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W samorządzie i o samorządzie 

 

Obrady Rady Gminy Słaboszów 
 

W dniu 12 września 2016 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów. 

W Sesji uczestniczył między innymi Pan Marek Boligłowa – Członek Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej 

w Krakowie, który przedstawił obszerne „Sprawozdanie z działalności Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej 

za 2015 rok”. 

Najwięcej dyskusji wywołał temat dotyczący stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Słaboszów. Na 

zgłoszone wnioski i interpelacje odpowiedzi udzielał Pan Roman Suchoń – Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Miechowie. 

Wójt Gminy Pani Marta Vozsnak – zapoznała Radę Gminy z treścią pozytywnej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słaboszów za I 

półrocze 2016 roku. 

W Sesji uczestniczyli również Pan lek. med. Stefan Mierzwiński – Dyrektor SP ZOZ w Słaboszowie z/s w 

Dziaduszycach oraz Pani Anna Mielus – Kierownik GBP w Słaboszowie z/s w Kalinie Wielkiej, którzy 

przedstawili wykonanie planu finansowego swoich jednostek za I półrocze 2016 roku. 

Ponadto Rada Gminy Słaboszów udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Miechowskiego na zadanie pod 

nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Słaboszów – Iżykowice” w kwocie 43.800,00 zł. 

Na Sesji przyznana została dotacja dla OSP w Nieszkowie na zakup ubrań specjalnych, agregatu 

prądotwórczego oraz zestawu PSP R1. 
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Inwestycje gminne w III kwartale 2016 r. 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzemiędzice 

W ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Gmina 

Słaboszów dokonała przebudowy drogi gruntowej na drogę asfaltową na odcinku 500 m. W zakres 

inwestycji weszły w pierwszej części: roboty pomiarowe, roboty ziemne mające na celu 

wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kolejnym etapem 

było wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o różnej średnicy na szerokości 4,5 m oraz 

wykonanie nakładki asfaltowej o grubości 5 cm na szerokości 3,5 m. Etap końcowy obejmował 

obustronne wyrównanie poboczy tłuczniem sortowanym na szerokość 0,5 m. oraz umocnienie skarp  

i dna rowu płytami betonowymi typu KRATA. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 124 605,08 zł brutto a prace wykonało przedsiębiorstwo 

„Walkor” z miejscowości Bosutów. Dotacja z UMWM na tą inwestycję wyniosła 65 923 zł. 

 

Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jazdowice 

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Gminie 

Słaboszów udało się wykonać przebudowę dużego odcinka drogi dojazdowej do pól w 

miejscowości Jazdowice. 

Odcinek ten oprócz tego, że poprawi komfort dojazdu do pól na odcinku 1100 m to również 

rozwiąże problem zalewania drogi powiatowej relacji Działoszyce-Miechów wodami opadowymi i 

mułem spływającym po tej drodze z pól uprawnych. W zakresie robót na tym odcinku przewidziano 

min. roboty ziemne polegające na wykorytowaniu terenu pod podbudowę, wyrównanie istniejącej 

podbudowy, odwóz nadmiaru ziemi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych w dwóch 

warstwach i położenie nakładki z warstwy ścieralnej asfaltu o grubości 5 cm. Dodatkowe prace, 

które mają poprawić estetykę i funkcjonalność nowego odcinka to utwardzenie poboczy warstwą 

kruszywa łamanego oraz umocnienie skarp i dna kanału, którym zostaną odprowadzone wody 

opadowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 214228,36 zł, w tym  dotacja z UMWM 55 270,00 

zł. 
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Wydarzenia kulturalno – sportowe 
 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

 

1 września 2016 r. w naszej szkole odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017. 

Całość rozpoczęła się uroczystą Mszą świętą, w czasie której dzieci, rodzice i nauczyciele 

wysłuchali pouczającego kazania. Następnie społeczność szkolna, wraz z pocztem sztandarowym, 

przeszła na salę gimnastyczną, gdzie przywitała ich Pani Dyrektor Dorota Dubaj. 

Pani Dorota Dubaj pierwszy raz jako dyrektor szkoły przywitała serdecznie uczniów Zespołu Szkół 

w Dziaduszycach oraz życzyła wiele sukcesów w rozpoczętym roku szkolnym 2016/2017.  

 
 

Pierwszaki bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego 
 

 

22 września uczniowie klasy pierwszej wraz ze swoim 

wychowawcą brali udział w zajęciach praktycznych z 

bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Poprzedziły 

je zajęcia teoretyczne, w trakcie których dzieci poznawały 

zasady poruszania się po drodze jako piesi.  

Dzieci zapoznały  się  z zasadami bezpiecznego uczestnictwa 

w ruchu drogowy oraz rozpoznawały i nazywały wybrane 

znaki drogowe, poruszając się po chodniku. Na razie 

maluchom nie wolno samodzielnie poruszać się po drodze, 

ale nim skończą 7 lat będą na tyle przygotowani, aby w 

sposób bezpieczny uczestniczyć w ruchu drogowym jako 

piesi. Organizatorami byli: p. Adam Wachacki i p. Marek 

Sarna. 
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III RAJD ,,ŚLADEM GRYFA,, 
 

12 uczniów Zespołu Szkół w Dziaduszycach 23 września 2016r. wzięła udział w dwudniowym 

rajdzie  zorganizowanym przez SIT Everest. Trasa rajdu rozpoczęła się przy Pomniku Orła na 

rynku w Miechowie a skończyła się w Szkole Podstawowej w Antolce. Trasa miała długość 14km. 

W czasie rajdu i na miejscu na uczestników były przygotowane liczne konkursy i zadania grupowe. 

Po powrocie do Miechowa, dnia 24 września, dla uczniów czekały nagrody za konkurencje. 

Opiekunami uczniów były: p. Marzena Dobrzańska - Ziółko i p. Magdalena Żychowicz. 

XVII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy "Święty Krzyż 2016" 

W sobotę, 24 września, uczniowie Zespołu Szkół w Dziaduszycach wzięło udział w XVII 

Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym na Święty Krzyż. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem 

„Krzyż Chrystusa znakiem Bożego Miłosierdzia”.  

Celem rajdu było między innymi oddanie czci relikwiom Krzyża Świętego, uczczenie 1050 

rocznicy chrystianizacji Polski oraz promocja walorów turystycznych regionu świętokrzyskiego 

i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Organizatorami byli oddział świętokrzyski PTTK w 

Kielcach oraz Diecezja Kielecka. W rajdzie wzięło udział 25 osób z naszej szkoły, pod opieką: p. 

Wioletty Sakwy, p. Renaty Krzyżek i p. Doroty Dubaj. 

 

Spotkanie najmłodszych z policjantem 
28  września w naszej szkole gościł policjant – pan starszy aspirant Marcin Jamroży z Komendy 

Powiatowej Policji w Miechowie. Celem wizyty było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w 

domu, szkole i drodze do szkoły. Najpierw gość spotkał się z najmłodszymi uczniami naszej 

szkoły- przedszkolakami i pierwszoklasistami. Spotkanie nosiło tytuł „Bezpieczna droga do 

szkoły”. Stąd wiele cennych wskazówek dla najmłodszych jak unikać zagrożeń w ruchu drogowym. 

Pan policjant zwracał uwagę na niebezpieczeństwa jakie czyhają na dzieci na drodze. Mamy 

nadzieję, że najmłodsi zapamiętają te cenne rady i wskazówki i będą bezpiecznymi uczestnikami 

ruchu drogowego. Organizatorem spotkania był p. Marek Sarna. 
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Wybór Rady Rodziców 
Dnia 29 września 2016 roku w czasie zebrania z rodzicami wybrano Radę Rodziców Zespołu Szkół 

w Dziaduszycach w składzie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
 
Jak co roku, tak i teraz, odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. 30 września 2016 r. 

klasy 4-6 oraz 1-3 gimnazjum zgromadziły się w hali sportowej, aby zagłosować na swojego 

kandydata na przewodniczącego szkoły. Zaraz po tym, jak każdy ze startujących odczytał swoją 

przemowę, przyszedł czas na najważniejszą część- głosowanie. Największą ilość głosów zdobyła 

Julia Bańska z III b gimnazjum i to właśnie ona została liderem szkolnego samorządu. Jej 

zastępcą została Emilia Kisiel z klasy V, skarbnikiem Sandra Matyjas (IIb), a sekretarzem 

Hubert Otok (IIa). Opiekę nad nimi będzie sprawować Pani Marlena Tekieli. Pozostało tylko 

złożyć gratulacje nowym reprezentantom szkoły i życzyć powodzenia w sprawowaniu swoich 

funkcji! Organizatorem wyborów była p. Marlena Tekieli. 

Noc Naukowców 
 

30 września 2016 roku 31 uczniów Gimnazjum w Dziaduszycach wzięło udział w "Małopolskiej 

Nocy Naukowców" uczestnicząc w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Matematyki i 

Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Młodzież naszej szkoły świetnie bawiła 

się na: kuchennych rewolucjach matematycznych, programowaniu dla bardzo początkujących, 

grach i łamigłówkach logicznych, strategiach w grach dwuosobowych. Organizatorem wyjazdu i 

opiekunami były: p. Halina Schab, p. Marzena Dobrzańska-Ziółko i p. Dorota Dubaj. 

 

VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  
 

30 września 2016r. uczniowie z Zespołu Szkół w Dziaduszycach uczestniczyli w VI Światowym 

Dniu Tabliczki Mnożenia. Gimnazjaliści z klasy IIb pod opieką p. Haliny Schab sprawdzali, czy 

starsi i młodsi mieszkańcy Gminy Słaboszów pamiętają nie tylko łatwe, ale i trudne wyniki 

mnożenia. W zabawie matematycznej wzięło udział 220 osób. Była to świetna  okazja do  

przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w  przyjemny sposób.   
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FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO 

Przewodnicząca Marta Kisiel 

Z-ca przewodniczącej Aneta Kita 

Sekretarz Edyta Szych 

Skarbnik Adrianna Kaleta 

Członek  Agata Kawiorska 

Członek Ewelina Madejowska 

Członek Marta Wolska 
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej  

w Janowicach 

1 września 2016 roku o godzinie 10.30 w Szkole Podstawowej w Janowicach odbyła się 

inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia 

pocztu flagowego i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie  dyrektor szkoły Janusz Schab 

powitał przybyłych na uroczystość gości: Wójta Gminy Słaboszów panią Martę Vozsnak, 

Przewodniczącego Rady Gminy pana Apoloniusza  Dulewskiego, rodziców oraz nauczycieli i 

uczniów. Pani Wójt zabrała głos i życzyła zarówno uczniom jak i nauczycielom wytrwałości,  

wysokich osiągnięć i samych  sukcesów w nowym roku szkolnym. Pan Dyrektor przypomniał także 

o bardzo ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pamięć poległych 

uczciliśmy wszyscy minutą ciszy.   

 
 

72 rocznice pacyfikacji wsi Janowice i 90-lecie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Janowicach 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Janowicach uczestniczyli  w uroczystościach upamiętniających 

72 rocznicę pacyfikacji  tejże wsi oraz jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Janowicach. Z tej  okazji 21 sierpnia br. wzięli  udział w polowej mszy św. celebrowanej przez 

proboszcza parafii św. Mikołaja w Słaboszowie ks. Antoniego Seweryna. Nasi uczniowie  czynnie 

włączyli się w organizowanie uroczystości  poprzez przygotowanie części artystycznej. Harcerze z 

20 Drużyny Harcerskiej  im. Andrzeja Małkowskiego oraz z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

OSP działającej przy naszej szkole przygotowali montaż słowno-muzyczny nawiązujący do 

upamiętnianych wydarzeń  i pełnili wartę honorową przy pomniku pomordowanych. Następnie 

złożono wiązanki pod pomnikiem poległych od delegacji: Gminy, OSP Janowice oraz Sołectwa 

Janowice. Jubileusz 90-lecia OSP został przeprowadzony zgodnie z ceremoniałem strażackim, w 

którym udział wzięły poczty sztandarowe OSP oraz utworzono pododdział strażacki.  

Podczas uroczystości dokonano następujących odznaczeń, wyróżnień: 

OSP JANOWICE ODZNACZONO  

- ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA,  

- MEDALEM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO „POLONIA MINOR”, 

ORAZ WYRÓŻNIENIEM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z OSP Chodów. Po  zakończonej uroczystości wszyscy 

udali się  do remizy OSP w Janowicach na pachnącą, strażacką grochówkę . 
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Uroczystość 90-lecia OSP Janowice dofinansowana została ze środków budżetu Województwa 

Małopolskiego w wysokości 4 000,00 zł. w ramach konkursu Mecenat Małopolski 2016. 
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Dożynki Powiatowe w Przybysławicach 
 

Tegoroczne Dożynki Powiatu Miechowskiego odbyły się 28 sierpnia w gminie Gołcza na stadionie 

sportowym w Przybysławicach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w 

Szreniawie, skąd korowód dożynkowy przejechał na stadion w Przybysławicach. Gminę Słaboszów 

reprezentowały dwa koła: Koło Gospodyń Wiejskich w Nieszkowie które przygotowało wieniec 

Dożynkowy i program artystyczny oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Kaliny Wielkiej które 

przygotowało stół dożynkowy z poczęstunkiem dla gości odwiedzających namiot wystawowy 

Gminy Słaboszów.  
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I N F O R M A C J A 

DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ O 

CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW  

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, który zgodnie z uchwałą Nr XXII/188/2013              

z dnia 20 czerwca 2013r. Rady Gminy Słaboszów 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 – informuje, że dnia 15 września 2016r. 

zakończono przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do stypendiów szkolnych na rok szkolny 

2016/2017. 

W okresie od dnia 01-09-2016r. do dnia 15-09-2016r. złożonych zostało 47 wniosków o przyznanie prawa 

do w/w świadczenia. Planowany termin wypłaty stypendiów szkolnych to 15-16 grudnia 2016r. 

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; 
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 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 Gminy Słaboszów. 

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 na nowy rok szkolny 2017/2018 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 2017r. 

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.  poz. 2156, 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 z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, który zgodnie z uchwałą Nr XII/87/2011 Rady Gminy 

Słaboszów z dnia 29 grudnia 2011r. realizuje ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, informuje o działaniach podejmowanych w ramach tej ustawy: 

 

1. W ramach w/w ustawy w 2016 roku Gmina Słaboszów dofinansowuje część kosztów pobytu dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej, w wysokości: 

- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej – średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w rodzinie 

zastępczej  

lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Gmina Słaboszów w 2016 roku ponosi koszty w związku z umieszczeniem trójki dzieci w rodzinie 

zastępczej, które stanowią 50% w/w wydatków oraz ponosi koszty w związku z umieszczeniem dwojga dzieci 

w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, które stanowią kolejno10 % i 30% 

wydatków określonych w/w ustawą. 

W 2016 roku Gmina Słaboszów poniosła także koszty w związku z przebywaniem jednego dziecka w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, pokrywając 50% wydatków związanych z opieką i wychowaniem 

dziecka. 

Jednak w związku z poprawą sytuacji rodzinnej i wychowawczej dziecka, dziecko to w bieżącym roku wróciło  

do rodziny biologicznej, a tym samym gmina przestała ponosić powyższe koszty. 

Obecnie w pieczy zastępczej pozostaje 5-ro dzieci z terenu Gminy Słaboszów. 
 

2. Od dnia 01 stycznia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słaboszowie, zgodnie z 

przepisami przedmiotowej ustawy, został zatrudniony asystent rodziny w wymiarze ½ etatu. 

W związku z realizacją powyższego zadania, Gmina Słaboszów wystąpiła z wnioskiem o 

przyznanie dotacji ze środków Wojewody Małopolskiego na dofinasowanie kosztów zatrudnienia 

asystenta rodziny. Po pozytywnym zaopiniowaniu powyższego wniosku Gmina Słaboszów 

otrzymała dotację  

z programu pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2016.”, w wysokości 9 876,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 

asystenta rodziny. 

Celem w/w dotacji jest objęcie wsparciem przez asystenta rodziny, rodzin przeżywających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze. Wsparcie to ma za zadanie umożliwić zatrzymanie w rodzinie 

dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub pomóc w powrocie do rodzin dzieci 

umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej. 

Asystent rodziny ściśle współpracuje z pracownikami socjalnymi tutejszego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, z Zespołem Interdyscyplinarnym w Słaboszowie, kuratorami sądowymi, placówkami 

oświatowymi i służbą zdrowia. Do zadań asystenta rodziny należy m.in. udzielanie pomocy 

rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, tj.  w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-

wychowawczych  

oraz problemów socjalnych, m. in. poprzez udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu  

i utrzymywaniu pracy zarobkowej. Może on zostać przydzielony rodzinie przeżywającej problemy  

w opiece i wychowywaniu dzieci, na wniosek pracownika socjalnego lub na mocy decyzji sądu 

rodzinnego. 

 
           Kierownik 

                Gminnego Ośrodka Pomocy 

                Społecznej w Słaboszowie 

                       /-/ Wanda Zientara  
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA ZASIŁKÓW RODZINNYCH 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, realizujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych z 

upoważnienia Wójta Gminy Słaboszów, uprzejmie informuje, iż od dnia 01 września 2016r. przyjmowane 

są wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 

trwający od dnia 01-11-2016r. do dnia 31-10-2017r. 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, 

jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego 

dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej 

osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na 

których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży 

obowiązek alimentacyjny. Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby, tj. w przypadku mieszkańców gminy Słaboszów w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Słaboszowie, Słaboszów 57, pokój  Nr 10. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 

wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 

świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 

wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń 

rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 

br. 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, informuje że od dnia  01 listopada 

2016r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r.  w sprawie wysokości 

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny 

oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U.  z 2012r. poz. 959) zmianie ulegają kwoty wypłacanych 

zasiłków rodzinnych oraz niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych i wynosić będą one odpowiednio: 

I. Zasiłki rodzinne: 

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

II. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 

1) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 

-  90,00 zł na dziecko do 5 roku życia; 

-  110,00 zł na dziecko powyżej 5. roku życia;  

2) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 

- 113,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje  

  się szkoła; 

- 69,00 zł na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się  

  szkoła;  

3) dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł; 

4) dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka –193 zł. 

 

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w nowym okresie 

zasiłkowym, tj. 2016/2017 nie ulega zmianie i wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie,  a w przypadku, gdy 

członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota uprawniająca wynosi 764,00 zł na osobę 

w rodzinie. 

Wszelkich informacji w sprawie świadczeń rodzinnych 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 

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.  W myśl  ustawy 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 są 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 Nr 57 mieszczącym się w budynku Urzędu 

Gminy, 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) 38 116 14. 

 
                                                                                       Kierownik 

                Gminnego Ośrodka Pomocy 

                Społecznej w Słaboszowie 

                       /-/ Wanda Zientara  
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Nowe ogrodzenie remizy OSP w Janowicach 
 

Przed obchodami 90-Lecia OSP Janowice został wykonany remont ogrodzenia Remizy OSP. Prace 

obejmowały rozbiórkę starego zniszczonego ogrodzenia, nadlanie murku ogrodzeniowego na 

istniejącym starym, oraz montaż nowych słupków i przęseł. Konieczne było też wykonanie prac 

ziemnych i porządkowych, wyrównanie terenu. Prace zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego 

Sołectwa Janowice. Mieszkańcy Janowic wykonali również własnymi siłami barierki na kładce nad 

rzeką Kalinką, materiał na barierki został zakupiony również z funduszu sołeckiego. 

 

 
 

 

Kampania społeczna NO PROMIL – NO PROBLEM 

 
Gmina Słaboszów przystąpiła do kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM, której 

głównym celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków 

psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych 

kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza 

wątpliwości co do stanu trzeźwości. 
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Rów w Maciejowie 

 

Przejeżdżając przez wieś Maciejów niewątpliwie wzrok przyciąga zadbana działka przylegająca do 

drogi gminnej oraz rów o który dba właściciel posesji położonej w miejscowości Maciejów. 

Gratulujemy i dziękujemy. 
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