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Sesja absolutoryjna
27 czerwca 2011 r. odbyła się X sesja Rady Gminy Lutomiersk, podczas 

której radni  udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu Gminy 
Lutomiersk za 2010 rok. Należy zaznaczyć, że jest to jedna z ważniejszych 
sesji w roku.  Obrady rozpoczęły się jednak od  podjęcia uchwały, która doty-
czyła wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lutomiersk do Fundacji Roz-
woju Gmin „PRYM”. W sesji udział wzięła Pani Jolanta Pęgowska – Prezes 
Fundacji, która przedstawiła zakres jej działalności. Poinformowała, że Lokalna 
Grupa Działania powstała pięć lat temu, a w jej skład wchodzą obecnie gminy: 
Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz i Aleksandrów Łódzki. Te-
mat związany z działalnością fundacji ożywił dyskusję wśród uczestników sesji. 
Na liczne pytania odpowiedzi udzieliła Pani Prezes. Radni gminni jednogłośnie 
wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Lutomiersk do w/w Lokalnej Grupy Dzia-
łania. Kolejny punkt obrad dotyczył udzielenia Wójtowi absolutorium. W imieniu 
Wójta  szczegółowe  sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk 
za rok 2010, omówiła Pani Ewa Duszyńska – Skarbnik Gminy. Sprawozdanie 
z realizacji budżetu było również przedmiotem obrad wszystkich stałych Komi-
sji Rady.

Pani Skarbnik zaznaczyła, iż zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi 
z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Wójt Gminy przed-
kłada Radzie Gminy do rozpatrzenia sprawozdanie finansowe za rok 2010, na 
które składa się:  bilans z wykonania budżetu gminy,  łączny bilans obejmujący 
dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łączny 
rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków 
i strat samorządowych jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian w 
funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samo-
rządowych jednostek budżetowych. Wójt Gminy przedkłada radnym oprócz 
sprawozdania z realizacji budżetu także sprawozdanie roczne z wykonania pla-
nu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lutomiersku za rok 2010. Po rozpatrzeniu sprawozdania wójta gminy z re-
alizacji budżetu gminy za rok 2010 wiceprzewodnicząca Rady Gminy –  Pani 
Leokadia Bujnowicz odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Następnie Pani Skarbnik omówiła informację o stanie mienia 
gminy. Przewodniczący stałych komisji przedstawili opinie nt. sprawozdania 
Wójta Gminy z realizacji budżetu za rok 2010 łącznie z wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z wykonania 
budżetu za rok 2010.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Składu Orzekającego Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania radni większością głosów udzielili Wójtowi Gminy ab-
solutorium z wykonania budżetu za rok 2010. Pan Wójt wyraził podziękowa-
nie za udzielone absolutorium.  Podkreślił, że  jest to wynik dobrej współpracy 
z Radą Gminy, Skarbnikiem, Sekretarzem, pracownikami Urzędu, sołtysami 
oraz z mieszkańcami Gminy Lutomiersk.

W kolejnej uchwale radni wprowadzili zmianę w budżecie gminy na 2011 rok, 
a w następnej ustalili zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2011 roku, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji 
kultury za I półrocze. W uchwale Nr LVII/400/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych: od nierucho-

mości i od środków transportowych poprzez skreślenie w § 1 pkt. 2, czyli „li-
kwidację” zwolnienia  podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych 
wykorzystywanych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub dzia-
łalności rolniczej polegającej na produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym również 
produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyj-
nego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadow-
nictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów 
użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów 
i hodowlę ryb. Zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

W kolejnych pięciu uchwałach radni wprowadzili zmiany w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach 
geodezyjnych: Babice, Babiczki, Dziektarzew, Mikołajewic i Wygoda Mikoła-
jewska, Prusinowice i Zalew, Kazimierz, Wrząca w Gminie Lutomiersk.

Obszary objęte zmianą planu miejscowego graniczą z terenami wskazany-
mi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Lutomiersk jako tereny lasów i zadrzewień, dla których w tekście Stu-
dium zawarty jest zakaz lokalizacji budownictwa i ogrodzeń bliżej niż 30 – od 
granicy lasu. W związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zaistniała możliwość zmiany zapisów dotyczących odległości 
lokalizacji nowej zabudowy i ogrodzeń od granicy lasu z minimum na odle-
głość zgodną z przepisami odrębnymi – 12 m. Zmiana poparta jest potrzebami 
mieszkańców, wyrażanymi w licznych wnioskach i uwagach. Zgodnie z obo-
wiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakres 
zmiany planu miejscowego nie wymaga dokonania zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk. W 
następnym punkcie porządku obrad radni nie uwzględnili wezwania do usunię-
cia naruszenia prawa. Podczas sesji powołano również zespół ds. zaopinio-
wania kandydatów na ławników, którego zadaniem jest przedstawienie Radzie 
Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych do Sądów 
Powszechnych. 

W tym roku upływa kadencja ławników sądowych wybranych w 2007 roku, 
w związku z tym należy dokonać wyboru ławników na kadencje 2012-2015 do 
orzekania w Sądach Rejonowych w Zduńskiej Woli w sprawach z zakresu pra-
wa pracy - 1 osobę i  w Łasku w pozostałych sprawach – 2 osoby. Zgłoszenia 
kandydatów przyjmowane były do 30 czerwca,  wybór musi nastąpić do końca 
października. W kolejnym punkcie obrad w wyniku pytań i wątpliwości zarówno 
radnych jak i mieszkańców gminy projekt uchwały w sprawie ograniczenia dzia-
łalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łasku Zespołu ratownictwa medycznego podstawowego P i Ze-
społu ratownictwa medycznego specjalistycznego S został przekazany Komisji 
Spraw Lokalnych w celu zbadania.   W dalszej części sesji wyrażono zgodę 
na użyczenie Gminie Lutomiersk przez Rzymsko-Katolicką Parafię Matki Bożej 
Szkaplerznej w Lutomiersku - plac przy kościele o pow. 1.500 m2  z przezna-
czeniem na parking dla samochodów. Dokonano również darowizny na rzecz 
OSP Trupianka-Orzechów, nieruchomości na której usytuowany jest budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej Trupianka-Orzechów.

W przedostatnim punkcie obrad sesji radni uchwalili program współpracy 
Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie” działającymi na jej terenie, na rok 2011.

Relacja z XI Sesji Rady Gminy Lutomiersk
30 sierpnia 2011 roku odbyła się XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Luto-

miersk, którą poprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Pani Leoka-
dia Bujnowicz. W pierwszej kolejności radni wprowadzili zmianę w budżecie 
Gminy Lutomiersk. W następnym punkcie zatwierdzili zmiany w „Planie od-
nowy miejscowości Lutomiersk”, w którym zaplanowali wymianę wszystkich 
elementów ulicznych - krawężników i płyt chodnikowych na kostkę betonową 
na ulicach: Dąbrowskiego na powierzchni około 1039 m2 , Kopernika na po-
wierzchni około 634 m2 , Plac Jana Pawła II na powierzchni około 127 m2, Zie-
lona i Plac Jana Pawła II na powierzchni około 444 m2 , Głowackiego + łącznik 
na powierzchni około 204 m2 , Moniuszki na powierzchni około 133 m2 . Pro-
jektowane chodniki będą miały szerokość zmienną to jest od 1 m do 2,5 m. I 
etap prac to II–IV kwartał 2012 r., II etap: II-IV kwartał 2013 r. Koszt całkowity 
zadania – 500.000 zł z czego 300.000 zł to środki pochodzące z PROW na 

lata 2007-2013, natomiast 200.000 zł zostanie pokryte z budżetu gminy. W 
następnym punkcie porządku obrad radni przeznaczyli do sprzedaży w drodze 
przetargu nieruchomości gruntowe położone w obrębie Kolonia Bechcice, gm. 
Lutomiersk, stanowiące własność Gminy Lutomiersk, oznaczone działkami nr: 
373 o pow. 842 m2 , 371 o pow. 649 m2 , 367 o pow. 748 m2 , 357 o pow. 823 
m2 , 363 o pow. 837 m2. 

Na zakończenie XI Sesji Rady Gminy wyrażono zgodę na oddanie w dzier-
żawę nieruchomości zabudowanej położnej w Lutomiersku – jest to budynek 
starego Ośrodka Zdrowia w Lutomiersku przy ul. Dąbrowskiego, z wyłącze-
niem budynku usytuowanego przy ul. Kątnej. Wszystkie podjęte na X i XI sesji 
uchwały udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) pro-
wadzonym przez Urząd Gminy Lutomiersk pod adresem: www.bip.lutomiersk.
akcessnet.pl.
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LIKWIDACJA ZWOLNIENIA PODATKOWEGO
Dnia 27 czerwca br. Rada Gminy Lutomiersk podjęła uchwałę w sprawie 

zmiany uchwały NR LVII/400/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 listopa-
da 2010 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych: od nieruchomości 
i od środków transportowych. Zmiana polega na wykreśleniu punktu, który 
zwalniał z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne wykorzystywane 
w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działalności rolniczej. 
Obowiązek podatkowy dla osób, które dotychczas były zwolnione z płace-
nia podatku od budynku mieszkalnego powstanie z dniem 01.01.2012 r..

W związku licznymi zapytaniami dotyczącymi nowego obowiązku podat-
kowego dla rolników przedstawiamy wyjaśnienie w tej sprawie. Zwolnienie 
z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wykorzystywanych 
w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działalności rolniczej 
obowiązujące w naszej gminie od wielu lat, wobec zaszłych na polskiej 
wsi w ostatnim dwudziestoleciu zmian społecznych stało się rozwiązaniem 
anachronicznym, nie odpowiadającym duchowi czasów. W założeniu zwol-
nienie miało trafiać do rolników utrzymujących się wyłącznie z pracy we 
własnym gospodarstwie rolnym.

Wobec zmieniającej się sytuacji na wsi i coraz większej ilości osób 
pracujących poza rolnictwem obowiązujące zwolnienie stało się niespra-
wiedliwe z punktu widzenia społecznego. Korzystali z niego podatnicy nie 
prowadzący działalności rolniczej posiadający gospodarstwa, bez maszyn, 
inwentarza często w dzierżawie, pracujący poza rolnictwem. Często kilku-
setmetrowe posiadłości osób, które tylko statystycznie były rolnikami ko-
rzystały z tego zwolnienia podatkowego. W trosce o dochody budżetowe 
i dalszy rozwój gminy mając na względzie interes wszystkich mieszkań-
ców Gminy Lutomiersk władze gminy zadecydowały o likwidacji w/w zwol-
nienia podatkowego.

Chcąc jednocześnie wesprzeć rolników faktycznie prowadzących gospo-
darstwa rolne pomyślano o innym rozwiązaniu. Rada gminy może, w dro-
dze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obli-
czenia podatku rolnego na obszarze gminy. Obniżka taka trafi do rolników, 
którzy faktycznie utrzymują się z pracy w gospodarstwie. W przyszłym roku 
podatkowym rolnicy w naszej gminie skorzystają z takiej formy pomocy.

D R O G O W N I C T W O
1.)  Zakończono dostawę kruszywa drogowego  w ilości  1.350 ton na  naprawy 

dróg  gruntowych za kwotę 78.043,50 zł (II etap) 
2.)  Zakończono modernizację drogi gruntowej o dł. 1,2 km w miejscowości 

Babice o wartości  294.683,40 zł ( roboty budowlane) na którą gmina otrzy-
mała z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację w wys. 108 tys. zł.

3.)  Dokonano doposażenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Głowackiego w Lu-
tomiersku w urządzenia zabawowe za kwotę 9.858,45 zł.

4.)   Wykonano odcinek nakładki bitumicznej drogi w Orzechowie na długości 
około 90 mb  za kwotę 26.740,82 zł.

5.)  Wykonano remont cząstkowy nawierzchni ulicy Kwiatowej w Lutomiersku 
wraz z utwardzeniem  poboczy kruszywem za kwotę  6.150,- zł.

6.)  W ciągach dróg gminnych odnowiono poręcze na mostkach betonowych.
7.)  Sprzętem gminnym odmulono rowy na odcinku ulicy Szkolnej i Wrzosowej 

we Wrzącej  oraz w Mianowie.
8.)  Na przejazdach drogowych w Jerwonicach i Babicach( Babice –Stanisła-

wów Stary) wymieniono uszkodzone rury betonowe na rury  kanalizacyjne 
Incor PP; naprawy przepustów dokonano w miejscowości  Madaje Nowe 
i na rowie przy targowicy w Lutomiersku; utwardzono wymyte pobocze 
przy drodze Kazimierz - Stanisławów Stary. Prace wykonali materiałem 
i sprzętem gminnym pracownicy gminni.

9.)  Znakami zakazu o treści 10 ton + tabliczki Nie dotyczy docelowych wjaz-
dów gospodarczych oznakowano drogi: Mikołajewice – Zalew – Prusino-
wiczki; Zalew – Legendzin.

10.)  Na wniosek mieszkańców na ul. Głowackiego w Lutomiersku przy placu 
zabaw zamontowano próg zwalniający wraz z oznakowaniem pionowym za 
kwotę 2.177,- zł.

11.)  W dniu  5.09.2011r. w Lutomiersku, pomiędzy Rzymsko – Katolicką  Para-
fią Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku  a Gminą Lutomiersk została 
zawarta umowa użyczenia  części nieruchomości ( przy Kościele Parafial-
nym w Lutomiersku) o nr ewid. 565/1 położonej we wsi Lutomiersk o po-
wierzchni  1.500 m2 z przeznaczeniem na parking dla samochodów.

12)  Trwają prace odtworzeniowe rowu znajdującego się przy drodze gminnej 
w Mianowie.

13)  Dobiega  końca przebudowa drogi powiatowej ul. Kilińskiego w Kazimie-
rzu. Inwestycja realizowana jest przez powiat pabianicki w ramach „Na-
rodowego programu przebudowy dróg lokalnych” przy udziale środków 
finansowych gminy Lutomiersk

Prace remontowe w budynkach strażackich
•  OSP Albertów – zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku re-

mizy. Koszt materiałów  i robocizny  stanowi kwotę 25.240 złotych,
•  OSP Puczniew – wymiana  podłogi w sali głównej. Koszt materiałów sta-

nowi kwotę 6.000 złotych. Prace przy wymianie druhowie wykonali we wła-
snym zakresie,

•  OSP Malanów  - remont pokrycia dachowego i położenie papy termozgrze-
walnej. Całkowity koszt zadania materiałów i robocizny - 15.000 złotych,

•  OSP Prusinowice – remont dachu. Koszt materiałów  wynosi 12.000. Pra-
ce remontowe druhowie wykonują we własnym zakresie,

•  OSP Czołczyn – ocieplenie i elewacja zewnętrzna budynku. Materiały za-
kupiono za kwotę 13.000. Robocizna wykonana przez druhów jednostki.

•  OSP Mianów – wymiana pokrycia dachowego i elewacja zewnętrzna bu-
dynku. Koszt materiałów i robocizny 18.000 złotych.

Jak wypełnić formularz 
na podatek od nieruchomości?
Wszyscy podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z podatku od nieru-

chomości od budynku mieszkalnego wykorzystywanego w związku z pro-
wadzeniem gospodarstwa rolnego lub działalności rolniczej zobowiązani 
są do złożenia informacji na podatek od nieruchomości. Doręczony druk 
IN-1 prosimy o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy Lutomiersk, pokój 
nr 14, w możliwie najkrótszym terminie.

Podstawą opodatkowania budynku podatkiem od nieruchomości jest 
jego powierzchnia użytkowa zdefiniowana zgodnie z ustawą o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. D.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Powierzchnia użytkowa budynku to powierzchnia mierzona po we-
wnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem klatek 
schodowych oraz szybów dźwigowych przy uwzględnieniu kondygnacji ga-
raży podziemnych, piwnic, suteren i poddaszy użytkowych. Powierzchnię 
pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle 
od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, 
a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. 
Oznacza to, że w domu z poddaszem użytkowym i spadzistym dachem nie 
cała powierzchnia mierzona po podłodze będzie opodatkowana.

W doktrynie prawa przyjmuje się, że za budynek mieszkalny uznaje 
się całość pomieszczeń mieszczących się w bryle budynku, związanych 
z szeroko pojętą funkcją zamieszkiwania. W skład budynku mieszkalne-
go wchodzą w tej sytuacji nie tylko pomieszczenia mieszkalne, lecz także 
pralnia, kotłownia czy garaż. Ich powierzchnię użytkową należy wykazać 
w informacji podatkowej.
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72 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września obchodzona była 72  rocznica wybuchu II wojny światowej. Uro-
czystości w Gminie Lutomiersk rozpoczęły się od złożenia wiązanki kwiatów pod 
tablicą pamiątkową umieszczoną na   kościele parafialnym pod wezwaniem Mat-
ki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku. O godz. 8.00 odprawiona została uro-
czysta  Msza Święta, a po niej władze samorządowe udały się do miejsc pamięci 
na terenie Gminy Lutomiersk. Na cmentarzach w Kazimierzu i Lutomiersku oraz 
pod Dębami Katyńskimi złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 

Gmina Lutomiersk w Lokalnej Grupie Działania
Rada Gminy Lutomiersk podjęła w dniu 27.06.2011r. uchwałę w sprawie wy-

rażenia zgody na przystąpienie Gminy Lutomiersk do Lokalnej Grupy Działania 
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”. Rada Fundacji w dniu 05.07.2011r. podjęła 
uchwałę o nadaniu Gminie Lutomiersk statusu partnera. Do Fundacji „PRYM” 
należą gminy: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Łęczyca, Parzęczew, 
Wartkowice, Zgierz. Wstąpienie do Fundacji umożliwia Gminie Lutomiersk skła-
danie wniosków w PROW na lata 2007 – 2013 w ramach osi 4 Leadera więc na: 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie kierunku działalności 
nierolniczej, Odnowę i rozwój Wsi oraz Małe Projekty”. Partnerami w Fundacji 
z terenu  gminy są Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku, Gminny Ośrodek 
Oświaty w Lutomiersku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku, 
Klub Sportowy Mianów, Ochotnicza Straż Pożarna w Lutomiersku, Stowarzysze-
nie Społeczno Kulturalne Mieszkańców Wsi Dziektarzew.

PROW na lata 2007-2013
Gmina Lutomiersk złożyła w dniu 05.06.2011r. wniosek w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania: „Prze-
budowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników”. W ramach 
realizacji zadania planowana jest wymiana wszystkich elementów ulicznych  - 
krawężników i płyt chodnikowych na kostkę betonową na ulicach: Dąbrowskiego 
na powierzchni około 1039 m2, Kopernika na powierzchni około 634 m2, Plac 
Jana Pawła II na powierzchni około 127 m2,  Zielona i Plac Jana Pawła II  na 
powierzchni około 444 m2, Głowackiego + łącznik  na powierzchni około 204 
m2,  Moniuszki na powierzchni około 133 m2.

Projektowane chodniki będą miały szerokość zmienną to jest od 1 m do 2,5 
m. Zadanie będzie  realizowane w dwóch etapach:

 I etap - II - IV kwartał 2012r.  - ul. Dąbrowskiego i  Moniuszki.
II etap -  II - IV kwartał 2013r – ul. Plac Jana Pawła II, Kopernika, Głowackiego 

+ Łącznik, Zielona.
Koszt realizacji zadania 461 676,02 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 

ze środków UE 286 910 zł. 

Od nowego roku Tramwaj 43 po nowemu !!!
Po wypowiedzeniu  (z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wy-

powiedzenia) w dn. 27.06.2011r. przez Miasto Łódź Porozumienia Komu-
nalnego w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej, zawartego 
1 kwietnia 1994 r. z Miastem Konstantynów Łódzki i Gminą Lutomiersk, 
na usługi przewozu osób i bagażu komunikacją tramwajową na międzyg-
minnych liniach oznaczonych numerami: 43 i 43 bis dalsze losy tramwaju 
łączącego Łódź z Konstantynowem Łódzkim i Lutomierskiem stanęły pod 
znakiem zapytania. 

W Naszej Gminie zaczęto rozpowszechniać nieprawdziwe informacje 
likwidacji tramwaju podmiejskiego linii 43 od nowego roku. Komunikacja 
pomiędzy Łodzią, Konstantynowem Łódzkim i Lutomierskiem będzie za-
chowana w roku 2012 i w przyszłości. 

Od 01.01.2012 tramwaj linii 43 i 43 bis będzie funkcjonował na podstawie 
nowego Porozumienia Międzygminnego, które zostanie podpisane przez 
włodarzy zainteresowanych samorządów po wypracowaniu przez powoła-
ny zespół roboczy satysfakcjonującej strony porozumienia treści.

Należy podkreślić, że za utrzymaniem linii tramwajowej 43 i podpisaniem 
stosownego Porozumienia Komunalnego w tej sprawie są zarówno Prezy-
dent Łodzi, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego i Wójt Gminy Lutomiersk. 
Nie ma zatem niebezpieczeństwa likwidacji linii 43.

Dożynki powiatowo-gminne w Lutomiersku
W niedzielę, 28 sierpnia odbyły się dożynki powiatowo – gminne. Święto plonów 

rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Lutomiersku. Po niej dożynkowy 
korowód, przeszedł na stadion K.S. Sokół w Lutomiersku, gdzie odbyła się oficjalna 
i artystyczna część uroczystości.  Na stadionie sportowym Orkiestra Dęta Gminnego 
Ośrodka Kultury odegrała  hymn państwowy, a po nim Wójt Gminy Lutomiersk przy-
witał zaproszonych gości.

Udział w uroczystościach dożynkowych wzięli m.in.: Posłowie RP Andrzej Biernat, 
Stanisław Olas, Agnieszka Hanajczyk, Senator Andrzej Owczarek, Marszałek Woje-
wództwa Łódzkiego Witold Stępień, Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, Zarząd 
Powiatu Pabianickiego, Cezary Gabryjączyk Starosta Powiatu Łaskiego, Zbigniew 
Dychto Prezydent Miasta Pabianic, Terman  Istva’n  Burmistrz Gminy Romhany z Re-
publiki Węgierskiej, Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski, Krzysztof  Pipiński Zastęp-
ca Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, Grażyna Maślanka - Olczyk  Wójt Gminy 
Dłutów, Roman Figiel  Zastępca Wójta Gminy Pabianice, Robert Jarzębak Wójt Gmi-
ny Dobroń, Jacek Lipiński Burmistrz  Aleksandrowa Łódzkiego, Bożena Płonek Wójt 
Gminy Wodzierady, Florian Wlaźlak Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego, Ta-
deusz Rychlik Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk, Tomasz Zbrojewski Prezes 
WSA w Łodzi, Księża z Gminy Lutomiersk, Marek Wojtczak Zastępca Komendanta 
Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, Robert Krawczyk  Komendant Komisaria-
tu Policji w Konstantynowie Łódzkim, Dariusz Jach  Zastępcę Komendanta PSP w Pa-
bianicach, Mieczysław Serwa  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP, 
Kazimierz Manios Wiceprezes Zarządu Oddz. Powiatowego Zw. OSP RP, Zbigniew 
Stasiak  Z-ce Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, Przedstawiciele Rady Powiatowej 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Piotr Gorzela Kierownik Biura Powiatowego 
ARiMR w Pabianicach, Jolanta Pęgowską  Prezes Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”, 
Krzysztof Rąkowski Przewodniczącego Rejonu Stowarzyszenia Młodych Demokra-
tów, Eugeniusz  Rytwiński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach, 
Agnieszka Frank Kierownik Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli, o/
Lutomiersk, Jan Lisiecki Wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL i Prezes Zarządu 
Gminnego PSL, Dyrektorzy Gimnazjum i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Luto-
miersk, Radni Powiatu Pabianickiego, Radni Gminy Lutomiersk, Grażyna Paczkowska  
Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Lutomiersku. Starostowie 
dożynek Pan Paweł Kozłowski z  Czołczyna i Pani  Barbara Włodarczyk z  Pucz-
niewa wręczyli Wójtowi Gminy Lutomiersk Tadeuszowi Borkowskiemu  i Staroście 
Powiatu  Pabianickiemu Krzysztofowi Haburze bochny chleba upieczone z tegorocz-
nej mąki. Chleby uroczyście wręczono również wszystkim gospodarzom i przedsta-
wicielom jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu pabianickiego.  Koła 
Gospodyń Wiejskich  przekazywały wieńce dożynkowe zaproszonym gościom, przy 
przyśpiewkach Zespołu Ludowego „Szycha”.  Cześć artystyczną zainicjował występ 
Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku. Wszyscy zebrani na sta-
dionie byli zachwyceni polonezem w wykonaniu dzieci z Przedszkola Sióstr Urszula-
nek z Kazimierza. Później  wystąpił Zespół Ludowy  „Szycha” oraz  zespół dziecięcy 
„Bychlewianka” z Gminy Pabianice. Po nich zaprezentował się zespół pieśni i tańca 
„Wiśniowa Góra” z kapelą Wiśniowiacy. Pół godziny później zagrała kapela podwórko-
wa „Konstantynowiacy”, a także wystąpił zespół muzyki tradycyjnej „Dixie Lutek” GOK 
Lutomiersk.  Atrakcją tegorocznych dożynek powiatowo - gminnych w Lutomiersku był 
program kabaretowy, który przedstawili znani i bardzo popularni aktorzy Cezary Żak 
i Artur Barciś – odtwórcy głównych ról w popularnym serialu TVP „Ranczo”. Po ich 
występie rozpoczął się koncert finalistki programu X-Factor Ady Szulc z zespołem Chi-
litoy. Na zakończenie uczestnicy dożynek bawili się przy muzyce zespołu Costa Brava. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się stoły wiejskie przygotowane przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z Mirosławic, Babic, Dziektarzewa, Czołczyna i Stanisławowa 
Starego. Piękna pogoda sprawiła, że impreza była bardzo udana, a licznie przybyli 
mieszkańcy powiatu pabianickiego miło spędzili czas.

OrganizatOrzy dziękują wszystkim 
spOnsOrOm dOżynek pOwiatOwO-gminnych 

za wsparcie i Okazaną pOmOc

Według ustaleń dokonanych przez strony przyszłego porozumienia od 
nowego roku zmieni się przewoźnik obsługujący tę linię. Pasażerów na tra-
sie  Łódź-Konstantynów Łódzki- Lutomiersk będzie przewozić MPK Łódź.
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Trening systemu 
wykrywania i alarmowania

W dniu 1 sierpnia 2011 r. o godz. 17.00 na terenie gminy Lutomiersk odbył 
się trening systemu wykrywania i alarmowania. Trening polegał na wyemito-
waniu modulowanego dźwięku syreny przez okres jednej minuty.

Trening przeprowadzono na podstawie i  zgodnie z zapisami zawartymi 
w Zarządzeniu  Nr 255/2011 Wojewody Łódzkiego Szefa Obrony Cywilnej 
Województwa w dnia 22 lipca 2011 r. 

Celem treningu było sprawdzenie działania systemu wykrywania i alar-
mowania, doskonalenie praktycznych umiejętności jego uruchamiania  oraz 
w celu jego przygotowania do działania w ramach krajowego systemu w sytu-
acji pokoju i stanach nadzwyczajnych. 

Trening został przeprowadzony przez osoby obsługujące punkty alarmo-
wania znajdujące się w strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych. Za  po-
średnictwem gazety samorządowej wszystkim osobom, które wzięły aktywny 
udział w treningu  składamy serdeczne  podziękowania.   

8 JARMARK WOJEWÓDZKI NA PIOTRKOWSKIEJ
Jarmark wojewódzki przyciągnął na ulicę Piotrkowską w Łodzi tysiące mieszkańców województwa łódzkiego. Na 110 stoiskach podzielonych na pięć stref 

tematycznych promowały się  m.in. samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne. Na jarmarku, jak co roku  swoje stoisko w strefie turystyki i rekreacji miała 
Gmina Lutomiersk. 

Na reprezentacyjnej ulicy Łodzi, w stoisku przeznaczonym dla Gminy prezentowane były wyroby ceramiczne, wędliniarskie jak również pieczywo i miód 
naszych  rodzimych producentów. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się  ręcznie wyszywane haftem krzyżykowym obrazy Pani Bogusławy Pacześ 
z  Dziektarzewa oraz Pani Henryki Izydorczyk z Bechcic Parceli, która dodatkowo na wystawę przekazała haftowane obrusy. Stoisko zdobiły także rzeźby i figurki 
z drewna Pana Macieja Rabskiego z Mikołajewic oraz krzewy ozdobne pochodzące od Pana Czarka Kazimierczaka z Mirosławic.

W związku z tym, że Gmina Lutomiersk miała jedno z najbardziej zróżnicowanych i najciekawszych stoisk cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.  Na 
scenie w pasażu Schillera oraz przed stoiskiem Gminy Lutomiersk na ulicy Piotrkowskiej wystąpił zespół ludowy „Szycha”, który dzięki swoim umiejętnościom 
wokalnym, dobranym repertuarem  zainteresował i przyciągnął tłumy łodzian. W kolorowej paradzie ulicznej, której motywem przewodnim była „Lokomotywa” 
Juliana Tuwima, swoje umiejętności zaprezentowała Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury. 

Samochód dla OSP Babice
W pierwszych dniach m-ca  lipca br. Ochotnicza Straż Pożarna  w Babicach 

odebrała z Przedsiębiorstwa „ ART-AUTO” w Ciechanowie samochód specjalny 
–typ STRAŻ, marki Mercedes –Benz Vito- rocznik 2003.  Samochód zakupiony 
został za kwotę 34.000 złotych pochodzących ze środków budżetu gminy.
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FESTYN DLA DZIECI
Dnia 03.07.2011r w niedzielne popołudnie  na Placu Jana Pawła II przed Gminnym Ośrodkiem Kultury  grupa artystyczna Jerzego Czapińskiego zapre-

zentowała  blok programowy dla dzieci podczas którego odbywały się  zabawy i konkursy. 
Licznie zgromadzona grupa dzieci i młodzieży biorąca udział w zabawie została obdarowana  słodkimi upominkami. Zabawę uświetnił pokaz tańca 

nowoczesnego młodzieży z Domu Kultury, Beatbox jak również  akcja malowania twarzy, jak widać na fotorelacji cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Wieczór zakończył Koncert znakomitej Kapeli Bałuckiej, która przygrywała tworząc niepowtarzalny klimat małego miasteczka 

Koncert „DIXILAND NAD NEREM”
Dnia 07.08.2011 o godz.18 na Placu Jana Pawła II miał się odbyć koncert muzyki dixilendowej. Aura próbowała popsuć zamierzenia organizatorów 

jednak nie przeszkodziło to aby muzyka zabrzmiała tego dnia.  Po szybkim przeorganizowaniu koncert odbył się na Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lutomiersku. Wystąpiły zespoły muzyki tradycyjnej  Dixie Lutek  z naszego Domu Kultury , zespół Niebylec Band  z Sanoka  oraz Zespół Sweet 
& Hot Jazz Band z Łodzi.
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I ŚWIĘTO DZIEKTARZEWA
15 sierpnia br. na placu  przy świetlicy wiejskiej odbył się  festyn z okazji  

„I Święta Dziektarzewa”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne Mieszkańców Wsi Dziektarzew, Sołtys, Rada Sołecka oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich. Plenerowy festyn rozpoczął się od biegu przełajo-
wego dzieci i młodzieży.  O godzinie 12.00 została odprawiona Msza Świę-
ta polowa, którą celebrował proboszcz parafii Mikołajewice ksiądz kanonik 
Franciszek Jaciubek. Po niej wszyscy uczestnicy festynu mogli bawić się przy 
muzyce zespołu „TRANSFER”. W czasie trwania imprezy przeprowadzono li-
cytację piłek. Dzieci i młodzież chętnie brały udział w przygotowanych przez 
organizatorów konkursach.

Najbardziej jednak oczekiwanym punktem programu był występ Krzyszto-
fa Krawczyka z zespołem, na którego koncert przybyło bardzo dużo osób z 
różnych gmin i powiatów. Atrakcją dla dzieci były przejażdżki na kucyku oraz 
dmuchane zjeżdżalnie i basen z piłkami. Dorośli mogli spróbować  lokalnych 
wypieków i wyrobów przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich i miesz-
kańców wsi Dziektarzew.

KrOK W PrzYSzŁOŚĆ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku realizując 

projekt systemowy „Krok w przyszłość” mający na celu zwiększenie 
aktywności zawodowej i społecznej wśród 18 osób korzystających 
z GOPS mieszkańców Gminy Lutomiersk zorganizował wycieczkę 
dla beneficjentów i ich rodzin. Wycieczka miała wymiar integracyjny 
w zakresie projektowym jak i rodzinnym.

Zwiedzano Zamek Królewski na Wawelu - renesansową rezy-
dencję, miejsce koronacji i panowania królów polskich oraz ich 
wiecznego spoczynku, jeden z najwspanialszych zabytków archi-
tektury w Polsce. Następnie odwiedziliśmy Rynek Główny wraz 
z Sukiennicami - jeden z trzech największych rynków w Europie 
z halą Sukiennic, w których wciąż odbywa się handel (głównie pa-
miątkami i biżuterią). 

Wizytowaliśmy także w Bazylice Mariackiej, która również umiej-
scowiona na Rynku - jest najsłynniejszym obiektem sakralnym 
w Polsce. Drugi dzień zwiedzania to Kopalnia soli "Wieliczka" (Mu-
zeum Żup Krakowskich w Wieliczce) - Kopalnia jest jednym z naj-
starszych zakładów górniczych Europy. 

Jeden z najbardziej znanych obiektów turystycznych na świecie. 
W 1978 roku została wpisana przez UNESCO na Pierwszą Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. W 1994 
roku uznana za Pomnik Historii Narodowej.

Trasa turystyczna to oryginalne kaplice wykute i wyrzeźbione 
w soli: św. Kingi, św. Antoniego, św. Krzyża; jeziora solankowe; ko-
lekcja solnych rzeźb, dawne urządzenia górnicze, obudowy drew-
niane. Działanie to zwiększyło u beneficjentów poczucie integracji 
społecznej.

W dniu 2.09.2011r  zakończono  szkolenia z psychologiem i do-
radcą zawodowym. Kolejnym etapem projektu będą szkolenia za-
wodowe, które pozwolą beneficjentom wejść na rynek pracy.

projekt „krok w przyszłość”
realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku jest współfinansowany przez Unię Europejską z środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał LudzkI

XII Wędrowny
Festiwal "Kolory Polski"
Tradycyjnie jak co roku, w murach klasztornych Księży Salezjanów w Luto-

miersku zagościł Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”. 

Koncert nazwany „Muzyczne powroty” odbył się 20 sierpnia br. o godzinie 
19.00. Wszyscy uczestnicy festiwalu mogli zobaczyć i posłuchać następują-
cych wykonawców: Tomasza Sławińskiego – bas, Agnieszki Sławińskiej – so-
pran, Bernadetty Grabias – mezzosopran, Adama Tańskiego – organy. W re-
pertuarze wieczoru znalazły się arie G. Verdi, S. Rachmaninow, A. Borodin, 
M. Musorgski, G. F. Haendel oraz  G. Donizetti.  Zainteresowanie koncertem 
było ogromne. Współorganizatorem koncertu była Gmina Lutomiersk.

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy 
dla młodych strażaków

Na przełomie miesiąca  czerwca i lipca  br. nasza młodzież strażacka, a do-
kładnie 9  chłopców z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających   przy 
OSP Lutomiersk, Szydłów i Kazimierz uczestniczyło  w obozie szkoleniowo 
wypoczynkowym w Pogorzelicy.
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W dniu 10 lipca br. na stadionie sportowym w Kazimierzu odbyły się gminne 
zwody sportowo-pożarnicze. W zawodach wzięły  udział  2 drużyny kobiece 
/ grupa C/  i 16 drużyn seniorów / grupa A/ w konkurencjach :  pożarnicze 
ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza z przeszkodami. Zawody odbyły się 
na wysokim poziomie wyszkolenia, gdzie różnice czasowe stanowiły setne 
sekundy.

klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:
Grupa C - Drużyny Kobiece
 I miejsce  - KDP  Czołczyn  z  wynikiem 146,00 pkt
 II miejsce – KDP  Lutomiersk  z    wynikiem 185,3 pkt
Grupa A - Seniorzy
 I miejsce    -  OSP  Kazimierz z  wynikiem 106,80  pkt
 II miejsce   - OSP   Szydłów   z  wynikiem 112,80 pkt
 III  miejsce  - OSP  Orzechów z wynikiem  115,50pkt

Powiatowe zawody 
sPortowo-Pożarnicze 

2011 w Pabianicach
18 drużyn męskich i 4 drużyny kobiece stanęły do rywalizacji w po-

wiatowych zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży 
Pożarnych.  Zawody odbyły się w sobotę 3 września na stadionie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach. Druhny i dru-
howie OSP musieli zmagać się w dwóch konkurencjach: sztafeta 7x50 
metrów z przeszkodami i ćwiczenia bojowe.

klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:
Grupa "C" (drużyny żeńskie)
 1. m. OSP Kudrowice - 123 pkt.
 2. m. OSP Lutomiersk - 152 pkt.
 3. m. OSP Czołczyn - 153 pkt.
 4. m. OSP Dobroń - 167 pkt.
Grupa "A" (drużyny męskie)
 1. m. OSP Piętków - 104 pkt.
 2. m. OSP Dobroń - 105 pkt.
 3. m. OSP Niesięcin - 107 pkt.
 4. m. OSP Polfa - 111 pkt.
 5. m. OSP Szydłów - 112,09 pkt

Gminne zawody sportowo- pożarnicze 2011

Podziękowania dla wszystkich druhen i druhów, 
którzy poświęcają swój czas przy akcjach 

ratowniczo-gaśniczych, w przygotowaniach do 
zawodów i ich uczestnictwie składa 

Wójt Gminy oraz Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku OSP w Lutomiersku.
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przypomina, że o zamia-
rze uboju zwierząt (bydło, owce, kozy lub trzoda chlewna) w gospodarstwie 
właściciel zobowiązany jest poinformować pisemnie właściwego terytorial-
nie Powiatowego Lekarza Weterynarii na 24 godziny przed dokonaniem 
uboju zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weteryna-
ryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny ( Dz. U. z  
2010 r. nr 207 poz. 1370).

informacja taka powinna zawierać:
-  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt 

poddawanych ubojowi,
- gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
- numer identyfikacyjny zwierzęcia poddawanego ubojowi,
- miejsce i termin uboju,
-  imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia 

uboju,
- inne dane  ułatwiające kontakt (numer telefonu),

Wzór powiadomienia do pobrania na stronie internetowej Gminy Luto-
miersk www.lutomiersk.pl.

W gospodarstwie można dokonać uboju cieląt do 6 miesiąca życia.
Jednocześnie przy planowanym uboju cieląt, owiec lub kóz należy 

w zgłoszeniu umieścić oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt 
materiału szczególnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 999/2001. Materiał szczególnego ryzyka powinien 
być odebrany do utylizacji przez firmę utylizacyjną.

materiałem szczególnego ryzyka (srm) w przypadku cieląt 
do 6 miesiąca życia są:

- migdałki,
- jelita od dwunastnicy do odbytu,
- krezka,
- stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kon-
takt z SRM.

u kóz i owiec do 12 miesiąca życia materiałem szczegól-
nego ryzyka są:

- jelito biodrowe,
- śledziona,
-  stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kon-

takt z SRM.

u kóz i owiec powyżej 12 miesiąca życia materiałem szcze-
gólnego ryzyka są:

- rdzeń kręgowy,
- czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi,
- migdałki,
- jelito biodrowe,
- śledziona,
-  stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kon-
takt z SRM.

Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso odstrzelonych dzików 
należy poddać badaniu na obecność włośni.

Do badania mięsa na użytek własny wyznaczeni są następujący urzędo-
wi lekarze weterynarii:

lek. wet. henryk kopeć -  miasto i gmina pabianice,
lek. wet. paweł piątek – gmina dłutów i ksawerów,
lek. wet. piotr dynowski – gmina konstantynów Łódzki,
lek. wet. paulina dąbrowska – gmina dobroń,
 lek. wet. marian jaranowski i lek. wet. maciej
smoczkiewicz – gmina Lutomiersk.
Badanie dzików na terenie powiatu pabianickiego wykonuje:
lek. wet. henryk kopeć.

W przypadku niezgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
planowanego uboju zwierząt Powiatowy Lekarz Weterynarii będzie odda-
wał sprawę do organów ścigania.

Ponadto, posiadacz zwierzęcia ma obowiązek złożenia w biurze powia-
towym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgłoszenia uboju 
zwierzęcia w gospodarstwie. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni 
w przypadku świń oraz w terminie 7 dni w przypadku bydła, owiec i kóz, od 
dnia w którym ubój miał miejsce. 

W przypadku zgłoszeń ubojów dotyczących bydła do zgłoszenia należy 
dołączyć paszporty zwierząt. Posiadacz dokonuje zgłoszenia na właści-
wym formularzu udostępnionym przez Agencję. Zgłoszenia można również 
dokonać za pośrednictwem sieci internetowej. Dokonując zgłoszenia trze-
ba potwierdzić zgodność danych w nim zamieszczonych ze stanem fak-
tycznym. 

W przypadku, gdy ubój na użytek własny ma miejsce w innym gospodar-
stwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane, przemiesz-
czenie zwierzęcia do miejsca uboju powinno być odnotowane w CBD i w 
paszporcie zwierzęcia.

Prawidłowe oraz terminowe dokonywanie zgłoszeń umożliwia ustalenie 
skąd pochodzi zwierzę i gdzie było przemieszczane. Informacja ta stanowi 
ważny element, obowiązującego w Unii Europejskiej, systemu gwarantują-
cego skuteczne zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz kierowania na 
rynki żywności bezpiecznej dla zdrowia konsumentów.

Przestrzeganie wszystkich procedur wynikających z funkcjonowania 
tego systemu umożliwia swobodny dostęp zwierząt i produktów pochodze-
nia zwierzęcego trafiających z państw członkowskich Unii Europejskiej na 
rynki całej unii.

ARiMR przypomina też, że na wszystkich posiadaczach: bydła, owiec, 
kóz i świń - ciąży obowiązek terminowego dokonywania w "swoich" biurach 
powiatowych Agencji zgłaszania innych zdarzeń dotyczących ich stad czyli 
muszą powiadamiać: o urodzeniach, przemieszczaniu zwierząt do i z go-
spodarstwa, ich padnięciu czy zabiciu. Do zgłoszenia padnięcia i zabicia 
bydła należy dołączyć paszport bydła. 

O każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz posia-
dacz zwierząt gospodarskich ma też obowiązek natychmia-
stowego informowania powiatowego lekarza weterynarii. 

Przestrzeganie terminowego zgłaszania zdarzeń  dotyczących bydła 
podlega kontroli w ramach "Systemu wzajemnej zgodności w obszarze 
identyfikacji i rejestracji zwierząt"  i w przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wości w wypełnianiu obowiązków związanych z ubojem czy innymi zda-
rzeniami w stadzie może skutkować nałożeniem sankcji finansowych na 
rolnika, który z nich się nie wywiązał.

Rolnicy już otrzymują decyzje w sprawie 
przyznania płatności ONW za rok 2011 r.

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny na terenie gospodarstw rolniczych 
i zgłaszanie poszczególnych zdarzeń

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy zaj-
mują się oceną wniosków o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie 
gospodarowania na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania, tzw. dopłat ONW, złożonych w 2011 r. w tym 
roku wywiązali się ze swoich zadań wyjątkowo sprawnie. 

Zakończyli już kontrolę większości (84%) takich wniosków i teraz roz-
poczęli wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu takiej pomocy 
finansowej. To oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zgodnie z pro-
cedurami, ARiMR rozpoczęła realizację tych płatności od 17 października 
2011 r.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy wszystkim rolnikom zainteresowanym odzyskaniem czę-
ści pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do pro-
dukcji rolnej, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, są przyjmowane 
w Referacie Podatków i Opłat od 1 do 30 września 2011 r. w godzinach 
pracy Urzędu Gminy Lutomiersk. 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup 
oleju napędowego musi złożyć faktury VAT za okres od 1 marca do 31 
sierpnia, które stanowią potwierdzenie zakupu paliwa.
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Od 26 września do 7 października 2011 r. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie po-
mocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". 
Natomiast od 27 września rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie z 
działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". 

Pomoc z tych dwóch działań finansowana jest ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na wsparcie w ramach 
działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" przeznaczono w te-
gorocznym naborze ponad 2,5 miliarda zł.

Zasady przyznawania takiej pomocy nie zmieniły się w porównaniu 
z tymi obowiązującymi w ubiegłym roku. Jest ona adresowana do osób 
lub podmiotów gospodarczych, które chcą rozpocząć lub rozwinąć dzia-
łalność tworząc mikroprzedsiębiorstwa czyli firmy zatrudniające mniej niż 
10 pracowników, w których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 2 mln euro.

Co ważne, do otrzymania wsparcia kwalifikują się tylko mikroprzed-
siębiorstwa, które chcą działać lub już działają na terenach wiejskich lub 
miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców. 

Trzeba pamiętać, że mikroprzedsiębiorca nie może być ubezpieczony 
w KRUS. Wsparcie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 
będzie udzielane na projekty, po realizacji których zostaną utworzone 
nowe miejsc pracy.

W przypadku, gdy powstanie jedno nowe stanowisko pracy, będzie 
można otrzymać 100 tys. zł. Utworzenie dwóch nowych miejsc pracy - 
200 tys. zł., a trzech lub więcej - 300 tys. zł.

Wysokość wsparcia przyznanego przez ARiMR może wynieść do 50% 
kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Przed-
siębiorcy, którzy nie mają własnych pieniędzy na realizację takich przed-
sięwzięć, mogą wystąpić o przyznanie zaliczki w wysokości do 50% wnio-
skowanej kwoty pomocy.

Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc 
obejmuje około 400 pozycji. Wsparcie będzie wypłacane po zrealizowa-
niu przez przedsiębiorcę operacji. Ważne jest, że nowoutworzone miejsca 
pracy muszą być utrzymane przez dwa lata liczone od momentu dokona-
nia przez ARiMR płatności. 

Wniosek o pomoc należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną oso-
bę w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce 
realizacji inwestycji, można też wysłać go pocztową przesyłką rejestro-
waną.

O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydowała liczba 
punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów 
określonych w rozporządzeniu MRiRW.

Preferowane będą operacje z regionów uboższych, borykających się 
z dużym bezrobociem, a także te które doprowadzą do powstania jak naj-
większej liczby nowych miejsc pracy.

Dotychczas, w ramach przeprowadzonych w 2009 i 2010 roku naborów 
wniosków, dofinansowanie otrzymało prawie 5 tys. firm. Pomoc przyzna-
na im na realizację projektów inwestycyjnych  przyczyniła się do utworze-
nia ok. 10 tys. nowych miejsc pracy.

Niemal równolegle z mikroprzedsiębiorcami o przyznanie pomocy będą 
mogli starać się również rolnicy, ich współmałżonkowie i domownicy, któ-
rzy chcą prowadzić działalność niezwiązaną z rolnictwem.

Już bowiem od 27 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski  o wsparcie z działania "Różnico-
wanie w kierunku działalności nierolniczej".

Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie takiej pomocy jest specyficz-
ny, ponieważ podzielony został na dwa etapy. 

W pierwszym od 27 września do 14 października 2011 roku będzie 
można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 
pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub 
energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa jeden beneficjent na realizację takiego przedsię-
wzięcia wynosi do 500 tysięcy złotych.

Poziom dofinansowania przyznanego przez Agencję nie może prze-
kroczyć 50% poniesionych przez niego kosztów inwestycji, a w przypad-
ku rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe może wynieść aż 
80%.

Następnie od 17 października do 4 listopada 2011 roku, również w Od-
działach Regionalnych ARiMR, swoje wnioski o pomoc mogą składać 

wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem 
biogazu lub energii elektrycznej.

Pomoc taką można otrzymać m.in. na rozwój: usług na rzecz rolnictwa 
i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i insta-
lacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunal-
nych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a także rękodziel-
nictwa.

Wspierane są również inwestycje w przetwórstwo surowców rolnych 
i runa leśnego, magazynowanie lub przechowywanie towarów. Pomoc 
można też otrzymać np. na zakładanie przedszkoli na terenach wiejskich, 
które stanowią jeden z elementów rozwoju społecznego wsi.

Pełna lista działalności, które można dofinansować z takiego wsparcia 
zawiera około 400 pozycji. Kwota pomocy przyznanej przez ARiMR nie 
może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, a Agen-
cja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji.

Poziom dofinansowania może wzrosnąć do 80% w przypadku rolni-
ków, którzy zostali poszkodowani w wyniku działania klęsk żywiołowych. 
W przypadku, gdy osoby zainteresowane takim wsparciem nie posiada-
ją własnych pieniędzy, mogą skorzystać z zaliczki w wysokości do 50% 
wnioskowanej kwoty pomocy.

Ważne jest, że w tym naborze rolnik może złożyć tylko jeden wniosek, 
czyli musi się zdecydować, na jaką działalność chce otrzymać wsparcie. 

Pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 
przeznaczona jest dla rolników, ich współmałżonków lub domowników 
ubezpieczonych w KRUS, którzy planują rozpoczęcie działalności innej 
niż rolnicza. Wystarczy być ubezpieczonym w KRUS przez okres przy-
najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie 
pomocy.

Wiele rodzin rolniczych nie jest w stanie utrzymać się jedynie z rolnic-
twa i takie wsparcie jest dla nich szansą na dodatkowe dochody popra-
wiające ich warunki życia. Na udzielenie takiego wsparcia w 2011 roku 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła około 
365 milionów złotych. 

Jedną z ważnych zmian ułatwiających potencjalnym beneficjentom do-
stęp do pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierol-
niczej" jest to, że zniesiono warunek, iż pomoc mogą otrzymać jedynie ci, 
którzy otrzymują już dopłaty bezpośrednie.

Teraz takie wsparcie będzie mógł otrzymać także np. młody rolnik, któ-
ry dopiero planuje przejęcie gospodarstwa lub niedawno je przejął, a tak-
że współmałżonek rolnika czy domownik, jeżeli wykaże, że wcześniej był 
ubezpieczony u rolnika, któremu przyznano dopłaty obszarowe.

Inną bardzo ważną zmianą ułatwiającą ubieganie się o pomoc jest to, 
że wniosek można złożyć w dowolnym oddziale regionalnym ARiMR lub 
za pośrednictwem poczty, co w poprzednich latach było niedopuszczal-
ne. 

 tegorocznym naborze nie obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy". 
Każdy wniosek będzie poddany ocenie punktowej. Najwyżej punktowane 
będą wnioski złożone przez rolników posiadających małe gospodarstwa 
leżące na terenach, gdzie występują niekorzystne warunki gospodarowa-
nia tzw. obszary ONW.

Preferowane też będą wnioski złożone przez rolników mieszkających 
w gminach o niskimi dochodzie podatkowym, a także tych osób, które 
nie korzystały wcześniej ze wsparcia z działań "Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej" czy "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Istotne jest także, iż dzięki decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marka Sawickiego zwiększającej limit środków na pomoc w działaniu 
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" wsparcie otrzymają 
wszyscy, którzy ubiegali się o nie w 2010 roku, pod warunkiem, że ich 
wnioski zostaną pozytywnie ocenione i spełniają kryteria do otrzymania 
takiego dofinansowania.

Dotychczas ARiMR przeprowadziła trzy nabory wniosków o przyznanie 
pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 
kolejno w latach 2008, 2009 i 2010 r. Spośród złożonych wtedy wniosków 
Agencja podpisała około 8,8 tys. umów o dofinansowaniu inwestycji na 
łączną kwotę 760,6 mln złotych, czyli około 55% budżetu przeznaczonego 
na taką pomoc z PROW 2007 - 2013. 

Źródło: www.arimr.gov.pl

We wrześniu dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2007-2013 
na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi 
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Prawo do zasiłku rodzinnego i odpowiednich dodatków do zasiłku rodzinne-
go za miesiące wrzesień i październik 2011r. uzależnione jest od dostarczenia 
w określonym terminie - wskazanym przez organ właściwy - do 20 września 
2011r., zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji nauki 
w szkole ponadgimnazjalnej od września 2011r.

Niedopełnienie takiego warunku przez stronę, zgodnie z art. 162 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, spowoduje wygaśnięcie prawa do zasiłku 
rodzinnego oraz odpowiednich dodatków do zasiłku rodzinnego za miesiące 
wrzesień i październik 2011r.

Przyznany dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na dziecko/i zostanie wypłacony 
za miesiące: wrzesień 2011r. oraz październik 2011r. pod warunkiem (art. 162 
§ 2 KPA) doniesienia:

a)  zaświadczenia szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuowaniu nauki w no-
wym roku szkolnym 2011/2012;

b)  dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie ucznia w bur-
sie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, pro-
wadzonych przez podmiot publiczny (dotyczy dodatku do zasiłku rodzin-
nego w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje 
się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej).

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, że dnia 31 

października 2011 roku kończy się okres zasiłkowy wypłaty świadczeń rodzin-
nych. Na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 tj. od dnia 1 listopada 2011 roku do 
dnia 31 października 2012 roku wnioski należy pobrać i składać w Wydziale 
Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomier-
sku .

Od dnia 01 lipca 2011 do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
i dodatków do zasiłku rodzinnego należy dołączyć:

1)  zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka 
rodziny, zwierające informacje o:

• wysokości dochodu,
• wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
• wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
• wysokości należnego podatku;
2) zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3)  oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby 

podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające 
w szczególności informacje o:

• wysokości dochodu,
• wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
• wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
• wysokości należnego podatku;
4)  inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustale-

nia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:
• dokument stwierdzający wiek dziecka – skrócony odpis aktu urodzenia,
• orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
•  prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego 
o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie 
dziecka,

• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
• prawomocny wyrok sądu orzekający alimenty,
• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
•  zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku 

umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta 
w niej z całodobowej opieki.

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego może przedło-
żyć stosowne zaświadczenie albo oświadczenie. Dotyczy to m.in. potwierdze-
nia następujących okoliczności:

• uczęszczania dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
•  wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez ro-

dzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy, w tym dochodów, o których mowa powyżej.

• wielkości gospodarstwa rolnego,
•  termin i okres na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowaw-

czy oraz okresy zatrudnienia,

•  zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (dołączyć kopię imiennego ra-
portu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającej odprowadzanie 
składek na ubezpieczenie społeczne – raport RMUA),

•  niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w spe-
cjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi 
prawnemu lub faktycznemu dziecka. 

UWAGA!
Od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 
ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się 
zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie póź-
niej niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 
r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie 
przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 
2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie 
formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie 
pod tą opieką (Dz. U z 2010r., Nr 183, poz. 1234).

KOMUNIKAT!
dla rodziców pobierających zasiłek rodzinny na dzieci rozpoczynające 

lub uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Od 1 sierpnia rodzice mogą składać wnioski o przyznanie świadczeń 

z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Rozpocznie się 
on 1 października i potrwa do 30 września 2012 r. Do wniosku rodzic musi 
dołączyć wymagane w przepisach dokumenty. W związku z wejściem w życie 
z dniem 1 lipca tzw. ustawy deregulacyjnej zamiast urzędowych zaświadczeń 
można dołączyć oświadczenia.

Od dnia 01 lipca 2011 do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z  fun-
duszu alimentacyjnego należy dołączyć:
1)  zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 

albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka 
rodziny, zawierające informacje o wysokości:

    a) dochodu,
    b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
    c) składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
    d) należnego podatku;
2)  zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych docho-

dów;
3)  inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustale-

nia prawa do świadczenia, w tym:
    a)  dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
    b)  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo 

oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
    c)  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
    d)  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis 

postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis 
protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed 
mediatorem,

    e)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby 
uprawnionej,

    f)  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do 
szkoły lub szkoły wyższej,

    g)  informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez 
osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wyko-
nawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególno-
ści w związku z:

 - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
 -  brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca 

zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.”.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składa-
nie fałszywych zeznań.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumen-
tem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może doma-
gać się takiego dokumentu.
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ZaprasZamy do głosowania
 na planowany do realizacji plac zabaw

Z okazji 100 urodzin  NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia najmłodszych i zaprosić naszą gminę do udziału w projekcie 
100 placów zabaw na 100 lat NIVEA Polska.

NIVEA to marka zaangażowana społecznie, która pragnie uczcić ten jubileusz wraz ze swoimi konsumentami. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności oraz w trosce o potrzeby i wartości rodzinne, NIVEA Polska pragnie stworzyć 
100 nowych placów na terenie całej Polski.

Celem projektu jest budowa 100 placów zabaw na terenach należących do samorządów lokalnych i spółdzielni mieszkanio-
wych. NIVEA Polska zobowiązuje się do sfinansowania  zakupu i montażu urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych 
przez gminy pod budowę placów zabaw. 

Gotowe obiekty staną się własnością lokalnych społeczności. Wszystkie zgłoszone prze gminę lokalizacje (Lutomiersk osiedle 
Jordana, Lutomiersk osiedle za stadionem, Szydłów) biorą udział w otwartym głosowaniu internetowym. 

Informacje o projekcie oraz regulamin zostały umieszczone na stronie internetowej www.100latNIVEA.pl  lub www.NIVEA.pl.  
Serdecznie zachęcamy do włączenia się do projektu umożliwiającego tworzenie nowych, bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci 
w naszej gminie.

Wszystkie gminy/spółdzielnie chętne do udziału w konkursie zgłaszały wyznaczone lokalizacje pod budowę placów zabaw ( 
gmina Lutomiersk – 3 lokalizacje) Zwycięskie lokalizacje zostaną wyłonione w czasie głosowania internatów trwającego do dnia 
31 października br.

● Chcesz zagłosować na plac zabaw -  głosuj :
1. Lutomiersk, działka o nr ewi. 256 o pow. 0,11ha
Lutomiersk osiedle  przy ulicach Orla i Jordana,działka nr ewid. 256 w Lutomiersku o pow. 0,11 ha.Obecnie działka na której 

planuje się plac  zabaw dla dzieci to teren płaski, nieogrodzony  z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej. Na terenie osiedla 
brak jest obiektów rekreacyjnych, więc zrealizowanie budowy placu zabaw dla dzieci wśród osiedla i zieleni spełni warunki okre-
ślone w regulaminie konkursu.

2. Lutomiersk, działka o nr ewi. 584/11 o pow. 0,1119 ha
Miejsce przeznaczone na plac zabaw umiejscowione jest w terenie osiedla mieszkaniowego. Plac zabaw będzie usytuowany 

na działce gminnej, która stanowi doskonały teren  dla bezpiecznej zabawy najmłodszych mieszkańców. Zagospodarowanie 
działki placem zabaw przyczyni się do utworzenia miejsca spotkań i wypoczynku. Mamy nadzieję ,że dzięki głosowaniu powsta-
nie plac zabaw spełniający wymogi użytkowników - naszych dzieci jak i dorosłych.

3. szydłów, działka o nr ewi. 310/1 o pow. 0,36 ha
Działka o nr ewid. 310/1 w miejscowości Szydłów o pow. 0,36 ha. Planowany do realizacji plac zabaw dla dzieci znajduje się 

w  terenie przyległym do Ośrodka Zdrowia i placu gminnego. Aktywne spędzanie czasu wolnego odgrywa istotną rolę w procesie 
rozwoju zdrowego społeczeństwa. Jest to możliwe dzięki bezpiecznej bazie sportowej i rekreacyjnej. Na terenie miejscowości 
Szydłów brak jest certyfikowanego placu zabaw. Chcemy by nasz plac był bezpieczny i estetyczny, więc głosujmy na tę lokaliza-
cję i poprośmy znajomych do oddawania głosów.

pamiętajmy O cOdziennym gŁOsOwaniu!!!
zarejestruj się

zaLOguj się
wybierz LOkaLizację

zagŁOsuj
● Każda zarejestrowana osoba może oddać głos na dobę.
● Głosowanie trwa do 31 października br.
Ze względu na duże zainteresowanie akcją, prosimy o cierpliwość podczas procesu rejestracji.

inFOrmacja dLa rOdzicÓw uczniÓw
zamieszkaŁych w miejscOwOŚci 

babiczki i mirOsŁawice
Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku informuje, mieszkańców 

miejscowości Mirosławice, iż od dnia 3 października 2011r. wprowadza 
się  zmianę  trasy przejazdu autobusu szkolnego dowożącego uczniów 
do Szkoły Podstawowej w Kazimierzu i Gimnazjum w Lutomiersku.

 Trasa darmowego dowozu uczniów do szkoły przebiegać będzie 
przez miejscowości Mirosławice - Ignacew – Babiczki – Babice – Kazi-
mierz – Lutomiersk. 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny z Gmin-
nym Ośrodkiem Oświaty w Lutomiersku tel. 43 6775058

Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim zaprasza

Pływalnia Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim zapewnia 
miłą atmosferę, bezpieczeństwo i wysoki poziom sanitarny obiektu. Nowocze-
sna pływalnia dysponuje basenem o wymiarach 12,5 x 25 m, z komfortowym, 
stałym poziomem temperatury wody i powietrza. 

Dysponuje nowoczesnym brodzikiem do nauki pływania, w którym każdy 
będzie się czuł bezpiecznie. W ofercie pływanie rekreacyjne, zniżki dla rodzin, 
zajęcia rekreacyjne dla grup zorganizowanych, indywidualna nauka pływania 
dla dzieci oraz dorosłych w każdym wieku prowadzona przez wykwalifikowa-
nych instruktorów, indywidualne doskonalenie nauki pływania w każdym stylu, 
grupowe zajęcia nauki pływania dla szkół i przedszkoli. 

Dobrze wyposażone sale do ćwiczeń siłowych. Ponadto możliwość korzy-
stania z odnowy biologicznej: sauny parowej, sauny fińskiej, jacuzzi, masażu 
leczniczego. Więcej informacji na stronie internetowej www.basen-konstanty-
now.pl lub pod numerem telefonu 42 211 19 05.

Pływalnia Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim znajduje 
się przy  ulicy Kilińskiego 75a.



Strona 14 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

wrzesień 2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 06 września 2011 r.

Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1 i art. 61b ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 
zm.: Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881,

Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016), podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
/sołectwa/

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
/adres/

1. Antoniew, Czołczyn, Dziektarzew,
Lutomiersk

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku,
Pl. Jana Pawła II nr 13; tel. 677-59-69

2. Albertów, Babice, Babiczki, Kazimierz,
Mirosławice, Stanisławów Stary, Zdziechów

Szkoła Podstawowa w Kazimierzu ul. Sienkiewi-
cza nr 25; tel. 677-60-26 lokal przystosowany do 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3. Franciszków, Mianów, Puczniew, Wola Puczniew-
ska, Żurawieniec

Świetlica Rolniczego Zakładu
Doświadczalnego w Puczniewie nr 74

4.
Charbice Dolne, Charbice Górne,

Jerwonice, Madaje Nowe, Malanów,
Orzechów, Szydłów, Szydłówek

Szkoła Podstawowa w Szydłowie nr 1;
tel. 677-56-28

5. Bechcice, Florentynów, Legendzin,
Mikołajewice, Prusinowice, Wrząca, Zalew

Gimnazjum we Wrzącej,
ul. Piłsudskiego nr 1;

tel. 677-51-02

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania w godzinach 7.00-21.00.
Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Kazimierzu z siedzibą w 

Szkole Podstawowej w Kazimierzu przy ul. Sienkiewicza nr 25.
 Wójt Gminy
 /-/ Tadeusz Borkowski

gŁOsy ważne

gŁOsy nieważne

gŁOsy ważne

gŁOsy nieważne

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do 
głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z le-
wej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje 
się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu

przyczyną nieważności głosu jest:
•  oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w krat-

kach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż 
jednej liście

•  nieoddanie głosu na którą kolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w 
żadnej kratce.

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do gło-
sowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony 
obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje

przyczyną nieważności głosu jest:
•  oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie znaku x” w 

kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata;
•  nieoddanie głosu na którą kolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w 

żadnej kratce.

dO sejmu rzeczypOspOLitej pOLskiej dO senatu rzeczypOspOLitej pOLskiej (w okręgach wybor-
czych, w których zarejestrowano więcej niż jednego kandydata)

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH 
WAŻNOŚCI GŁOSÓW W WYBORACH:

nieważne są karty inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej
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MECZE MKS MIANÓW JESIEŃ 2011
Miejsce:

Stadion K.S. „Sokół” Lutomiersk

data meczu
godzina 

rozpoczę-
cia meczu

gospodarze goście

01/10/2011 Sobota 16:00 MKS Mianów LKS Dąbrówka

15/10/2011 Sobota 15:00 MKS Mianów GLKS Dłutów

29/10/2011 Sobota 14:00 MKS Mianów Victoria Łódź

www.mksmianow.futbolowo.pl             Tel. 603 324 979

Przedsiębiorcom prowadzącym 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych na podstawie zezwoleń 
wydanych przez Wójta Gminy 

przypominamy, że 
30 września 2011r. upływa 

ustawowy termin do wniesie-
nia III raty opłaty za korzysta-
nie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych w 2011 r.
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