektowa – ki nie dotyczy wszystkich instalacji
sowaniu inwestycji. Mieszkaniec
52,00zł
OZE, jedynie instalacje fotowoltaotrzyma dofinansowanie w wyso- 2. Instalacje fotowoltaiczne
iczne (wytwarzające energię elekkości 85% wydatków kwalifikowa- • 2 kWp – 8.957,67zł
tryczną) objęte zostały znowelizonych. Zgodnie z obowiązującymi • 3 kWp – 11.629,18zł
wanymi przepisami ustawy o VAT.
przepisami prawa mieszkaniec będzie zobligowany do poniesienia
kosztu podatku VAT od otrzymanej
dotacji.
Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu Gmina ogłosiła przetarg na realizację zadania. Przetarg
został już rozstrzygnięty i wyłoniono Wykonawców zadania.
Wykonawcą instalacji solarnych
jest firma FLEXIPOWER GROUP
Sp. z o.o. Sp.K. z Woli Zaradzyńskiej.
Wykonawcą instalacji fotowoltaicznych jest firma HYMON ENERPanorama Gminy Mierzęcice - Nr 1/2020 - strona 9

ZAKOŃCZONO PROJEKT ZWIĄZANY Z USUWANIEM SZKODLIWEGO AZBESTU
Gmina Mierzęcice zakończyła realizację projektu pn.: „Usunięcie
wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Mierzęcice”, w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem przedsięwzięcia było
zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) na terenie gminy.
W ramach zadania aż 87 budynków zostało oczyszczonych ze szkodliwego materiału (usunięto 193,5
Mg azbestu), który zwłaszcza w latach 60. stosowano na szeroką skalę w budownictwie. Dopiero dwadzieścia lat później azbest uznano
za rakotwórczy. Wyroby, które go
zawierają są źródłem emisji włókien, których wdychanie i gromadzenie się w płucach może powodować poważne choroby układu
oddechowego, w tym nowotwory.
Spośród 87 budynków w 10 zdemontowano i usunięto pokrycie
azbestowe, a w 77 budynkach zdemontowano i usunięto pokrycie
azbestowe oraz wykonano nowe
pokrycie dachu z blachodachówki.
Wykonawcami zadania byli: Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z Katowic oraz konsorcjum firm: Rak Invest Marta Rak z Myszkowa oraz
Małgorzata Szlęk Usługi Budowlane „EKO-OLA” z Zawiercia.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 565 648,15 zł. Na realizację
zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 853 929,72 zł, co stanowi 85%
kosztów kwalifikowanych.
Projekt niewątpliwie przyczynił
się do poprawy stanu środowiska
naturalnego w Gminie Mierzęcice,
poprawy bezpieczeństwa użytkowników budynków objętych projektem i tym samym poprawy jakości
życia mieszkańców Gminy. Z efektów przedsięwzięcia tak naprawdę
skorzystają wszyscy mieszkańcy,
jako że ostatecznym rezultatem
inwestycji jest minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu.
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PRZEDSZKOLE W MIERZĘCICACH
W Przedszkolu Publicznym „Radosny Zakątek” w Mierzęcicach
już kolejny rok funkcjonują oddziały integracyjne – w grudniu
2019r otworzono trzeci oddział.
Zostały one zorganizowane jako
odpowiedź na potrzeby rodziców
dzieci niepełnosprawnych z naszej Gminy.
Przedszkolne oddziały integracyjne stanowią grupy od 18 do 20
dzieci, w których maksymalnie 5
dzieci, to dzieci niepełnosprawne.
Nad rozwojem dzieci w takiej grupie czuwa nauczyciel wychowania
przedszkolnego, a także nauczyciel wspomagający, który posiada
kwalifikacje w zakresie pedagogiki
specjalnej.
Placówka jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sale do zajęć indywidualnych posiadają odpowiednią
kolorystyka ścian, sprzęt do rehabilitacji, pomoce dydaktyczne.
Wyposażono również salę do zajęć
integracji sensorycznej. Dla osób
na wózkach inwalidzkich jest podjazd.

Prowadzenie przedszkolnych oddziałów integracyjnych ma wiele
zalet. Dzieci niepełnosprawne obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników, zapominają o
swoich ułomnościach, odnajdują
swoje miejsce w środowisku, nabierają większej pewności siebie
i nawiązują kontakty społeczne.
Dzieci pełnosprawne przebywając
Praca w grupach integracyjnych z niepełnosprawnymi kolegami
opiera się na Programie Wychowa- uczą się tolerancji wobec innych,
nia Przedszkolnego. Ponadto każ- akceptacji odmienności, otwartode dziecko niepełnosprawne funk- ści na problemy innych, odpowiecjonuje w oparciu o indywidualny dzialności, życzliwości, opiekuńprogram pracy opracowany przez czości i troski o innych.
pedagoga specjalnego we współpracy z nauczycielem wychowania Nabór do Przedszkola w Mierzęprzedszkolnego,
psychologiem, cicach odbywa się corocznie w
logopedą oraz rehabilitantem. W marcu, a w ciągu roku szkolnego
placówce jest również pomoc sur- przyjmowane są dzieci w miarę
dopedagoga i tyflopedagoda.
posiadania wolnych miejsc.
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NOWE STAWKI I ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIERZĘCICE
W ostatnim czasie gorącym tematem są rosnące stawki opłat
dla właścicieli nieruchomości za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wpływ na
to ma wiele czynników, przede
wszystkim wzrost cen przedsiębiorców za usługi odbierania
odpadów komunalnych, a także
zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
wymusza na samorządach przeorganizowanie zasad systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Nowe zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
wzrost opłaty za składowanie odpadów, rosnące koszty usług oraz
zwiększająca się ilość odbieranych
odpadów komunalnych mają znaczący wpływ na kształtowanie się
stawek „za śmieci”.
W
Gminie
Mierzęcice
do
31.12.2019r. obowiązywała umowa na odbiór odpadów komunalnych zawarta z firmą REMONDIS
Tarnowskie Góry Sp. z o.o., zgodnie z którą ceny za odbiór odpadów komunalnych przedstawiały
się następująco:
• zmieszane odpady komunalne –
411,00 zł/ Mg
• segregowane odpady komunalne – 300,00 zł/Mg

przedstawiały się następująco:
• zmieszane odpady komunalne –
769,79 zł/ Mg
• bioodpady – 702,01 zł/Mg

• 24,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w
sposób selektywny,

• segregowane odpady komunalne – 804,70 zł/Mg
• 48,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
• odpady remontowo – budowla- gdy właściciel nieruchomości nie
ne – 210,60 zł/Mg
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób seOd stycznia 2020r. usługę odbioru lektywny,
i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Mierzęcice • 169,30 zł za rok od nieruchomowykonuje firma REMONDIS Tar- ści, na której znajduje się domek
nowskie Góry Sp. z o.o.
letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele reWszystkie wymienione powyżej kreacyjno-wypoczynkowe
czynniki oraz ustawowa zasada
„samofinansowania” się systemu • 677,20 zł za rok od nieruchomowymusiły konieczność przeliczenia ści, na której znajduje się domek
stawki opłaty za gospodarowanie letniskowy, lub innej nieruchomoodpadami komunalnymi.
ści wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, gdy właWyliczenia oparto o faktyczną ściciel nieruchomości nie wypełnia
ilość odebranych odpadów komu- obowiązku zbierania odpadów konalnych w 2018r. (pełny rok) oraz munalnych w sposób selektywny.
obowiązujące od stycznia 2020r.
nowe ceny Wykonawcy za odbiór Ustalono również zwolnienie w
i wywóz odpadów komunalnych.
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
Przyjęte Uchwałą Nr XII/99/2019 właścicieli nieruchomości zabudoRady Gminy Mierzęcice z dnia 16 wanych budynkami mieszkalnymi
grudnia 2019 r. stawki opłaty za jednorodzinnymi kompostujących
gospodarowanie odpadami komu- bioodpady stanowiące odpady konalnymi od stycznia 2020r. wyno- munalne w kompostowniku przyszą:
domowym. Kwota zwolninia wynosi 2, 00 zł.

• odpady remontowo – budowlane – 110,00 zł/Mg
W 2019r. gmina dwukrotnie ogłosiła przetarg na odbiór odpadów
komunalnych, uwzględniając obowiązkowe zasady, które muszą zostać spełnione w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ceny
zaoferowane przez Wykonawców
w pierwszym przetargu znacznie
przewyższały dotychczas obowiązujące. Licząc na korzystniejsze
oferty, skrócono okres realizowania usługi do 1 roku i ogłoszono kolejny przetarg. Niestety oferowane
ceny nie zmniejszyły się. Złożona
została tylko 1 oferta, w której ceny
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Uregulowania ustawy obowiązujące
od 01 stycznia 2020r.
Podział segregacji odpadów na 5 frakcji:
• Metale i tworzywa sztuczne
• Papier
• Szkło
• Bioodpady
• Odpady zmieszane
Częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do
października nie może być rzadsza niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa
tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Bezwzględny obowiązek segregacji śmieci.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
zobowiązany będzie do zapłaty stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co zmienia się w Gminie Mierzęcice
od 01 stycznia 2020r.
W Gminie Mierzęcice podział na 5 frakcji jest stosowany
od samego początku przejęcia gospodarki odpadami komunalnymi. W tym zakresie w naszej gminie nie występują żadne zmiany
Odbiór odpadów komunalnych odbywał się:
• w budynkach wielolokalowych nie rzadziej niż raz na
tydzień – nie nastąpi zmiana
• w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych raz w
miesiącu – od 2020r. w okresie od kwietnia do października odbiór odpadów będzie raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie tak jak dotychczas raz w
miesiącu
Dotychczas właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy mógł zadeklarować nieselektywną zbiórkę
odpadów komunalnych. Od stycznia 2020r. nie ma możliwości zadeklarowania niesegregowania śmieci. Właściciele nieruchomości, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, zobligowani są do złożenia nowych deklaracji.

Zgodnie z ustawą wysokość opłaty podwyższonej nie
może być niższa niż dwukrotna wysokość stawki i wyższa
niż czterokrotna wysokość stawki.
Dotychczas stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie były w sposób selektywny zbierane i odbierane wynosiła 18zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Od stycznia 2020r. stawka opłaty podwyższonej w Gminie
Mierzęcice, za niewypełnianie obowiązku segregacji odpadów, wynosi 48,00zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (tj. minimalna stawka określona
w ustawie).
Nowe zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie Dotychczas nie było zwolnień w części z opłaty za gospoodpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem darowanie odpadami komunalnymi w związku z kompobioodpadów w przydomowym kompostowniku znajdu- stowaniem bioodpadów. Od stycznia 2020r. właściciele
jącym się na nieruchomości zabudowanej budynkiem nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
mieszkalnym jednorodzinnym.
jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do
skorzystania ze zwolnienia. Wysokość częściowego zwolnienia wynosi 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji.
Gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów Do tej pory w PSZOK przyjmowane były: papier, metale,
komunalnych (PSZOK) w których przyjmowane są: papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wiemetale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe lomateriałowe oraz bioodpady, przeterminowane leki i
wielomateriałowe oraz bioodpady, przeterminowane leki chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkoelektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielko- gabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady
gabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiór- budowlane i rozbiórkowe.
kowe, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące Od 2020 roku będą również przyjmowane odpady niesię do odpadów medycznych powstałych w gospodar- bezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów
stwie domowym w wyniku przyjmowania produktów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzy- iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
kawek.
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
Do 31.12.2019 roku PSZOK w Mierzęcicach był prowadzo- Od 1 stycznia 2020 roku PSZOK jest prowadzony przez
ny przez Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o i był czynny: Gminę i jest czynny w następujące dni:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00 • poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach
oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 9:00
od 12:00 do 15:00,
do 13:00
• środa w godzinach od 13:00 do 18:00,
• piątek i sobota w godzinach od 9:00 do 12:00.
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NOWY PROJEKT W FILII BIBLIOTECZNEJ W SOŁECTWIE MIERZĘCICE OSIEDLE
Zakończyła się budowa nowej filii
bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle. Inwestycję tę udało
się zrealizować dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków
unijnych. Całkowita wartość zadania wyniosła – 1.700.516,41zł,
dofinansowanie - 1 299 717,63zł.
Nowoczesna placówka umożliwi
korzystanie z biblioteki w komfortowych warunkach. Budynek
składa się z dwóch kondygnacji,
o powierzchni ponad 400m². Na
parterze znajduje się holl, sala
multimedialna,
wypożyczalnia
– część biblioteczna, toalety, kotłownia, pomieszczenia socjalne,
na antresoli znajduje się czytelnia
multimedialna z 10 stanowiskami
komputerowymi. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek oprócz
działalności bibliotecznej wykorzystywany będzie na różne wydarzenia i inicjatywy, które aktywizują projektor, urządzenie wielofunk- Harmonogram dyżurów prawnika
lokalną społeczność.
cyjne.
w Punkcie Informacji Obywatelskiej na miesiąc luty 2020r.
Uroczyste otwarcie filii bibliotecz- Pozostałe planowane działania:
nej w Mierzęcicach Osiedlu odbę20.01.2020r. godz. 11-13
dzie się 20 lutego 2020 r. o godz. 1. Treningi umiejętności pracy w 27.01.2020r. godz. 17-19
11:00. Biblioteka jest już czynna zespole
29.01.2020r. godz. 17-19
od poniedziałku do piątku w go- 2. Zajęcia z profilaktyki prozdrodzinach 8:00 - 19:00.
wotnej i przeciwdziałania uzależ- 03.02.2020r. godz. 11-13
nieniom
10.02.2020r. godz. 17-19
Już rozpoczęły się zajęcia w ramach 3. Punkt Informacji Obywatelskiej, 12.02.2020r. godz. 17-19
nowego projektu pn. „Wzmacnia- w którym prawnik będzie pełnił 17.02.2020r. godz. 17-19
nie potencjału społeczności lokal- dyżury
24.02.2020r. godz. 17-19
nej na terenie Gminy Mierzęcice”, 4. Warsztaty psychologiczne (spoktóry jest kompatybilny z budową tkania indywidualne i grupowe)
Harmonogram dyżurów konsultafilii bibliotecznej. Projekt dofinan- 5. Treningi umiejętności społecz- cji psychologicznej na miesiąc luty
sowany ze środków unijnych, w nych
2020r.
ramach Regionalnego Programu 6. Kurs komputerowy
Operacyjnego Województwa Ślą- 7. Warsztaty autoprezentacji
4.02.2020r. godz. 17-19
skiego na lata 2014-2020 (Euro- 8. Treningi przedsiębiorczości
7.02.2020r. godz. 16-19
pejski Fundusz Społeczny), realizo- 9. Doradztwo zawodowe
11.02.2020r. godz.17-19
wany będzie przez cały 2020r.
10. Inicjatywy lokalne m.in.: pikni- 13.02.2020r. godz. 16-19
ki tematyczne, spotkania kulinar- 18.02.2020r. godz. 17-19
W ramach projektu pn. „Wzmac- ne, warsztaty rękodzielnicze, te- 20.02.2020r. godz. 16-19
nianie potencjału społeczności matyczne gry terenowe, warsztaty 25.02.2020r. godz. 17-19
lokalnej na terenie Gminy Mierzę- florystyczne, warsztaty malarskie
27.02.2020r. godz. 16-19
cice”, którego głównym celem jest 11. Organizowanie imprez integrawzrost aktywności społeczno-za- cyjne.
Wkrótce opracowany zostanie
wodowej mieszkańców poprzez
pozostały harmonogram zajęć i
świadczenie usług społecznych, Wartość projektu to 386.587,50zł. umieszczony na stronie internetoaktywizację zawodową, działania
wej www.mierzecie.pl
edukacyjne, działania kultural- Punkt Informacji Obywatelskiej
no – artystyczne, zakupiono część oraz indywidualne konsultacje Zapraszamy do bezpłatnego
wyposażenia do biblioteki m.in. psychologiczne zostały już uru- udziału w projekcie.
biurka, fotele, sztalugi, komputery, chomione.
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NOWY SOŁTYS W SOŁECTWIE NOWA WIEŚ
Pod koniec stycznia w sołectwie
Nowa Wieś odbyło się zebranie
wiejskie wyborcze uzupełniające
na stanowisko sołtysa.

Pani Barbara Czapla od 38 lat jest
mieszkanką Nowej Wsi. Jest matką trójki dzieci, ma sześcioro wnuków, z którymi uwielbia spędzać
czas. Nowa Pani sołtys przebywa
obecnie na emeryturze i uwielbia
podróżować. Dotychczas zwiedziła
m.in. Chorwację i Grecję.

W związku z rezygnacją Katarzyny
Liszki, dotychczasowej Pani sołtys,
mieszkańcy Nowej Wsi podczas zebrania wiejskiego dokonali wyboru
nowego przedstawiciela sołectwa. Nowo wybranej Pani sołtys życzyW wyniku tajnego głosowania soł- my sukcesów oraz wiele satysfakcji
tysem została Pani Barbara Czapla. z objętego stanowiska.

OSP MIERZĘCICE OTRZYMAŁA SPRZĘT ZA ĆWIERĆ MILIONA ZŁOTYCH
Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzęcicach otrzymała wysokiej klasy sprzęt pożarniczy zakupiony
za kwotę blisko 250 tys. złotych.
Przekazanie sprzętu nastąpiło 14
stycznia na podstawie podpisanych umów darowizny pomiędzy
Gminą Mierzęcice a przedstawicielami Zarządu OSP.
Sprzęt, który w formie darowizny •
otrzymali ochotnicy z Mierzęcic
jest współfinansowany ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
•
Sprawiedliwości.

turbowentylator z przystawkami do podawania piany lekkiej
oraz mgły wodnej - 14 tys. złotych,

strażacy otrzymali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy zabudowany przez austriacki Rosenbauer,
jedną z przewodnich firm w branży
pożarniczej. Jak podkreśla Marek
ubrania specjalne wraz z heł- Kańtoch naczelnik OSP Mierzęcimami - za łączną kwotę 48 tys. ce, otrzymany w styczniu sprzęt
złotych,
będzie stanowił doposażenie zaW ramach dotacji z Funduszu Sprakupionego kilka miesięcy temu
wiedliwości zakupiono m.in.:
• kamerę termowizyjną z funk- wozu.
• mini nożyce CU 4007C - 16 tys.
cją poszukiwania osób zaginiozłotych,
nych - 31 tys. złotych.
Mamy ogromną nadzieję, że zakupiony specjalistyczny sprzęt bę• rozpieracz kolumnowy RA Przypomnijmy, że to kolejne tak dzie dobrze służył jednostce OSP
4332 C - 20 tys. złotych,
duże wsparcie dla mierzęcickich Mierzęcice podczas prowadzenia
ochotników.
działań
ratowniczo-gaśniczych,
• wysokociśnieniowe poduszki
mających na celu ratowanie zdropneumatyczne z osprzętem - W ubiegłym roku w związku z jubi- wia, życia, mienia i środowiska na32 tys. złotych,
leuszem 100-lecia OSP Mierzęcice turalnego.
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WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK W GOK
Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich obyczajów
towarzyszący świętom Bożego
Narodzenia. Muzyczne utwory
opowiadające historię nadejścia
Jezusa, wykonywane w rodzinnym gronie to prawdziwa uczta
dla zmysłów. Chociaż okres Bożego Narodzenia minął wraz z Uroczystością Chrztu Pańskiego, to
w polskiej tradycji dopuszcza się
śpiewanie kolęd nawet do 2 lutego, czyli do Ofiarowania Pańskiego, inaczej Matki Boskiej Gromnicznej.
27 stycznia Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach chcąc przedłużyć niepowtarzalną atmosferę
Świąt Bożego Narodzenia, zaprosił
mieszkańców gminy na Wieczór
Kolęd i Pastorałek w wykonaniu
podopiecznych warsztatów wokalnych i instrumentalnych działających przy GOK oraz Gminnej
Orkiestry Dętej im. Władysława
Juszczyka.
Zanim na scenie zaprezentowali się artyści, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury przywitała zaproszonych gości oraz publiczność,
a Przewodnicząca Rady Gminy
Monika Dyraga w imieniu Wójta
Gminy Mierzęcice złożyła wszystkim noworoczne życzenia.

składający się ze słynnych, pol- Nad przygotowaniem młodych
skich kolęd i najpiękniejszych pa- muzyków, którzy zaprezentowastorałek.
li się podczas koncertu czuwało trzech instruktorów: Barbara
Następnie przed publicznością za- Gurowiec, Bernard Sołtysik oraz
prezentowali się członkowie Kółka Krzysztof Juszczyk, którzy prowaCzęść artystyczną rozpoczęła gru- Muzycznego Melodia, którzy wy- dzą zajęcia wokalne i instrumenpa dziewcząt z warsztatów wokal- dobywając dźwięki z keyboardu, talne w Gminnym Ośrodku Kultury
nych. Na ten wieczór młode woka- przywołali piękną atmosferę mi- w Mierzęcicach.
listki przygotowały krótki recital
nionych świąt.
Zwieńczeniem Wieczoru Kolęd
i Pastorałek był występ Gminnej
Orkiestry Dętej im. Władysława
Juszczyka, która zagrała dla publiczności m.in. „Pójdźmy wszyscy
do stajenki” oraz „Przybieżeli do
Betlejem”.
Po zakończonym koncercie zastępca wójta Gminy Mierzęcice skierowała słowa uznania do młodych
i starszych artystów wręczając im
słodki upominek i podziękowała
mieszkańcom za liczne przybycie
na zaproszenie dyrektor GOK. Zastępca wójta, Iwona Kłys wyraziła
także nadzieje, że Wieczór Kolęd
i Pastorałek na stałe zagości w kalendarzu imprez kulturalnych w
Gminie Mierzęcice.
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TEGOROCZNE „FERIE Z GOK” UPŁYNĘŁY POD ZNAKIEM ZABAWY I EDUKACJI
W okresie tegorocznych ferii zimowych aura nas nie rozpieszczała. Niestety zabrakło śniegu, tak
wyczekiwanego przez wszystkie
dzieci i młodzież. Na szczęście
bogata oferta na aktywne spędzanie wolnego czasu przygotowana przez mierzęcicki GOK spowodowała, że nawet pozostając
w miejscu zamieszkania młodzi
mieszkańcy naszej gminy nie narzekali na nudę…

dzili Stary Młyn, gdzie można było
zobaczyć stare urządzenia młynarskie i przyjrzeć się dawnemu rzemiosłu mielenia mąki w żarnach.
Okazało się, że praca ta wymaga
ogromnego zaangażowania i wysiłku fizycznego. Jak trafnie podsumował jeden z młodych uczestników wycieczki: „Trzeba się bardzo
narobić, by wyprodukować mąkę”.

mierzęcicki GOK zorganizował
warsztaty z Kreatywnym Klubem
Radzionków, podczas których można się było dowiedzieć, jak wykonać kule musujące i popularne
gniotki. Warsztaty te cieszyły się
tak dużym zainteresowaniem młodych mieszkańców naszej gminy,
że przekroczyły najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Ponadto dzieci gościły w Fabryce
Cukierków, gdzie dogłębnie przyjrzały się procesowi tworzenia lizaków i cukierków. Co istotne,
własnoręcznie mogły uformować
słodkie rarytasy. Jako, że wizyta
w miejscu tak obfitym w słodkości nie może się też odbyć bez ich
degustacji, i ten punkt programu
wycieczki, ku uciesze dzieci, został
zrealizowany. Program wyprawy
do Żarek bardzo spodobał się jej
uczestnikom.

W drugim tygodniu ferii zimowych, w poniedziałek 20 stycznia
2020r. młodzi mieszkańcy Gminy
Mierzęcice udali się na wycieczkę
do Bielska-Białej, podczas której
odwiedzili Studio Filmów Rysunkowych oraz Teatr Banialuka. W
pierwszym z odwiedzonych miejsc
dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o
proces produkcji filmów animowanych, zaś Teatr Banialuka odsłonił
przed nimi kulisy powstawania
przedstawień teatralnych.

Na dobry początek- w poniedziałek, 13 stycznia 2020 r. zorganizowane zostały warsztaty rękodzieła.
Od godziny 10.00 do 11.30 pod
czujnym okiem instruktorów dzieci tworzyły zimowe lampiony, zaś
w godzinach od 11.50 do 13.20nauczyły się robić „skarpetkowe”
bałwanki.
Dwa dni później- w środę, 15 stycznia 2020 r. młodzi mieszkańcy naszej gminy wybrali się na wycieczkę do Żarek. Jej uczestnicy odwie- Z kolei w piątek, 17 stycznia 2020r.
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Okazało się, że wytworzenie jednego, 10-minutowego odcinka kultowej bajki pt. „Bolek i Lolek” trwało
aż pół roku! Dzieci były także zafascynowane tym, że bajkowe rysunki powstawały z palety barw, która
liczyła aż 600 kolorów! Ponadto
dowiedziały się, że farby te są tak
trwałe, że pomimo tego, iż liczą
już pół wieku, wciąż są użyteczne!
Wiele pozytywnych wrażeń dostarczyła także dzieciom wizyta w
Teatrze Banialuka. To właśnie w
tym miejscu wycieczkowicze poznali różne rodzaje lalek i nieznane
im dotąd zakamarki teatralnej sceny. Na zakończenie zwiedziły rynek stolicy Podbeskidzia. Niestety
i w tym miejscu, pomimo bliskiego
sąsiedztwa gór, dzieci nie znalazły
śniegu…Uczestnicy wycieczki wrócili do domów w doskonałych humorach i pełni pozytywnych wrażeń, którymi chętnie dzielili się z
najbliższymi już w kilka minut po
opuszczeniu autokaru.

poświęconymi tematyce powyższych niebezpieczeństw czyhających zwłaszcza na dzieci i młodzież.
Ich treść wskazywała, jakie zachowania dzieci i młodzieży powinny wzbudzać niepokój rodziców i
opiekunów oraz, w jakim miejscu
szukać specjalistycznej pomocy i
wsparcia, gdy dotknie nas opisany
problem.

Kolejnym punktem programu było
21 stycznia 2020r. w budynku spotkanie z pracownikami Cenmierzęcickiego GOK zorganizowa- trum Powiadamiania Ratunkowene zostało spotkanie edukacyjne go 112. Ich wizyta w mierzęcickim
z pracownikami Centrum Powia- GOK zaowocowała wzbogaceniem
damiania Ratunkowego 112 oraz wiedzy uczestników na temat raprzedstawicielami Policji.
towania ludzkiego życia, bowiem
eksperci prezentowali, w jaki spoJeszcze przed wizytą szacownych sób zachować się w czasie zadłagości, którzy opowiadali o swojej wienia, braku oddechu czy też wypracy, pracownicy GOK zorganizo- padku drogowego.
wali konkurs plastyczny, związany
z szeroko pojętym bezpieczeń- Na zakończenie tego niezwykle
stwem.
cennego spotkania edukacyjnego
wszyscy jego uczestnicy otrzymali
Spotkanie rozpoczęło się od wi- gadżety z Centrum Powiadamiania
zyty funkcjonariuszy Komendy Ratunkowego 112, kolorowanki
Powiatowej Policji w Będzinie, od policjantów oraz nagrody od
którzy bardzo ciekawie opowia- Gminnego Ośrodka Kultury w Miedali o swojej pracy. Dzieci mogły rzęcicach za udział w konkursie
nauczyć się także, jak zdejmować plastycznym dotyczącym tematyki
odciski palców. Mundurowi pre- bezpieczeństwa.
zentowali uczestnikom spotkania
sprzęt, który jest niezbędny w ich
codziennej służbie m.in. kajdanki
czy gaz obezwładniający. Najmłodszych odwiedziła także maskotka będzińskiej policji- smoczyca
Klara, która cieszy się ogromną
popularnością wśród milusińskich. W trakcie trwania spotkania
przekazane zostały także informacje na temat przeciwdziałania
narkomanii, alkoholizmowi oraz
stwarzającym ogromne zagrożenie dopalaczom. Każdy z rodziców
mógł zapoznać się z przygotowanymi broszurami informacyjnymi,
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Mamy nadzieję, że uczestnicy spotkania nigdy nie będą uczestnikami wydarzeń, podczas których
będą mogli wykorzystać w praktyce wiedzę, którą pozyskali podczas
spotkania. Pamiętajmy jednak,
że posiadanie takiej wiedzy może
uratować ludzkie życie, które jest
wartością nadrzędną!
Dziękujemy wszystkim dzieciom,
które zechciały podczas tegorocznych ferii spędzić ten czas aktywnie, korzystając z oferty mierzęcickiego GOK.
Ogromne podziękowania składamy także na ręce osób, które zaangażowały się w przygotowanie akcji „Ferie z GOK”, organizację spotkania z pracownikami Centrum
Powiadamiania Ratunkowego 112,
funkcjonariuszom KPP w Będzinie,
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, a także pracownikom Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej.
Zachęcamy do udziału w wydarzeniach, które organizowane są
przez Gminny Ośrodek Kultury w
Mierzęcicach.

NAGRODZONO ZWYCIĘZCÓW KONKURSÓW!
17 grudnia 2019r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Mierzęcicach
odbyło się uroczyste wręczenie
nagród laureatom konkursu plastycznego i fotograficznego, organizowanych w ostatnim czasie
przez mierzęcicki GOK. Nagrody
ufundowane zostały przez Urząd
Gminy Mierzęcice oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Mierzęcicach.
W imieniu wójta Gminy Mierzęcice, nagrody wręczyła Pani Iwona
Kłys- zastępca wójta.
Oba konkursy oceniało jury w składzie: Grzegorz Podlejski- wójt Gminy Mierzęcice, Iwona Kłys- zastępca wójta Gminy Mierzęcice, Józef
Kotuła-instruktor plastyki, Anna
Kuśpiel- instruktor plastyki.
Adresatami I Gminnego Konkursu
Fotograficznego pt. „Gmina Mierzęcice w obiektywie” pod patronatem wójta Gminy Mierzęcice
Grzegorza Podlejskiego były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z
terenu Gminy Mierzęcice.

Szewczak. II miejsce zajęła Jolanta Karcz, III miejsce-Magdalena
Liszka. W tym przypadku wyróżnieniem uhonorowano Patrycję
Ozgę.

pracę. Na konkurs wpłynęło aż 119
prac.

W kategorii przedszkolaków zwyciężyła Emilia Czapla, II miejsce
zajęła Maria Tokorz, zaś III- Łucja
Celem drugiego z organizowanych Szczepanik. W tej kategorii wieW tym przypadku, prace były przez mierzęcicki GOK konkursów- kowej przyznano także dwa wyoceniane w czterech kategoriach plastycznego pt. „Śmieci segreguję różnienia. Pierwsze spośród nich
wiekowych:
i ziemię ratuję”, była popularyza- otrzymała Laura Kurzyńska, dru• I kategoria wiekowa – uczniowie cja idei racjonalnej gospodarki od- gie- Milena Gut.
klas I – IV,
padami oraz tematyki związanej z
• II kategoria wiekowa – uczniowie ochroną środowiska naturalnego. W kategorii klas I-III zwyciężyła
klas V – VIII,
Konkurs trwał od 4 listopada 2019r. Wiktoria Rubik, II miejsce zaję• III kategoria wiekowa – ucznio- do 2 grudnia 2019r. W tym przy- ła Marika Sędzik, III miejsce- Fiwie szkół średnich,
padku konkurs adresowany był do lip Latos. Wyróżnienie otrzymał
• IV kategoria wiekowa – osoby dzieci z placówek przedszkolnych Adam Bochacki.
dorosłe.
oraz szkół podstawowych z terenu
powiatu będzińskiego.
W kategorii klas IV- VI zwycięstwo
Konkurs trwał od 17 października
odniosła Magdalena Czarnota, II
2019r. do 21 listopada 2019r. Na Uczestnicy podzieleni zostali na miejsce zajęła Zuzanna Bajer, zaś
konkurs wpłynęło 81 prac.
cztery kategorie wiekowe:
III- Joanna Surowiec. W tej kate• I kategoria- dzieci w wieku przed- gorii także przyznano dwa wyróżOstatecznie, w kategorii klas I-IV szkolnym,
nienia. Otrzymali je: Konrad Auzwyciężyła Karolina Bednarczyk, II • II kategoria- uczniowie klas I-III gustyniak i Emilia Babiuch.
miejsce zajęła Alicja Goździewska, szkół podstawowych,
III- Maria Strama, zaś wyróżnienie • III kategoria- uczniowie klas IV-VI W kategorii klas VII-VIII zwyciężył
przyznano Janowi Urbańskiemu. szkół podstawowych,
Teodor Babiuch. II miejsce zajęła
W kategorii klas V-VIII zwyciężył • IV kategoria- uczniowie klas VII- Julia Gręda, a III- Zuzia Góral.
Krzysztof Gryta, II miejsce zaję- VIII szkół podstawowych.
ła Joanna Karcz, III miejsce jury
Dziękujemy wszystkim uczestniprzyznało Justynie Goździewskiej, Warunkiem uczestnictwa w kon- kom obu konkursów za udział i
z kolei wyróżnieniem uhonorowa- kursie było samodzielne wyko- gratulujemy ich laureatom.
ni zostali Liliana Bednarczyk oraz nanie pracy w dowolnej technice
Teodor Babiuch.
plastycznej (rysunek, farba, kolaż, Zachęcamy do udziału w kolejwyklejanka, etc.). Każdy spośród nych inicjatywach organizowanych
W kategorii dorosłych I miej- uczestników konkursu plastyczne- przez Gminny Ośrodek Kultury w
sce przypadło w udziale Marcie go mógł przedstawić tylko jedną Mierzęcicach.
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FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK 2019
Dnia 11 grudnia 2019r. odbył się
Festiwal Kolęd i Pastorałek, którego organizatorem była Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach.

Szkołę Podstawową nr 1 w Mierzęcicach reprezentowały uczennice
Natalia Lebiocka, która zdobyła III
miejsce w kategorii klas VII-VIII, a
także Magdalena Góralczyk, Wiktoria Nowak i Amelia Walencik.
Celem konkursu było podtrzymy- Julia Gajewska w konkursie reprewanie tradycji śpiewania kolęd zentowała Gminny Ośrodek Kultui pastorałek oraz umożliwienie ry w Mierzęcicach.
dzieciom prezentowania swoich
umiejętności i zdolności wokal- Uczennice ujęły swoim śpiewem
nych. Konkurs przebiegał w miłym, jury i obecnych na sali słuchaczy.
świątecznym nastroju.
Serdecznie im gratulujemy.

WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 2019
Dnia 13 grudnia 2019 r. odbył się
XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 2019 organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im.
Jana Pawła II w Siewierzu.
Festiwal odbył się pod patronatem
Dyrektora Delegatury w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowicach, Starosty Powiatu Będzińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz, British School – Szkoły
Języków Obcych w Dąbrowie Górniczej.
Celem konkursu było zainteresowanie kulturą europejską, popularyzacja tekstów literatury obcej
oraz doskonalenie umiejętności
wokalnych, scenicznych i wrażliwości estetycznej, zachęcanie do
prezentacji swoich umiejętności
wokalnych przed publicznością,
integracja młodzieży.

Szkołę Podstawową nr 1 w Mierzęcicach reprezentowały uczennice
Kasandra Miszewska i Wiktoria Nowak. I miejsce zdobyła Kasandra Miszewska, która zwróciła uwagę jury
i obecnych na sali słuchaczy swoim
nietuzinkowym wokalem, w szczególności barwą głosu. Również
Wiktoria Nowak zachwycała swoim delikatnym głosem. Wykazała

FERIE Z TENISEM STOŁOWYM
Podczas tegorocznych ferii zimowych UKS Ikar Mierzęcice przeprowadził cykl treningów i zorganizował Grand Prix Ferii dla grupy
młodzieżowej. Zwycięzcy sportowej rywalizacji otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Już 6 lutego UKS Ikar Mierzęcice
rozpoczyna II rundę rozgrywek ligowych. Swoje pierwsze mecze
obie drużyny Klubu rozegrają na
wyjeździe. III-ligowy zespół pojedzie do Konopisk, zawodnicy IV
ligi zgrają natomiast w Siemianowicach Śląskich. Pełny terminarz
II rundy znajdą Państwo na www.
facebook.com/uksikarmierzecice.
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się talentem wokalnym, zdobywając w konkursie Wyróżnienie.
Z kolei Julia Kłys, która w konkursie
reprezentowała Gminny Ośrodek
Kultury w Mierzęcicach, szczególnie ujęła swoim śpiewem jury i
obecnych na sali słuchaczy zdobywając II miejsce. Serdecznie im
gratulujemy.
Barbara Gurowiec

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Zapraszamy wszystkich, którzy lu- ności 62 a. Będziemy rozmawiać
bią czytać i chcą podyskutować o o książce M. Szczygła pt. „Gotliteraturze i o przeczytanych książ- tland”
kach.
Więcej informacji:
Najbliższe spotkanie zaplanowa- p. Dominika Latos tel.
W Gminnej Bibliotece Publicznej no na 27.02.2020r. o godz. 16:00 (32) 288 70 35
w Mierzęcicach powstał Dysku- w centrali Gminnej Biblioteki PuDyr. GBP
syjny Klub Książki.
blicznej w Mierzęcicach ul. WolGrażyna Czapla

USŁUGA „KSIĄŻKA NA TELEFON”
Informujemy, iż Gminna Biblio- w podeszłym wieku mającym proteka Publiczna w Mierzęcicach blemy z poruszaniem się. Biblioteprowadzi usługę biblioteczną pod karze dostarczają książki, zapisują
nazwą „Książka na telefon”.
do biblioteki, pomagają wybrać
zainteresowanym osobom książki
Usługa ta polega na nieodpłatnym oraz audiobooki.
dostarczaniu książek i audiobooków do domu osobom niepełno- Zgłoszenia może dokonać osoba
sprawnym, chorym oraz osobom zainteresowana lub ktoś przez nią

upoważniony.
Więcej informacji można uzyskać osobiście w Centrali Biblioteki w Mierzęcicach ul. Wolności
62 a lub pod nr tel. 322887035;
664965171
Serdecznie zapraszamy.

ZMIANA GODZIN OTWARCIA FILII BIBLIOTECZNYCH

Informujemy, iż od stycznia 2020 r.
uległy zmianie godziny otwarcia dwóch filii bibliotecznych
Gminnej Biblioteki Publicznej.
Filia Nr 1 w Przeczycach jest czynna:
• poniedziałek, środa, piątek w godz. 15.00 - 19.00
• wtorek, czwartek w godz. 11.00 - 14.00
Filia Nr 2 w Nowej Wsi jest czynna:
• poniedziałek w godz. 14.00 - 17.00
• wtorek w godz. 11.00 - 14.00
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OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIE
ZATRUDNIMY
W Centrum Opieki
Długoterminowej „JOANNA”
w Mierzęcicach (ul. Osiedle 76)
pielęgniarki na dodatkowe
dyżury w formie
umowy - zlecenia
lub umowy o pracę
szczegółowe informacje pod
numerem telefonu:
605 995 250
lub 698 818 837
Zapraszamy do współpracy
www.facebook.com/gokmierzecice
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