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Budżet Gminy na 2001 rok został uchwalony. Rada Gminy uchwaliła wydatki
Gminy na kwotę 7.161.390,-zł, dochody zaś na kwotę 6.513.740,-zł
(o szczegółach czytaj na stronie 7)
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Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU
W przerwie między sesjami Rady Gminy, Zarząd zbierał
się czterokrotnie. Na drugim w tym roku posiedzeniu ,
które odbyło się 9 lutego Zarząd zajmował się przede
wszystkim omówieniem spraw dotyczących dochodów
budżetu Gminy. Największą zmianą w stosunku do
opracowanego w poprzednim roku projektu budżetu jest
zmniejszenie dochodów o 300 000,-zł ( 3 miliardy starych
złotych) w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo
Finansów subwencji ogólnej dla Gminy oraz z tytułu
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zarząd zapoznał się również z propozycją
wydzierżawienia gruntu pod maszt telefonii komórkowej
w miejscowości Ciepielów Stary ( dochody roczne Gminy
z tego tytułu zaplanowano w wysokości 10 000,-zł) oraz
wysłuchał zaproszonego na posiedzenie W-ce Starostę
Powiatu Lipskiego o nowo powstałym w Siennie
Stowarzyszeniu Brata Alberta „Pomocna Dłoń”.
27 lutego Zarząd rozpoczął ostateczne przygotowania
do sesji budżetowej. Po rozmowach w których
uczestniczyła także Pani Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Ciepielowie, Zarząd Gminy na
wcześniejszy wniosek Komisji Oświaty w tej sprawie,
postanowił podwyższyć stałą opłatę za przedszkole
( o jej wysokości zadecyduje ostatecznie Rada Gminy ).
W dalszej części obrad przeanalizowano wynagrodzenia
nauczycieli języka angielskiego oraz potrzeby w zakresie
nauczania tego przedmiotu w przyszłym roku szkolnym.
W dniu 6 marca posiedzenie Zarządu zostało

rozszerzone o udział członków Komisji Finansów,
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Po przeanalizowaniu
autopoprawek Zarządu Gminy do projektu budżetu oraz
po wysłuchaniu na ten temat wyjaśnień Skarbnika Gminy
- Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
przyjęła projekt budżetu Gminy w wersji przedstawionej
przez Zarząd.19 marca w rozszerzonym składzie
o osoby : Przewodniczącego Rady Powiatu,
Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących
Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych, Komisji
Rewizyjnej oraz Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego, Zarząd spotkał się celem, omówienia
materiałów na XXIII sesję Rady Gminy. Obrady
zdominował temat przystąpienia przez Gminę Ciepielów
do realizacji zadania inwestycyjnego BUDOWA
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CIEPIELOWIE.
Osoby biorące udział w posiedzeniu jednomyślnie
opowiedziały się za koniecznością podjęcia wszelkich
niezbędnych działań mających na celu rozpoczęcie i jak
najszybsze zakończenie budowy Gimnazjum
w Ciepielowie.
Budowa ma być priorytetowym celem naszej Gminy
i wszystkie możliwe środki mają zostać skierowane
właśnie na ten cel. Zarząd został zobowiązany do jak
najszybszego przeprowadzenia inwestycji, aby nasze
dzieci mogły uczyć się w godziwych jak na dzisiejsze
czasy warunkach.

FINANSE GMINY
-zakończono prace nad ustaleniem budżetu Gminy na 2001 rok. - planowane dochody budżetu Gminy Ciepielów
określono w wysokości : 6.513.740 zł, - planowane wydatki budżetu określono w wysokości : 7.161.390 zł. Deficyt
budżetowy na 2001 rok ustalono w wysokości 647.650 zł.
-rozstrzygnięto przetarg na dostawę żużla stalowniczego w ilości 1800 ton na drogi gminne. Do przetargu przystąpiło
trzech oferentów; Usługi Transportowe –Mirosław Kwapiński (35 820,-zł), Usługi Transportowe – Rafał Kiełbiowski
(30 600,-zł) oraz Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnej Henryk Dygas ( 30 600,-zł). Wybrano ofertę Pana
Dygasa, 17,-zł za tonę.

-ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizacje drogi gminnej na odcinku Pcin – Ranachów
o długości 1327 m.b. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 30 kwietnia 2001r.
-ogłoszono przetarg na usługi rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia wyceny majątku
stanowiącego własność gminy przeznaczonego na sprzedaż w roku 2001/2002
-ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego – budowa Publicznego
Gimnazjum w Ciepielowie etap I /część dydaktyczna/. Przetarg zostanie rozstrzygnięty 28 maja 2001r.
GMINA CIEPIELÓW W LICZBACH

Skarbnik Gminy
Grażyna Szczodra

Jak dowodzą dane statystyczne Gminę Ciepielów ( na dzień 15 lutego 2001 roku) zamieszkuje ogółem 6402
mieszkańców. Przy powierzchni naszej Gminy, która wynosi 135,3 km², gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 45,74
osoby. Liczba stałych mieszkańców Gminy w poszczególnych miejscowościach to : Anusin (148), Antoniów (90),
Bielany (98), Borowiec (66), Ciepielów Kolonia (182), Chotyze (214), Czerwona (151), Bąkowa (402),
Ciepielów (794), Stare Gardzienice (128), Kunegundów (144), Gardzienice Kolonia (137), Drezno (95),
Dąbrowa (220), Marianki (258), Kochanów (71), Kawęczyn (109), Kałków (299), Pasieki (71), Podolany (46),
Łaziska (520), Rekówka (155), Ranachów "B" (169), Podgórze (107), Pcin (294), Stary Ciepielów (289),
Świesielice (369), Wielgie (670), Wólka Dąbrowska (106). W roku 2000 nasza Gmina powiększyła swój stan
osobowy o 75 nowych mieszkańców, niestety w tym samym czasie zanotowano również 85 zgonów. W związku
z tym przyrost naturalny w 2000 roku wyniósł minus jedenaście osób ( więcej ludzi umiera niż się rodzi). Prognoza
na przyszłość także nie nastręcza zbytnim optymizmem. W Gminie Ciepielów zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne jest 630 osób, w tym kobiety stanowią liczbę 329, mężczyźni 211. 106 osób z naszej gminy posiada prawo
do zasiłku dla bezrobotnych ( 29 kobiet, 77 mężczyzn). 29 bezrobotnych to absolwenci szkół roku 1999/2000.

Z OSTATNIEJ SESJI
Pierwsza w 2001 roku sesja Rady Gminy pod przewodnictwem Waldemara Czapli odbyła się w dniu 21 marca.
Porządek obrad zawierał między innymi : -sprawozdanie Wójta Gminy z pracy Zarządu,- zatwierdzenie planu pracy
Rady Gminy na 2001r., -uchwalenie budżetu Gminy, -zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy, - powzięcie uchwały w sprawie sprzedaży udziałów w spółce „Mleko”, - przystąpienie do realizacji zadania
inwestycyjnego „ Budowa Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie”, - uchwalenie opłaty administracyjnej od wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej, podwyższenie opłaty stałej za przedszkole, - dokonanie zamiany
nieruchomości stanowiącej własność gminy, - wydzierżawienie nieruchomości gminnej, - zakup nieruchomości na
rzecz Gminy. Posiedzenie rozpoczęło się od zreferowania przez Wójta Gminy sprawozdania z pracy Zarządu za okres
jaki upłynął od ostatniej sesji (patrz str.2). Podczas
debaty na temat planu pracy Rady w 2001 roku,
radni podjęli decyzje o powołaniu Komisji
do spraw opracowania strategii rozwoju Gminy
Ciepielów. Realizując kolejne punkty przyjętego
porządku obrad, Rada rozpoczęła debatę nad
sprawą uchwalenia budżetu Gminy. Po omówieniu
przez Wójta i Skarbnika Gminy zmian wprowadzonych w projekcie budżetu, Rada Gminy jednomyślnie uchwaliła
budżet Gminy na 2001 rok. Po omówieniu kolejnego
punktu obrad, Rada nie wyraziła zgody na sprzedaż
udziałów Gminy w spółce „Mleko”. Tematem który
zdominował dalszą część obrad było podjecie uchwały
w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji zadania
inwestycyjnego „ Budowa Publicznego Gimnazjum
w Ciepielowie”. Rada podejmując uchwałę w tej
sprawie zobowiązała jednocześnie Zarząd Gminy
Rada i Zarząd Gminy Ciepielów III kadencji
do przekazania wszelkich możliwych środków
budżetowych na realizację tego zadania. Budowa decyzją Rady została określona jako priorytetowe, strategiczne
zadanie stojące w najbliższej przyszłości przed Gminą Ciepielów. W dalszej części obrad Rada nie wyraziła zgody na
zakup nieruchomości w miejscowości Stary Ciepielów, pozostałe zaś punkty obrad zrealizowano zgodnie z
projektami przygotowanymi przez Zarząd w tej sprawie ( z treścią wszystkich uchwał podjętych na XXIII sesji Rady Gminy można
zapoznać się na tablicy ogłoszeń – II piętro Urzędu Gminy w Ciepielowie).

BUDŻET 2001
Na XXIII sesji, Rada Gminy uchwaliła budżet Gminy na 2001 rok. Dochody budżetu Gminy Ciepielów
określono w wysokości : 6.513.740 zł, - planowane wydatki zaś w wysokości : 7.161.390 zł. Deficyt
budżetowy na 2001 rok ustalono w wysokości 647.650 zł. Pomimo ograniczeń przez Ministerstwo Finansów
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GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

przyjęcie ze strony uczniów, a wykonawcy udowodnili, że
muzyka poważna wcale nie musi być taka poważna i że
Czy Bethoven był raperem ? W dniu 21 lutego 2001r. można się z nią doskonale bawić. Na wszystkich
na terenie wszystkich szkół Gminy odbyły się koncerty koncertach panowała wyśmienita atmosfera. Koncert
dodatkowo zawierał pogadanki o tematyce profilaktyki
muzyczne „Muzyka cenniejsza niż złoto”, wykonane
alkoholowej kierowanej do dzieci i młodzieży. Całe
przez formację muzyczną „New Classic” czyli Rafał
muzyczne przedsięwzięcie które spotkało się z dużym
Nicze - instrumenty klawiszowe i Arkadiusz Bogus entuzjazmem
zarówno dzieci jak i nauczycieli zostało
saksofony. Dzieci i młodzież naszych szkół mogła na
sfinansowane ze środków gminnego programu
żywo zapoznać się z utworami muzyki poważnej.
Nowoczesna interpretacja utworów : Bacha, Bethovena, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Chopina czy Mozarta, spowodowała bardzo życzliwe

Pełnomocnik Zarządu Gminy ds. rozw. Probl. Alkoh.
Szewczyk Artur

PORADY PRAWNE
SEKRETARZA

Sporządzenie testamentu
w Urzędzie Gminy

Każda osoba zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego może rozporządzić
swoim majątkiem na wypadek śmierci
poprzez sporządzenie testamentu.
Zgodnie z art.951 k.c. istnieje
możliwość sporządzenia testamentu
przed urzędnikiem gminnym.
Testament taki ma moc dokumentu
urzędowego i daje korzyści
porównywalne z testamentem
notarialnym.
Aby testament sporządzony przed
urzędnikiem był ważny, muszą zostać
dopełnione określone w kodeksie
cywilnym formalności. Sporządzenie
takiego testamentu polega na tym,
że spadkodawca ( testator )

w obecności co najmniej dwóch
zdolności do czynności prawnej, świadków oświadcza swoją wolę
niewidomy, głuchy lub niemy, - kto
ustnie wobec określonej osoby
nie umie pisać lub czytać, - kto nie
urzędowej. Oświadczenie spisuje się włada językiem polskim, -skazany
w protokole, z podaniem daty jego
prawomocnym wyrokiem za fałszywe
sporządzenia. Protokół zostaje
zeznania, -osoba dla której
odczytany spadkodawcy w obecności w testamencie przewidziano
świadków, a następnie podpisany
jakiekolwiek korzyści.-a także
przez spadkodawcę, osobę, wobec
małżonek spadkodawcy oraz krewni
której spadkodawca oświadczył swoją lub powinowaci pierwszego lub
wolę, oraz świadków. Urzędnik (osoba drugiego stopnia. Testament sporządza
przyjmująca oświadczenie), może nią się w Urzędzie Gminy ( opłata 50,-zł)
być tylko i wyłącznie :Wójt, Sekretarz albo w mieszkaniu spadkodawcy
Gminy lub Kierownik USC, a także
( opłata 100,-zł). Tak sporządzony
Sekretarz Powiatu, Starosta,
testament przechowywany jest
Marszałek Województwa.
w Urzędzie Gminy a po śmierci
Świadkowie (osoby w obecności
spadkodawcy jest przekazywany
których spadkodawca oświadcza
do Sądu Rejonowego w Lipsku.
swoją ostatnią wolę),nie może być
Sekretarz Gminy
świadkiem: -osoba nie mająca pełnej
Szewczyk Artur

WIADOMOŚCI SPORTOWE
LKS „ ROL – MOT – VIDEO „ w Ciepielowie informuje, że – rozgrywki piłkarskie
o Mistrzostwo IV LIGI, grupa POŁUDNIOWO – WSCHODNIA rundy –WIOSNA 2001
zostaną rozegrane na stadionie – boisku sportowym „ROL – MOT – VIDEO„ w Ciepielowie
(położonym nad rzeką Iłżanką ) w niżej podanych terminach :
1.01 –03 –11 niedziela godz. 15.00 LKS „ROL –MOT –VIDEO” – KS Piaseczno
2.01 –03 –25 niedziela godz. 15.00 LKS „ROL –MOT –VIDEO” –URSUS Warszawa
3.01 –04 –08 niedziela godz. 16.00 LKS „ROL –MOT –VIDEO” –POGOŃ Grodzisk
4.01 –04 –14 sobota godz. 12.00 LKS „ROL –MOT –VIDEO’ – OLIMPIA Warszawa
5.01 –04 –29 niedziela godz.16.00 LKS „ROL -MOT –VIDEO”– KORONA Góra Kalwaria
6.01 –05 –13 niedziela godz. 16.00 LKS „ROL –MOT –VIDEO” – PIAST Piastów
7.01 –05 –23 środa godz. 16.00 LKS „ROL –MOT –VIDEO” – MAZUR Karczew
8.01 –06 –03 niedziela godz. 16.00 LKS „ROL –MOT –VIDEO” – BROŃ Radom
9.01 –06 –10 niedziela godz. 16.00 LKS „ROL–MOT–VIDEO – SZYDŁOWIANKA Szydłowiec
Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników piłki nożnej na mecze rozgrywane na stadionie
w Ciepielowie.
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