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W samorządzie i o samorządzie 

 

Obrady Rady Gminy Słaboszów 
 

W dniu 29 czerwca 2016 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów, której jednym z ważniejszych 

tematów było absolutorium dla Wójta Gminy. 

Wójt Gminy Pani Marta Vozsnak – przedstawiła obszerną informację ze swojej działalności w 2015 roku. 

 Podstawą do udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium jest pozytywne rozpatrzenie sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za rok poprzedni. 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Uchwałą z dnia 13 kwietnia 2016 roku pozytywnie 

zaopiniowała przedłożone przez Wójta sprawozdanie 

z wykonania budżetu Gminy Słaboszów za 2015 rok, oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy 

Słaboszów. 

Należy podkreślić, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Słaboszów na swym posiedzeniu w dniu 17 maja 

2016 roku po zapoznaniu się z merytorycznymi dokumentami wypracowała pozytywny wniosek o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Słaboszów za 2015 rok. 

 Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Słaboszów jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy 

Słaboszów absolutorium za 2015 rok. 

Wójt Gminy Pani Marta Vozsnak – podziękowała za udzielone absolutorium oraz za współpracę w realizacji 

budżetu gminy. 

Swoje podziękowania skierowała zarówno do Rady Gminy jak i do pracowników Urzędu Gminy oraz 

Gminnych Jednostek Organizacyjnych a w szczególności do Skarbnika Gminy. 

W interpelacjach radni najczęściej poruszali sprawy dotyczące remontu dróg gminnych oraz 

powiatowych, czyszczenia rowów oraz obcinania gałęzi drzew i krzewów ograniczających widoczność w 

ruchu drogowym. 

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Słaboszów 

dokonała zmiany wszystkich uchwał dotyczących gospodarki odpadami, dostosowując je do obecnie 

obowiązujących przepisów. 
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Inwestycje gminne w II kwartale 2016 r. 

 

Droga powiatowa nr 1222K Sancygniów-Wymysłów 
  

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1222K Sancygniów-Wymysłów, na długości 702 

m, od km. 3+048 do km 3+750 realizowana w ramach partnerskiej umowy pomiędzy Powiatem 

Miechowskim a Gminą Słaboszów. 

Inwestorem wykonującym to zadanie był Powiat Miechowski, a Gmina Słaboszów partycypowała w połowie 

kosztów tej inwestycji. Całkowity koszt inwestycji to 92 254,43 zł. 

 

 

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych 
 
Gmina Słaboszów pozyskała środki z budżetu Województwa Małopolskiego na zadania:  

 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzemiędzice – do pól w km 0+000 – 0+500” w 

wysokości 65 923,00 zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono Zakład Robót 

Drogowych i Ogólnobudowlanych „WALKOR” za kwotę brutto 124 605,08 zł., pozostała kwota 

stanowi wkład własny gminy. 

 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jazdowice – do pól w km 0+000 – 1+100” w 

wysokości 55 270,00 zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono Przedsiębiorstwo 

Drogowe WOJTRANS za kwotę brutto 214 228,36 zł. pozostała kwota stanowi wkład własny 

gminy. 

 

Remont boiska sportowego w Słaboszowie 
 

Gmina Słaboszów w ramach Programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 

składała do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont i przebudowa 

(modernizacja infrastruktury sportowej) boiska sportowego służącego do rekreacji wraz z jego 

infrastrukturą” w miejscowości Słaboszów. Wniosek oceniono pozytywnie, gmina na ten cel otrzymała 

wsparcie w wysokości 281 600,00 zł. – co stanowi 50% całkowitych kosztów zadania. Pozostała część 

zostanie pokryta ze środków własnych gminy. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe. 
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Wydarzenia kulturalno – sportowe 
 

 

                                 Klasa  „0” z  Dziaduszyc  w naszej placówce 

 
                      W dniu 15.06.  br. O godz. 10.00 naszą bibliotekę odwiedziła grupa 9 dzieciaków wraz z 

wychowawczynią .  Na początku dzieci  bawiły się zabawkami  w kąciku malucha, przeglądały książeczki i 

brały udział w zabawach  ruchowych . Następnie zwiedzały pomieszczenia biblioteczne.  W czasie drugiego 

spotkania odbyły się zajęcia plastyczne. Dzieci  rysowały  i opowiadały o swoich pracach. Pobyt w 

bibliotece był dla nich niezapomnianym przeżyciem. Wszystkie dzieci zadeklarowały, że będą odwiedzać 

bibliotekę z rodzicami lub starszym rodzeństwem.                                                                                                              

 

 

„Biblioteka  dla przedszkolaka” 
         

W dniu 09.06 2016 r. w naszej placówce przebywała grupa 16 dzieciaków z oddziału  przedszkolnego z 

Janowic wraz z wychowawczyniami. O godz. 10.00 dzieci wystąpiły ze swoim programem- inscenizacją 

bajkową przygotowaną z okazji dnia matki i  ojca. Dzieci przebrane były w postacie bajkowe, recytowały 

wierszyki i śpiewały. Następnie zwiedzały pomieszczenia biblioteczne i były zdumione dużą ilością książek. 

Szczególnym miejscem dla nich był  kącik malucha , w którym bawiły się zabawkami i oglądały książeczki.  

O godz. 11.00  po krótkiej przerwie w innym pomieszczeniu bibliotecznym brały udział w zajęciach 

plastycznych. Na zakończenie spotkania,  rozbawione dzieci dziękowały za miłe chwile spędzone w 

bibliotece i obiecały , że będą odwiedzać naszą  placówkę  z rodzicami w czasie wakacji. 
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JUŻ  PŁYWAM  2016 

 
W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach 

uczestniczyła w małopolskim projekcie nauki pływania „Już pływam”.   

Projekt „Już pływam” zakładał organizację nauki pływania, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, 

poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, nabycie podstawowych 

umiejętności pływackich, poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności uczniów, profilaktykę 

zdrowotną ( korekcja wad postawy i skrzywień kręgosłupa), upowszechnianie kultury fizycznej, aktywnego 

spędzania czasu wolnego, promocję regionu przyjaznego dla sportu. 

Projekt ów realizowany był przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego i  Urzędu Gminy w 

Słaboszowie na krytej  pływalni w Miechowie. Zajęcia odbywały się od 9 kwietnia 2016 roku do 18 czerwca 

2016 roku pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów nauki pływania opieki i ratowników WOPR. 

Było to 8 wyjazdów dwugodzinnych nauki pływania i czterech godzin opieki. W projekcie tym 

uczestniczyło 60 uczniów z klas I – VI podzielonych na 4 grupy 15 osobowe ze Szkoły Podstawowej w 

Dziaduszycach.  Formą realizacji projektu były sobotnie zajęcia pozalekcyjne. W czasie realizacji projektu 

zapoznano uczestników zajęć z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w wodzie i w ich 

pobliżu, realizowano przyjęta tematykę godzin treści programowych małopolskiego projektu „Już pływam” 

2016r. Na zakończenie szkolenia został przeprowadzony sprawdzian potwierdzający nabycie podstawowych 

umiejętności pływackich i odpowiedniego zachowania się uczniów nad wodą (różne obiekty sportowe – 

otwarte i zamknięte). 

Realizowany projekt, mający na celu mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego przez młodych 

Małopolan po zakończeniu zajęć lekcyjnych, dał każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia 

umiejętności pływackich oraz zwiększył bezpieczeństwo dzieci na różnego rodzaju kąpieliskach, a także 

uświadomił znaczenie nauki pływania w profilaktyce zdrowotnej, zapobieganiu problemom 

wychowawczym, jak i upowszechnianiu kultury fizycznej w regionie, i promowaniu aktywności ruchowej, 

stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów naszej szkoły. Czas spędzony na pływalni 

podczas realizacji projektu „Już pływam”, to realizacja profilaktyki zdrowotnej, zapobiegania wadom 

postawy i skrzywieniom kręgosłupa oraz promocja bezpiecznego zachowania się nad woda i w wodzie. 

Młodzież nabyła podstawowe umiejętności pływackie, oswoiła się z woda, potrafi utrzymać się na wodzie z 

przyrządem, a niektórzy bez przyrządu przepłyną dystans minimum 25 metrów. Zauważa się rozważne i 

aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i rodziców. 

Uczestnicy projektu dziękują swoim opiekunom: p. p A. Wachackiemu, M. Sarnie, J. Schabowi, A. 

Piotrowskiej, instruktorom jak również Urzędowi Gminy w Słaboszowie za poświęcony czas, 

profesjonalną opiekę, przekazaną wiedzę i nabycie podstawowych umiejętności pływackich oraz 

możliwość uczestniczenia w takim przedsięwzięciu – projekcie nauki pływania i możliwość 

aktywnego spędzenia czasu wolnego. 
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Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego 

 
Tradycyjnie 1 czerwca w naszej szkole odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego. 

Wszystkich zebranych –zaproszonych gości, uczniów i rodziców powitał na dziedzińcu szkolnym –Dyrektor 

p. Stanisław Lichosik. Wśród zaproszonych gości znaleźli się pp. Apoloniusz Dulewski- Przewodniczący 

Rady Gminy w Słaboszowie i Marta Vozsnak-Wójt Gminy Słaboszów. Pani Wójt sprawowała honorowy 

patronat nad szkolnym świętem dzieci i sportu. Złożyła ona wszystkim dzieciom i młodzieży życzenia z 

okazji Dnia Dziecka  i życzyła wszystkim wspanialej zabawy. Następnie p. Agata Piotrowska 

(odpowiedzialna za całość imprezy) zaprosiła wszystkie dzieci i rodziców do udziału w zawodach pod 

wspólną nazwą „O Puchar Wójta Gminy Słaboszów”. W tym roku w ramach zawodów dobyły się 

indywidualne bieg przełajowe dla uczniów klas 0-III, rodziny bieg sztafetowy dla dzieci i rodziców, 

zwinnościowy tor przeszkód, turniej dziewcząt i chłopców w piłce nożnej klas IV-VI i gimnazjum oraz 

matematyczny tor przeszkód dla gimnazjalistów. Zawodom towarzyszyło wspólne rodzinne grillowanie oraz 

poczęstunki przygotowane przez rodziców poszczególnych klas. Rywalizacja sportowa była niezwykle 

zacięta i przebiegała w duchu „fair play”. Najwięcej emocji wzbudził rodzinny bieg sztafetowy, w którym 

drużynę stanowiło dziecko i jego rodzic. Oto wyniki naszych sportowców w poszczególnych konkurencjach: 

  
 „Bieg malucha”- bieg przedszkolaków 

dziewczęta : 

1. miejsce-Agnieszka Pieczyrak 

2. miejsce –Izabela Kaleta i Natalia Madejowska 

3 miejsce –Kamila Roman 

chłopcy: 

1. miejsce-Dawid Kunderak 

2. miejsce –Szymon Śliwa 

3 miejsce –Dawid Włodarczyk 

 

Bieg uczniów z kl. I 

dziewczęta : 

1. miejsce-Karolina Bisaga                                                

2. miejsce –Zuzanna Pieczyrak 

3 miejsce –Sonia Łętocha i Justyna Charuza 
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chłopcy: 

1. miejsce- Albet Żmuda 

2. miejsce –Piotr Reroń 

3 miejsce –Mateusz Kućmierz 

 

Bieg uczniów z kl. II 

dziewczęta : 

1. miejsce-Kornelia Otak                                                

2. miejsce –Roksana Bisaga 

3 miejsce –Weronika Migas 

chłopcy: 

1. miejsce- Karol Chmielewski 

2. miejsce –Mateusz Gołdyn 

3 miejsce –Kamil Kot 

  

Bieg uczniów z kl. III 

dziewczęta : 
1. miejsce-Aleksandra Skura                                                

2. miejsce –Alicja Konieczna 

3 miejsce – Aleksandra Bochniak i Joanna Charuza 

chłopcy: 

1. miejsce- Kacper Czerw 

2. miejsce –Bartosz Ciś 

3. miejsce –Dawid Podyma 

  

„Rodzinny bieg sztafetowy” 

1.miejsce-Kornelia Otak z tatą 

2. miejsce –Marcel Szych z tatą 

3. miejsce –Dawid Konderak z mamą 

 

„Zwinnościowy tor przeszkód” 

1.miejsce-Aleksandra Skura 

2. miejsce –Kornelia Otak 

3. miejsce –Szymon Śliwa 

 

„Matematyczny tor przeszkód” 

 1.miejsce-reprezentacja kl. II „a” 

2. miejsce – reprezentacja kl. II „b” 

3. miejsce –reprezentacja kl. I „a” 

 

Turniej piłki nożnej kl. IV-VI 

dziewczęta:                                                                                                      

1.miejsce-reprezentacja kl. VI 

2. miejsce – reprezentacja kl. V 

3. miejsce –reprezentacja kl. IV 

chłopcy: 

1.miejsce-reprezentacja kl. VI 

2. miejsce – reprezentacja kl. V 

3. miejsce –reprezentacja kl. IV 

 
Turniej gimnazjalny w piłce nożnej 

dziewczęta: 

1.miejsce-reprezentacja kl. I „a” i I „b” 

2. miejsce – reprezentacja kl. III 

chłopcy: 

1.miejsce-reprezentacja kl. II ‘a” i II „b” 

2. miejsce – reprezentacja kl. I ‘a” i I „b” 
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Po sportowej rywalizacji przyszedł czas na wręczenie pamiątkowych medali i dyplomów. 

Uroczystej dekoracji zwycięzców dokonał wicedyrektor szkoły- p. Jerzy Schab. Fundatorem 

wszystkich nagród dla zwycięzców w konkurencjach sportowych i słodkich upominków dla 

wszystkich uczniów był Urząd Gminy w Słaboszowie. Organizatorem festynu był zespół 

nauczycieli wychowania fizycznego, których wspierali wszyscy nauczyciele. Zmagania w 

matematycznym torze przeszkód przygotował zespół matematyczno-przyrodniczy nauczycieli 

naszej szkoły. Festyn przeszedł do historii, pozostały po nim miłe wspomnienia, pamiątkowe 

statuetki i medale. Jak co roku każdy mógł znaleźć coś dla siebie i w sposób aktywny spędzić ten 

dzień . Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom zmagań sportowych, cieszymy się, że 

tak wielu uczniów i rodziców wybrało aktywne spędzanie wolnego czasu. 

 

 
 

Podziękowanie 

Składamy serdeczne podziękowanie pani Marcie Vozsnak- 

Wójtowi Gminy Słaboszów za objęcie honorowym patronatem 

festynu i udzielone wsparcie finansowe na jego realizację. 

  

Dyrekcja, Grono pedagogiczne 

 i Uczniowie Zespołu Szkół w Dziaduszycach 
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POWITANIE LATA……. 2016 

To wspaniała wycieczka do Wapiti - Wioska Indiańska gdzie można zwiedzić  wioskę z 

przewodnikiem –  poznać prezentacja eksponatów (XIX wieczne stroje, broń, instrumenty 

muzyczne, sprzęty domowego użytku)  wraz z opowieścią o życiu Indian. 

A Pod okiem instruktorów: strzelać z łuku, z dmuchawki, rzucać włócznią,  na bizonie rogi, 

pokonać indiański tor przeszkód, wyścigi węży, nauczyć się gra „poskramianie grzechotników”, 

indiański połów ryb, naukę indiańskiego tańca (taniec aligatora – plemię Irokezów),naukę 

indiańskiej piosenki (pieśń ducha ognia),malowanie twarzy, A  na koniec ognisko z upieczeniem  

przez uczestników kiełbasek. 

PODCZAS ZAJĘĆ  DZIECI podzielone na mniejsze grupki  BAWIŁY SIĘ KOMFORTOWO! 

To był fantastyczny dzień powitania lata i poznania zajęć INDIAN. 

 
 

 

20 DRUŻYNA HARCERSKA im. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO działając przy Szkole 

Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach aktywnie uczestniczyła  z okazji 

3 MAJA 2016 roku, który odbył się w Miechowie: uczestniczyła w Mszy świętej oraz złożyła 

kwiaty pod Pomnikiem Orła Białego na Rynku w Miechowie. Aktywnie uczestniczyła w  

Powiatowym Festiwalu Piosenki. 
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I N F O R M A C J A W  SPRAWIE  REALIZACJI  PROGRAMU „ RODZINA 

500+”  W GMINIE  SŁABOSZÓW 

 

      Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 26 lutego 2016r. Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie został upoważniony do prowadzenia postępowań w 

sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 

     1.  Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, prawo do 

świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, przysługuje matce lub ojcu 

dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli sprawują opiekę nad tym 

dzieckiem i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać 

świadczenie wychowawcze. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie realizuje świadczenia wychowawcze dla rodzin 

faktycznie zamieszkujących na terenie Gminy Słaboszów. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko w wieku od 0 - 18 roku życia. 

Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na dochód osiągany przez 

rodzinę dziecka. 

Na pierwsze dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje tylko w przypadku, jeżeli dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł miesięcznie, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko 

niepełnosprawne - jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza kwoty           1.200,00 zł miesięcznie. 

 „Pierwszym dzieckiem” jest jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.  

W  przypadku bliźniąt urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, pierwszym dzieckiem będzie jedno z 

tych dzieci wskazane przez rodzica lub opiekuna. 

      2.  Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się            z 

dniem wejścia ustawy j/w  tj. z dniem 1 kwietnia 2016r. i kończy się dnia 30 września 2017r. Świadczenie 

wychowawcze wypłacone zostało z wyrównaniem od dnia 01 kwietnia 2016r. dla osób, które złożyły 

wniosek w okresie od dnia 01-04-2016r. do dnia 01-07-2016r. i spełniły warunki określone przepisami 

prawa do przyznania świadczenia wychowawczego za ten okres.      Wnioski składane od dnia 

2 lipca 2016r. o przyznanie prawa do w/w świadczenia wraz z kompletem dokumentów określonych  w art. 

13 ust. 4  ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacane będą 

zgodnie z art. 18 ust. 2 przedmiotowej ustawy od miesiąca złożenia wniosku. 

      3.  Druki wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego wydawane są w biurze Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Słaboszowie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy, Słaboszów 57, na parterze,  

pokój Nr 10. Wydając druki, pracownicy GOPS udzielają również  informacji o wymaganych dokumentach, 

niezbędnych do przydzielenia świadczenia wychowawczego. 

Druki wniosków dostępne są także do pobrania na stronie Urzędu Gminy w Słaboszowie tj. 

www.slaboszow.pl  w zakładce: „Urząd - Karty usług, formularze, druki - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej”. 

      4.  Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane są w biurze 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów, pokój  Nr 10, w 

godzinach pracy Ośrodka tj. od godz. 7:30  -  do godz. 15:30.         

Wszelkich informacji w sprawie świadczeń wychowawczych udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Słaboszowie – Komórki Świadczeń Rodzinnych,  Nr tel.  (41) 38 11 614. 
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I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ O 

CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/188/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. Rady Gminy Słaboszów, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Słaboszowie  od dnia 01 lipca 2013r. realizuje zadania związane   z przyznawaniem 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów, tj. 

stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym w Gminie Słaboszów 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, tj. 

poniżej ustawowej kwoty 514,00 zł, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:  bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania. 

Warunkiem ubiegania się o uzyskanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku  o przyznanie 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z wymaganymi dokumentami. 

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż  10 miesięcy w 

danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 

języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych -  na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy 

niż  9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

 

Stypendium szkolne udziela się w następujących formach: 

 

  1)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

        w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole 

        w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,    

        po udokumentowaniu tych kosztów,  jako zwrot kwoty poniesionych wydatków – do wysokości    

        przyznanego stypendium szkolnego; 

  

 2)   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

       podręczników szkolnych, zeszytów i przyborów szkolnych, tornistra, odzieży 

       i obuwia sportowego, a także innych pomocy naukowych,  lub zwrotu kwoty udokumentowanych 

       wydatków na wymienione artykuły  - do wysokości przyznanego stypendium szkolnego; 

 

 3)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

       zamieszkania - uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich,   

       nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 

       -  w szczególności kosztów zakupu biletów miesięcznych lub zakwaterowania w internacie, po     

       udokumentowaniu tych kosztów,  jako zwrot kwoty poniesionych wydatków – do wysokości    

       przyznanego stypendium szkolnego; 

 

 4)   świadczenia pieniężnego - wyłącznie wówczas,  jeżeli organ przyznający stypendium 

       uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w pkt. l i 2,  a w przypadku 

       uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 3 - nie jest możliwe,   

       natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów wymienionych w pkt 3, udzielenie stypendium                   

       w formach, o których mowa w w pkt 1, 2 i 3 -  nie jest celowe. 

 

Okres na jaki przyznaje się stypendium szkolne oraz jego wysokości uzależnia się od posiadanych środków 

finansowych na realizację tego świadczenia przez organ przyznający stypendium. 

Stypendia finansowane są w 80% ze środków z dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego i w 20% ze 

środków budżetu Urzędu Gminy w Słaboszowie. 
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Zasiłek szkolny : 

 

1) Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji   

materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

2) Za zdarzenie losowe uznaje się w szczególności: pożar, powódź, zalanie mieszkania, nagłą śmierć lub 

chorobę członka rodziny, na którego utrzymaniu pozostawała osoba uprawniona do zasiłku szkolnego, 

eksmisję z zajmowanego lokalu, utratę stałego zatrudnienia, które było jedynym źródłem dochodu 

rodziny ucznia. 

3) Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od dochodu rodziny ucznia przed zaistnieniem 

zdarzenia losowego, jeżeli zdarzenie  to spowodowało trudną sytuację materialną ucznia, która wpływa 

niekorzystnie na proces edukacyjny ucznia, a rodzina ucznia nie jest w stanie pokonać powstałych po 

zdarzeniu  losowym trudności finansowych wykorzystując  własne zasoby i możliwości. 

4) Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków  

związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz 

lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

5) Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej  pięciokrotność 

kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach 

rodzinnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 139,  poz. 992,  z późn. zm. ). 

6) O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia    

zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.   

 

 7)   Wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować zdarzenie losowe. 

   

Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych należy składać w biurze Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów, pokój świadczeń 

rodzinnych Nr 10,  w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01 września do dnia  15 września 2016r. 

UWAGA: wnioski złożone po terminie, zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), pozostawia się bez rozpatrzenia.       

Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych można pobrać ze strony internetowej 

Urzędu Gminy w Słaboszowie  www.slaboszow.pl  w zakładce: „Urząd - Karty usług, formularze, druki - 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”  lub w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Słaboszowie, pokój świadczeń rodzinnych Nr 10. 

Dodatkowych  informacji w sprawie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych udzielają pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie – Komórki Świadczeń Rodzinnych,  Nr tel.:                        

(41) 38 11 614. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów 

(j.t. Dz. U. 2016, poz. 169)  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej 

do alimentów tj. dziecku, na rzecz którego od drugiego rodzica zostały zasądzone alimenty, jeżeli 

egzekucja komornicza tych alimentów w okresie ostatnich dwóch miesięcy okazała się bezskuteczna. 

Osobą uprawnioną jest dziecko: 

1) do ukończenia 18 roku życia,  

2) w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,   

3) w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności  – bez względu na wiek. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, 

jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. miesięcznie.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, 

jeżeli dochód rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie, w przeliczeniu na osobę w tej rodzinie, nie 

przekracza kwoty 725,00 zł miesięcznie.                                                            

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,                                                                                                                                                      

2) zawarła związek małżeński. 

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na 

wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego.  

Wnioski dotyczące funduszu alimentacyjnego można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Słaboszowie lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy  

w Słaboszowie, adres strony: www.slaboszow.pl . 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 października 2016r. do 30 września 2017r. można 

składać od 01 sierpnia 2016r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Słaboszowie w pok. Nr 11. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 

świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 

dnia 31 października. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z 

dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 

dnia 30 listopada. 

Do wniosku na nowy okres zasiłkowy należy dołączyć: 

1) zaświadczenie organu  egzekucyjnego świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch 

miesięcy lub oświadczenie, 

2) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności 

związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w 

szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia  

lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego 

za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą kraju, 

3) zaświadczenie o stanie egzekucji komorniczej za 2015 rok, 
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4) oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok 

2015, 

5) odpis  podlegającego wykonaniu  orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis 

postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub odpis protokołu zawierającego 

treść ugody sądowej ewentualnie ugody zawartej przed mediatorem, 

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

7) zaświadczenia ze  szkoły lub szkoły wyższej  lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki     

   (przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia). 

 

 

                                      Kierownik 

                Gminnego Ośrodka Pomocy 

                Społecznej w Słaboszowie 

                    /-/ Wanda Zientara  

 

 

Informacja dotycząca możliwości uzyskania pomocy przez osoby 

doznające przemocy w rodzinie 

 
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem podlegającym karze, prawo zabrania  jej stosowania i 

krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twojej rodziny jest ofiarą przemocy ze strony osoby 

najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.  Prawo jest po Twojej stronie, o pomoc możesz zwrócić się 

dzwoniąc do: 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, tel. 41/ 38-11-614  lub 41/38-10-055, 

- Posterunku Policji w Racławicach, tel. 41/38-44-007, 

- Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, tel. 41/ 38-22-200; 41/38-22-213  lub tel. alarmowy: 997, 

- Prokuratury Rejonowej w Miechowie, tel. 41/ 38-31-632 lub 41/38-30-835, 

- Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą   w Rodzinie w Gminie 

Słaboszów, tel. 41/ 38-11-614. 

Możesz także skorzystać z telefonu zaufania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, 

czynnego od poniedziałku do piątku w godz. od 17:00 do 19:00 tel. 41/38-34-100, jak również z porad 

specjalistów: psychologa, prawnika, terapeuty i policjanta w Punkcie Interwencji Kryzysowej w 

Miechowie, w następujących dniach i godzinach: 

prawnik  - wtorek, czwartek  od godz. 15.15 do godz. 19.15, 

psycholog  - wtorek   od godz. 14.00 do godz. 16.00, 

terapia rodzin      - wtorek, piątek               od godz. 16.00 do godz. 20.00. 

 

W ramach działania powyższego Punktu można również skorzystać z porad funkcjonariusza Policji, który 

przyjmuje osoby zainteresowane w Komendzie Powiatowej Policji  w Miechowie, ul. Prusa 3, tel. (41) 38-

22-200. 

Pamiętaj!!! 

Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem, jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze 

działanie wobec sprawcy, przemoc się powtórzy. 

 

             Kierownik 

                Gminnego Ośrodka Pomocy 

                Społecznej w Słaboszowie 

                    /-/ Wanda Zientara  
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„Mecenat Małopolski 2016” 
 

W miesiącu czerwcu w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze kultury „Mecenat 

Małopolski” z budżetu Województwa Małopolskiego Stowarzyszenia pozyskały środki finansowe w wysokości: 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Nieszkowie na zakup strojów ludowych oraz namiotu z wyposażeniem  

w wysokości 7 000,00 zł.  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinie Wielkiej na zakup strojów ludowych w wysokości 6 000,00 zł. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach na uroczystość  90-lecia OSP Janowice w wysokości 4 000,00 

zł. 

 

 

Przekazanie umów dotacji w ramach konkursów „Małopolskie Remizy 

2016” i „Bezpieczna Małopolska 2016” 

 

W dniu 5 sierpnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie 

odbyło się oficjalne przekazanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozaka 

promes w ramach konkursów „Małopolskie Remizy 2016” i „Bezpieczna Małopolska 2016” dla gmin 

małopolski. 

Gmina Słaboszów otrzymała dwie umowy dotacji w ramach konkursów: 

1)    „Małopolskie Remizy 2016” – dofinansowanie prac budowlano – remontowych w remizach  

         strażackich – „Modernizacja remizy strażackiej OSP Kropidło”, 

2)    „Bezpieczna Małopolska 2016” – udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej 

jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego – „Zakup agregatu 

prądotwórczego, zestawu PSP R – 1 oraz odzieży ochronnej do działań bojowych”. 

Ze strony Gminy Słaboszów w spotkaniu uczestniczyła Wójt Gminy Pani Marta Vozsnak. 
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Światowe Dni Młodzieży 

W dniach 25 lipiec- 1 sierpień Gmina Słaboszów gościła grupę pielgrzymów, którzy przybyli na 

Światowe Dni Młodzieży z diecezji Avigno we Francji. 

Pielgrzymi w liczbie ponad 160 osób zamieszkali w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Opiekę nad 

pielgrzymami zorganizowała Dyrekcja Szkoły wraz z Urzędem Gminy w Słaboszowie oraz 

Proboszczem Parafii w Słaboszowie, ks. Antonim Sewerynem. Pielgrzymi w tym czasie odwiedzili 

oprócz Krakowa również pobliskie Działoszyce i Miechów. Pielgrzymom bardzo spodobał się 

krajobraz Słaboszowskiej ziemi, twierdzili że chcieli by jeszcze kiedyś odwiedzić te strony. 
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