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Od kilku lat Gmina BystraSidzina uczestniczy w dofinansowaniu wniosków mieszkańców
Gminy w zakresie kosztów
utylizacji eternitu. Podobnie jest
i w tym roku.
więcej na str. 6

Relacje z wydarzeń w Gminie

Pod koniec stycznia odbywały
się walne zebrania jednostek OSP
Bystra i Sidzinia. Trwały również
spotkania opłatkowe, w tym
spotkania dla emerytów i rencistów,
które odbyło się w Bystrej a także
wiele innych ciekawych inicjatyw,
o których piszemy na str. 8-12

Ostatnie
pożegnanie radnego
Mieczysława
Chorążaka
W dniu 6 lutego 2014 r.,
w wieku 49 lat, po walce z chorobą zmarł
Mieczysław Chorążak - radny obecnej i poprzedniej kadnecji Rady Gminy
Bystra-Sidzina, członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania
Prawa, działacz społeczny, druh OSP
Sidzina, członek Rady Parafialnej
w Sidzinie.
" Odszedł na zawsze nieodżałowany mieszkaniec Sidziny wspierający wszelkie
poczynania kulturalne i człowiek któremu bardzo leżało na sercu dobro „ Małej
Ojczyzny” i cieszyło wszystko, co przynosiło chlubę i podnosiło jej walory
w oczach innych ludzi. Prywatnie emanujący radością życia przedsiębiorca,
rolnik, miłośnik tradycji kultury, śpiewu, muzyki, tańca i wielki pasjonat koni.
Dla niezliczonego grona przyjaciół i znajomych po prostu Mietek. Człowiek
życzliwy wesoły i zawsze uśmiechnięty. Służący pomocą w każdej potrzebie
i okolicznościach – dobry człowiek.
Odszedł w pokoju i znalazł ukojenie po wędrówce przez życie pozostawiając
w smutku rozstania żonę, dwoje dorosłych dzieci i maleńką co tylko urodzoną
wnuczkę, oraz wszystkich którzy Go kochali i szanowali." (J.Cz.)

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 8 lutego br.

W imieniu Samorządu Gminy Bystra-Sidzina, składamy najszczersze
kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego Mieczysława Chorążaka - radnego gminy.
Jego nagła choroba i śmierć zasmuciła wszystkich, którzy go znali
i współpracowali w ramach działalności Rady Gminy Bystra-Sidzina.
Pozostanie w naszej pamięci.
W imieniu Rady Gminy Bystra-Sidzina - Przewodniczący Rady,
W imienu własnym i Urzędu Gminy Bystra-Sidzina- Wójt Gminy

Składam serdeczne podziękowania wszyskim ludziom dobrej woli za
wsparcie i dobro doświadczone w czasie ciężkiej próby jaką była
choroba i śmierć mojego męża Mieczysława.
Dobro - zawsze po stokroć wraca.
Z wyrazami szacunku, Barbara Chorążak

Informacja Wójta Gminy Bystra-Sidzina o pracy
w okresie od 15 stycznia 2014 r. do 15 lutego 2014 r.

W wymienionym okresie wydano zarządzenia
w sprawach:
1. Powołania komisji przetargowych do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie
zajęć dla uczestników projektów pod tytułem „Chcę się
uczyć” oraz „Nauka mnie szuka!” realizowanych
w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie oraz
przyjęcia regulaminu pracy komisji.
2. Powołania komisji do rozpatrywania wniosków
klubów sportowych o dofinansowanie projektów z zakresu
sportu na terenie Gminy w 2014 roku.
3. Zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok.
4. Zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania
uchwały budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
oraz zmiany planu finansowego Urzędu Gminy BystraSidzina na 2014 r.
5. Podania instytucjom i służbom wymienionym
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzeniu kryzysowym numeru telefonicznego
całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania
kryzysowego.
6. Przeprowadzenia konsultacji
społecznych
z mieszkańcami miejscowości Bystra w sprawie zmiany
nazwy tej miejscowości na „Bystra Podhalańska”.
Informacja Wójta Gminy Bystra-Sidzina w tej sprawie
została podana mieszkańcom miejscowości Bystra w formie
ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy BystraSidzina, a także umieszczona na tablicach ogłoszeniowych
Urzędu Gminy.
7. Określenia formy przekazywania do Wójta Gminy
Bystra-Sidzina sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań
w zakresie operacji finansowych przez kierowników
jednostek
oraz
kierowników
sporządzających
sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie
operacji finansowych.(M.G.)

Wójt Gminy Bystra-Sidzina w Bystrej, w związku
z niedostateczną wiedzą obywateli w zakresie konieczności
ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów
tożsamości, informuje iż zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu
osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego
uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to,
że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać
od swoich klientów pozostawienia swojego dowodu
osobistego „pod zastaw”. To działanie nie znajduje
umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz
wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania
danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym
dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego
przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę
osoby, której dane zostały wykorzystane.
Utrata dowodu osobistego powinna być niezwłocznie
zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku
utraty dowodu osobistego poza granicami kraju,
w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie
natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co
daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu,
że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami
w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem
przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt
ten należy zgłosić do dowolnego banku, co zostanie
odnotowane w systemie informatycznym, do którego
dostęp mają wszystkie banki. Działanie takie skutkuje
uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez
przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych
poszkodowanej osoby.
Informujemy również, iż każdy dowód osobisty
posiada 10-letni okres ważności, w związku z czym należy
sprawdzać datę ważności dokumentu tożsamości, aby
odpowiednio wcześniej, przed upływem terminu jego
ważności złożyć wniosek w Urzędzie o wydanie nowego
dokumentu tożsamości.(A.G.)

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy miejscowości Bystra
Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.9.2014 Wójta
Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 stycznia 2014 r.
w miejscowości Bystra zostaną przeprowadzone
konsultacje społeczne z jej mieszkańcami w sprawie
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zmiany nazwy miejscowości Bystra nazwy
ustalonej
w
Wykazie
urzędowych
nazw
miejscowości i ich części na nazwę
„Bystra
Podhalańska”.
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Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii
mieszkańców Bystra w sprawie zmiany nazwy ich
miejscowości na
„Bystra Podhalańska”. Konsultacje
społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 25 lutego
2014 r. do 10 marca 2014 r. w formie badania opinii
mieszkańców, które będzie polegało na wypełnieniu
otrzymanego formularza ankietowego i dostarczeniu do
Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.
Formularz ankietowy dostępny jest również na stronie
internetowej Urzędu Gminy Bystra-Sidzina: www.bystra-sidzina.pl
Pełnoletnich mieszkańców Bystrej
prosi się
o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do sekretariatu
Urzędu Gminy Bystra-Sidzina osobiście lub za
pośrednictwem poczty w terminie od dnia 25 lutego 2014 r.
do 10 marca 2014 r. Szczegółowych informacji dotyczących

przeprowadzanych konsultacji społecznych udziela sekretarz
Gminy Bystra-Sidzina Maria Galicka tel. 18 26 81 220 wew.
113.

Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 13 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 200) ustalony
został Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części.
W wykazie tym istnieje dziewięć miejscowości o nazwie "Bystra". Aby ułatwić identyfikację położonej miejscowości dla
osób z zewnątrz, niezbędna jest zmiana urzędowej nazwy
miejscowości Bystra na „Bystra Podhalańska”. Nazwa
miejscowości Bystra Podhalańska używana była w latach
powojennych przez mieszkańców, była i jest używana
w dokumentach kościelnych Parafii pod weź. Św. Marcina
w Bystrej a także przez kolej w nazewnictwie stacji kolejowej.
Procedury związane

ze zmianą nazwy

miejscowości

Bystra na „Bystra Podhalańska”, wynikające z ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych:
1) Urzędowa zmiana nazwy miejscowości
jest
dokonywana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji na
podstawie wniosku rady gminy podejmowanego w formie
uchwały. Wojewoda weryfikuje wniosek pod względem
formalnym i wyraża opinię w sprawie i wniosek wraz
z opinią wojewody przekazuje do Ministra Administracji
i Cyfryzacji. Wojewoda na wydanie opinii ma 30 dni.
2) Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz
załączniki w postaci dokumentów: uchwałę rady gminy,
wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami, opinię
starosty powiatu, na którego terenie jest położona
miejscowość, jako właściwego w sprawach geodezji
i gospodarki gruntami; mapę topograficzną z zaznaczonymi
granicami miejscowości, będącej przedmiotem wniosku;
mapę ewidencyjną w przypadku wniosku o ustalenie nazwy
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miejscowości;
informację o kosztach finansowych
proponowanej zmiany (w podziale na koszty budżetu
państwa, starostwa i gminy), inne informacje lub dokumenty
mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku (m.in.,
dokumenty poświadczające używanie wnioskowanych
nazw).
Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości:

Koszty dla gminy:
Zmianę urzędowej nazwy miejscowości i koszty z tego
tytułu wynikłe poniesie gmina (wykonanie szyldów, tablic,
znaków informacyjnych na drogach, zmiany pieczęci
urzędowych, zmiany w dokumentacji geodezyjnej, zmiany
w dokumentacji: statuty, regulaminy, druki).
Koszty dla mieszkańców:
Dowody osobiste mieszkańców miejscowości, której
nazwa jest zmieniana będą podlegały wymianie z urzędu i są
bezpłatne. Kosztem i obciążeniem mieszkańca będzie
dostarczenie zdjęć do wymiany dowodu osobistego.
Wymiana ich będzie dokonywana stopniowo. Planowa jest
zmiana ustawy o dowodach osobistych (prawodpodobnie od
2015 roku), na podstawie której dowody osobiste nie będą
posiadały zapisu adresu.
W sprawie kosztów ponoszonych przez mieszkańców
związanych z wymianą prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego
wystąpiono z zapytaniem do Starostwa Powiatowego.
Według informacji uzyskanych w dniu 17.02.2014 r.
z Wydziału Komunikacji uzyskano informacje, że tym
tematem będzie się zajmował Zarząd Starostwa, a o podjętej
decyzji poinformuje Gminę. Informacja uzyskana ze
Starostwa Powiatowego z Suchej Beskidzkiej zostanie
podana mieszkańcom miejscowości Bystra na zebraniu
wiejskim w miesiącu marcu br., a wcześniej poprzedzona
zostanie umieszczeniem jej na stronie internetowej Urzędu
Gminy Bystra-Sidzina.
Koszty dla przedsiębiorców:
Dla przedsiębiorców będzie się to wiązało z obowiązkiem
dokonywania zmian we wpisie w działalności gospodarczej,
KRS i w działalności regulowanej j i idących za tym zmian
w bankach, umowach, zezwoleniach na sprzedaż napojów
alkoholowych. Przedsiębiorcy podobnie jak gmina poniosą
koszty związane z wymianą pieczątek, szyldów, druków.
Natomiast przedsiębiorcy nie będą mieli obowiązku
dokonywania aktualizacji swoich danych w ZUS oraz
w Urzędzie Skarbowym – zostaną zaktualizowane z urzędu.
Użytkownicy kas fiskalnych zobowiązani będą do ich
aktualizacji, natomiast nie będą mieli obowiązku zgłaszania
tej zmiany do urzędu skarbowego. Zmiana nazwy
miejscowości nie spowoduje konieczności zmiany numerów
NIP i REGON. Zmiana nazwy wprowadzona jest ustawowo
w miejsce dotychczas obowiązującej. (M.G.)
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Relacja z XXXIX sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina

Dnia 30 stycznia 2014 r. odbyła się XXXIX sesja Rady
Gminy Bystra-Sidzina, podczas której rozpatrywano
następujące tematy:
Została przyjęta Strategia Rozwoju Gminy BystraSidzina na lata 2014-2020, która jest podstawowym
i najważniejszym dokumentem samorządu gminnego,
określającym obszary, cele i kierunki rozwoju, w przestrzeni
prowadzonej przez władze Gminy.
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
na zadania o charakterze celu publicznego - ochrona
środowiska dla Powiatu Suskiego. Na podstawie tej uchwały
Gmina
uczestniczy
w
kosztach
związanych
unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających
azbest, co pozwala unieszkodliwić kilkadziesiąt ton rocznie,
głównie eternitu z pokryć dachowych budynków
zlokalizowanych na terenie Gminy. W 2013 roku
dofinansowano 26 wniosków z naszego terenu.
Rada Gminy podjęła pakiet uchwał dotyczących
przyznawania pomocy w zakresie dożywiania, w tym
uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Celem
programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących
się w trudnej sytuacji. Uchwała dotyczy możliwości
przyznawania pomocy w zakresie dożywiania przez
dyrektorów szkół i przedszkoli. Podjęto uchwałę określającą
kryterium dochodowe uprawniające do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz
uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Rada wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości
w Bystrej. Ustaliła także wynagrodzenie Wójta Gminy BystraSidzina: Rada zwiększyła wynagrodzenie wójta, które nie
było zmieniane od 2009 roku. Wynagrodzenie zasadnicze
zwiększono z 4.800 zł na 5.200 zł, kwotę dodatku funkcyjnego
z 1.500 zł na 1.600 zł. Zgodnie z przepisami ustawy, w skład
wynagrodzenia Wójta wchodzi również dodatek specjalny
oraz dodatek za wieloletnią pracę. Procentowa wysokość
dodatku specjalnego pozostała na poziomie 30%
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Dodatek za wieloletnią pracę jest ustalany na podst.
odrębnych przepisów. Rada Gminy głosowała nad uchwałą
niejednogłośnie. Wynik głosowania, na stan 13 radnych: 8
głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
i

Rada przyjęła również Gminny Program Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
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Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, które to programy
określają działania mające na celu zmniejszenie różnorodnych
problemów powodowanych przez alkohol w Gminie BystraSidzina jak i działania profilaktyczne w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków.
Podczas sesji została
przedstawiona informacja
o przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w dniu
2 grudnia 2013 r. w temacie stanu realizacji wniosków
wypracowanych przez Radę Gminy Bystra-Sidzina w 2013
roku. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wnioski przyjęte
w 2013 roku są realizowane prawidłowo. Jeden wniosek,
który dotyczył wyliczana wartość pracy brygady remontowej
urzędu gminy do tej pory nie był realizowany - Komisja
Rewizyjna przyjęła wyjaśnienie, że wniosek nie był
realizowany ze względu to, że Gmina nie prowadziła
samodzielnie inwestycji w 2013 roku, w której brała udział
brygada remontowa urzędu gminy.
Na sesji zostały również przedstawione sprawozdania
z działalności stałych komisji w roku 2013 oraz uchwalono
ramowe plany pracy Rady i Komisji na rok 2014:
W planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 znalazły się
takie tematy, jak: Kontrola dróg gminnych objętych
gwarancją, ocena sprawozdania wykonania budżetu,
Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej
w zakresie realizacji zadań statutowych, Kontrola stanu
egzekwowania warunków gwarancji na realizowane
inwestycje i zadania gospodarcze na terenie gminy,
Rozpatrywanie ewentualnych skarg i zażaleń skierowanych
do Rady Gminy oraz sprawdzenie realizacji wniosków
wypracowanych przez Radę Gminy.
Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów
w swoim planie pracy na 2014 rok zawarła m.in. przyjęcie
sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2013, w tym
sprawozdań: z realizacji zadań gospodarczych w zakresie
inwestycji i remontów; budownictwa drogowego; rozliczenie
udziału finansów w poszczególnych wsiach. Komisja ma
również w planie analizę i przyjęcie planu zadań
inwestycyjno–remontowych oraz budownictwa drogowego
na rok 2014.
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Przestrzegania
Prawa w 2014 roku planuje rozpatrzenie sprawozdania
z realizacji budżetu gminy za rok 2013, zaopiniowanie planu
remontów dróg na rok 2014 oraz zapoznanie się z bieżącą
informacją na temat gospodarki odpadami komunalnymi
w Gminie.
Plan pracy Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty
Kultury i Sportu na 2014 rok zawiera m.in. takie tematy jak:
rozpatrzenie sprawozdań GOKPTiS, Skansenu w SidzinieMuzeum Kultury Ludowej, Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bystrej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 r.,
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rozpatrzenie informacji z realizacji zadań Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2013.
A także: zapoznanie
z osiągnięciami GOKPTiS w zakresie działalności kulturalnej
na terenie gminy i planem działań na rok 2015 oraz bieżącą
działalnością i zamierzeniach programowych Muzeum
Kultury Ludowej – Skansenu w Sidzinie.
W trakcie XXXIX sesji dyskutowano również nad
problemem jakości dróg tłuczniowych gminnych
wykonywanych w 2013 roku. Ten temat był przedmiotem
dyskusji również na posiedzeniach komisji w dniu 14 i 17
stycznia 2014 r. Radni zgłaszali zastrzeżenia co do jakości
wykonanych prac, również w formie pisemnych zapytań.
Rada Gminy zadecydowała o zleceniu Komisji Rewizyjnej
kontroli w zakresie jakości wykonania dróg tłuczniowych
w 2013 roku, pod kątem realizacji warunków przetargu
i umowy.
Rada Gminy Bystra-Sidzina reagując na sygnały
mieszkańców o przywrócenie zwyczajowej nazwy Bystra
Podhalańska przyjęła wniosek o przeprowadzenie
konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy
miejscowości Bystra na Bystra Podhalańska, a w przypadku
pozytywnego wyniku konsultacji o przygotowanie w tym
zakresie stosownego projektu uchwały i wystąpienia

z wnioskiem do właściwego Ministra o taką zmianę. Zmiana
nazwy jest uzasadniona geograficznie, kulturowo
i zwyczajowo a przyjęcie proponowanej nazwy pozwoli na
wyraźniejszą identyfikację miejscowości. Nazwa „Bystra Podhalańska” zwyczajowo była używana przez mieszkańców
w latach powojennych i figuruje w nazewnictwie przystanku
kolejowego, jak również dokumentach kościelnych.
Na XXXIX sesji zostały zgłoszone przez radnych
następujące wnioski:
– wniosek o interwencję w sprawie naprawy pokrywy
studzienki kanalizacyjnej na chodniku dla pieszych na roli
Jaskółkowej od strony Kulakowej w Bystrej .
– wniosek o właściwą regulację oświetlenia ulicznego na
terenie gminy (w związku z sytuacjami nie wyłączania się
oświetlenia w ciągu dnia).
– wniosek o zaplanowanie spotkania z mieszkańcami
w zakresie przedstawienia informacji na temat budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków (jeśli wniosek
o budowę przydomowych oczyszczalni uzyska
dofinansowanie).
Wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Gminy BystraSidzina oraz przyjęte przez Radę Gminy protokoły sesji są
publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Bystra-Sidzina.(B.L.)

Rada Gminy Bystra-Sidzina być może będzie pracować w 14-osobowym składzie

Po śmierci radnego Mieczysława Chorążaka powinny odbyć się wybory uzupełniające do Rady Gminy Bystra-Sidzina,
ale być może Rada będzie pracować w 14 a nie 15osobowym składzie, a to ze względu na zbliżający się koniec
kadencji 2010-2014.
21 listopada 2014 roku upływa kadencja do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z przepisami
prawa, wyborów uzupłeniających nie przeprowadza się,
jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed
zakończeniem kadencji rad, więc ostatnie wybory
uzupełniające mogą zostać przeprowadzone w dniu 18 maja

2014 roku. Jednakże ten termin poprzedza zarządzenie
wojewody, które zgodnie z obowiązującymi terminami musi
być wydane 60 dni przed dniem wyborów (to jest nie później
niż dnia 19 marca 2014 r.). Czynności wyborcze rozpoczyna
podjęcie przez Radę Gminy Bystra-Sidzina uchwały
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Rada Gminy na
podjęcie tej uchwały ma trzy miesiące. Zatem istnieje takie
prawodopodobieństwo, że wybory uzupełniajace do Rady
Gminy Bystra-Sidzina, z okręgu nr 4 w Sidzinie mogą się nie
odbyć ze względu na te terminy i do końca tej kadencji
będziemy mieć 14 radnych. (B.L.)

Uchwalono Strategię Rozwoju Gminy Bystra-Sidzina na lata 2014-2020
30 stycznia 2014 r. Rada Gminy przyjęła Strategię Rozwoju
Gminy Bystra-Sidzina na lata 2014-2020. Jest to dokument
samorządu gminnego, który określa obszary, cele i kierunki
rozwoju, w przestrzeni prowadzonej przez władze Gminy.
Strategię opracował Konwent Strategiczny, powołany
przez Wójta Bystrej-Sidziny. W jego skład weszli m.in.
przedstawiciele władz samorządowych Gminy, urzędnicy
samorządowi, przedstawiciele oświaty, instytucji kultury,
pomocy społecznej, reprezentanci sfery biznesu, lokalnych
organizacji pozarządowych i przedstawiciele instytucji
użyteczności publicznej. Prace Konwentu prowadzili
konsultanci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu
Terytorialnego i Administracji w Krakowie, którzy
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opracowali również sam dokument. Prace te prowadzono
w ramach projektu „5 urzędów na 5 – doskonalenie jakości
usług drogą do lepszej oceny działania administracji”,
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie.
Strategia zawiera m.in. diagnozę stanu obecnego oraz
wyzwania rozwojowe Gminy Bystra-Sidzina, w tym szereg
kluczowych zadań i projektów do realizacji w perspektywie
najbliższych 7 lat. Strategia określa trzy główne obszary
działań: rozwój turystyki i przedsiębiorczości,
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz wysoka

Biuletyn Samorządowy Gminy Bystra-Sidzina nr 2, luty 2014

jakość życia i usług publicznych.
W ramach rozwoju turystyki i przedsiębiorczości
przewidziano m.in. takie zadania, jak: budowa nowych oraz
renowacja istniejących szlaków turystycznych, ścieżek
edukacyjnych, ścieżek rowerowych, wyznaczanie tras
biegowych, konnych, narciarstwa biegowego; organizacja
terenu rekreacyjnego na obszarze parku dworskiego
w Bystrej; budowa "skateparku" na terenie gminy;
poszerzenie działalności skansenu – Muzeum Kultury
Ludowej w Sidzinie; rozwój przedsiębiorczości lokalnej
poprzez wyznaczenie stref do zainwestowania
gospodarczego; wprowadzenie systemu ulg podatkowych
dla nowopowstających przedsiębiorstw.
Z zakresu zachowania lokalnych tradycji rolniczych
i włączenie ich w obieg gospodarczy w strategii znalazły
się m.in. takie zadania, jak pomoc rolnikom w zakresie
pozyskiwania środków zewnętrznych, wsparcie dla
gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych metod
gospodarowania; działania w zakresie przestrzennego
porządkowania gruntów czy wspieranie lokalnego rzemiosła
i sztuki ludowej.
W obszarze -wysoka jakość życia i usług publicznych,
znalazło się najwięcej zadań. Wśród nich takie, jak:
rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej w Bystrej wraz
z zapleczem sportowym, modernizacja bazy oświatowej
w Sidzinie; udostępnienie obiektów szkolno-sportowych

w okresie pozalekcyjnym; budowa ogólnodostępnych
placów zabaw dla dzieci; budowa hali widowiskowosportowej w Sidzinie; doskonalenie oferty wakacyjnej dla
mieszkańców i turystów; rozbudowa infrastruktury ochrony
środowiska naturalnego oraz krzewienie postaw
ekologicznych wśród mieszkańców (w tym m.in. wsparcie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowa
i modernizacja sieci wodociągowej, likwidacja dzikich
wysypisk śmieci), zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego
i publicznego w tym zwiększenie bezpieczeństwa
drogowego – ciągi piesze, skrzyżowania bezkolizyjne, ścieżki
rowerowe, uzupełnienie oświetlenia drogowego,
modernizacja i budowa dróg gminnych osiedlowych
i rolnych a także poprawa jakości usług administracyjnych,
w tym dostosowanie budynku Urzędu Gminy i innych
budynków publicznych do obsługi osób niepełnosprawnych.
W systemie zarządzania polityką rozwoju, Strategia pełni
kluczową rolę, jako generalny plan postępowania władz
samorządowych, partnerów gospodarczych i społecznych,
którzy mogą się na nią powoływać w procesie pozyskiwania
środków zewnętrznych oraz w oparciu o nią budować
własne plany strategiczne. (B.L.)

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dniem 01.02.2014 r.
został uruchomiony telefon alarmowy o numerze

505 113 031

na wypadek zdarzeń kryzysowych na terenie Gminy wymagających niezwłocznych interwencji służ gminy
(np. zagrożenie powodzią).

W bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich kontynuowane będą działania prowadzone przez
Powiat Suski i Gminę Bystra – Sidzina związane z dofinansowaniem kosztów unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych.

Zachęcamy mieszkańców naszej Gminy planujących w bieżącym roku wymianę poszycia dachów wykonanych z płyt
eternitowych do skorzystania z takiego dofinansowania.
Zgodnie z porozumieniem zawieranym corocznie pomiędzy Gminą Bystra - Sidzina a Powiatem Suskim istnieje
możliwość zwrotu 70% poniesionych kosztów utylizacji eternitu (dopłata 40% powiat – 30% gmina). Wszelkie formalności
z tym związane prowadzi Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, tel. 338757935.
W 2013r. na terenie Gminy Bystra – Sidzina z dofinansowania skorzystało 26 osób, zebrano 63,38 ton eternitu.
Wykorzystana łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 15 tys. zł.
Przypominamy również, że wyroby zawierające azbest, w tym płyty eternitowe po demontażu z dachów czy elewacji
budynków stają się odpadem sklasyfikowanym jako odpad niebezpieczny i podlega koniecznej utylizacji, bez możliwości
powtórnego wykorzystania. (Z.C.)
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej realizujący projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego „Postaw na aktywność. Aktywna integracja mieszkańców Gminy Bystra – Sidzina” po raz kolejny ogłasza nabór
osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. W ramach
wyżej wymienionego projektu prowadzone są działania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej Uczestników Projektu.
Po spotkaniach z doradcą zawodowym uczestnicy kierowani są na kursy zawodowe a następnie w zależności od potrzeb na
spotkania z psychologiem i pedagogiem pod kątem zawodowym i społecznym. Wszelkie informacje na temat projektu
dostępne są w siedzibie GOPS w Bystrej oraz pod numerem telefonu 18 26 81 576. (K.N.)

Realizacja projektu „ CHCĘ SIĘ UCZYĆ!” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przebiega
sprawnie i przynosi wiele korzyści zarówno dla uczniów,
szkół i gminy.
Przypominamy, że projekt realizowany jest w klasach IIII Gimnazjum w Bystrej oraz w Gimnazjum w Sidzinie.
W ramach realizacji projektu zakupiono oraz
zainstalowano pracownię językową oraz 3 zestawy tablic
interaktywnych. Zakupiono również pomoce dydaktyczne
do prowadzenia zajęć w 6 głównych zadaniach projektu.
Zadanie I – zajęcia matematyczno- przyrodnicze
i językowe: 1.koło matematyczne- zajęcia wyrównawcze, 2.
Koło matematyczne- zajęcia dla uzdolnionych, 3. Koło
biologiczne, 4. Koło chemiczne, 5. Koło fizyczne, 6. Zajęcia
językowe: a) język niemiecki, b) język angielski dla
uzdolnionych, c) język angielski- zajęcia wyrównawcze.
Zadanie II – Doradztwo i opieka pedagogiczna. Zadanie III
– zajęcia sportowo-relaksacyjne. Zadanie IV – Szkolny
Ośrodek Kariery. Zadanie V – wycieczki edukacyjne.
Zadanie VI – zarządzanie projektem.
Zajęcia w poszczególnych zadaniach są realizowane
zgodnie z harmonogramem. W zadaniu I do 31 grudnia
2013r. przeprowadzono 352 godziny zajęć. W zadaniu II
przeprowadzono 220 godzin zajęć z zakresu doradztwa
i opieki pedagogicznej oraz 110 godzin dyżurów pedagoga.
W zadaniu III zrealizowano 132 godziny zajęć. W zadaniu
IV zrealizowano 20 godzin. W październiku oraz
listopadzie 2013r. uczniowie gimnazjum w Bystrej
i Sidzinie uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych. 50
uczniów z Gimnazjum w Bystrej zwiedzało muzeum
browaru w Żywcu oraz wystawę interaktywną w Świnnej.
Wycieczka związana z naukami matematycznoprzyrodniczymi. W listopadzie 56 uczniów Gimnazjum
w Sidzinie zwiedzało Bazylikę Mariacką oraz Muzeum
Narodowe w Krakowie. Obejrzeli również spektakl
teatralny w teatrze Bagatela. Celem tej wycieczki było
zapoznanie z kulturą kraju i jego historią. Każda z nich
obejmowała zajęcia edukacyjne prowadzone technikami
warsztatowymi kształcącymi kompetencje kluczowe.
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W projekcie przewidziano kwotę 125,00 zł. na ucznia na
jedną wycieczkę, w ramach której opłacono transport,
wyżywienie, przewodników, wstępy do muzeów, kina,
teatru.
Z ankiet przeprowadzonych wśród uczestników
projektu wynika duże zadowolenie uczniów
z prowadzonych zajęć. Większość uczniów uważa, że
zdobywane wiadomości i umiejętności, będą mogli
wykorzystać w praktycznym działaniu. Szczególną
wartość dla uczniów i nauczycieli stanowią nowoczesne
pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu
i wykorzystywane na prowadzonych zajęciach, tablice
interaktywne oraz pracownie językowe. (M.J., B.C.)

Na fot. Zajęcia w gimnazjum w Sidzinie

Na fot. Zajęcia przy tablicach interaktywnych w gimnazjum
w Bystrej
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W dniu 19 stycznia 2014 r. Strażacy OSP Bystra złożyli
odbyło się Walne Zebranie podziękowanie mieszkańcom za
Sprawozdawcze OSP Bystra.
wsparcie finansowe w czasie

W zebraniu udział wzięło ok.
90% uprawnionych członków oraz
20 zaproszonych gości, wśród nich
senator RP Andrzej Pająk.
Zebranie jednogłośnie podjęło
uchwałę
o
udzieleniu
absolutorium dla Zarządu,
wyrażając tym samym aprobatę
dla dotychczasowej działalności
organizacyjno - programowej.
W czasie zebrania przyjęto
jednogłośnie plan pracy i plan
finansowy na rok 2014.
Poinformowano
również
o włączeniu Orkiestry w realizację
projektu „Dziedzictwo muzyczne
orkiestr
dętych
spuścizną
dawnych pokoleń- organizacja
warsztatów
i
zakup
instrumentów
muzycznych”.

tradycyjnego kolędowania oraz
rozprowadzania
kalendarzy
strażackich. Środki w całości
zostaną
wykorzystane
na
działalność
statutową.
Na
zakończenie podziękowania za
współpracę i życzenia owocnej
działalności przekazali obecni
goście- senator Andrzej Pająk,
Wójt Gminy Aureliusz Kania,
prezesi stowarzyszeń, dyrektor
szkoły w
Bystrej
oraz
przedstawiciele OSP Sidzina
i Komendy Powiatowej PSP. Na
zakończenie Koło Gospodyń
Wiejskich w Bystrej, w ramach
współpracy
przygotowało
zebranym smaczny poczęstunek.
(K.D.)

W dniu 25 stycznia 2014r.
w remizie OSP Sidzina
odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze za rok 2013.
Prezes OSP Sidzina dh
Tomasz Tempka przywitał
zaproszonych
gości,
a następnie minutą ciszy
uczczono
zmarłych
strażaków.

Bystra, Dyrektor
GOKPTiSJadwiga Czarna, Dyrektor
Skansenu- Stanisława Czarna,
Prezes Stowarzyszenia Tradycja
i Natura – Janina Totoś, Radni
z terenu wsi Sidzina, SołtysBolesław Czarny, sympatycy
i osoby wspierające naszą
działalność
oraz
druhny
i druhowie z naszej jednostki.
Podczas zebrania złożono
sprawozdania z działalności za
rok ubiegły i przedstawiono cele
do zrealizowania w roku 2014.
W 2013 roku nasza jednostka
uczestniczyła łącznie w 18
akcjach ratowniczo- gaśniczych,
w tym w 10 pożarach oraz 8
miejscowych
zagrożeniach
(wypadki, pompowania wody,
poszukiwania
itp.)
oraz
ćwiczeniach gminnych w Bystrej
i powiatowych w Stryszawie.
Po zabraniu głosu przez

W zebraniu uczestniczyli m.
in.: Poseł na Sejm, a zarazem
Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego
ZOSP
w Małopolsce - dh Edward
Siarka, Radny powiatu Stanisław
Czernik, Wójt Gminy BystraSidzina – Aureliusz Kania,
Sekretarz Gminy- Maria Galicka,
Przewodniczący Rady GminyKrzysztof Drobny, Pracownik
Gminy do spraw p.poż – Jan
Jabcoń, Ks. Proboszcz Józef Bafia,
Prezes oraz Naczelnik OSP
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fot. OSP Bystra

fot. Jan Motor
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zaproszonych gości oraz dyskusji nad przedstawionymi
sprawozdaniami, druhowie jednogłośnie udzielili
Zarządowi absolutorium za ubiegły rok, a także przyjęli plan
działalności i plan finansowy na 2014 rok.
W 2014 roku OSP Sidzina chce wznowić budowę garaży
dwustanowiskowych. Prowadzone są również prace
z wielkim zaangażowaniem dyrektora GOKPTiS na
pozyskanie środków unijnych na remont dużej Sali
w remizie. Obecnie na ukończeniu jest generalny remont sali
orkiestry, który udało się przeprowadzić dzięki wsparciu

mieszkańców Sidziny podczas tegorocznej kolędy oraz
pozyskaniu dofinansowania ze środków unijnych.
Zebranie umilały występy orkiestry dętej OSP Sidzina
pod batutą Józefa Palarczyka.
Zarząd pragnie serdecznie podziękować wszystkim
mieszkańcom Sidziny za okazane wsparcie i pomoc
w prowadzeniu naszej działalności.
Komendant Gminny
Grzegorz Lipka

W niedzielę, 26 stycznia 2014 r. w remizie w Bystrej odbyło się spotkanie emerytów i rencistów, które
przygotowały Panie z Koła Gospodyni Wiejskich z Bystrej, z pomocą Gminnego Ośrodka Kultury w Sidzinie.
Spotkanie to było, jak co roku, świętem dobrych życzeń kolęd: z kolędą przybyły przedszkolaki i uczniowie ze
szkoły z Bystrej. Przy poczęstunku przygotowanym przez Panie z Koła Gospodyń z Bystrej mile spędzano czas
śpiewając kolędy. (J.Cz.)

fot. Bogusław Mazur
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I miejsce: Nie przyznano

W dniu 29 stycznia w remizie
II miejsce: Trzop Katarzyna
OSP w Sidzinie
odbył się
Kategoria: grupa kolędnicza klasy
gminny
przegląd
kolęd od IV do VI:
organizowany przez Gminny
I miejsce: Kl. IV A Sidzina
Ośrodek
Kultury
Promocji
Kategoria: grupa kolędnicza
Turystyki i Sportu Bystra- gimnazjum:
Sidzina. W przeglądzie wzięło
I miejsce: Kl. 1A Sidzina
udział 18 zespołów i solistów (186
Wyróżnienia:
osób). Wykonawcy stratowali
- Przedszkole: Biedrawa Klaudia.
w
różnych
kategoriach
- Chór z Zespołu Szkół w Bystrej
wiekowych.
pod kierownictwem Pana Marka Ki-

Wyniki przeglądu:
janki
Kategoria: soliści w klasach od I do
- Przedszkole w Bystrej i Sidzinie.
III:
Zwycięzcy otrzymali nagrody
I miejsce : Nie przyznano
pieniężne wraz z dyplomami,
II miejsce: Lipka Władysława
opiekunowie podziękowania za przyKategoria: grupa kolędnicza gotowanie dzieci i młodzież do
w klasach od I do III:
„Gminnego Przeglądu Kolęd”,
I miejsce: Kl. II b Bystra
wszyscy
uczestnicy
przeglądu
Kategoria soliści klasy od IV do VI: otrzymali poczęstunek.(J.Cz.)

Z tej okazji nasze
przedszkole ugościło ponad
200 seniorów z naszej a także odległych miejscowości. Dzieci
zaprezentowały ciekawy repertuar na nowo zakupionej scenie z programu
Comenius.
Dziękujemy za tak liczne przybycie do naszego przedszkola za uśmiech, za
słowa wdzięczności. Tyle ciepła i serdeczności mogą dać tylko takie spotkania.
Tekst i foto: Przedszkole Publiczne w Bystrej

W przedszkolu w Sidzinie w ostatnich dniach gościliśmy
wspaniałych seniorów, którzy bardzo chętnie przybyli na
przedstawienia
przygotowane
przez
wszystkie
grupy
przedszkolne z okazji ich święta.

Dzieci począwszy od tych najmłodszych do najstarszych bardzo starały
się aby ich przedstawienia były piękne a goście zadowoleni. Nie jednej Babci
poleciały łzy wzruszenie patrząc na swoje dzielne wnuczęta.
Zaproszeni goście byli pod wrażeniem umiejętności aktorskich
wspaniałych przedszkolaków. Wszystkim Babciom i Dziadkom bardzo
dziękujemy, że znaleźli wolny czas i zechcieli go podzielić z nami. I już dziś
możemy powiedzieć, że zapraszamy Babcie i Dziadków za rok. (A.K.T.)
Tekst i foto: Przedszkole Publiczne w Sidzinie
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika
Turystycznego, w piątek dn. 14 lutego 2014 roku,
przewodnicy Koła Przewodników Oddziału PTTK Rabka,
pani Beata Konwerska i pan Tadeusz Uczniak wzięli udział
w imprezie pt. „Przewodnicy PTTK dzieciom”,
organizowanej, jak co roku przez Małopolski Samorząd
Przewodnicki, pod kierunkiem pani Urszuli Ormickiej.
W roku bieżącym tematem była setna rocznica wybuchu
I wojny światowej. Uczestnicy imprezy, dzieci ze szkół
podstawowych z Bystrej i Sidziny, pod opieką
przewodników pani Beaty Konwerskiej i pana Tadeusza
Uczniaka oraz opiekuna pana Bartłomieja Koziany,
oprowadzeni zostali, przez przewodnika krakowskiego
pana Edwarda Fietkę, „Szlakiem Królewskim” od pomnika
Grunwaldzkiego, aż na Wawel do grobu Marszałka Józefa
Piłsudskiego i Katedry. Dzieci, pomimo chłodu,
z zaciekawieniem słuchały opowieści Przewodnika
o zabytkach, miejscach historycznych i wielkich Polakach
tworzących naszą historię. Nastęnie udano się do fortu
obronnego nr 2 „Kopiec Kościuszki”, gdzie zwiedzano jego
wnętrza. Grupa wspięła się również na Kopiec Kościuszki,

i spotkała się z redaktorem radia RMF FM, które ma swoją
siedzibę pod Kopcem. Po posileniu się smaczną grochówką,
gorącą herbatą, drożdżówką i ciasteczkami oraz odebraniu
upominków, udano się do kina na film. Koszty imprezy
pokrył Urząd Marszałkowski, natomiast przejazd
ufundował Gminny Ośrodek Promocji Turystyki i Sportu,
za co Pani Dyrektor Jadwidze Czarnej, wszyscy uczestnicy
wycieczki serdecznie dziękują. (T.U.)

Ferie zimowe to nie tylko czas na leniuchowanie ale także na odkrycie w sobie talentu. Od wielu lat Świetlica
Środowiskowa w Bystrej i w Sidzinie organizuje zajęcia mające na celu aktywizację dzieci z terenu naszej gminy. Brak śniegu
nie popsuł nam ani jednego dnia, dzieci chętnie i aktywnie brały udział w różnorodnych zajęciach. Poznaliśmy
i wprowadziliśmy w życie wiele nowych technik plastycznych, również dzięki współpracy z Publiczną Biblioteką w Bystrej
z którą zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne. Podczas zajęć dzieci mogły uczestniczyć w mini konkursach, mini
turniejach min. tenis stołowy, piłkarzyki, kalambury. Uwieńczeniem naszych spotkań oraz pożegnaniem ferii był wyjazd do
kina, który odbył się 12 lutego na animowaną komedię „Piłkarzyki rozrabiają”. W wycieczcie wzięło udział 49 dzieci
uczęszczających do świetlicy. Składamy podziękowania osobom dzięki którym nasz wyjazd był udany i bezpieczny. (A.T)

W czwartek 6 lutego dzieci z Sidziny i z Bystrej mogły zobaczyć spektakle
teatralne zorganizowane z okazji ferii przez Gminny Ośrodek Kultury Promocji
Turystyki i Sportu Bystra- Sidzina. Spektakl pt. ”Skrzat Titelitury”
przedstawiany w obu miejscowościach.
Przygotowany był przez artystów małych form teatralnych z Krakowa
dostarczył młodym odbiorcom radości i nauki – jak to bajki z morałem.

Pierwszy tydzień ferii w gościnnych progach Zespołu Szkół
w Bystrej uczestnicy warsztatów kulinarnych zgłębiali nowe
sztuki sposoby i tajniki wiedzy przydatnej w każdej kuchni.
Warsztaty zakończyły się degustacją potraw. (J.Cz.)
Na fot. uczestniczki warsztatów kulinarnych. Fot. GOKPTiS
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W czwartek 13 lutego w siedzibie GOKPTiS BystraSidzina rozpoczęły się warsztaty podstaw obsługi
komputera dla osób dorosłych. Propozycja uczestnictwa
w warsztatach spotkała się z dużym zainteresowaniem
społecznym, chętnych trzeba było dzielić na kilka grup lub
wprost odrzucać z braku miejsc. Warsztaty mają na celu
poznanie podstaw obsługi komputera dla tych którzy nie
mieli wcześniej styczności bądź odwagi by się zmierzyć
z nowoczesnością pt. komputer. Uczestnicy są
zdeterminowani i bardzo wytrwali.
Jeśli będzie zinteresowanie, GOKPTiS przewiduje kolejne edycje warsztatów, które odbywałyby się późną jesienią.
(J.Cz.)
GOKPTiS informuje, że Sala Gminastyczna w Zespole Szkół w Bystrej będzie udostępniona
dla dorosłych w każdy wtorek od godz. 18.00. Zapraszamy!
KONKURS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Państwowa
Inspekcja Pracy, a także instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy
Uprzejmie informuje wszystkich bezpieczeństwa
pracy w gospodarstwach rolnych, jak również producenci maszyn
mieszkańców sołectwa Bystra, iż
i urządzeń rolniczych organizują XII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie,
w biurze Sołtysa w Bystrej,
ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli), prowadzące produkcyjną działalność rolniczą. Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone zagrożenia. Przy ocenie
przyjmowana będzie
I rata podatku od nieruchomości, będą brane pod uwagę m. in.: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań
i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie
podatku rolnego oraz podatku
maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, stan
leśnego.
techniczny maszyn i urządzeń stosowany w gospodarstwie, warunki obsługi
i bytowania zwierząt gospodarczych,
stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej, estetyka gospodarstw.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, który wypełniony i podpisany należy złożyć
do Placówki Terenowej w Suchej Besk. w nieprzekraczalnym terminie do 14.03.2014r.
Sołtys Formularz oraz regulamin konkursu dostępne są we wszystkich Placówkach
Urszula Marfiak Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS, oraz na stronie internetowej
www.krus.gov.pl
Sołtys wsi Bystra

od 24.02.2014r.
do 15.03. 2014r.

Poniedziałek, środa,
czwartek, piątek
w godz. 8:00- 13:00
Wtorek godz. 13:00- 16:00

Zebrania wiejskie z mieszkańcami gminy Bystra-Sidzina planowane są na miesiąc marzec 2014 r.

W sołectwie Bystra zebranie odbędzie się w dniu 16 marca 2014 r. o godz. 12.00,
w sołectwie Sidzina w dniu 23 marca 2014 r. o godz. 12.00.

Zebrania odbędą się w salach OSP obydwu miejscowości. Tematyką zebrań będzie informacja Wójta o zadaniach wykonanych w 2013 r.
wraz ze środkami finansowymi na nie wydatkowanymi oraz zadania gospodarcze, inwestycyjne i remontowe do realizacji w 2014 r. ,
informacja o stopniu przygotowania do przydomowych oczyszczalni. Szczegółowa tematyka zebrań zostanie umieszczona w zawiadomienia
o zebraniach przez sołtysów. (M.G.)
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