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Gminna Rada Biznesu
W dniu 19.11.2003 odbyło się
w Urzędzie Gminy w Rudnikach
posiedzenie Gminnej Rady
Biznesu. W spotkaniu udział
wzięli przedstawiciele firm z
terenu gminy Rudniki, wójt
Andrzej Pyziak oraz zaproszeni
goście z Opolskiej Izby
Gospodarczej tj.: Ewa Gajekprezes i Henryk Galwas - v-ce
prezes.
Spotkanie otworzył prezes
Gminnej Rady Biznesu
Stanisław Dygudaj.
Powitał gości i przedstawił
porządek spotkania. Omówił on
na wstępie dotychczas podejmowane działania przez Gminną Radę Biznesu. Mówił o spotkaniu
z Państwową Inspekcją Pracy z Opola oraz zasadach działania naszego stowarzyszenia.
Następnie głos zabrała prezes Opolskiej Izby Gospodarczej. Pani Ewa Gajek podziękowała za
zaproszenie i przedstawiła historię Opolskiej Izby Gospodarczej. Powiedziała, że zrzesza ona ok.
120 podmiotów i są to małe, średnie i duże firmy o różnym profilu działalności. Podkreśliła, że
władze stowarzyszenia nie namawiają do wstępowania do OIG, ale starają się swoją ofertę

przygotować tak, aby firmy same czuły potrzebę zrzeszenia się.
Poinformowała również, że OIG organizuje targi, wystawy oraz
ma swoją gazetę, która teraz będzie wydawana profesjonalnie.
Następnie głos zabrał v-ce prezes OIG p. Henryk Galwas
odpowiedzialny za kontakty z przedsiębiorcami. Zaoferował
pomoc stowarzyszenia jako “skrzynki kontaktowej” dla firm z
terenu gminy Rudniki. Powiedział, że OIG ma dobre kontakty
m.in. z Funduszem Poręczeń Kredytowych w Opolu i bardzo
go poleca firmom, ponieważ poręczenie jest do 70% kredytu.
Obecnie największe poręczenie jest do kwoty 100 tys. zł.
Fundusz Poręczeń udzielił już 8 poręczeń na kwotę 450 tys. zł
w roku bieżącym. Oprocentowanie jest obecnie 0,8% poręczonej
kwoty na rok. Trzeba spełnić jednak określone warunki tj. zrobić
biznes plan, mieć płynność finansowa oraz uregulowane
należności wobec ZUS-u, Urzędu Skarbowego itp.
Pan v-ce prezes Galwas zachęcał naszych przedsiębiorców
do przystąpienia do Opolskiej Izby Gospodarczej, zwłaszcza,
że składki członkowskie są niewielkie a korzyści duże.
Składka przy przystąpieniu do OIG jest 100 zł. Składki ustalają

Gminnego Centrum
Informacji w Rudnikach
Punkt Gminnego Centrum Informacji mieści się przy Urzędzie
Gminy, budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach.
Wejście od tyłu budynku. GCI czynne jest w godz.
od 7.30 do 19.00 oraz soboty od 10.00 do 16.00
GCI świadczy następujące usługi:
- udziela informacji dla przedsiębiorców i rolników
dotyczących dostępnych kredytów, pożyczek i środków
pomocowych;
- informowanie przedsiębiorców i rolników o oferowanych
szkoleniach;
- organizowanie staży dla absolwentów szkół wyższych i
średnich ( przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w
Oleśnie),
- wyszukiwanie informacji o szkołach i uczelniach;
- aktualne oferty pracy z terenu woj. opolskiego;
- szukanie ofert pracy w serwisach Internetowych,
- udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy,
- biurowe usługi dla społeczności lokalnej: pisanie.podań i
pism do urzędów i instytucji listów motywacyjnych i CV;
- usługi kawiarenki internetowej :
- przeglądanie stron WWW;
- korzystanie z poczty elektronicznej,
- zakładanie kont pocztowych;

OGŁOSZENIE

Ochotnicza Straż Pożarna
w Rudnikach sprzeda

samochód pożarniczy
FSC Lublin typ Żuk A15
Stan techniczny dobry.
Cena do uzgodnienia.
Kontakt: (0-34) 35 95 139, 35 95 149
cz

członkowie i wygląda to następująco:
1-5 zatrudnionych - 20 zł/m-c
5-15 zatrudnionych - 40 zł/m-c
15-40 zatrudnionych - 60 zł/m-c
40-80 zatrudnionych - 80 zł/m-c
powyżej 80 zatrudnionych - 100 zł/m-c + 22% VAT
Składki płaci się raz na kwartał.

Pani prezes Ewa Gajek powiedziała również, że OIG
wypracowała sobie już własne targi pod nazwą
“EUROPROMOCJA”, które odbywają się w Opolu w miesiącu
maju. Wystawiają się tu nie tylko przedsiębiorstwa, ale także
samorządy z ofertami inwestycyjnymi. Cena stoiska jest
przystępna, ponieważ średnio wynosi 50 zł/m2 powierzchni
niezabudowanej lub 130 zł/m2 powierzchni zabudowanej.
W czasie spotkania padło wiele cennych pytań i uwag.
Na zakończenie spotkania Prezes Gminnej Rady Biznesu Stanisław Dygudaj podziękował wszystkim za udział w
spotkaniu.
- porady dla osób, które chciałyby nauczyć się podstaw obsługi
komputera;

Ponadto GCI świadczy usługi: (za odpłatnością)
- korzystania z Internetu
- drukowanie ( czarno - białe)
- drukowanie w kolorze.- skanowanie

- ksero
- redagowania i przepisywania pism, prac dyplomowych
Gminne Centrum Informacji powstało ze współfinansowania
przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów ” Pierwsza Praca”

OGŁOSZENIE

PRACA WE
WŁOSZECH ■ OPIEKA
KONTAKT
tel. 0 694 080 871

1. Z wizytą.
W listopadzie br. naszą gminę odwiedził p. Matthias Worst
- przedstawiciel Urzędu ds. Gospodarki Wodnej w Bawarii /
Niemcy/. Wizyta była związana z udziałem p. Worsta w
międzynarodowej konferencji w Zgorzelcu. Na spotkaniu, które
miało miejsce w Urzędzie Gminy w Rudnikach zostały
omówione sprawy związane z gospodarką wodno-ściekową w
gminie Rudniki i w Bawarii.
Na wstępie wójt Andrzej Pyziak przedstawił rozwiązania
jakie do tej pory zastosowaliśmy w naszej gminie w dziedzinie
gospodarki wodno-ściekowej oraz problemy z jakimi się
borykamy.
Natomiast Matthias Worst poruszył następujące tematy:
- struktura bawarskiej administracji gospodarki wodnej,
- zarządzanie zasobami i dystrybucja wody,
- wykorzystanie wód gruntowych i deszczówki w Bawarii,
- zaopatrzenie w wodę.
Celem spotkania była możliwość wymiany doświadczeń oraz
j nawiązanie współpracy.

2. Gminne Składowisko Odpadów.
Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Rudniki, że:
Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych
w Rudnikach czynne jest w każdy piątek i sobotę
od godz. 11.00 do 19.00
Opłata w wysokości 15,00 zł + VAT za 1 m3 odpadów
pobierana jest na miejscu przez pracownika wysypiska.

Prosimy dostosować się do godzin otwarcia składowiska

3. Apteka w Żytniowie.
W Żytniowie działa już APTEKA p. Bogdana Surowiaka,
która mieści się w budynku przedszkola tuż przy ośrodku
zdrowia. Bezpośrednio po wizycie u lekarza można już pójść
do pobliskiej apteki.

4. Międzygminny mecz piłki siatkowej.
16 listopada br. w sali gimnastycznej w Dalachowie odbył
się mecz piłki siatkowej między reprezentacją władz
samorządowych gminy Korfantów i gminy Rudniki Z
Korfantowa przyjechała drużyna pod wodzą burmistrza
Zdzisława Martyny, zaś na czele drużyny z Rudnik stał wójt
Andrzej Pyziak. Tym razem zwyciężyły Rudniki.
Rewanż odbędzie się w styczniu przyszłego roku, już tym
razem w gminie Korfantów.
Po meczu była okazja do wymiany poglądów nt. problemów
funkcjonowania samorządów oraz znakomita okazja do
zapoznania się i integracji działaczy samorządowych obydwu
gmin.

5. Agencja zaprasza
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza
do składania wniosków o pomoc finansową na
przedsięwzięcia z zakresu różnicowania działalności na
obszarach wiejskich (Działanie 4) w ramach programu
SAPARD
Wyznaczono następujące terminy składania wniosków:
- od 3 grudnia 2003 r. do 22 grudnia 2003 r.
- od 23 grudnia 2003 r. do 12 stycznia 2004 r.

Wnioski przyjmowane są w Oddziale ARiMR w Opolu.
Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się
o pomoc finansową uzyskać można
pod nr tel. 077 401 84 56 lub na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl. Informacje udzielane są również pod
numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.
Działanie 4 dotyczy Różnicowania działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich
Schemat 4.1 Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w
gospodarstwach rolnych
Schemat 4.2 Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich
Schemat 4.3 Publiczna infrastruktura turystyczna obszarów
wiejskich.

ARiMR ogłasza również piątą turę składania wniosków na
przedsięwzięcia z zakresu przetwórstwa i marketingu
artykułów rolnych i rybnych.
Wyznaczone zostały następujące terminy:
- od 2 grudnia 2003 r. do 2 stycznia 2004 r.
- od 5 stycznia do 5 lutego 2004 r.

Zachęcamy do składania wniosków.

6. Gminna Gala Przedsiębiorczości.
W kalendarz wydarzeń stałych w naszej gminie wpisała się
Gminna Gala Przedsiębiorczości. Pierwszy bal odbył się w
lutym 2003 roku, w którym uczestniczyło ok. 80 przedsię
biorców.
W przyszłym roku bal odbędzie się 7 lutego w Gminnym
Domu Kultury w Rudnikach.
Zapraszamy Wszystkich Przedsiębiorców z terenu naszej
Gminy do udziału wimprezie. Będzie okazja do nawiązania
nowych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz wspaniałej
zabawy.
Bilety można będzie nabyć w Domu Kultury
w Rudnikach, tel. 35-95-068.
Zapraszamy!!!

7. Pokoje gościnne w Jaworznie.
W Szkole Podstawowej w Jaworznie zaadaptowano część
niewykorzystywanych dotychczas pomieszczeń na pokoje
gościnne. Urządzono 2 pokoje z 8 miejscami noclegowymi.
Pierwsi goście zamieszkiwali w Jaworznie podczas Spotkań
Jazzowych na początku grudnia, a byli to - Janusz Muniak z
zespołem.

8. Wnioski do SAPARD.
Gmina Rudniki złożyła 5 wniosków do programu SAPARD.
Obecnie oczekujemy na ostateczne decyzje Komitetu
Sterującego.
Wnioski dotyczą następujących inwestycji:
1) kanalizacja w Jaworznie (I etap),
2) stacja uzdatniania wody
3) droga - ul. Cmentarna i ul. Parkowa,
4) droga w Jaworku Górnym
5) droga w Kuźnicy

9. “Vademecum Dobrych Praktyk”
Gminne Centrum Informacji w Rudnikach otrzymało komplet
zeszytów z serii “Vademecum Dobrych Praktyk”, w których
zaprezentowane zostały najlepsze formy i metody pracy
stosowane w realizacji Programu Aktywizacji Zawodowej
Absolwentów “Pierwsza Praca”. I są to:
- “Program pierwsza praca - Mazowiecki Start - Rozwiązania
Płockie”,
- “Programy warsztatów dla absolwentów, studentów i
uczniów”,
- “Scenariusze i programy warsztatów aktywizacji zawodowej
młodzieży”,
- “Scenariusze i programy warsztatów aktywizacji zawodowej
dla absolwentów”,
- “Pracować na swoim - zajęcia warsztatowe”.
Zachęcamy do skorzystania sprawdzonych już pomysłów,
które mogą dobrze służyć przy podejmowaniu szeregu
ciekawych inicjatyw ułatwiającym młodym ludziom
wejście na rynek pracy.

10. Podatki
Gmina Rudniki zgodnie z obowiązującą Ustawą i Uchwałą
Rady Gminy Nr II/II/02 z dnia 11.XII.2002 roku w sprawie
określenia wysokości opłat lokalnych i podatku od posiadania
psów na 2003 rok nie pobierała podatku od właścicieli i
użytkowników nieruchomości do 1 ha oraz od gospodarstw
rolnych z tytułu posiadania dwóch psów. Opodatkowaniu
natomiast podlegał każdy następny pies. W roku 2003
opodatkowane zostały tylko dwa psy na terenie naszej gminy.
W związku ze skargami mieszkańców naszej Gminy
dotyczącymi psów wałęsających się po drogach i ulicach,
stwarzających zagrożenie dla dzieci i dorosłych, pracownik
urzędu wraz z sołtysem danej wsi, dokonał lustracji gospodarstw
w 10 wsiach. W wyniku kontroli stwierdzono, że we wsi Jaworek

nie zgłoszono do opodatkowania sześć psów, we wsi Jelonki
dwa psy, we wsi Odcinek trzy psy. Wobec tych podatników
wszczęto postępowanie.
Informujemy, że w 2004 roku będzie kontynuowana kontrola
gospodarstw w pozostałych wsiach gminy.
W Uchwale na 2004 rok Nr XI/82/03 z dnia 9.12.2003 r. w
sprawie opłat lokalnych i podatku od posiadania psów
nastąpiła zmiana w stosunku do roku ubiegłego, nie pobiera
się podatku od właścicieli i użytkowników nieruchomości
do 1 ha z tytułu posiadania tylko jednego osa, opodatkowaniu
podlega każdy następny pies.
W przypadku gospodarstw rolnych /tj. od właścicieli
powyżej lha/ - zwolnienie ustawowe dotyczy dwóch psów w
związku z czym opodatkowaniu podlega trzeci i następny
pies.

11. Grunty gminne.
W 2003 roku na powiększenie zasobu gruntów gminnych z
przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje kupiliśmy:
- w Rudnikach działki o pow. 1,13 ha położone obok szkoły
i boiska sportowego,
- w Dalachowie działkę o pow. 1,36 ha położoną obok remizy
OSP i gruntów stanowiących już naszą własność tworząc w ten
sposób kompleks o pow. 5,21 ha (wraz z działkami po SKRj,
- w Julianpolu działki o pow. 0,38 ha obok byłej szkoły,
- w Mirowszczyźnie otrzymaliśmy darowiznę działki o pow.
0,53 ha położonej obok działki szkolnej i boiska od Państwa
Wączków,
Nieruchomości te lub ich cześć w zależności od potrzeb
zamierzamy przekazać Radom Sołeckim-Grupom Odnowy Wsi
z przeznaczeniem na zorganizowanie kompleksu rekreacyjnowypoczynkowego.
- W Jaworku i Cieciułowie wzdłuż rowu działki o pow. 5,53
ha pod budowę zbiornika retencyjnego.

Samochód LUBLIN dla OSP Rudniki
W październiku 2002 r. otrzymaliśmy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu samochód
LUBLIN 3372.
Podjęto decyzję o skarosowaniu tego samochodu na pożarniczy specjalny. W wyniku przetargu wybrano Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne “BOCAR” w Korwinowie, które podjęło się wykonania zadania za kwotę 30.000 zł. W dniu 15 listopada br.
dokonano odbioru przekarosowanego samochodu.
Realizacja zadania była możliwa dzięki uzyskanym dotacjom z Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie oraz Komendy
Głównej PSP w Warszawie a także środkom OSP w Rudnikach.
Wprowadzony
do
podziału
bojowego
samochód pożarniczy
specjalny
zastąpi
wycofany z eksploatacji
Ochotniczej
Straży
Pożarnej w Rudnikach
samochód Polonez Truck
i
będzie
służył
społeczeństwu
całej
Gminy Rudniki.

Segregujmy odpady
Gmina Rudniki informuje, że zainicjowany Program
Segregacji Odpadów “u źródła” zaczyna przynosić wymierne
efekty. Nasza aktywność w segregacji odpadów kierowana jest
coraz większą świadomością ekologiczną, a tym samym wpływa
na efektywność wdrażania tegoż systemu w naszych domach.
Segregację odpadów “u źródła” w systemie workowym na
terenie Gminy Rudniki rozpoczęto w połowie 2002 roku i do
końca tegoż roku firma ECO-Recykling z Radawia odebrała
14,7 ton odpadów z tworzyw sztucznych i 15,5 ton odpadów
szklanych.
W roku bieżącym dokładne informacje dotyczące tonażu
zebranych odpadów nie zostały nam jeszcze przekazane przez
firmę ECO-Recykling.
Od lipca 2003 roku rozpoczęliśmy proces monitoringu
selektywnej zbiórki odpadów, otrzymując w ten sposób pełny
obraz zaangażowania mieszkańców gminy. Informujemy, iż
wzrasta liczba gospodarstw zainteresowanych wdrażaniem
programu segregacji “u źródła”.

Dziękujemy Wszystkim Mieszkańcom, którzy
przyczynili się do tego wzrostu własnym wysiłkiem
-Tym, którzy dbają o dobro naszego środowiska!
Jednocześnie apelujemy do tych, którzy jeszcze
do tego programu nie przystąpili, aby uczynili to jak
najszybciej w 2004 roku - stając się aktywistami
ochrony naszego środowiska!
Program poza własnym zaangażowaniem nie naraża
mieszkańca na dodatkowe koszty, a efekty są wspaniałe!

UCHWAŁA

Nr X/72/03

Pragniemy również uzmysłowić Naszym Mieszkańcom, iż
selektywna zbiórka jest kluczowym elementem powtórnego
wykorzystania odpadów - jako cennych surowców wtórnych
do produkcji wielu nowych przedmiotów, poza tym ogranicza
masę odpadów, które deponowane na wysypiskach ulegają
niebezpiecznym przekształceniom, bezpośrednio zatruwając
środowisko, w którym żyjemy!
WYRZUCANIE ODPADÓW
NIE JEST ROZWIĄZANIEM
Sprawy porządkowe.
Selektywną zbiórkę przeprowadza firma ECO - Recycling z
Radawia.
Odbiór odpadów prowadzony jest w cyklu
dwumiesięcznym, nieodpłatnie wg harmonogramu dostępnego
u sołtysów poszczególnych sołectw.
Worki z odpowiednimi napisami: papier, szkło białe, szkło
kolorowe, plastyk są również bezpłatnie wydawane u
sołtysów, a ich zakup finansuje Urząd Gminy.
Worki będą zabierane z przed posesji w dniu przejazdu
samochodu - śmieciarki, dlatego prosimy o wystawienie ich
w godzinach rannych!
Jednocześnie przypominamy, że w miejscowościach
Rudniki, Cieciułów, Dalachów, Żytniów, Jaworzno w
znanych dla mieszkańców punktach ustawione są
ogólnodostępne kontenery na szkło, papier, plastyk.

Jeszcze raz apelujemy do wszystkich mieszkańców o
aktywne włączenie się do tej chlubnej akcji!
1

U C H W A Ł.A

Nr XI/77/03

Rady Gminy Rudniki
z dnia 29 października 2003 roku

Rady Gminy Rudniki
z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie wyboru ławników
do Sądu Rejonowego w Oleśnie

w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie do programu
Odnowa Wsi przez sołectwo Dalachów

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001
roku Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U. Nr 98,
poz. 1070 z późn. zm./ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§1
Na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie w głosowaniu
tajnym wybrano:
1. Giec Małgorzata
2. Jachymska Katarzyna
3. Klimek Czesław
4. Małolepsza Małgorzata
5. Pawlaczyk Mieczysław

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806/ Rada
Gminy Rudniki uchwala:

§1
Wyraża zgodę na przystąpienie sołectwa Dalachów do
programu Odnowa Wsi, realizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U

UCHWAŁA

NrXI/79/03

Rady Gminy Rudniki z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
/Dz.U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala:
§1
Ustala się opłatę miesięczną za przyrządzanie posiłków i ciepłego napoju w publicznych przedszkolach w wysokości:

Przedszkole Publiczne w Dalachowie

52 zł

Przedszkole Publiczne w Jaworznie

w tym:

16 zł
36 zł

w tym:

koszty rzeczowe żywienia
stałe koszty osobowe

Przedszkole Publiczne w Rudnikach
grupa 8 godz.

93 zł

koszty rzeczowe żywienia
stale koszty osobowe
grupa 5 godz.

38 zł
55 zł
32 zł

koszty rzeczowe żywienia
stałe koszty osobowe

10 zł
22 zł

w tym:

w tym:

koszty rzeczowe żywienia
stałe koszty osobowe

Oddział Przedszkolny
Szkoły Podstawowej w Żytniowie

35 zł

18 zł
17 zł

28 zł

koszty rzeczowe żywienia
stałe koszty osobowe

22 zł
6 zł

Oddział Przedszkolny
Szkoły Podstawowej w Cieciułowie
w tym:
koszty rzeczowe żywienia
stałe koszty osobowe

28 zł
22 zł
6 zł

w tym:

§2
1. Opłata miesięczna wnoszona będzie do dnia 15 każdego miesiąca.
2. W przypadku nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 2 dni z opłaty potrącona zostanie
stawka żywieniowa według kalkulacji w danej placówce.
§3
Uchyla się uchwałę Nr 11/13/02 z dnia 11 grudnia 2002 roku i Nr VIII/68/03
z 9 września 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

'

UCHWAŁA Nr XI/78/03
Rady Gminy Rudniki z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dalachowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1591 z późn. zm./, art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329
z późn. zm./, § 1 ust. 1 pkt. 3 i ust. 4 Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej, stanowiącego załącznik Nr 2 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół /Dz.U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm./ na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady
Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z dnia 16 października 2003 roku, Rada Gminy Rudniki uchwala:
§1
Nadaje Szkole Podstawowej w Dalachowie imię “JANA PAWŁA II”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA Nr XI/81/03
Rady Gminy Rudniki z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie podatku od środków
transportowych i zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717/, art. 10,
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84, Nr 200
poz. 1683; z 2003 roku Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039 i Nr 188 poz. 1840/ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych
w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy przeznaczone do przewozu ucznięw
(dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.
§4
Uchyla się uchwałę Nr II/7/02 z dnia 11 grudnia 2002 roku i uchwałę Nr IV/30/03 z dnia
11 lutego 2003 roku Rady Gminy Rudniki w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Załącznik do uchwały Nr XI/81/03
Rady Gminy Rudniki z dnia 9 grudnia 2003 roku
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Rok produkcji
samochodu

Wyposażone
w katalizator

Nie wyposażone
w katalizator

Stawka w złotych

od 3,5 ^5,5 włącznie

powyżej 5,5^9,0 włącznie

powyżej 9,0

1996 i wcześniej

510

610

po 1996

490

590

1996 i wcześniej

665

755

po 1996

615

735

1996 i wcześniej

770

870

po 1996

740

850

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba
osi

Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż

Mniej niż

Rodzaj zawieszenia

Pneumatyczne lub
równoważne

W tonach

2

Stawka w złotych

12

13

820

870

13

14

920

970

14

15

1020

1120

1325

1475

15

3

12

17

770

860

17

19

920

970

19

21

1020

1120

21

23

1170

1220

23

25

1275

1580

1375

1610

25
4 i więcej

Inne

12

25

1120

1325

25

27

1220

1425

27

29

1325

1660

29

31

1840

2452,80

1940

2452,80

31

€

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Dopuszczalna masa
całkowita
zespołu pojazdów
w tonach

od 3,5 i poniżej 12

Rok produkcji
samochodu

Wyposażone
w katalizator

Nie wyposażone
w katalizator

Stawka w złotych
1996 i wcześniej

715

920

po 1996

615

820

6
4. Od ciągników siodłowych łub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba
osi

Rodzaj zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Mniej niż

Nie mniej niż

Pneumatyczne lub
równoważne

Stawka w złotych

W tonach

2

12

18

615

720

18

25
51

770

920

1020

1220

1415

1937,76

1350

1725

1860

2548,65

25

31
3

Inne

12

40

40

(Ć

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego.
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach

Rok produkcji przyczepy
lub naczepy

Od 7 i poniżej 12

Stawka w złotych

1996 i wcześniej

370

po 1996

310

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego.

Liczba
osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Nie mniej niż

Mniej niż

Rodzaj zawieszenia

Pneumatyczne lub
równoważne

W tonach
1

Stawka w złotych

12

18

360

18

25

410

510

510

615

25
2

410

12

28

615

820

28

33

920

1020

33

38

1020

1300

1220

1700

920

1120

1020

1400

38
3

Inne

12

38

38

7. Od autobusów.

Liczba miejsc
do siedzeniah

Rok produkcji

Posiadające katalizator
Nie posiadające katalizatora
spalin lub instalację gazową spalin lub instalacji gazowej

Stawka w złotych
do 15 włącznie

1996 i wcześniej

510

610

po 1996

410

510

powyżej 15

1996 i wcześniej

815

1015

i mniej niż 30

po 1996

715

915

30 i więcej

1996 i wcześniej

1320

1520

po 1996

1220

1420

■
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UCHWAŁA

NrXI/82/03

Rady Gminy Rudniki z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie opłat lokalnych i podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717/, art. 14,
art. 15, art. 18, art. 19 pkt 1 lit. “a” i “c” i pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych /Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683; z 2003 roku Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039 i Nr 188 poz.
1840/ Rada Gminy Rudniki uchwala:
§ 1
Ustala stawki opłat lokalnych :
1. Dzienna stawka opłaty targowej
- 10,00 zł
2. Opłata administracyjna za czynności urzędowe nie objęte opłatą skarbową wynosi:
1) za wydanie wyrysu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 40,00 zł
2) za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 30.00 zł

§2
1. Ustala roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 50,00 zł - płatną do 31 maja danego roku podatkowego.
2. W przypadku nabycia psa po 31 maja podatek od posiadania psów jest płatny w połowie jego wysokości w terminie
do 31 grudnia danego roku podatkowego.
§3
Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania jednego psa utrzymywanego w celu pilnowania
nieruchomości do 1 ha.
§4
Zwalnia się od opłaty targowej osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne dokonujące sprzedaży płodów rolnych i
hodowlanych na targowisku.

1. Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu Gminy Rudniki z chwilą złożenia
urzędowych wymienionych w § 1 ust. 2.
2. Pobór opłaty targowej i podatku od posiadania psów następuje w drodze inkasa,
a/ do poboru opłaty targowej - Mariusz Knetki i Urząd Gminy Rudniki;
b/ do poboru podatku od posiadania psów - Urząd Gminy Rudniki oraz sołtysi :

1. Ochota Alicja
2. Dybich Tadeusz
3. Małolepszy Henryk
4. Chęciński Stanisław
5. Pawelec Tadeusz
6. Pawelec Barbara
7. Birlet Halina
8. Grzybowska Wiesława
9. Pawlaczyk Zdzisława
10. Kotala Jan

wieś
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś

Bobrowa
Bugaj
Cieciułów
Chwiły
Dalachów
Faustianka
Janinów
Jaworek
Jaworzno
Julianpol

wniosku o wykonanie czynności
inkasentami są :

11. Rzepka Ewa
12. Stasiak Roman
13. Malinowska Leokadia
14. Kotowska Barbara
15. Wilk Aldona
16. Kotas Józef
17. Kałwak Zenobia
18. Morawian Józef
19. Wierszak Mieczysław
20. Olewińska Maria
21. Napieraj Andrzej

wieś
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś

Jelonki
Kuźnica
Łazy
Młyny
Mostki, Polesie
Mirowszczyzna
Odcinek
Porąbki
Rudniki
Słowików
Żytniów

§6
1. Za pobór opłaty targowej inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 15 % zainkasowanej kwoty.
2. Za pobór podatku od posiadania psów inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20 % zainkasowanej kwoty.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.
§8
Uchyla się uchwałę Rady Gminy Nr II/II/8/02 z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości opłat
lokalnych: targowej, administracyjnej i podatku od psów na 2003 rok.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

-

-
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UCHWAŁA NrXl/80/03
Rady Gminy Rudniki z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717/, art. 5, art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz.
1683; z 2003 roku Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039 i Nr 188 poz. 1840/ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§1
Ustala roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości określonej jak w załączniku do uchwały.

§2
Zwalnia od podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek ochrony p-pożarowej i ratownictwa drogowego,
2. nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek kultury i stowarzyszeń,
3. nieruchomości służące bezpośrednio do wytwarzania i doprowadzania wody,
4. nieruchomości służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych,
5. nieruchomości służące składowaniu odpadów stałych - komunalnych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§4
Uchyla uchwałę Rady Gminy Rudniki Nr II/6/2002 z dnia 11 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Załącznik do uchwały Nr XI/80/03
Rady Gminy Rudniki z dnia 9 grudnia.2003 roku

Stawki podatku od nieruchomości
1. Od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni - 0.47 zł
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3.41 zł
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni - 0.10 zł
2. Od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0.41 zł
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 11.10 zł
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2
powierzchni użytkowej - 6.75 zł
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 3.49 zł
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3.25 zł

3. Od budowli
2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.l pkt 3 i ust. 3-7 ustawy

l
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Gminne Koło Ligi
Ochrony Przyrody w Rudnikach
Dnia 25 listopada 2003 r. odbyło się spotkanie działaczy
Gminnego Koła Ligi Ochrony Przyrody w Rudnikach.
W jego skład wchodzi 19 osób. Nadrzędnym zadaniem koła
jest działalność proekologiczna na rzecz lokalnego środowiska.
Do głównych zadań Gminnego Koła LOP należą:
- koordynacja działalności szkolnych kół LOP,
- współpraca z Zarządem Okręgu LOP w Częstochowie,
- popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów,
- organizowanie i przeprowadzanie konkursów 0 tematyce
ekologicznej,
- opieka nad pomnikami przyrody na terenie gminy.
W miesiącu kwietniu podczas obchodów Dnia Ziemi we
wszystkich szkołach naszej gminy odbyły się apele i konkursy
o tematyce ekologicznej.
Z inicjatywy koła 6 czerwca 2003 r. przeprowadzono
III Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Bliżej
Natury”, którego zwycięzcami zostali:
w kategorii i szkół podstawowych:
Katarzyna Stanek
- PSP Cieciułów,
Izabela Mońka
- PSP Cieciułów,
Radosław Skowronek
- PSP Cieciułów,
Anna Więdłocha
- PSP Żytniów,
Aleksandra Pyziak
- PSP Dalachów.
w kategorii gimnazjum:
Ewa Rosak
- G.
P. wRudnikach,
Katarzyna Kurczakowska - G. P. w Rudnikach,
Urszula Mońka
- G.
P. wRudnikach,
Błażej Bej
- G.
P. wRudnikach,
Michał Sieradzki
- G.
P. wRudnikach.

Do najważniejszych przedsięwzięć koła należą oznaczenie
trasy rowerowej oraz selektywna zbiórka odpadów. W połowie
2002 roku na terenie gminy Rudniki rozpoczęto segregację
odpadów u źródła w systemie workowym. Zbiórka odpadów
prowadzona jest przez firmę EKO - Recycling z Radawia w
cyklu 1 raz na dwa miesiące. Każdy mieszkaniec gminy ma
możliwość nieodpłatnego pobrania od sołtysów poszczególnych
miejscowości worków do segregacji. W 2002 roku firma
obsługująca system odebrała: 14,7 ton odpadów z tworzyw
sztucznych i 15,5 tony odpadów szklanych. W roku 2003 odbiór
prowadzony jest również z częstotliwością 1 raz na dwa
miesiące.
W planach pracy Gminnego Koła LOP na przyszły rok
znalazło się między innymi zorganizowanie i przeprowadzenie
na terenie gminy konkursów: ekologicznego, fotograficznego i
konkursu na wiersz i piosenkę o tematyce ekologicznej.
Wójt naszej gminy zwrócił się z prośbą do działaczy LOP o
monitoring odpadów na terenie gminy.
Ważnym zadaniem koła jest również likwidacja dzikich
wysypisk śmieci oraz usunięcie poprzez spalenie opadłych liści
kasztanowca zaatakowanych szrotówkiem kasztanowiaczkiem.
Za szczególnie istotne uznano włączenie się wszystkich
mieszkańców gminy w proces selektywnej zbiórki odpadów oraz
zaangażowanie się w inne działania o charakterze ekologicznym.
Jolanta Kubacka

UCHWAŁA NrXI/84/03
Rady Gminy Rudniki
z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnienia z podatku odnieruchomości
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracyna terenie gminy Rudniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz
1591, zrn 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.
717/, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz 84 Nr 200
poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840/ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§1
Uchyla się uchwałę Nr III/24/02 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Rudniki.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W roku bieżącym, tak jak w latach poprzednich realizowany
jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Środki na realizację w/w programu pochodzą z
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Opłata ta stanowi dochód gminy, który w całości
jest przekazywany na realizację programu. Zadaniem gminy jest
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych, a w szczególności zwiększenie
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od środków.
W ramach tego zadania gmina współfinansuje zajęcia
terapeutyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu i
współuzależnionymi członkami ich rodzin, prowadzone przez
Przychodnię Terapii Uzależnienia w Oleśnie.
W OPS-ie jest Punkt Konsultacyjny czynny w pierwszy i trzeci
poniedziałek każdego miesiąca od 15-tej do 17-tej. Prowadzony
jest przez pracownika Przychodni Terapii Uzależnienia w Oleśnie.
Można w rum uzyskać informacje o terapii, przemocy, możliwości
podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego. Zadaniem
punktu jest także udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu.
Następnym ważnym zadaniem w realizacji Gminnego Programu
jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży
W ramach tego zadania na bieżąco realizuje się w szkołach
podstawowych i gimnazjum programy profilaktyczne promujące
funkcjonowanie w środowisku bez udziału alkoholu i nie tylko.
Programy te wykonująprofesjonalni realizatorzy. Ponadto każda
ze szkół realizuje własny program profilaktyczny polegający na
prowadzeniu dodatkowych zajęć w szkołach mających odniesienie
profilaktyczne.
Szkolne programy są nieodłączną częścią Gminnego Programu
Profilaktycznego i dofinansowane ze środków na realizację
Gminnego Programu. Przeprowadza się kontrolę podmiotów
handlujących alkoholem w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu
nieletnim, nietrzeźwym, a także przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Raz w roku odbywa się szkolenie sprzedawców napojów
alkoholowych na w/w tematy.
Organizowane są szkolenia dla nauczycieli zwiększające
kompetencje w zakresie pomagania ofiarom przemocy. Wspiera
się i dofinansowuje działania profilaktyczne podejmowane przez
instytucje i stowarzyszenia organizujące spotkania, konkursy,
zawody sportowe oraz inne imprezy dla wszystkich grup
społecznych mających odniesienie profilaktyczne i promujące
zdrowy styl życia.
Ze środków na realizację Gminnego Programu dofinansowano
zakup sprzętu sportowego służącego do prowadzenia dodatkowych
zajęć z dziećmi i młodzieżą mających działanie profiliaktyczne.
Także z tych środków zaadaptowano i wyposażono pod
mieszkania socjalne (dla osób i rodzin dotkniętych przemocą,
nadużywaniem alkoholu i nie tylko) 2 komplety mieszkań w
budynku starej części szkoły w Jaworznie.
Zorganizowano i pokryto koszty koloni dla dzieci z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym.
Na gminnej komisji spoczywa obowiązek podejmowania
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
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odwykowemu. Powyższe postępowanie dotyczy jedynie
wybranych kategorii osób uzależnionych.
O zastosowaniu wobec osoby uzależnionej zobowiązania do
podjęcia leczenia odwykowego stanowi sąd rejonowy.
Do zadań gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej
zobowiązania do leczenia należy:
• przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania
alkoholu powodującego rozkład życia rodzinnego, demoralizację
małoletnich, stosujących przemoc itp.
- wezwanie na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie,
- skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
■przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem
sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego.
Dokumentacja zawiera opinię wydaną przez biegłego, protokółnotatkę sporządzoną z rozmowy z osobą zgłaszającą i zgłaszaną,
wywiad środowiskowy, informację z policji oraz inne niezbędne
do dokumentacji
- złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu
rejonowego według miejsca za zamieszkania lub pobytu osoby,
której postępowanie dotyczy
- głównym zadaniem komisji jest motywowanie do leczenia,
by wyeliminować zgubne skutki spowodowane nadużywaniem
alkoholu.

Kalendarz Imprez
i Przedsięwzięć
organizowanych w gminie
Rudniki na I kwartał 2004r.
* Rejonowy Przegląd Kolęd “Kolędy łączą pokolenia”
-04.01.2004 r.
* XII Finał WOŚP
- sztab gminny GOKSiR /wyjazd do studia TVP w
Warszawie/ - 11.01.2004 r.
* Spotkanie o okazji Dnia Babci i Dziadka -21.01 2004r.
* Zabawa karnawałowa dla młodzieży gimnazjum
-01.2004 r.
* Gminna Gala Przedsiębiorczości “Złota Rama”
- 07.02.2004 r.
* Bal Karnawałowy Rady Rodziców gimnazjum
- 28.02.2004 r.
* Gminny Turniej Piłki Siatkowej o puchar
Przewodniczącego Rady Gminy - Jaworzno - 28.02.2004 r.
* Gminny Turniej Tenisa Stołowego o puchar
Przewodniczącego Rady Gminy - 06-07.03.2004 r.
* Wystawa malarstwa “Młode talenty” - marzec
* Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy
Rudniki-20-21.03.2004 r.
* Cyklicznie 1 raz w miesiącu koncerty muzyków
Filharmonii Częstochowskiej dla uczniów szkół
podstawowych.

INFORMACYJNY

GMINY

RUDNIKI

XII SPOTKANIE
MUZYKÓW JAZZOWYCH
WOJEWÓDZTW POŁUDNIOWEJ POLSKI
W sobotę , 14 grudnia, ponad 300 osób bawiło się na
Spotkaniach Jazzowych w Gminnym Ośrodku Kultury w
Rudnikach. Impreza z roku na rok zyskuje na popularności.
Wzrasta zainteresowanie zarówno ze strony wykonawców, jak
i publiczności.
Dwanaście grup jazzowych zaprezentowało swoje
umiejętności wokalne i instrumentalne. Byli muzycy z Opola,
Częstochowy, Zabrza, Łodzi, Wielunia, Konopisk.
Tradycyjnie grały również: młodzieżowa orkiestra dęta z
Żytniowa oraz „Ryglewski Band” z Praszki. Jazzmanów
oceniała Komisja Artystyczna w składzie:
Tadeusz Pabisiak - gitarzysta, publicysta muzyczny, szef

Zbigniewa Benskiego /bas/ i Michała Walczaka /gitara/.
Gwiazdą artystyczną wieczoru był zespół „BEATA
PRZYBYTEK QUINTET” ze znakomitym muzykiem
jazzowym z Krakowa JANUSZEM MUNIAKIEM.
Patronat nad Spotkaniami objęli: Marszałek Województwa
Opolskiego, Starosta Powiatu Oleskiego oraz Wójt Gminy
Rudniki. Patronat medialny sprawowali: Nowa Trybuna
Opolska, Kulisy Powiatu Olesno, Radio Opole oraz TVP
oddział Opole.
Impreza jest ogromnym przedsięwzięciem wymagającym
znacznych środków finasowych. Organizatorzy składają
serdeczne podziękowania sponsorom. Byli to:
- BANK MILLENIUM - o/Opole
- PKO BP S.A. - Oddział Centrum Opole
- „MODERN - BUD” - E. Strugała - Starokrzepice
- MŁYN Usług.-Handl. - G. i S. Kurczakowscy- Dalachów
- „DAKO” - J. i E. Bajak - Cieciułów
- P.P.H.U. „WACŁAW” - Masarnia - M i W. Sieja - Żytniów
- PIEKARNIA M. i I. Grądys - Dalachów
- STOLARSTWO - Z. Duda - Rudniki
- APTEKA „Pod świerkami” - J. i B. Surowiak - Rudniki
- „TERMOPAK”- H. Cichoń - Praszka
- P.P.H.U. „CEGIEŁKA” - S. Dygudaj - Faustianka
- P.P.H.U „RUD-MAAR” - M. Łęgosz - Rudniki
L.M.

/ot. "Kulisy Powiatu"
Opolskiego Towarzystwa Jazzowego
Tadeusz Pałka -z Radia RMF FM z Częstochowy
Jan Maliński - dyrektor szkoły muzycznej w Oleśnie
Ryszard Strojec - prezes Stowarzyszenia Orkiestr i Chórów
w Częstochowie,
Edward Wcisło - muzyk, pomysłodawca i inicjator Spotkań
Jazzowych w Rudnikach.

GPRIX Spotkań jury przyznało QUINTETOWI
MICHAŁA WALCZAKA z Częstochowy.
Ponadto uhonorowało nagrodami grupy jazzowe:
- RYGLEWSKI BAND z Praszki
- ORKIESTRĘ Z ŻYTNIOWA
- BLUE NOTĘ Z ŁODZI
- MAŁGORZATA STACHURSKA BAND Z OPOLA
- MAGDALENA SYPOSZ BAND Z CZĘSTOCHOWY
Wyróżniono również solistów: Tomasza Swołka /piano/,
Jacka Hornika /saksofon/ , Jacka Walentka/saksofon/,

fot. "Kulisy Powiatu"

XII MIĘDZYNARODOWY
KONKURS PLASTYKI OBRZĘDOWEJ
Gminny Ośrodek Kultury w Rudnikach cyklicznie w
miesiącu wrześniu organizuje Konkurs Plastyki Obrzędowej.
W roku 2002 rozszerzyliśmy jego formułę zapraszając do
udziału Polaków mieszkających poza granicą naszego kraju, a
kultywujących stare zwyczaje.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych
związanych z obrzędami i zwyczajami ludowymi
charakterystycznymi dla naszego regionu.
Konkurs i trwająca po nim wystawa pobudza i promuje
twórczość artystów ludowych, upowszechnia tradycyjne
obyczaje oraz rozbudza zainteresowanie młodych ludzi sztuką
ludową.
W tegorocznej edycji udział wzięło 93 uczestników
prezentujących 135 prac. Biorąc pod uwagę głównie tradycje
ludowe i estetyczne wartości prezentowanych prac przyznano
wiele nagród.
Otrzymało je również wielu mieszkańców naszej gminy
Laureatami I miejsc zostali:
- Przedszkole w Zytniowie - za palmę wielkanocną i kukłę
- Szkoła Podstawowa w Dalachowie kl. I-III - za palmę
wielkanocną
- Mariola Kamańska - Młyny - za wieniec dożynkowy

obrzędowe
- Halina Jachymska - Dalachów - za pieczywo obrzędowe
- Teresa Pakuła - Żytniów - za pieczywo obrzędowe
- Janina Napieraj - Żytniów - za „pająka”
- Teresa Gońda - Dalachów - za tradycyjne ozdoby bibułowe

- Twardoń Piotr - Sz. P. Żytniów - za kwiaty z bibuły
- Grzegorz Cichoń - Rudniki- za kołatkę wielkopostną
- Podgórska Krystyna - Teodorówka - za ozdoby z bibuły.
Nagrody ufundowane zostały ze środków Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Oleśnie
i GOKSiR w Rudnikach.
Tegoroczna edycja konkursu potwierdza potrzebę organizacji
tego typu przedsięwzięć, albowiem w lokalnych środowiskach
wiejskich nadal kultywowane są obrzędy i zwyczaje. Konkurs
ten jest formą ich popularyzacji.
L.M.

Działo się ...
- Marianna Wróbel -Dalachów - za wieniec dożynkowy
- Rafał Wiśniewski - Sz. P. Dalachów - za maskę kolędniczą
-Piotr Wierszak - Sz. P. Dalachów - za szopkę
bożonarodzeniową
- Irena Tobis - Rudniki - za całokształt prezentowanych prac
/pieczywo, wieniec dożynkowy, kwiaty z bibuły/
Nagrody i wyróżnienia otrzymali również:
- Justyna Polak - Sz. P. Dalachów kl. III filia Rudniki - za
koszyczek wielkanocny,
- Karolina i Paweł Nicpoń - Sz.P. Żytniów - za koszyczek
wielkanocny
- KGW Żytniów - za wieniec dożynkowy
- Stanisław Dorczyński - Julinapol - za wieniec dożynkowy
- Radosław Derbis - Sz. P. Żytniów - za maskę kolędniczą
- Angelika Włoch - Rudniki - za maskę kolędniczą
- Jacek Wizner - Rudniki - za maskę kolędniczą
- klasa II Filia Rudniki, Sz. P. Dalachów - za pieczywo

Cyklicznie raz w miesiącu w Domu Kultury miały miejsce
występy artystów z Filharmonii Częstochowskiej.
“Witajcie w naszej bajce”, “Zobacz kolorowy świat
dźwięków”, “W salonie muzycznym cioci Gosi” - to tytuły
audycji muzycznych dla dzieci z przedszkoli i szkół
podstawowych. Z audycji skorzystało około 300 dzieci z terenu
całej gminy.

4 grudnia przybył do GOKSiR Mikołaj z prezentami i
ciekawym programem artystycznym pn. “Cyrk Świętego
Mikołaja”. Oczekiwało na niego z niecierpliwością kilkadziesiąt
dzieci z rodzicami. Było wiele radości i dobrej zabawy.
Grupa kobiet z Koła Gospodyń Wiej skich w Żytniowie z panią
Janiną Pawlaczyk /koordynatorem działalności KGW na terenie
gminy Rudniki/, reprezentowała powiat oleski w Wojewódzkim
Konkursie “Stół wigilijny - tradycja a nowoczesność”, który
odbył się 12 grudnia w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Losowie.

III Parafialny Turniej
Tenisa Stołowego
o puchar proboszcza
parafii Rudniki
Imprezę adresowaną do mieszkańców parafii Rudniki,
przygotował Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z
proboszczem ks. Krzysztofem Błaszkiewiczem.
Rozgrywki odbyły się 13 i 14 grudnia (w sobotę i niedzielę)
.Ogółem startowało 45 zawodników. Najlepsi w poszczególnych
kategoriach otrzymali puchary, pamiątkowe statuetki oraz
dyplomy. Zawody były dobrze zorganizowane i stały na
wysokim poziomie. Była to nie tylko zacięta rywalizacja, ale i
świetna sportowa zabawa.
LISTA ZWYCIĘZCÓW

w kategorii klas I - III
1. Piotr Orator
2. Michał Kubat

w kategorii klas IV - VI
chłopcy
1. Tomasz Barcik
2. Tomasz Kubat
3. Karol Macherzyński
4. Sylwester Korzeniowski

dziewczęta
1. Katarzyna Pawlaczyk
2. Natalia Wierszak
3. Małgorzata Wąsińska
4. Justyna Wąsińska

w kategorii gimnazjum
chłopcy
1. Maciej Paluchowski
2. Grzegorz Musial
3. Dawid Sarowski
4. Przemysław Okoń
w kategorii młodzież i mężczyźni od 16 do 30 lat
1. Łukasz Pawelec
2. Piotr Pawlaczyk
3. Łukasz Chałupka
4. Grzegorz Basiński

w kategorii powyżej 31 lat
1. Robert Księżarek
2. Włodzimierz Biegański
3. Józef Korzeniowski
4. Mieczysław Pawlaczyk.

L.M.

XII FINAŁ WIELKIEJ
ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY
Ruszyła machina XII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Już w listopadzie rozpoczął działanie nasz Gminny
Sztab WOŚP, przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i
Rekreacji w Rudnikach. Po raz kolejny będziemy brać udział w
tej wspaniałej akcji.
“ 44 MILIONY USD - ZA TYLE
PIENIĘDZY KUPILIŚMY
SPRZĘT MEDYCZNY DLA RATOWANIA
ŻYCIA DZIECI
I znowu zapraszamy WAS do finałowego grania. Tym razem
NIEDZIELA - 11 STYCZNIA 2004 ROKU
rozbrzmiewać będzie naszym orkiestrowym graniem. Tak jak
co rok, pomimo, że ten kraj nie rozpieszcza, nie przytula i nie
składa rąk do oklasków, to konsekwentnie robimy swoje. Jak
co roku kupujemy sprzęt medyczny, o którym dokładnie
mówimy podczas telewizyjnego finału. Jak co roku, z całych
naszych sił walczymy o każdą złotówkę, aby jak najlepiej ją
wydać. Jak co roku sprzęt medyczny z naklejonym serduszkiem
trafi do najbardziej odległych szpitali w Polsce. I bez względu
na to, czy państwowe instytucje, które mają dbać o nasze
zdrowie, czy wszelkiego rodzaju „narodowe fundusze” i
odpowiednie ministerstwa zapewniać nam będą
bezpieczeństwo, czy będą robiły to dobrze, czy źle, to Orkiestra
będzie grała, ponieważ te wszystkie lata pokazały, że warto, że
wszystko, co kupiliśmy funkcjonuje, że jest w sposób
nieprawdopodobny przeliczalne na uratowane życie i że jest w
tym ogromny sens.
Zawsze kupowaliśmy najnowocześniejszy sprzęt,
wprowadzając nowe światowe standardy medyczne do polskich
szpitali. Nie ma takiego oddziału dziecięcego,
w którym nie pracuje urządzenie kupione dzięki naszym
corocznym finałom.
/.../ GRAJCIE Z NAMI ! Dajcie się ponieść fantazji, weżcie
pod rękę Dobre anioły i zagrajmy razem najbardziej wesołe
dźwięki jak zwykle w środku zimy.
BO JEST PO CO, BO JEST WARTO, BO RATUJEMY
WSZYSCY ŻYCIE I ZDROWIE POLSKICH DZIECIAKÓW
SIĘ MA
JUREK OWSIAK”

Kolędy łączą pokolenia
W dniu 4 stycznia 2004 roku (niedziela) o godzinie 15.00 w GOKSiR w Rudnikach odbędzie się III Rejonowy Przegląd
Kolęd “Kolędy łączą pokolenia”.
Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach, a patronat, jak co roku objął
Wójt Gminy Rudniki pan Andrzej Pyziak. W konkursie uczestniczyć mogą (bez ograniczeń wiekowych) soliści, zespoły wokalne,
zespoły rodzinne śpiewające kolędy lub pastorałki. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.
Celem imprezyjest kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, integracja społeczności lokalnej poprzez
wspólne śpiewanie oraz prezentacja zespołów i solistów przedstawiających kolędy i pastorałki.
Organizatorzy jak zwykle przygotowali wiele nagród i wyróżnień dla wszystkich uczestników spotkania.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizatorzy

„Bo książka- to przyjaciel mój”
Gdy dziecku dajesz książkę,
zbroisz jego serce
A duszy, jak ptakowi,
świetne przypinasz skrzydła.
Kornel Makuszyński

Książka- źródło wiedzy , radości, wzruszeń, towarzysz
przygód, wiemy przyjaciel. Jej roli w rozwoju i życiu człowieka
nie sposób przecenić. I wbrew pozorom nie ulegnie ona presji
środków masowego przekazu, komputerów itp.
To właśnie książka, a raczej książeczka, jest jednym z
pierwszych prezentów dla małego dziecka. To z obrazków w
książce uczy się ono pierwszych słów i skojarzeń. To z książką
wiąże się najmilsza chwila dnia we wczesnym
dzieciństwie - czytanie bajki na dobranoc. O późniejszym
stosunku dziecka do książki przesądzają właśnie pierwsze lata
życia. Wtedy jest czas na wyrobienie nawyku sięgania po
książkę; najpierw z pomocą innych, potem samodzielnie. W
różnych sytuacjach książka pełni różną rolę - uzupełnia luki w
wiadomościach, wskazuje jak żyć, motywuje do głębszych
przemyśleń, rozśmiesza i wzrusza do łez. Książka pomaga też
zrozumieć kim się jest, skąd się wywodzi, co było przedtem i
dlaczego napisana jest w tym, a nie w innym języku. Pozwala
poznać piękno ojczystego języka, uwrażliwia na jego brzmienie,
rytm i melodię.
Przedstawia język jako tworzywo, z którego można
ukształtować nowe słowa, lub słowom znanym nadać nowe

znaczenie. W tym bogactwie funkcji, treści,
formy, tkwi jej siła i to bogactwo trzeba
pokazać dzieciom.
Szczególną rolę mają w tym względzie do
spełnienia rodzice i nauczyciele. Począwszy
od doboru książek, przez własny przykład,
aż po rozmowy o książkach i sposób
obchodzenia się z nimi. Przecież dziecko
lubiące książki więcej wie o świecie,
szybciej i łatwiej uczy się czytać, ma szersze
zainteresowania, bogatsze słownictwo.
Doskonali pamięć i rozwija fantazję. Przyswaja pożądane
wzorce zachowań i postępowania. Zdobywa umiejętność
krytycznego spojrzenia oraz argumentowania własnych
przekonań. Jest komunikatywne. To wszystko ułatwia najpierw
start szkolny, a potem wejście w dorosłe życie.
Rola jaką pełni książka lub wybrany tekst literacki w
przybliżaniu dzieciom ich „małej ojczyzny”, a w konsekwencji
w kształtowaniu świadomości narodowej jest ogromna, a
bogactwo możliwości imponujące.
Dlatego też w okresie zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia pomyślmy o książeczkach dla naszych dzieci jako
o miłym, a zarazem pouczającym prezencie pod choinkę, a w
długie zimowe wieczory przyłączmy się do ogólnopolskiej,
trwającej cały rok akcji pod hasłem „CAŁA POLSKA CZYTA
DZIECIOM” i czytajmy naszym dzieciom 20 minut dziennie.
Codziennie !
Jolanta Pawelec

MŁODE TALENTY
Wernisażem 14 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudnikach zainaugurowano WYSTAWĘ PRAC
PLASTYCZNYCH JAGODY PECELI. Autorka prac jest absolwentką Gimnazjum Publicznego w Rudnikach, a obecnie
uczennicą V klasy Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Opolu, o profilu reklama wizualna.
Zapraszamy codziennie /poniedziałek - piątek/, w godz. 8.00 - 19.00 , sala świetlicowa GOKSiR.
Wystawa trwać będzie do końca stycznia 2004r.
W listopadzie br. zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach wzbogaciły się o tomik wierszy naszego rodzimego,
młodego poety - KAMILA PECELI. Tomik “EGO” to debiut poetycki autora.
KAMIL PECELA urodził się w roku 1984 . Szkołę średnią ukończył i maturę zdał w Oleśnie Śląskim. Tam też kilka lat z rzędu
zdobywał wysokie miejsca w konkursie poetyckim, którego VIII edycja odbyła się w 2003 roku i którego organizatorem jest od
lat Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich. Obecnie Kamil studiuje polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Zainteresowanie literaturą widoczne jest wjego poezji.

Dokąd na Sylwester ?
Miejscowość
Rudniki
Jaworzno
Dalachów
Żytniów
Jelonki
Cieciułów
Chwiły

Organizator
OSP Rudniki
OSP Jaworzno
OSP Dalachów
OSP Żytniów
OSP Jelonki
OSP Cieciułów
OSP Chwiły

Cena
U kogo nabyć bilety
170 zł
Mieczysław Wierszak, tel. 35-95-099
120 zł
Wojtal Dariusz,
tel.35-95-382
170 zł
Grądys Ireneusz,
tel. 35-93-865
130 zł
Szymański Jan,
tel. 35-93-652
160 zł
Stasiak Irena,
tel. 35-95-737
150 zł
Ferenc Robert,
tel. 35-02-415
25 zł /bez posiłków
Włóka Mieczysław,
tel. 35-95-325
tylko kawa i herbata/
Sylwester w parku w Rudnikach na wolnym powietrzu, przy ognisku i muzyce.

Zapraszamy !!!

Komunikat dotyczący
wymiany dowodów osobistych
Przekazujemy do wiadomości mieszkańców gminy pismo dyrektora Departamentu Rejestrów Państwowych w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2003 r., znak DRP-GP-/17811/03, zawierające
wyjaśnienia związane z harmonogramem wymiany dowodów osobistych oraz funkcjonowania systemu centralnej
personalizacji dowodów osobistych dot. przerw w procesie personalizacji i teletransmisji danych.

Szanowni Państwo !
W związku z wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi
wymiany dowodów osobistych, uprzejmie wyjaśniam, że
zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz
ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 113, poz.
733) dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy zachowują ważność do dnia 31 grudnia
2007 roku.

1) od dnia
2) od dnia
3) od dnia
4) od dnia
5) od dnia

1
1
1
1
1

stycznia
stycznia
stycznia
stycznia
stycznia

2003
2004
2005
2006
2007

roku
roku
roku
roku
roku

Przepis ten został znowelizowany ustawą z dnia 12
września 2002 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2002 r.. Nr 183. poz. 1522) w ten
sposób, że dotychczasowa treść przepisu oznaczono jako
ust. 1 i dodano ust. 2 i 3 ustalający następujący harmonogram
wymiany dowodów osobistych:

do dnia 31grudnia 2003 roku - wydanych
do dnia 31grudnia 2004 roku - wydanych
do dnia 31grudnia 2005 roku - wydanych
do dnia 31grudnia 2006 roku - wydanych
do dnia 31grudnia 2007 roku - wydanych

w
w
w
w
w

latach 1962
latach 1973
latach 1981
latach 1992
latach 1996

- 1972
- 1980
- 1991
- 1995
- 2000

Przy wymianie dowodów osobistych, o któiych mowa w ust. 2, stosuje się tryb postępowania określony
w sprawach wydawania tych dokumentów.
Wprowadzenie więc harmonogramu wymiany dowodów
osobistych w oznaczonych terminach, miało przede
wszystkim na celu uporządkowanie i rozłożenie w czasie
wymianę dowodów osobistych tak. aby w ostatnim roku
ważności tych dokumentów tj. 31 grudnia 2007 roku nie
nastąpiło spiętrzenie wniosków.
Wobec powyższego, skoro dowody osobiste są ważne do
dnia 31 grudnia 2007 roku, nie przewiduje się nakładania
sankcji za niedopełnienie obowiązków wymiany dowodów
osobistych.
Przekazując powyższe, uprzejmie wyjaśniam, że sankcje
karne o których mowa w art. 55 ustawy mogą być nałożone
tylko w przypadkach określonych w art. 40 ustawy z dnia
10 kwietnia 4974 roku o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (Dz. U. z 2001 , Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)
Przepis ten wprost określa przypadki obowiązku wymiany
dowodu osobistego w razie zmiany danych, które zamieszcza
się w dowodzie osobistym, uszkodzenia dowodu osobistego
lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie
tożsamości osoby, upływu terminu ważności dowodu
osobistego.
Tak więc jeżeli wszystkie dowody osobiste wydane przed
dniem 1 stycznia 2001 r. zachowują ważność do 31 grudnia
2007 roku, brak jest podstaw prawnych do stosowania

sankcji karnych określonych w art. 55 ustawy.
Większy napływ' wniosków niż wynoszą moce
produkcyjne Centrum Personalizacji Dokumentów
doprowadził do przepełnienia systemu, co z kolei
spowodowało wzrost ilości jego awarii oraz przerw' w
procesie personalizacji i teletransmisji danych.
MSWiA podjęło działania zmierzające do zwiększenia
mocy produkcyjnych Centrum Personalizacji Dokumentów
oraz modernizacji sieci teletransmisji danych mającej
zwiększyć jej wydajność i niezawodność. Efekty tych działań
winny być widoczne w pierwszym kwartale 2004r.
W zaistniałej sytuacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji oświadcza, że z przyczyn technicznych nie
posiada aktualnie możliwości personalizacji w wymaganych
terminach wszystkich wniosków o wydanie dowodu
osobistego. W związku z powyższym do czasu ustania
podanych przyczyn tj. do końca marca 2004 roku
harmonogram wymiany dowodów ulega przesunięciu o jeden
kwartał.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
przeprasza wszystkich obywateli za utrudnienia i
niedogodności jakich doświadczyli w trakcie załatwiania
spraw związanych z wydaniem dowodu osobistego.
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