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Drodzy Mieszkañcy Gminy
Kamieniec Z¹bkowicki
Oddajê do Waszych r¹k pierwszy nu-
merWiadomo�ciKamienieckich, wktórym
odnajdziecie wszystkie najwa¿niejsze infor-
macje z bie¿¹cego ¿ycia naszej Gminy.
W tym numerze udzielam wywiadu, w

którym mówiê o sytuacji finansowej na-
szej gminy, o zrealizowanych inwesty-
cjach i planowanych zadaniach oraz o
ogromnym wsparciu zewnêtrznych �rod-
ków, które udaje siê nam pozyskaæ.
W artykule �Kamieniec ma szanse aspi-
rowaæ do czego� lepszego� wyja�niam
kwestie zwi¹zane z planami otrzymania
praw miejskich przez Kamieniec Z¹bko-
wicki. Polecam te¿ naszym mieszkañcom
lekturê artyku³u o naszym Kompleksie
Pa³acowo -Parkowym - o rewitalizacji
obiektu i jego promocji.
W Wiadomo�ciach Kamienieckich

znajdziecie te¿ Pañstwo informacje na te-
mat Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów, o gminnym bud¿ecie, o podat-
kach i op³atach, o spadku bezrobocia oraz
o tym, ¿e dobrze siê dzieje w naszych
szko³ach.
Na ostatniej stronie Wiadomo�ci Ka-

mienieckich znajduje siê ABC Interesan-
ta, poradnik który ma Pañstwu u³atwiæ
za³atwianie spraw z kamienieckim ma-
gistracie.
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Od marca br. w Kamieñcu Z¹bk. bêdzie
dzia³aæ profesjonalny Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów.
- Kamieniec Z¹bkowicki jako

jedyna gmina w powiecie i jako
jedna z nielicznych w kraju reali-
zuje przedsiêwziêcie z dofinanso-
waniem �rodków z Narodowego
Funduszu Ochrony �rodowiska -
mówiwójtMarcinCzerniec. No-
woczesny punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych
zosta³ wybudowany zgodnie z
wymogami i standardami zapisa-

nymi w ustawie.
Punkt powsta³ na terenie nale-

¿¹cym do Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.
Inwestycja kosztowa³a prawie pó³
miliona z³otych, z czego dofinan-
sowanie z NFO� wynosi 60%.
Podmiotem wy³onionym w

drodze przetargu, który bedzie
obs³ugiwa³ punkt jest spó³ka
Eneris.

Pierwszy taki
w powiecie
Pierwszy taki
w powiecie

Podsumowanie
inwestycji
Inwestycj¹, która niew¹tpliwie

by³a istotna, z punktu wykonywa-
nia zadañ gminy, by³a budowa
PunktuSelektywnejZbiórkiOd-
padówdofinansowanazNFO�w
wysoko�ci 60%.
- Jeste�my jedn¹ z kilkunastu

gmin w Polsce, które otrzyma³y
takie pieni¹dze na budowê PSZO
-mówiwójt gminyMarcinCzer-
niec.

Kolejne pieni¹dze, które uda-

³o siê pozyskaæ z zewnêtrznych
funduszy by³y przeznaczone na
rewitalizacjê naszego Komplek-
su Pa³acowego - Parkowego. In-
westycje, które wykonano w ze-
sz³ym roku z du¿ym dofinanso-
waniem odMinisterstwaKultu-
ry w kwocie 1 miliona 50 tysiê-
cy z³otych, polega³y na wyko-
naniu pokrycia dachowego w
czê�ci pa³acowej wraz z jedn¹
baszt¹ oraz pokrycia dachowe-
go oficyny wozowni wraz ze stro-
podachem i przemurowaniem
�ciany, która grozi³a zawaleniem.
To przedsiêwziêcie zosta³o ode-
brane i zaopiniowane pozytyw-
nie, jako jedno z najlepiej wyko-
nanych rewitalizacji zabytków
na terenie naszego województwa
- podkre�la wójt gminy.

Du¿ym zrealizowanym zada-

niem by³o skanalizowanie ulicy
Z³otostockiej za 1 mln 400 ty-
siêcy z³otych. Wykonano kolej-
ny odcinek sieci kanalizacyjnej
spinaj¹cej ulice Z³otostock¹ z
czê�ci¹ ju¿ wykonanej kanali-
zacji. Na to zadanie otrzymali-
�my dofinansowanie w wysoko-
�ci 800 tysiêcy z³otych. Prace
by³y bardzo skomplikowane ze
wzglêdu na fakt, i¿ by³y wyko-
nywane w drodze rangi woje-
wódzkiej. Mieszkañcy mog¹ ju¿
realizowaæ przy³¹cza do po-
szczególnych wspólnot i do-
mostw. To zadanie jest kolejnym
etapem skanalizowania gminy,
teraz przygotowujemy siê do
aplikowania po kolejne �rodki
unijne na dalsz¹ budowê sieci -
dodaje wójt.

W minionym roku w ramach
�rodków z Urzêdu Marsza³kow-
skiego wykonali�my o�wietle-
nie wokó³ kompleksu pa³aco-
wego. Prace by³y objête 50
procentowym dofinansowa-
niem.
Warto wspomnieæ równie¿ o

inwestycjach we wspólnotach
mieszkaniowych, które by³y re-
alizowane z udzia³em �rodków
gminy. Mowa tu o rewitaliza-
cji budynku przy ulicy Z³oto-
stockiej.

W tym roku
czekaj¹ na nas
kolejne du¿e
pieni¹dze.
- Ju¿ od kilku miesiêcy bar-

dzo aktywnie przygotowujemy
siê do ich pozyskania - informuje
wójtMarcin Czerniec.
- Wykonali�my dokumentacjê

na wykonanie pe³nej moderniza-
cji przedszkola przy ulicy Z³oto-
stockiej, a tak¿e dotycz¹c¹ remon-
tów trzech drógw ramach przebu-
dowy dróg lokalnych. Remontem
objêta by by³a ulica Krzy¿owa
wraz z wykonaniem parkingów i
o�wietlenia, ulica Zamkowa
³¹cznie z infrastruktur¹ oraz ulica
Wodoci¹gowa. Ponad to pracuje-
my nad dokumentami do kolej-
nych rewitalizacji Zespo³u Pa³a-
cowo - Parkowego. Dziêki wspó³-
pracy z partnerem czeskim, z któ-
rym podpisali�my umowêw roku
ubieg³ym,mamy szanse otrzymaæ
kolejne wsparcie namodernizacje
w Pa³acu. W planach, w ramach
polsko - czeskiej umowy, jest te¿
wykonanie trasy rowerowej ³¹cz¹-
cej miejscowo�æ Bila Voda z Ka-
mieñcem Z¹bkowickim przez
gminê Z³oty Stok i Paczków.
Warto wspomnieæ o wa¿nej

inwestycjiwykonywanej od 2013
roku, a zwi¹zanej z rekon-
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O sytuacji finansowej gminy, wykonanych inwestycjach
i planowanych zadaniach opowiada wójt gminy Marcin Czerniec.

strukcj¹ pa³acowych ogrodów.
- Uzyskali�my na ten cel ogrom-

ne dofinansowanie z Narodowe-
go Funduszu Ochrony �rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w wy-
soko�ci 90% kosztów zadania. To
jednego z nielicznych w Polsce
projektów tego typu, który zosta³
tak wysoko oceniony i dofinan-
sowany. ¯adna gmina w powie-
cie, ani w województwie nie uzy-
ska³a tak wysokiego procentowo
dofinansowania na tego typu za-
danie. Jego warto�æ oszacowa-
no na 2 miliony z³otych, a gmi-
na zw³asnych funduszyprzezna-
cza na nie jedynie 10% - infor-
mujeMarcin Czerniec.
Przedsiêwziêcie polega na

kompleksowych pracachw obsza-
rze Pa³acu zwi¹zanych z gospo-
dark¹ le�n¹. Na 16 hektarach
kompleksu zosta³y wykonane
ciêcia pielêgnacyjne drzewosta-
nu oraz prace zwi¹zane z przygo-
towaniem do odtworzenia histo-
rycznych nasadzeñ drzew i krze-
wów, które niegdy� ros³y na tym
terenie. Za pozyskane �rodki za-
kupiono te¿ profesjonalny sprzêt
do pielêgnacji pa³acowego tere-
nu.
- Fundusz bardzo wysoko oce-

ni³ to przedsiêwziêcie i mam do-
bre rekomendacje do udzia³u w
kolejnych takich projektach -
podsumowuje wójt.

W sumie gmina Kamieniec

Z¹bkowicki pozyska³a w minio-
nym roku oko³o 2,5miliona z³o-
tych na inwestycje. To ogromne
�rodki, które przeznaczano na
poprawê infrastruktury z korzy-

�ci¹ dla mieszkañców.
- Gmina znajduje siê obecnie

w bardzo dobrej kondycji finan-
sowej. Polityka, któr¹ prowadzi-
³em od o�miu lat by³a nastawiona
na redukcjê wcze�niejszych za-
d³u¿eñ, aby maksymalnie zwiêk-
szyæ mo¿liwo�ci inwestycyjne
gminy. Dzi� uda³o siê ca³kowicie
zej�æ ze �starego� zad³u¿enia, a
jednocze�nie maksymalnie
wzmocnili�my nasz potencja³ in-
westycyjny. Awszystko po to, by
mieæmo¿liwo�ci finansowe na re-
alizacjê kolejnych przedsiêwziêæ.
Gmina posiada rezerwê finan-

sow¹, która zostanie zagospoda-
rowana na realizacjê podejmowa-
nych zadañ inwestycyjnych. Dziê-
ki niej bêdziemy mogli dok³adaæ
do kolejnych projektów, które
otrzymaj¹ dofinansowanie - t³u-
maczy wójtMarcin Czerniec.

-Reasumuj¹c, obecnie przy-

gotowujemy siê do kilku du¿ych
przedsiêwziêæ, które maj¹ szansê
otrzymania wysokiego wsparcia z
zewn¹trz. A s¹ to: modernizacja
przedszkola, przebudowa dróg lo-
kalnych, kontynuacja skanalizo-
wania czê�ci Kamieñca (na to za-
danie gmina mo¿e otrzymaæ na-
wet do 8 mln z³otych), dalsze wo-
doci¹gowanie dwóch so³ectw,
kolejna czê�æ rewitalizacji obiek-
tu pa³acowego, remonty w loka-
lach komunalnych, a tak¿e ada-
ptacje lokali socjalnych i rewita-
lizacje zabytkowych kamienic za-
rz¹dzanych przez wspólnoty
mieszkaniowe - podsumowuje
wójt gminyMarcin Czerniec.

To ju¿ kolejny rok, w którym
najlepsi uczniowie szkó³ podsta-
wowych oraz uczniowie gimna-
zjumzawybitnewynikiwnauce,
wzorow¹ postawê spo³eczn¹ i
osi¹ganie wysokich lokat w
konkursach przedmiotowych i

sportowych otrzymali stypen-
diumWójta Gminy Kamieniec
Z¹bkowicki. W bud¿ecie Gmi-
ny zaplanowano na ten cel 30
tysiêcy z³otych. Za t¹ kwotê
udzielono 104 stypendia dla
uczniów kamienieckich szkó³.

Stypendium Wójta
Gminy Kamieniec
Stypendium Wójta
Gminy Kamieniec
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Od 1 stycznia br. we wszyst-
kich jednostkach Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych z terenu gminy
Kamieniec Z¹bkowicki zosta³
wprowadzony system e-remiza
firmy Abakus Systemy Telein-
formatyczne. System ten s³u¿y do
jednoczesnego alarmowania cz³on-
ków naszej jednostki jak i ewiden-
cjonowania wyszkolenia, badañ i
wyjazdów.Systemuda³osiêwpro-
wadziæ w ¿ycie i bêdzie on dalej
rozbudowywany dziêki �rodkom
finansowym przekazanym przez
wójtaMarcinaCzernieca.

Stra¿acy z OSP
w systemie e-remiza
Stra¿acy z OSP
w systemie e-remiza

OSP
w liczbach
W 2014 roku stra¿acy ochotni-

cy z terenu gminyKamieniecwziê-
li udzia³ w 106 interwencjach, w
tym 57 razy wyje¿d¿ali do gasze-
nia po¿aru, 44 razy w usuwaniu
skutków tzw. miejscowych zagro-
¿eñ, w tym 12 razy miejscowych
podtopieñ, 13 razy usuwali skut-
ki wichury i 11 razy byli wzywa-
ni do wypadków drogowych. W
ubieg³ym roku na terenie gminy
zginê³a w wypadkach drogowych
jedna osoba a 8 zosta³o rannych.

- Gmina Kamieniec Z¹bkowic-
ki w ostatnich latach bardzo du¿o
uczyni³a, aby nasze poszczegól-
ne jednostki OSP by³y zadowolo-
ne z tego co posiadaj¹ -mówiwójt
Marcin Czerniec - co roku prze-
znaczamy ogromne sumy �rod-
ków nie tylko na doposa¿enie, ale
i na infrastrukturê, oraz na szkole-
nia poszczególnych stra¿aków.
W latach nastêpnych ten obszar

wydatków bud¿etowych gminy
powinien byæ co najmniej propor-
cjonalnie taki sam, b¹d� podobny
w stosunku do lat minionych.

Podczas styczniowej sesji kamienieckiej Rady Gminy po raz trzeci radni g³osowali,
czy chc¹ rozpoczêcia procedury nadania prawmiejskich dlaKamieñcaZ¹bkowickiego.
Niestety wniosek nie przeszed³ po raz kolejny, g³osami radnych opozycyjnych.

Zdaniem wójta dzia³anie grupy
radnych jest dzia³aniem sprzecz-
nym z interesem mieszkañców.
Przypomnijmy, ¿e opinia miesz-
kañców, wyra¿ona podczas prze-
prowadzonych w gminie konsul-
tacji dotycz¹cych nadaniu Ka-
mieñcowi praw miejskich by³a w
wiêkszo�ci pozytywna.
- Bêdê t¹ uchwa³ê przedk³adaæ

radnym a¿ do ostatecznego ter-
minu, w którym mo¿na jeszcze
przes³aæ wniosek do wojewody,
czyli do koñca marca br. - mówi
wójt Marcin Czerniec.

Co dadz¹
Kamieñcowi
prawa miejskie?
- Bêdziemymieli równie¿mo¿-

liwo�æ pozyskiwania pieniêdzy,
które s¹ przeznaczone dla mia-
steczek licz¹cych do 5 tysiêcy
mieszkañców. Na chwilê
obecn¹ mo¿emy korzystaæ z
funduszy przeznaczonych dla
obszarów wiejskich i oczywi-
�cie z nich korzystamy, ale ma-
j¹c prawa miejskie mieliby�my
o wiele wiêksze mo¿liwo�ci
pozyskiwania pieniêdzy z ró¿-

nych �róde³ - twierdzi wójt.
Nie zmienia to jednak faktu,

¿e podstawowym zagadnieniem
uzyskania praw miejskich jest
podwy¿szenie pozycji gmin w
stosunku do gmin s¹siednich.
W przypadku otrzymania takich
praw nie ma obaw o wzrost ja-
kichkolwiek op³at, bo nie s¹ one
zale¿ne od statusu gminy lecz
od postanowieñ samorz¹du. Nie
potrzebna bêdzie ¿adna wy-
miana dowodów osobistych ani
¿adnych innych dokumentów.
Nie strac¹ jakichkolwiek do-

p³at czy �wiadczeñ w³a�ciciele
gospodarstw rolnych. Nauczy-
cielom nadal bêdzie przys³ugi-
wa³ dodatek wiejski. Nikt wiêc
niczego nie traci.
Wzro�nie natomiast niew¹t-

pliwie presti¿ samej miejscowo-
�ci i jej znaczenie. Bêdzie lepiej
postrzegana przez osoby z ze-
wn¹trz oraz przez inwestorów.
Tym samym wzrosn¹ ceny nie-
ruchomo�ci, co oczywi�cie jest
korzystne dla naszych miesz-
kañców, którzy s¹ ich w³a�cicie-
lami.
- Powiedzmy wiêc sobie

szczerze, naturalnym jest, ¿e

ka¿dy cz³owiek d¹¿y do tego,
¿eby mieæ lepiej w ¿yciu. Je¿eli
gmina Kamieniec ma szansê by
aspirowaæ do czego� lepszego,
to dlaczego ma z niej nie sko-
rzystaæ? Gdyby zale¿a³o mi,
¿eby na si³ê zdobyæ prawa miej-
skie, to mog³em przeprowadziæ
ten proces jeszcze w poprzedniej
kadencji. Maj¹c �wiadomo�æ, ¿e
jest to on d³ugi i wymaga odpo-
wiedniej ilo�ci czasu, chcia³em,
by mieszkañcy równie¿ mieli
wystarczaj¹c¹ ilo�æ czasu na to,
¿eby zapoznaæ siê z inicjatyw¹ i
j¹ przemy�leæ. By by³a to decyzja
podjêta ponad podzia³ami w po-
rozumieniu dla tej gminy. �wiado-
mie zale¿a³o mi na tym, by ka¿dy
móg³ spokojnie przemy�leæ czy
jest za, czy przeciw, co znaczy dla
niego i dla naszej gminy uzyska-
nie prawmiejskich -wyja�nia szef
kamienieckiego magistratu. -
G³osowanie przeciw, to g³osowa-
nie tylko i wy³¹cznie przeciwko
swojemu spo³eczeñstwu - koñczy
MarcinCzerniec.
Czy gmina bêdzie w przysz³o-

�ci gmin¹ miejsko - wiejsk¹, czy
nadal pozostanie gmin¹ wiejsk¹ -
czas poka¿e.

Kamieniec ma szansê
aspirowaæ do czegoœ lepszego
Kamieniec ma szansê
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Wwyniku intensywnej suszy zaobserwowanej na terenie ca³ego

kraju. Równie¿ w gminie Kamieniec Z¹bkowicki powróci³ temat
kontynuacji wodoci¹gowania so³ectwa Doboszowice i O¿ary. W
ostatnich latach (2009 i 2010) zrealizowali�my dwa dalsze odcinki
ruroci¹gu przesy³owego w dolnej czê�ci Doboszowic i O¿ar.

O skutkach zesz³orocznej suszy
w so³ectwie O¿ary i Doboszowice
O skutkach zesz³orocznej suszy
w so³ectwie O¿ary i Doboszowice

Problemem jak zawsze w takich
przypadkach s¹ pieni¹dze, bo
mieszkañcy zgodnie z przepisa-
mi musz¹ sami pokryæ koszty
przy³¹czenia siê do ruroci¹gu.
Dlatego w³a�nie z chwil¹ zakoñ-
czenia tych etapów mieszkañcy
mieli czas na przy³¹czanie siê do
wybudowanej inwestycji. Trud-
nym zagadnieniem by³a faktycz-
na chêæ p³acenia za wodê z ruro-
ci¹gu gdy¿ do chwili obecnej nikt
z w³a�cicieli gospodarstw domo-
wych w O¿arach nie zdecydowa³
siê na pod³¹czenie do sieci.WDo-
boszowicach sprawa wygl¹da³a
trochê lepiej gdy¿ na kilkadzie-
si¹t gospodarstw do chwili obec-
nej przy³¹czy³o siê i faktycznie
pobiera wodê osiemna�cie rodzin.
Ma³e zainteresowanie przy³¹cza-
niem siê by³o zapewne podykto-
wane faktem, ¿e w tych gospodar-
stwach gdzie s¹ indywidualne
ujêcia wody mieszkañcy nie po-
nosz¹ wszystkich tych op³at, któ-
re s¹ uiszczane przez pozosta³ych
mieszkañców gminy za zu¿yt¹
wodê. W zwi¹zku z tym oczywi-
ste jest, ¿e nie mo¿na uszczê�li-
wiaæ nikogo na si³ê skoro nie by³o
zainteresowania ju¿ wykonanym
zadaniem.

Niemniej jednak w ostatnim

czasie 6 gospodarstw domowych
z O¿ar zg³asza cyklicznie zapo-
trzebowanie na wodê deklaruj¹c
ca³kowity brak wody w swoich
studniach domowych oraz 3 go-
spodarstwa w Doboszowicach.
Woda jest dostarczana poprzez
ZWIK - Nowa Ruda przy pomocy
udzielanej ze strony jednostek
organizacyjnych gminy. Jest to
rozwi¹zanie tymczasowe, w
zwi¹zku z powy¿szym z koñcem
roku rozes³ane zosta³y do wszyst-
kich mieszkañców deklaracje
przy³¹czeniowe wraz szacunkami
dotycz¹cymi kosztów przy³¹czy.
Z uzyskanych informacji widaæ,
¿e du¿o wiêksze zainteresowanie
dalszymwodoci¹gowaniem jest w
Doboszowicach (na 114 deklara-
cji wa¿nych zebrali�my 92, a w
O¿arach na 157 deklaracji wa¿-
nych z³o¿ono 56). Nie oby³o siê
przy tym równie¿ bez incydentów
gdy¿ z inicjatywy grupy osób pró-
bowano rozpowszechniaæ wyko-
nan¹ na prywatne zlecenie opiniê
prawn¹ jakoby wysy³ane do
mieszkañców deklaracje by³y w
czê�ci nadu¿yciem prawa.
- Podejmowanie takich dzia³añ

jest w mojej ocenie prób¹ torpe-
dowania mo¿liwo�ci dalszej kon-
tynuacji inwestycji, a gmina musi
mieæ prawid³owe deklaracje ze
strony potencjalnych zaintereso-
wanych aby skutecznie ubiegaæ

siê o dalsze �rodki pomocowe,
jak równie¿ pó�niej prawid³owo
siê z nich rozliczyæ - mówi wójt
Marcin Czerniec.

-Opisany incydent zakoñ-

czy³ siê rezygnacj¹ z zajmowa-
nych funkcji so³tysa Urszuli
Gembary i ca³ej Rady So³eckiej.
W so³ectwie Doboszowice pew-
ne dzia³ania próbowa³a podejmo-
waæ równie¿ przewodnicz¹ca
Rady So³eckiej Wies³awa Cyrek
sk³adaj¹c do wojewody skargê na
dzia³alno�æ wójta w sprawie de-
klaracji wodoci¹gowych. Skarga
ostatecznie zosta³a odes³ana
przez Wojewodê Dolno�l¹skiego
do Rady Gminy celem rozpatrze-
nia. Nowe wybory so³eckie od-
bêd¹ siê w drugiej po³owie mar-
ca br. - dodaje wójt.
Zainteresowani mieszkañcy

pytaj¹ równie¿ czy w zwi¹zku z
zaistnia³¹ sytuacj¹ zmandatu rad-
nej so³ectwa O¿ary zrezygnuje
równie¿ El¿bieta Cwek. Urz¹d
Gminy informuje, ¿e do chwili
obecnej rezygnacja jeszcze nie
zosta³a przez ni¹ z³o¿ona.

Sprawa kontynuacji wodoci¹-
gowania lub innego rozwi¹zania
w postaci odwiertów studni g³ê-
binowych na poszczególnych
posesjach zostanie ostatecznie
rozstrzygniêta z chwil¹ og³osze-
nia kolejnych naborów o �rodki
zewnêtrzne przez Urz¹dMarsza³-
kowski.W odpowiednich progra-
mach zostanie okre�lone jaki bê-
dzie konieczny wska�nik pod³¹-
czenia do inwestycji, jak równie¿
okre�lone zostan¹ dalsze kierun-
ki dzia³añ, aby gmina mog³a po-
zyskaæ �rodki na to zadanie. Dla-
tegow³a�nie zosta³y przygotowa-
ne odpowiednie deklaracje aby
gmina dysponowa³a wiarygod-
nym zapotrzebowaniem miesz-
kañców a nie tylko s³owami wy-
ra¿anymi przez niektórych rad-
nych czy so³tysów. W zwi¹zku z
maksymalnym udogodnieniem
dla osób zainteresowanych tema-
tem uruchomione zosta³y rów-
nie¿ na terenie so³ectw punkty
czerpalne z sieci wodoci¹gowej
nadzorowane pod kontem badañ
przez ZWIK - Nowa Ruda oraz
odwiercone zostan¹ równie¿
studnie g³êbinowe przy nieru-
chomo�ciach bêd¹cych w³asno-
�ci¹ gminy.
Do tematu bêdziemy powra-

caæ gdy¿ kosztorysowo zadania
dalszego wodoci¹gowania zamy-
kaj¹ siê w kwocie prawie piêciu
milionów z³otych a sprawa jest
istotna aby ostatecznie j¹ pozy-
tywnie rozstrzygn¹æ.
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£¹czne dochody w bud¿ecie gminy
Kamieniec Z¹bkowicki na rok 2016
maj¹ wynie�æ 25 milionów 915 tysiêcy
z³ natomiast planowane wydatki zamy-
kaj¹ siê w kwocie 25 milionów 612 ty-
siêcy z³. Nadwy¿ka na koniec roku ma
wynie�æ ponad 300 tysiêcy z³otych.

Najwiêksz¹ pozycj¹ w bu-

d¿ecie gminy s¹ wydatki prze-
znaczone na o�wiatê. W tym
roku utrzymanie gminnych szkó³
i przedszkoli bêdzie kosztowa-
³o prawie 8 milionów z³otych, z
czego oko³o 5 milionów z³ wy-
nosi subwencja o�wiatowa prze-
kazywana z bud¿etu pañstwa.
Resztê gmina bêdzie musia³a
do³o¿yæ z w³asnej kieszeni.
- S¹ to pieni¹dze dobrze spo-

¿ytkowane, które niew¹tpliwie
s³u¿¹ mieszkañcom i bêd¹ war-
to�ci¹ dodan¹ w latach nastêp-
nych, gdy¿ wychowanie naj-
m³odszego pokolenia miesz-
kañców gminy jest zawsze za-
gadnieniem wymagaj¹cym wie-
lu zabiegów i wyrzeczeñ � ko-
mentujewójtMarcinCzerniec.

Wydatki na opiekê spo-

³eczn¹wynios¹w tym roku po-
nad 4 mln z³.
- S¹ to bardzo du¿e �rodki, ale

te¿ wiemy, jak du¿e s¹ potrzeby,
by sprostaæ oczekiwaniom i za-
pewniæ mo¿liwo�æ podniesienia
nieco standardu ¿ycia najmniej
uposa¿onych mieszkañców �
twierdzi wójt � ubolewam nad
tym, kiedy mieszkaniec, który
rzeczywi�cie potrzebuje pomo-
cy, nie mo¿e jej otrzymaæ, po-

niewa¿ wska�nik ustawowy kry-
terium dochodowego na to nie
pozwala. Szukamywtedy wspól-
nie rozwi¹zañ, które bêd¹ zgod-
ne z przepisami prawa i staramy
siê odpowiedzieæ na potrzebê
niesienia pomocy tam, gdzie ona
jest tak naprawdê potrzebna i wie-
my, ¿e bêdzie spo¿ytkowana w
sposób w³a�ciwy - dodaje wójt.

Na inwestycje przeznaczono

w tym roku 3,5 miliona z³otych,
aczkolwiek ma to byæ jedynie
wk³adw³asny gminy do pozyska-
nych �rodków zewnêtrznych.
- Przygotowujemy siê do po-

zyskania kolejnych znacz¹cych
�rodków, które bêd¹ przydziela-
ne w ramach podzia³u �rodków
europejskich. Kwota o któr¹ bê-
dziemy siê ubiegaæ na chwilê
obecn¹ jest szacowana w wyso-
ko�ci oko³o 12 milionów z³otych
� informuje wójt Marcin Czer-
niec - S¹ to kwoty z du¿a doz¹
prawdopodobieñstwa mo¿liwe
do pozyskania przez nasz¹ gmi-
nê. Przede wszystkim pieni¹dze
te zostan¹ przeznaczone na spra-
wy zwi¹zane z dalszym skana-
lizowaniem gminy Kamieniec
Z¹bkowicki, sprawy zwi¹zane ze
sfer¹ socjaln¹, oraz na rewitali-
zacjê.

-Uchwa³y, które zosta³y podjête w listopadzie po-

przedniego roku zak³adaj¹ utrzymanie stawek po-
datków i op³at lokalnych w takiej samej wysoko�ci
jak w 2015 roku - mówi wójt Marcin Czerniec - ani
podatek od nieruchomo�ci, ani op³aty za �mieci w
tym roku nie wzrosn¹.
Obecnie op³ata za wywóz

�mieci w gminie wynosi 11
z³otych za �mieci segregowa-
ne i 15 z³otych za odpady nie-
segregowane. Firma, która wy-

gra³a przetarg na wywóz �mie-
ci w gminie Kamieniec podpi-
sa³a umowê, która bêdzie obo-
wi¹zywaæ a¿ do koñca 2019
roku.

- Wspó³praca gminy Kamieniec z powiatem z¹bkowic-

kim, w kwestii remontów dróg, uk³ada siê dobrze. Na chwi-
lê obecn¹ dziêki naszym �rodkom powiat móg³ pozyskaæ
pieni¹dze na remont odcinka drogi powiatowej pomiêdzy
O¿arami a dawn¹ wsi¹ Pilce - mówi wójt Marcin Czerniec

- Remont tego odcinka drogi by³
przeze mnie postulowany ju¿ od
trzech lat i bardzo siê cieszê, ¿e to
zadanie doczeka³o siê realizacji.
Wykonana zosta³a równie¿ do-

kumentacja na budowê chodnika
przy ulicy K³odzkiej. Na ten cel w
bud¿ecie gminy przeznaczone zo-
sta³o 250 tysiêcy z³otych.
- Mam nadzieje, ¿e drugie 250

tysiêcy zostanie wyasygnowane
przezw³adze powiatu -mówi wójt.

Odby³a siê doroczna
�zabawa strzelecka� �
impreza organizowa-
na przez nasze Ko³o
£owieckie �Jeleñ�.
- Spotkanie w tym gronie to

szczególne do�wiadczenie, bo
stereotypy dotycz¹ce my�liwych
okazuj¹ siê nieprawdziwe -
przyznaje wójt Marcin Czer-
niec, który by³ obecny na uro-
czysto�ci.
Wójt otrzyma³ podziêkowanie

za wieloletni¹ ju¿ wspó³pracê z
my�liwskim �rodowiskiem.
- Jestem wdziêczny za ostat-

nie spotkanie i wiele wcze�niej-
szych wspólnie spêdzonych
chwil - podsumowuje wójt.

Bud¿et
z nadwy¿k¹
Bud¿et
z nadwy¿k¹

Podatki od nieruchomoœci

i op³aty za œmieci
Podatki od nieruchomoœci

i op³aty za œmieci

nie wzrosn¹!nie wzrosn¹!

Bêdzie remont drogi miêdzy
O¿arami a dawnymi Pilcami
Bêdzie remont drogi miêdzy
O¿arami a dawnymi Pilcami

Podziêkowanie za
wieloletni¹ wspó³pracê
Podziêkowanie za
wieloletni¹ wspó³pracê

Równie du¿y spadek odnoto-
wujemy w ca³ym powiecie. W
pa�dzierniku 2015 r. w powiecie
zarejestrowanych by³o 3 136
osób bezrobotnych. W ym sa-
mym okresie 2014 r. w PUPzare-
jestrowanych by³o 4 224 osoby.
W gminie Kamieniec najlicz-

niejsz¹ grupê stanowi¹ bezrobot-
ni zarejestrowani powy¿ej 6mie-
siêcy, w przedzialewiekowymod
25 do 34 lat, z wykszta³ceniem
gimnazjalnym i podstawowym.

Drug¹ do�æ liczn¹ grupê stano-
wi¹ bezrobotni z wykszta³ceniem
zasadniczym zawodowym.
Najczêstsz¹ przyczyn¹ odmo-

wy podjêcia zatrudnienia jest brak
dojazdu.
Na ró¿ne formy aktywizacji

bezrobotnych i walkê z bezrobo-
ciem Powiatowy Urz¹d Pracy w
Z¹bkowicach pozyska³ w roku
minionym blisko 12 milionów
z³otych.
Je¿eli chodzi o po�rednictwo

Bezrobocie w gminie spada!Bezrobocie w gminie spada!
WPowiatowymUrzêdzie Pracy zarejestrowano 428 bezrobotnych
z gminy Kamieniec. W stosunku do 2014 roku liczba bezrobotnych
spad³a o 26%.

Decyzj¹ starostwa i przy

aprobacie radnych powiato-
wych podjêto decyzjê o likwi-
dacji Zespo³u Szkó³ w Kamieñ-
cu Z¹bkowickim, tzw. �pszczó³-
ki�. Przypomnijmy, ¿e w³adze
kamienieckiej gminy zdecydo-
wa³y siê przej¹æ szko³ê zobo-
wi¹zuj¹c siê jednocze�nie do jej
utrzymania, unowocze�nienia a
nawet rozbudowy. Gmina by³a-
by wtedy organem prowadz¹-
cym t¹ placówkê. £¹cznie z
mo¿liwo�ci¹ utworzenia w bu-
dynku schroniska w Starczowie
internatu dla uczniów spoza te-
renu powiatu. Radni gminy ka-
mieniec nawet przyjêli sto-
sown¹ uchwa³ê w tej kwestii.
- Liczy siê cz³owiek i dobro

m³odzie¿y i tym kierowa³em

pracy, do wrze�nia minionego
roku do PUP zg³oszonych zosta-
³o 2 542 ofert pracy. Z poradnic-
twa zawodowego skorzysta³o w
powiecie 532 osoby, w tym 85
osób z gminy Kamieniec Z¹b-
kowicki.
Przyznano te¿ 82 dotacje na

rozpoczêcie dzia³alno�ci gospo-
darczej. Na terenie gminyKamie-
niec dotacjê otrzyma³o 9 nowych
przedsiêbiorców.

Nie wycofujemy naszej propozycjiNie wycofujemy naszej propozycji

siê podejmuj¹c dzia³ania w
celu jej przejêcia. Powiat nie
wyrazi³ jednak zgody na tego
typu dzia³anie i placówkê
z l ikwidowano , nad czym
ubolewam - komentuje spra-
wê wójt Marcin Czerniec.
Poszkolny obiekt na razie stoi

i czeka na nowego w³a�ciciela,
jak d³ugo, nie wiadomo.
Gmina Kamieniec w dalszym

ci¹gu nie wycofuje jednak swo-
jej propozycji.
- Funkcjonowanie szko³y jest

jak najbardziej zbie¿na z intere-
sem naszej gminy - kwituje wójt.
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VII Diecezjalny Przegl¹d Kolêdników Misyjnych
odby³ siêwKamieñcuZ¹bkowickim. Przyjecha³o do nas
250 dzieci z ca³ej Diecezji �widnickiej. Z tej okazji go-
�cili�my ksiêdza biskupa Ignacego Deca.

Pierwsza czê�æ mia³a miejsce w
Gminnym Centrum Kultury. O
dzia³alno�ci mizyjnej opowoadali
misjonarze: ojciec Pawe³ Ga³³a
oraz siostra Aldona Skrzypiec.
Dzieci wziê³y udzia³ w konkursie
wiedzy o Madagaskarze, ogl¹da-
³y jase³ka bo¿onarodzeniowe w
wykonaniu grupy ze Szczawna
Zdroju i razem �piewa³y kolêdy.
Po przej�ciu do ko�cie³a parafial-
nego brali�my udzia³ w mszy �w.
pod przewodnicctwem ksiêdza
biskupa. Za organizacjê VII Die-
cezjalnego Przegl¹du Kolêdni-
ków Misyjnych podziêkowa³
naszmieszkaniec ks. JakubGór-
ski z Kurii Biskupiej w �widnicy.
Wszystkie dzieci otrzyma³y te¿
drobne upominki, a w czasie prze-

gl¹du by³ te¿ upragniony s³odki
poczêstunek.
- Na zakoñczenie ks. dziekan

Wojciech Jaros³aw D¹browski
zaprosi³ wszystkich naszych go-
�ci do odwiedzin mówi¹c- jest u
nas wiele piêknych miejsc i mo¿-
na siê wKamieñcu Z¹bkowickim
zakochaæ.
Szczególnymmomentemby³o

po�wiêcenieprzezksiêdzabisku-
pa zabytkowej ambony w ko-
�ciele parafialnym.
Renowacja bezcennego zabyt-

ku by³a mo¿liwa dziêki zdoby-
ciu przez nasz¹ parafiê wsparcia
z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. W tê po-
moc zaanga¿owana by³a row-
nie¿ gmina Kamieniec.

Odby³o siê spotkanie dla uczestników Centrum Integracji Spo³ecznej
gminy Kamieniec Z¹bkowicki. Zaproszone by³y osoby, które w 2015 r. i
na pocz¹tku 2016 r. zakoñczy³y swoje uczestnictwo w Centrum.

Wójt gminyMarcinCzer-

niec wraz z kierownikiemCIS-
u Robertem B³asikiemwrêczy³
by³ym uczestnikom certyfikaty

Miesiêczny koszty utrzyma-

nia jednego wychowanka w od-
dziale przedszkolnym przy Szko-
le Podstawowej w Doboszowi-
cach wynosi³ 28 tys. 289 z³ rocz-
nie przy �redniej w gminie wyno-
sz¹cej 5 tys 640 z³. rocznie na
przedszkolaka.

Wszystkimdzieciom realizu-

j¹cym roczne przygotowanie
przedszkolne zapewniono mo¿li-
wo�ci kontynuowania nauki w
Przedszkolu nr 1 w Kamieñcu
Z¹bkowickim oraz w Przedszko-
lu nr 2 przy Zespole Szkó³ nr 2 w
Kamieñcu Z¹bkowickim, gdy¿
rada gminy wiêkszo�ci¹ g³osów
ostatecznie zlikwidowa³a t¹ pla-
cówkê.

Doprowadzi³a to tego równie¿

wewnêtrzna, niepotrzebna walka
oraz podejmowane inicjatywy ze
strony osób trzecich, aby zniechê-
ciæ mieszkañców do posy³ania

dzieci do doboszowickiej szko-
³y. Zapewne dopiero po czasie
mieszkañcy tego so³ectwa do-
strzegli, ¿e wcze�niejsze dzia³a-
nia ze strony wójta gminy jak
równie¿ radnych poprzedniej ka-
dencji by³y nastawione na ochro-
nê tej placówki i wszystkich
miejsc pracy.

Wnajbli¿szych latach kwo-

ta subwencji dla naszej gminy
bêdziemala³a z powodu spadku
liczby urodzeñ. Obietnice pañ-
stwaw zakresie odpowiednio wy-
sokiego dotowania tzw. �ma³ych
szkó³� nie spe³niaj¹ oczekiwañ
jednostek samorz¹du terytorial-
nego.W zwi¹zku z tym gminy na-
dal musza ponosiæ ogromne kosz-
ty zwi¹zane z funkcjonowaniem
o�wiaty oraz realizacj¹ na³o¿o-
nych przez pañstwo obowi¹zków
w tym zakresie takich jak wzrost
p³ac, urlopy dla poratowania
zdrowia, awans zawodowy, obo-

wi¹zek udzielania pomocy ma-
terialnej uczniom, obowi¹zek
rocznego przygotowania przed-
szkolnego, koszty nauczania in-
dywidualnego oraz innych form
zajêæ dodatkowych, konieczno�æ
udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i
inne.

Zdaniem osób odpowiedzial-
nych za funkcjonowanie o�wia-
tyw gminieKamieniec,Minister-
stwo Edukacji Narodowej zdecy-
dowanie popiera funkcjonowa-
nie ma³ych szkó³ ale jednocze-
�nie nie wykazuje siê przy tym
pomoc¹ finansow¹, pomimo
wcze�niejszych deklaracji, nie
zwiêksza w stopniu wystarczaj¹-
cym subwencji na tzw. �ma³e
szko³y podstawowe�, chocia¿
wiadomo ¿e ich utrzymanie ge-
neruje wysokie koszty i nie
wszystkie gminy s¹ w stanie je
finansowaæ.

�redni miesiêczny koszt utrzymania jednego ucznia w szkole podstawo-

wej nr 1 wynosi 734,03 z³ (8 808,4 z³ rocznie). W szkole podstawowej nr 2
- 798,69 z³ (9 584,39 z³ rocznie) i w gimnazjum - 831,62 z³ (9 979,48 z³
rocznie). Najbardziej kosztown¹ placówk¹ w gminie by³a szko³a z oddzia-
³em przedszkolnym w Doboszowicach.

potwierdzaj¹ce ich udzia³ w pro-
jekcie, oraz dyplomy za udzia³ w
Indywidualnym Programie Za-
trudnienia Socjalnego. Po zakoñ-
czeniu czê�ci oficjalnej odby³ siê

poczêstunek dla pracowników,
uczestników oraz zaproszonych
go�ci przygotowany przez panie
z grupy gastronomicznej oraz in-
struktorów.

W kamienieckich szko³ach

dobrze siê dzieje
W kamienieckich szko³ach

dobrze siê dzieje

Za udzia³ w ProjekcieZa udzia³ w Projekcie

Z ca³ej DiecezjiZ ca³ej Diecezji

WPrzewornie odby³ siêXVI

Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek. W
wydarzeniu tym uczestniczy³y
uczennice Szko³y Podstawowej
nr 1. Konkurs ma rangê imprezy
regionalnej odby³ siê 21 stycz-
nia br.
Umiejêtno�ci naszych dziew-

cz¹t trudno by³o pobiæ, tym bar-
dziej, ¿e by³y �wietnie przygo-

Zdolne uczennice ze
Szko³y Podstawowej nr 1
Zdolne uczennice ze
Szko³y Podstawowej nr 1

towane pod kierunkiemBogumi-
³y Pietrusewicz. Imiejsce w ka-
tegorii solistów zajê³a Kamila
Cymba³a, II miejsce zajê³y: Ju-
lia Bia³ek I Klaudia Skotnicka.
Natomiast I miejsce kategorii
duetów zajê³y nasze �Serdusz-
ka�, czyli Klaudia Pawliczak i
Karina S³u¿yñska.
Serdecznie gratulujemy!
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Kamieniecki Pa³ac piêknie-

je niemal z dnia na dzieñ. Przy-
pomnijmy, ¿e kamieniecka gmi-
na przejê³a Pa³ac w pocz¹tkach
sierpnia 2012 roku po trwaj¹-
cym prawie dwa lata postêpo-
waniu spadkowym. Ostatecz-
nie spadkobiercy zrzekli siê swo-
ich praw do spadku, jednocze-
�nie uciekaj¹c od zobowi¹zañ,
które ci¹¿y³y na zamku, miêdzy
innymi z powodu niep³aconego
latami podatku.

-W momencie, kiedy wraz

z kuratorem i komornikiem spad-
ku weszli�my na teren Zespo³u
Pa³acowo - Parkowego, obraz
zniszczeñ by³ katastrofalny -
wspomina wójt Marcin Czer-
niec - zastali�my zdemolowane
wszystkie pomieszczenia, powy-

Kamieniecki Pa³ac piêknieje

niemal z dnia na dzieñ
Kamieniecki Pa³ac piêknieje

niemal z dnia na dzieñ

rywane instalacje i niezliczone
tony �mieci zmagazynowane we
wszystkich pomieszczeniach. By³
to obraz pora¿aj¹cy. Do tego
ogromne po³acie kompletnie za-
ro�niêtych ogrodów.

-Obiekt zosta³ wygrodzony,

by uniemo¿liwiæ dostêp osobom
postronnym, wywie�li�my kilka-
set ton �mieci i odpadów, zabez-
pieczyli�my dachy, które by³y po-
niszczone i czê�ciowo zawalone -
dodaje.
- Odtworzenie kompleksu to

mozolna praca wykonywana na
podstawie zdjêæ odnajdywanych
w archiwach oraz zbiorachmiesz-
kañców. Harmonogram zawar-
ty w projekcie odbudowy Pa³a-
cu zak³ada, ¿e prace odtworze-
niowe obiektu zakoñcz¹ siê osta-
tecznie w 2030 roku. Szacuje siê,

¿e warto�æ odtworzeniowa pa³a-
cu wynosi oko³o 260 milionów
z³otych. Jest to kwota zawrotna,
aczkolwiek mo¿liwa do pozyska-
nia. Bo Pa³ac posiada dwa wa¿ne
atuty, które niew¹tpliwie pomog¹
w staraniach o �rodki zewnêtrzne.
Pierwszy to nazwiska europejskiej
s³awy projektantów, którzy praco-
wali przy budowie pa³acu. Karl
Friedrich Schinkel, berliñski ar-
chitekt, który dla pruskiej rodzi-
ny królewskiej przebudowywa³
najwa¿niejsze niemieckie zamki
oraz nie mniej s³awny i utalento-
wany projektant ogrodów Peter
Joseph Lenne.

Kolejnym atutem Pa³acu jest

jego wyj¹tkowo�æ. Jest to jedno z
najwiêkszych neogotyckich za³o-
¿eñ pa³acowych w Europie. Pod
wzglêdem wielko�ci jest to pi¹ty
Pa³ac w Polsce. Ca³y kompleks to
ponad 27 tysiêcy metrów kwadra-
towych powierzchni pokrytej da-
chem, podzielonej na 100 pa³aco-
wych sal, z czego 2/3 to pomiesz-
czenia reprezentacyjne. Do tego
dochodzi ponad 123 hektary ogro-
du, zaprojektowane przez wybit-
nego architekta Petera Josepha
Lenne. Samych fontann na terenie
parku znajduje siê a¿ 21. Do tego
kaskady, wodospady, schody, alta-
ny, pergole, mauzoleum, ogrody
japoñskie, oraz oczywi�cie egzo-
tyczne drzewa, z których do dzi�
zachowa³o siê oko³o 50. Z przy-
kro�ci¹ trzeba stwierdziæ, ¿e sporo
z nich wyciêto w ci¹gu ostatnich
dwudziestu lat. Wszystko to jed-
nak zostanie odbudowane zgod-
nie z za³o¿eniami Lennego.

WPa³acuwci¹¿ trwaj¹ pra-

ce, gmina siêga po du¿e unijne
wsparcie. Pa³ac jest dostêpnydla
turystów i cieszy siê ogromnym
zainteresowaniem.

-Odtworzenie kompleksu to mozolna pracawykonywana na pod-
stawie zdjêæ odnajdywanychw archiwach oraz zbiorachmieszkañ-
ców -mówi wójtMarcin Czerniec.

Pa³acowe ogrody

Prace remontowe w Pa³acu
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Z roku na rok nasze spo³eczeñ-

stwo siê starzeje. Potrzeba coraz
wiêcej miejsc w domach pomocy
spo³ecznej, zak³adach leczni-
czych i opieki paliatywnej. Kil-
kana�cie lat temu w gminie Ka-
mieniec istnia³a taka instytucja.
Niestety, ponowne powo³anie do
¿ycia kamienieckiego ZOL - u nie
jest takie proste.
- Rada powiatu, która ostatecz-

nie zamknê³a temat Zak³aduOpie-
kuñczo Leczniczego w Kamieñ-
cu Z¹bkowickim, by³a jednocze-
�nie w³a�cicielem tego ca³egoma-
j¹tku, który zosta³ sprzedany w
2009 roku. Prywatny w³a�ciciel
dysponuje teraz obiektem, ma
pe³niê praw i jednocze�nie obo-
wi¹zków, co do tego budynku -
mówi wójt Marcin Czerniec -
Prawda jest taka, ¿e pope³niono
du¿y b³¹d. Nie nale¿a³o likwido-
waæ tego obiektu, wszyscy jeste-
�my tutaj prze�wiadczeni, ¿e ob-
³o¿enie w nim by³oby stuprocen-
towe.Widzimy doskonale jak sta-
rzeje siê spo³eczeñstwo i ile osób
potrzebuje takiej pomocy. Niejed-
nokrotnie rodziny chcia³yby zro-
biæ wszystko, ¿eby pomóc, ale nie

Wiele lat temu kamieniecki ZOL zosta³ zlikwi-
dowanyprzez prywatn¹ firmê, która zakupi³a obiekt
dawnego szpitala od z¹bkowickiego starostwa. Te-
raz okazuje siê, ¿e ZOLwKamieñcu by siê przyda³,
bo z ka¿dym rokiem przybywa starszych, samot-
nych, schorowanych osób, którymi nie ma siê kto
zaopiekowaæ.

W zamku w Wojnowicach odby³o siê posiedzenie

zarz¹du Stowarzyszenia Zamków i Pa³aców, którego
gminaKamieniec Z¹bkowicki jest cz³onkiem.

Pa³ac w Kamieñcu
na Europejskim
Szlaku Zamków i Pa³aców

Pa³ac w Kamieñcu
na Europejskim
Szlaku Zamków i Pa³aców

- Omawiali�my wej�cie na-
szych piêknych architektonicz-
nych skarbów na Europejski
Szlak Zamków i Pa³aców. To pro-
jekt bardzo powa¿ny i jednocze-
�nie stanowi¹cy wyzwanie orga-
nizacyjne i marketingowe.
Przede wszystkim to szansa na
nowe formy i obszary promocji
Pa³acu Marianny Orañskiej, dla
którego odnowy nasz samorz¹d

anga¿uje pozyskane wszelkie
mo¿liwe �rodki -mówiwójtMar-
cin Czerniec.
- Wszystko to czynimy w³a�nie

dlatego, by z roku na rok, przy-
bywaj¹cy do nas tury�ci, odkry-
wali walory kamienieckiego Pa-
³acu. Nie trzeba wiele t³umaczyæ
jakie to mo¿e mieæ znaczenie dla
naszej lokalnej gospodarki - do-
daje szef kamienieckiej gminy.

s¹ w stanie, bo obowi¹zki dnia co-
dziennego skupiaj¹ siê na ko-
nieczno�ci realizowania siê w pra-
cy i zabezpieczeniu ¿ycia co-
dziennego.

Wójt dodaje jednocze�nie, ¿e

na szczê�cie nie jest to jeszcze te-
mat ca³kowicie zamkniêty.
- Zlikwidowany ZOL general-

nie powinien docelowo byæ za-
k³adem opieki paliatywnej w
ostatniej fazie ¿ycia cz³owieka -
twierdzi wójt - Oczywi�cie nie
mo¿emy dysponowaæ maj¹tkiem,
który nie jest nasz¹ w³asno�ci¹.
Ale teren ten jest przeznaczony
w planie zagospodarowania
przestrzennego tylko iwy³¹cznie
pod szeroko rozumiane us³ugi
opieki zdrowotnej.Mamynadzie-
jê, ¿e w tym obiekcie po remon-
cie taki zak³ad powstanie.
- Mogê przyrzec, ¿e nie poprze-

staniemy na tych dzia³aniach,
które rok rocznie s¹ podejmowa-
ne, aby w przysz³o�ci w tym bu-
dynku by³a prowadzona dzia³al-
no�æ d³ugofalowej opiekimedycz-
nej nad osobami starszymi - do-
daje wójtMarcin Czerniec.

Przyda³by siê
kamieniecki ZOL
Przyda³by siê
kamieniecki ZOL

Wminionym roku w ramach

programówministerialnych doty-
cz¹cych ochrony dziedzictwa
kulturowego gmina Kamieniec
otrzyma³a dofinansowanie na
dwa zadania.
Pierwszym z nich by³ remont

oficyny pó³nocnej Pa³acu, czyli
dawnej wozowni, gdzie rozebra-
no i odtworzono wybrzuszon¹
�cianê zewnêtrzn¹, po³o¿ono
nowe stropy oraz wzmocniono
konstrukcjê.

Ca³kowity koszt wykona-

nych prac wyniós³ 681 tysiêcy
z³otych, w tym dotacja zminister-
stwa wynios³a 300 tysiêcy z³o-
tych.
Drugie zadanie obejmowa³o

wymianê czê�ci frontowej dachu.
Wykonano ca³kowit¹ rozbiór-

kê prowizorycznego zadaszenia
po³o¿onego jeszcze przez po-
przedniego dzier¿awcê. Na nowe
drewniane ³aty i legary po³o¿o-
no blachê cynkow¹.
Warto�æ prac zamknê³a siê w

kwocie 1 milion 290 tysiêcy z³o-
tych, z czego 750 tysiêcy wynio-
s³a dotacja z ministerstwa.
Wtym roku gmina wyst¹pi o

przyznanie dotacji na kolejne
prace ratownicze w obiekcie.
Na dzieñ dzisiejszych przygo-

towanych zosta³o ju¿ oko³o 20
wniosków na ³¹czn¹ kwotê 44
milionów z³otych. Bêd¹ one re-
alizowane jednak w kolejno�ci,
w zale¿no�ci od ilo�ci pozyska-
nych �rodków finansowych.

Planowane jest po³o¿enie no-
wego dachu na czê�ci pó³nocnej
Pa³acu wraz z zadaszeniem basz-
ty, w której znajdowa³a siê nie-
gdy� kaplica pa³acowa. Gmina
zamierza te¿ zabezpieczyæ elewa-
cjê wozowni.

W najbli¿szej przysz³o�ci,

po zakoñczeniu prac w dawnej
wozowni bêd¹ znajdowa³y siê
czê�æ biurowa, pomieszczenia so-
cjalne oraz lapidarium, w którym
bêd¹ eksponowane oryginalne
elementy pa³acowej kamieniarki
nie nadaj¹ce siê ju¿ do ponow-
nego wykorzystania oraz te, któ-
re gmina ma nadziejê odzyskaæ.
Po raz drugi z rzêdu gmina

otrzyma³a maksymaln¹ pulê do-
tacji w wysoko�ci 100 tysiêcy
z³otych na realizacjê programu
Razem Bezpieczniej. Za te pie-
ni¹dze na terenie pa³acu za³o¿o-
ny zosta³ monitoring. Oprócz
tego wydane zosta³y ulotki, opra-
cowanie ksi¹¿kowe, oraz prze-
prowadzony zosta³ konkurs dla
dzieci z atrakcyjnymi nagrodami.
W 2015 roku dotacja pozwoli-

³a na rozbudowanie sieci moni-
toringu, za³o¿enie o�wietlenia na
jednej z parkowych alei oraz
przeprowadzenie kolejnej edycji
konkursu.

Warto dodaæ, ¿e dwa razy z

rzêdu wnioski z³o¿one przez
gminê Kamieniec zosta³y uzna-
ne za najlepsze w kraju i uzyska-

³y maksymaln¹ wysoko�æ dota-
cji. Na zasadzenie kilkuset drzew
i krzewów na terenie parku gmi-
na wyda oko³o 1,5 miliona z³o-
tych, równie¿ pochodz¹cych z
dotacji zewnêtrznych - dodaje
wójtMarcin Czerniec.

Kamienieccy radni przyjêli

uchwa³ê o wspó³pracy z czesk¹
gmin¹ Bila Voda.
Obie gminy ³¹czy bogata histo-

ria zwi¹zana z postaci¹ królewny
Marianny Orañskiej i jej aktyw-
nego udzia³u w rozwoju spo³ecz-
no-gospodarczym obecnego po-
granicza polsko-czeskiego w tym
obu partnerskich gmin. Przede
wszystkim jednak nawi¹zana
wspó³pracama pomócw skutecz-
nym pozyskiwaniu pieniêdzy na
kolejne prace przy remoncie pa-
³acu z funduszy zewnêtrznych.

- OgromnymatutemPa³acu jest jegowyj¹tkowo�æ. Jest to jedno z
najwiêkszych neogotyckich za³o¿eñ pa³acowych w Europie - przy-
znaje wójt gminyMarcin Czerniec.
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Urz¹d Gminy Kamieniec Z¹bkowicki, ul.ul. Z¹bkowicka 26,
tel: 748162010, 748162011,fax: 748173361,
e-mail: gmina@kamzab.pl www.kamienieczabkowicki.eu
https://www.facebook.com/MarcinCzerniecWojt

Kontakt do Urzêdu Gminy

Godziny pracy Urzêdu Gminy

Poniedzia³ek: 7:30 – 16:00
Wtorek: 7:30 – 15:30
Œroda: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Pi¹tek: 7:30 – 15:00

InteresantaInteresanta

Nr konta bankowego do wp³at podatków i op³at lokalnych na
terenie Gminy Kamieniec Z¹bkowicki (podatek od nieruchomo-
�ci, podatek rolny, podatek le�ny oraz ³¹czne zobowi¹zanie pie-
niê¿ne):Bank Spó³dzielczy Z¹bkowice �l¹skie odzia³ Kamie-
niec Z¹bkowicki 43 9533 1030 2005 0000 0114 0001
PODATEKODNIERUCHOMO�CI
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej bez

wzglêdu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków 0,86 z³ od 1 m kw. powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi lub wodami po-

wierzchniowymi p³yn¹cymi jezior i zbiorników sztucznych 4,53 z³ od
1 ha powierzchni;
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statuto-

wej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku pu-
blicznego 0,40 z³ od 1 m kw. powierzchni;
2) od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych 0,67 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od

budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia-
³alno�ci gospodarczej 21,32 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej;
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie

obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 10,68 z³ od 1 m kw.
powierzchni u¿ytkowej;
d) zwi¹zanych z udzielaniem �wiadczeñ zdrowotnych w rozumie-

niu przepisówo dzia³alno�ci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzie-
laj¹ce tych �wiadczeñ 4,65 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej;
e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego 6,76 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli: 2% ichwarto�ci okre�lonej na podstawie art. 4 ust.

1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych.

PODATEKROLNY
zgodnie z Komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystyczne-

go z dnia 19 pa�dziernika 2015 r. w sprawie �redniej ceny skupu ¿yta
za okres 11 kwarta³ów bêd¹cej podstaw¹ do ustalenia podatku rolne-
go na rok podatkowy 2016 �rednia cena skupu ¿yta za okres 11
kwarta³ów poprzedzaj¹cych kwarta³ poprzedzaj¹cy rok podatkowy
2016 wynosi 53,75 z³ za 1 dt.

PODATEKLE�NY
zgodnie z Komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystyczne-

go z dnia 20 pa�dziernika 2015 r. w sprawie �redniej ceny sprzeda¿y
drewna, obliczonej wed³ug �redniej ceny drewna uzyskanej przez
nadle�nictwa za pierwsze trzy kwarta³y 2015 r. �rednia cena sprzeda-
¿y drewna wynios³a 191,77 z³ za 1 m 3.

Harmonogramy wywozu œmieci
Urz¹d Gminy Kamieniec

Z¹bkowicki informuje, ¿e staw-
ka op³aty �mieciowej w przypad-
ku segregowania odpadów ko-
munalnych wynosi 11,00 z³, w
przypadku nie segregowania od-
padów 15,00 z³ od osoby na mie-

si¹c. Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych zmie-
szanych z tereny Gminy Kamie-
niec Z¹bkowicki jest dokonywa-
ny z czêstotliwo�ci¹ jeden raz
w tygodniu. Natomiast odbiór
odpadów komunalnych segrego-
wanych (paper/plastik/szk³o/
BIO) - dwa razy w miesi¹cu.
Nadmienia siê, ¿e ka¿dy w³a�ci-

ciel nieruchomo�ci po z³o¿eniu
deklaracji o wysoko�ci op³aty za
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi ma przydzielony
swój indywidualny numer konta
bankowego, na który dokonuje
op³at za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi z terminem p³at-
no�ci do 10. dnia ka¿dego mie-
si¹ca.Poradnik podatkowy

Aleksander CIAPKA radny z okrêgu wyborczego nr 14
El¿bieta CWEK radna z okrêgu wyborczego nr 7
Dominik KREKORA radny z okrêgu wyborczego nr 1
Bogus³awa TOKARZ radna u z okrêgu wyborczego nr 2
Ryszard KLENIUK radny zokrêgu wyborczego nr 3
Bernadeta CHODASEWICZ radna z okrêgu wyborczego nr 4
Maria KACIK radna z okrêgu wyborczego nr 5
Lucjan KOPER radny z okrêgu wyborczego nr 8
Arkadiusz SMÊDZIK radny z okrêgu wyborczego nr 9
Edward SZULIN radny z okrêgu wyborczego nr 10
Piotr GLINA radny z okrêgu wyborczego nr 11
Tadeusz CENARSKI radny z okrêgu wyborczego nr 12
Marta SYPOSZ radna z okrêgu wyborczego nr 13
Mateusz GNACZY radny z okrêgu wyborczego nr 15
Ryszard BIERUT radny z okrêgu wyborczego nr 6

Kto jest Twoim radnym?


