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BUDŻET GMINY NA 2022r.

Budżet gminy na 2022r. będący 
podstawą gospodarki finansowej 
gminy został przyjęty w następu-
jących kwotach:

Dochody budżetu gminy w łącz-
nej kwocie 37.086.963,00zł, 
w tym dochody bieżące: 
31.771.963,00zł i dochody mająt-
kowe: 5.315.000,00zł

Wydatki budżetu gminy w łącznej 
kwocie 40.412.744,00zł, w tym 
wydatki bieżące: 
32.637.347,00zł i wydatki mająt-
kowe: 7.775.397,00zł

Źródłem pokrycia deficytu budże-
tu w kwocie 3.325.781,00 zł są:
• kredyty i pożyczki, w wysoko-

ści 2.400.000,00zł;
• nadwyżka z lat ubiegłych 

925.781,00zł.

W porównaniu do uchwały budże-
towej na 2021rok widoczny jest 
spadek dochodów bieżących o po-
nad 4 mln zł. Wynika to ze zmniej-
szenia dotacji na wypłatę świad-
czenia wychowawczego 500+, 
gdyż zgodnie ze zmianą przepisów, 
gmina wypłatę tych świadczeń 
będzie realizowała tylko do końca 
maja 2022r. Od czerwca br. wypła-
tę świadczenia wychowawczego 
500+ przejmie Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Ponadto prawie o 1 
mln zł w stosunku do ubiegłorocz-
nej uchwały budżetowej zmniej-
szyły się dochody z tytułu udziału 
we wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych oraz o 
prawie 400 tyś. zł zmniejszona zo-
stała subwencja oświatowa.

Jak co roku największy wydatek 
budżetu stanowi oświata - 41% 
wydatków bieżących (33% całości 
wydatków) oraz pomoc społeczna 
i rodzina - 21% wydatków bieżą-
cych (17% całości wydatków). Po-
zostałe 38% wydatków bieżących 
dotyczą m.in. organizacji transpor-
tu publicznego, utrzymania dróg 
gminnych, oświetlenia ulicznego, 
planów zagospodarowania prze-
strzennego, gospodarki odpada-
mi komunalnymi, administracji 
publicznej, działalności kultural-
nej. Wydatki majątkowe stanowią 
19% całości wydatków. Po stronie 

wydatków majątkowych zaplano-
wano modernizację sieci wodocią-
gowej na którą pozyskano środki  
w ramach Rządowego Funduszu 
Polskiego Ładu oraz modernizację 
dróg w Gminie Mierzęcice.

W ciągu roku na bieżąco dokony-
wane są zmiany w budżecie wy-
nikające po stronie dochodów z 
otrzymywanych dotacji oraz z po-
zyskanych dodatkowych środków 
finansowych, po stronie wydat-
ków z potrzeb wynikających z bie-
żącej działalności gminy.

Urząd Gminy
PODZIAŁ DOCHODÓW 
WG POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII  

PODZIAŁ WYDATKÓW 
WG POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII  
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MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W POWIECIE BĘDZIŃSKIM

Starostwo Powiatowe w Będzinie 
przeprowadziło na terenie Gminy 
Mierzęcice modernizację ewiden-
cji gruntów i budynków w zakre-
sie aktualizacji użytków grunto-
wych i opracowania ewidencji 
budynków. W wyniku przepro-
wadzonej modernizacji niektóre 
grunty zostały sklasyfikowane 
inaczej niż dotychczas. Obecne 
zapisy uwzględniają stan faktycz-
ny na gruncie i są zgodne z prze-
pisami dotyczącymi prowadzenia 
ewidencji gruntów i budynków.

Ewidencja ma istotny wpływ na 
sposób i wysokość opodatko-
wania, bowiem zgodnie z art. 21 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – 
Prawo Geodezyjne i Kartograficz-
ne dane wynikające z ewidencji 
gruntów i budynków prowadzone 
przez Starostwo, stanowią pod-
stawę do wymiaru podatków. W 
praktyce dane podatkowe muszą 
się więc zgadzać z danymi uzyska-
nymi ze Starostwa i nie można ich 
zmienić w ewidencji podatkowej, 
bez wcześniejszej zmiany w da-
nych ewidencji gruntów i budyn-
ków Starostwa Powiatowego w 
Będzinie.

Inna kwalifikacja gruntów wynika-
jąca z modernizacji operatu ewi-
dencyjnego może spowodować, że 
grunty zostaną objęte podatkiem 
od nieruchomości zamiast rolnym, 
co będzie skutkować wyższym zo-
bowiązaniem do zapłaty. 

W większości przypadków doty-
czyć to będzie działek, które miały 
dotychczas klasyfikację – „grunt 
rolny zabudowany” oznaczony 
symbolem „Br”, a w wyniku mo-
dernizacji ich klasyfikacja uległa 
zmianie na „tereny mieszkaniowe” 
oznaczone symbolem „B”. Może 
się również zdarzyć, że podatnik 
zapłaci znacznie wyższy podatek 
z uwagi na ujawnienie budynków, 
które dotąd nie były zgłoszone do 
opodatkowania.

Zwrócić należy uwagę, że zwolnie-
niu z podatku od nieruchomości 
podlegają budynki gospodarcze 
lub ich części położone na grun-
tach gospodarstw rolnych, służą-
ce wyłącznie działalności rolniczej 
i faktycznie wykorzystywanie do 
działalności rolniczej. Tak więc je-
żeli budynek gospodarczy jest wła-
snością osoby posiadającej łącz-
nie mniej niż 1 hektar fizyczny lub 
przeliczeniowy, nie może być zwol-
niony z opodatkowania, nawet je-
żeli jest w całości wykorzystywany 
np. do przechowywania płodów 
rolnych, czy maszyn rolniczych. 
Budynki wykorzystywane na cele 
rolnicze, które są w posiadaniu 
rolników także nie zawsze będą 
korzystały ze zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości. Warunkiem 
jest ich posadowienie na gruntach 
sklasyfikowanych jako użytki rolne. 

Zgodnie z art. 24a ust. 8 usta-
wy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne,  Sta-
rosta ogłasza w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa oraz w  
Biuletynie Informacji Publicznej 
informację o tym, że dane ob-
jęte modernizacją, zawarte w 

projekcie operatu opisowo-kar-
tograficznego stają się danymi 
ewidencji gruntów i budynków. 
Właściciele nieruchomości w ter-
minie 30 dni od dnia publikacji 
ogłoszeń Starosty Będzińskiego  
w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego mogą zgłosić 
uwagi lub zastrzeżenia do stanu 
po modernizacji ewidencji grun-
tów i budynków w Wydziale Geo-
dezji Starostwa Powiatowego w 
Będzinie (ul. Krasickiego 17) tel. 
32 368 07 63. 

Zmiany zapisów w ewidencji 
gruntów i budynków wynikające 
z modernizacji ewidencji spowo-
dują, że na podatnikach ciążyć 
będzie ustawowy obowiązek zło-
żenia, bez wezwania organu po-
datkowego, w terminie 14 dni od 
daty wystąpienia tej zmiany od-
powiednich informacji w sprawie 
podatku od nieruchomości, rol-
nego i leśnego. 

Aktualnie wg dotychczasowych 
danych zostały przesłane do wła-
ścicieli nieruchomości decyzje w 
sprawie wymiaru podatku na 2022 
rok, które są obowiązujące do cza-
su ich zmiany przez organ podat-
kowy.

Gmina Mierzęcice poda do pu-
blicznej wiadomości informację o 
ww. publikacji niezwłocznie po jej 
ogłoszeniu. Za przeprowadzoną 
modernizację ewidencji gruntów 
i budynków odpowiada Starostwo 
Powiatowe w Będzinie.

Urząd Gminy
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W grudniu 2021r.  została zakoń-
czona realizacja  zadania pn. „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompowniami ście-
ków w części sołectw Mierzęcice 
II i Przeczyce  – etap I” 

W ramach zadania wykonana 
została  kanalizacja sanitarna w 

ulicy Cichej, Polnej  i  Spokojnej                   
w Przeczycach oraz ul. Szkolnej w 
Mierzęcicach.

Zakres prac obejmował m.in.  wy-
konanie ok. 3.200 m kanalizacji 
grawitacyjnej oraz  ok. 600 m ka-
nalizacji tłocznej.

Po zakończeniu prac związanych 
z budową kanalizacji  wykonano 
nowe nawierzchnie asfaltowe na 
ul. Polnej i Cichej w Przeczycach 
oraz ul. Szkolnej w Mierzęcicach.
 

Urząd Gminy

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW

MIERZĘCICE, UL. SZKOLNA

PRZECZYCE, UL. POLNA

PRZECZYCE, UL. CICHA
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W Urzędzie Gminy Mierzęcice 
podjęto kolejne działania likwi-
dacji wszelkich utrudnień wystę-
pujących w  budynku uniemożli-
wiających swobodę ruchu osobie 
niepełnosprawnej.

W celu eliminacji bariery archi-
tektonicznej  dostosowano do po-
trzeb osób z niepełnosprawnością 
toaletę. 

Toaleta w budynku Urzędu Gmi-
ny w Mierzęcicach została wyre-
montowana tak, by osoby mające 
problem z poruszaniem się mogły 
swobodnie z niej skorzystać.

Zadbano o kwestie dostępności – 
poręcze i umywalka są na odpo-
wiedniej wysokości,  kran, ręczniki 
papierowe  można bez problemu 
obsłużyć bezdotykowo, a samo  

pomieszczenie jest na tyle szero- 
kie, że swobodnie można w nim  

manewrować wózkiem.

Urząd Gminy

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

W grudniu 2021r. zakończony zo-
stał I etap budowy kanalizacji w 
części sołectw Mierzęcice II i Prze-
czyce współfinansowany ze środ-
ków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich oraz Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 
w Katowicach.

Przyłączenie budynków do głów-
nej sieci kanalizacyjnej należy do 
właściciela nieruchomości, obo-
wiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 
pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach.

Aby ułatwić mieszkańcom wyko-
nanie przyłączy kanalizacyjnych 
Gmina złożyła wniosek do WFO-
ŚiGW w Katowicach o przeznacze-

nie części środków z umorzenia 
pożyczki na budowę przyłączy ka-
nalizacyjnych.

Wniosek został rozpatrzony pozy-
tywnie i Gmina otrzymała zapew-
nienie tej formy wsparcia finanso-
wego.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych 
do budynków mieszkalnych reali-
zowana będzie przez wyłonionego 
przez Gminę w drodze przetar-
gu Wykonawcę. Cena za budowę 
przyłącza kanalizacyjnego będzie 
uzależniona od długości przyłącza 
(dla każdej nieruchomości indywi-
dualnie).

Kwota za wykonanie 1 mb przyłą-
cza zostanie określona po rozstrzy-
gnięciu przetargu przez Gminę.

Koszt budowy przyłącza w 50% zo-
stanie sfinansowany ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach, pozo-
stałe 50% właściciel nieruchomo-
ści pokryje ze środków własnych 
na podstawie wystawionej przez 
Gminę faktury.

Osoby zainteresowane wykona-
niem budowy przyłącza kanali-
zacyjnego przez gminę i otrzy-

maniem 50% dofinansowania 
prosimy o zgłaszanie się do Urzę-
du Gminy w dniach od 01 marca 
2022r. do 15 marca 2022r. (w go-
dzinach pracy Urzędu) celem pod-
pisania stosownej umowy.

Wzory umów dostępne są na stro-
nie internetowej gminy pod adre-
sem: www.mierzecice.pl.

UWAGA!

Właściciele nieruchomości, którzy 
nie  podpiszą stosownych umów z 
Gminą w wyznaczonym terminie 
nie będą uwzględnieni w dofinan-
sowaniu budowy przyłączy.

Możliwość otrzymania dofinanso-
wania dotyczy wyłącznie właści-
cieli budynków znajdujących się 
przy nowo wybudowanej sieci ka-
nalizacyjnej (część sołectwa Mie-
rzęcice II i Przeczyce).

Zapraszamy Państwa do skorzy-
stania z możliwości uzyskania po-
mocy finansowej jaką pozyskała 
Gmina.

Urząd Gminy

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH DO BUDYNKÓW
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Podczas ostatniej lutowej sesji 
Rady Gminy Mierzęcice podję-
ta została uchwała w sprawie 
przyjęcia regulaminu udziela-
nia dotacji w ramach projek-
tu pn. „Wymiana źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych w 
Gminie Mierzęcice”.

Uchwała została podjęta w związ-
ku z możliwością przeznaczenia 
środków z umorzenia pożyczki za-
ciągniętej w 2013r. z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach na dofinansowanie do 
wymiany kotłów dla mieszkańców 
Gminy Mierzęcice. Przewidywana 
pula środków na dofinansowanie 
to 522.000,00zł. 

Celem projektu jest zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń emitowa-
nych do powietrza z procesów 
spalania paliw stałych w budyn-
kach mieszkalnych jednorodzin-
nych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Mierzęcice. 

Uchwała przewiduje wymianę 
starych kotłów węglowych lub 
miejscowych ogrzewaczy po-
mieszczeń na paliwo stałe (np. 
piec kaflowy) niespełniających 
właściwych norm i nie posiadają-
cych odpowiednich certyfikatów 
na niskoemisyjne źródło ciepła na 

paliwo stałe (np. kocioł na węgiel, 
kocioł na biomasę, kocioł na pel-
let, kocioł na drewno) spełniające 
odpowiednie normy i posiadające 
właściwe certyfikaty lub na kocioł 
gazowy kondensacyjny lub na ko-
cioł olejowy kondensacyjny.

Dotacja będzie udzielana tylko 
osobom fizycznym, którzy są wła-
ścicielem/współwłaścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym nie-
ruchomości zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym jednorodzin-
nym, położonym na terenie Gminy 
Mierzęcice.

Dofinansowanie będzie udziela-
ne w formule „grantowej” (tzn. 
mieszkaniec we własnym zakresie 
dokonuje wymiany kotła) i wynie-
sie 50% łącznej wysokości ponie-
sionych wydatków kwalifikowal-
nych brutto, jednak nie więcej niż 
5.000 zł dla jednego źródła ciepła.

Granty przekazywane są wyłącznie 
w formie refundacji poniesionych 
wydatków kwalifikowanych (na 
podstawie przedłożonych fak-
tur), poniesionych po podpisaniu 
umowy o udzielenie dotacji.

Warunkiem przystąpienia do pro-
jektu jest złożenie Wniosku o przy-
znanie dotacji w ramach projektu 
pn. „Wymiana źródeł ciepła w bu-

dynkach mieszkalnych w Gminie 
Mierzęcice”. 

Wnioski dostępne są na stronie 
internetowej Gminy Mierzęcice 
oraz w Urzędzie Gminy Mierzęci-
ce (Sekretariat – pok. nr 22 oraz 
w Referacie Gospodarki – pok. nr 
4). Wnioski przyjmowane będą 
od dnia 01.04.2022r. do dnia 
30.04.2022r.

Warunkiem otrzymania dotacji 
jest podpisanie umowy o udziele-
nie dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące 
otrzymania dotacji do wymiany ko-
tła, zostały określone w oraz Regu-
laminie udzielania dotacji celowej 
w ramach projektu pn.: „Wymiana 
źródeł ciepła w budynkach miesz-
kalnych w Gminie Mierzęcice”, do-
stępnego na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Mierzęcice.

Zaznacza się, że projekt będzie re-
alizowany przez Gminę jedynie w 
przypadku otrzymania umorzenia 
pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach prze-
znaczającego środki na wymianę 
kotłów.

Urząd Gminy

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁA WĘGLOWEGO

Wyszukiwarka podpowiadająca, 
do jakiego pojemnika wrzucić 
dany odpad, spersonalizowany 
harmonogram odbiorów poszcze-
gólnych frakcji, kompleksowe 
informacje na temat sortowania 
śmieci oraz możliwość kontrolo-
wania stanu jakości powietrza - to 
tylko część możliwości bezpłatnej 
aplikacji na smartfony Eco Mie-
rzęcice, z której mogą korzystać 
mieszkańcy gminy.

Aplikacja jest intuicyjna i wygod-
na w użyciu, wykorzystanie tego 
nowoczesnego narzędzia ma 
usprawnić gospodarkę odpada-
mi. Dzięki aplikacji Eco Mierzęcice 
mieszkańcy mogą w łatwy sposób 
poinformować urząd o nielegal-

nych wysypiskach, nieodebranych 
odpadach lub innych problemach 
związanych ze śmieciami. 

Dodatkowo za pośrednictwem Eco 
Mierzęcice mieszkańcy informo-
wani są na temat planowanych 
wyłączeń prądu, wody lub o wy-
stępujących na terenie gminy awa-
riach.

Jak zainstalować Eco Mierzęcice?

Aby zainstalować aplikację, wy-
starczy zalogować się w Sklepie 
Play i w dostępnej wyszukiwarce 
wpisać Eco Mierzęcice. Następ-
nie z wybranych propozycji należy 
wybrać aplikację Eco Mierzęcice i 
kliknąć przycisk Zainstaluj.

Po otwarciu aplikacji należy usta-
wić interesujący nas adres nieru-
chomości i zaakceptować regula-
min. 

Po wykonaniu tych kilku prostych 
czynności można w pełni korzystać 
ze wszystkich funkcjonalności apli-
kacji Eco Mierzęcice.

Zachęcamy do obejrzenia mate-
riału przygotowanego przez iTV 
Region w którym krok po kroku 
zobaczą Państwo jak zainstalo-
wać aplikacje: www.itvregion.
pl/2021/04/28/aplikacja-eco-mie-
rzecice/.

Urząd Gminy

SKORZYSTAJ Z APLIKACJI ECO MIERZĘCICE



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 1/2022 - strona 7

HARMONOGRAM ODBIORU SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIERZĘCICE
Mierzęcice

ulice: Gminna, Bankowa, Wolności
15.03 19.04 17.05 28.06 26.07 23.08 20.09 18.10 22.11 20.12

ulice: Głowackiego, Kościelna, Kościuszki, Księdza Zasadzina, Miodowa, Południowa, Radosna, Widokowa
16.03 20.04 18.05 29.06 27.07 24.08 21.09 19.10 23.11 21.12

ulice: Boczna, Kolejowa, Leśna, Sosnowa, Szkolna, Wspólna
23.03 27.04 25.05 22.06 20.07 31.08 28.09 26.10 30.11 28.12

Boguchwałowice
ulice: Buczka, Jana Pawła II, Niepodległości, Poprzeczna

24.03 28.04 26.05 23.06 21.07 18.08 29.09 27.10 24.11 29.12
ulice: Górna, Nadbrzeżna, Kamienna, Sielankowa, Biała, Tęczowa, Turkusowa, Szafirowa, Błękitna, Kaczeńców,
Kolorowa, Astrów, Bratków, Krokusów, Nasturcjowa, Bażantów, Jaskółek, Bocianów, Skowronków, Słowików,

Szpaków, Jastrzębia, Kormoranów, Kukułek, Fiołków, Tulipanów, Pierwiosnków, Stokrotek, Sokołów, Sezamkowa
21.03 15.04 16.05 27.06 25.07 22.08 19.09 17.10 21.11 12.12

ulice: : Aleje I – XX, Biwakowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa,
Leszczynowa, Modrzewiowa, Niepodległości (16), Parkowa, Wakacyjna, Wierzbowa, Jana Pawła II (106)

28.03 25.04 23.05 20.06 18.07 29.08 26.09 24.10 28.11 19.12

Przeczyce
ulice: 21 Stycznia, Tysiąclecia, Łabędzia, Młyńska, Podbiele, Podgórna, Słoneczna, Stawowa, Szeroka, Zarzeczna, Zielona

22.03 26.04 24.05 21.06 19.07 30.08 27.09 25.10 29.11 27.12
ulice: Targowa, Rukoli

16.03 20.04 18.05 29.06 27.07 24.08 21.09 19.10 23.11 21.12
ulice: Cicha, Polna, Spokojna

24.03 28.04 26.05 23.06 21.07 18.08 29.09 27.10 24.11 29.12
Domki letniskowe

na ulicach: 21 Stycznia, Młyńska, Podbiele, Podgórna, Słoneczna, Spokojna, Stawowa, Targowa, Zarzeczna
21.03 15.04 16.05 27.06 25.07 22.08 19.09 17.10 21.11 12.12

Nowa Wieś
ulice: Aleksandra Zawadzkiego, Strażacka, Wojska Polskiego, Południowa, Zacisze, Poranna

18.03 22.04 20.05 17.06 29.07 26.08 23.09 21.10 18.11 23.12

Najdziszów oraz Sadowie
ulice: Topolowa, Tylna oraz ulice: Daleka, Dworska, Krótka, Zjazdowa

17.03 21.04 19.05 30.06 28.07 25.08 22.09 20.10 17.11 22.12

Zawada
16.03 20.04 18.05 29.06 27.07 24.08 21.09 19.10 23.11 21.12

Toporowice
ulice: Czerwonego Zagłębia, Dąbrowska, Dolna, Kwiatowa, Łąkowa, Mostowa, Ogrodowa, Ostrogórska, Urocza, Źródlana

25.03 29.04 27.05 24.06 22.07 19.08 30.09 28.10 25.11 30.12

28 lutego 2022 r.: Boguchwałowice: 
• Astrów, Biała, Błękitna, Kaczeńców, Kolorowa, 

Szafirowa, Tęczowa, Turkusowa - odpady należy 
wystawić przy ulicy Białej;

• Fiołków, Jaskółek, Jastrzębia, Kormoranów, Ku-
kułek, Pierwiosnków, Stokrotek, Szpaków, Tulipa-
nów - odpady należy wystawić przy ulicy Sokołów;

• Bażantów, Bocianów, Bratków, Górna, Kamienna, 
Krokusów, Nadbrzeżna, Nasturcjowa, Sezamko-
wa, Sielankowa, Skowronków, Sokołów, Słowi-
ków;

1 marca 2022 r.:
Mierzęcice: Bankowa, Gminna, Wolności 

2 marca 2022 r.:
Mierzęcice: Głowackiego, Kościuszki, Kościelna, Ks. 
Zasadzina, Miodowa, Południowa, Radosna, Widoko-
wa;
Przeczyce: Targowa, Rukoli; Zawada.

3 marca 2022 r.: Najdziszów, Sadowie.
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Mierzęcice
ulice: Bankowa, Gminna, Wolności

15.03 5, 19. 04 4, 17, 31.05 14, 28.06 12, 26.07 9, 23.08 6, 20.09 4, 18.10 22.11 20.12

ulice: Głowackiego, Kościelna, Kościuszki, Księdza Zasadzina, Miodowa, Południowa, Radosna, Widokowa
16.03 6,20.04 4, 18.05 1, 15, 29.06 13, 27.07 10, 24.08 7, 21.09 5, 19.10 23.11 21.12

ulice: Boczna, Kolejowa, Leśna, Sosnowa, Szkolna, Wspólna
23.03 13, 27.04 11, 25.05 8, 22.06 6, 20.07 3, 17, 31.08 14, 28.09 12, 26.10 30.11 28.12

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIERZĘCICE

Boguchwałowice
ulice: Buczka, Jana Pawła II, Niepodległości, Poprzeczna

24.03 14, 28.04 12, 26.05 9, 23.06 7, 21.07 4, 18.08 1, 15, 29.09 13, 27.10 24.11 29.12

ulice: Górna, Nadbrzeżna, Kamienna, Sielankowa, Biała, Tęczowa, Turkusowa, Szafirowa, Błękitna, Kaczeńców,
Kolorowa, Astrów, Bratków, Krokusów, Nasturcjowa, Bażantów, Jaskółek, Bocianów, Skowronków, Słowików,

Szpaków, Jastrzębia, Kormoranów, Kukułek, Fiołków, Tulipanów, Pierwiosnków, Stokrotek, Sokołów, Sezamkowa
14.03 4, 15.04 2, 16, 30.05 13, 27.06 11, 25.07 8, 22.08 5, 19.09 3, 17, 31.10 14.11 12.12

ulice: : Aleje I – XX, Biwakowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa,
Leszczynowa, Modrzewiowa, Niepodległości (16), Parkowa, Wakacyjna, Wierzbowa, Jana Pawła II (106)

21.03 11, 25.04 9, 23.05 6, 20.06 4, 18.07 1, 16, 29.08 12, 26.09 10, 24.10 28.11 19.12

Nowa Wieś
ulice: Aleksandra Zawadzkiego, Południowa, Poranna, Strażacka, Wojska Polskiego, Zacisze

18.03 8, 22.04 6, 20.05 3, 17.06 1, 15,29.07 12, 26.08 9, 23.09 7, 21.10 18.11 23.12

Zawada
16.03 6,20.04 4, 18.05 1, 15, 29.06 13, 27.07 10, 24.08 7, 21.09 5, 19.10 23.11 21.12

Najdziszów, Sadowie
ulice: Topolowa, Tylna, Daleka, Dworska, Krótka, Zjazdowa

17.03 7, 21.04 5, 19.05 2, 15, 30.06 14, 28.07 11, 25.08 8, 22.09 6, 20.10 17.11 22.12

Toporowice
ulice: Czerwonego Zagłębia, Dąbrowska, Dolna, Kwiatowa, Łąkowa, Mostowa, Ogrodowa, Ostrogórska, Urocza, Źródlana

25.03 15, 29.04 13, 27.05 10, 24.06 8, 22.07 5, 19.08 2, 16, 30.09 14, 28.10 25.11 30.12

Przeczyce
ulice: 21 Stycznia, Tysiąclecia, Łabędzia, Młyńska, Podbiele, Podgórna, Słoneczna, Stawowa, Szeroka, Zarzeczna, Zielona

22.03 12, 26.04 10, 24.05 7, 21.06 5, 19.07 2, 16, 30.08 13, 27.09 11, 25.10 29.11 27.12

ulice: Targowa, Rukoli
16.03 6, 20.04 4, 18.05 1, 15, 29.06 13, 27.07 10, 24.08 7, 21.09 5, 19.10 23.11 21.12

ulice: Cicha, Polna, Spokojna
24.03 14, 28.04 12, 26.05 9, 23.06 7, 21.07 4, 18.08 1, 15, 29.09 13, 27.10 24.11 22.12

Domki letniskowe - ulice: 21 Stycznia, Młyńska, Podbiele, Podgórna, Słoneczna, Spokojna, Stawowa, Targowa, Zarzeczna
14.03 4, 15.04 2, 16, 30.05 13, 27.06 11, 25.07 8, 22.08 5, 19.09 3, 17, 31.10 21.11 12.12

4 marca 2022 r.: Nowa Wieś.

28 marca 2022 r.: 
Boguchwałowice: Biwakowa, Parkowa, Wakacyjna;
• Aleje od I-XX - odpady należy wystawić przy ulicy 

Nadbrzeżnej;
• Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębi-

nowa, Kasztanowa, Klonowa, Leszczynowa, Mo-
drzewiowa, Wierzbowa - odpady należy wystawić 
przy ulicy Parkowej;

Mierzęcice Osiedle - odpady należy wystawić przed 
altankami śmietnikowymi

29 marca 2022 r.: Przeczyce: 21 Stycznia, Tysiąclecia, 
Łabędzia, Młyńska, Podbiele, Podgórna, Słoneczna, 
Stawowa, Szeroka, Zarzeczna, Zielona;

30 marca 2022 r.:
Mierzęcice II: Boczna, Kolejowa, Leśna, Sonowa, 
Szkolna, Wspólna

31 marca 2022r.:
Boguchwałowice: Buczka, Jana Pawła II, Niepodle-
głości, Poprzeczna;

Przeczyce: Cicha, Polna, Spokojna
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Mierzęcice
ulice: Bankowa, Głowackiego, Kościelna, Kościuszki, Miodowa, Widokowa

9.03 6, 20.04 4, 18.05 1, 15, 29.06 13, 27.07 10, 24.08 7, 21.09 5, 19.10 9.11 7.12
ulice: Boczna, Radosna, Kolejowa, Leśna, Sosnowa, Szkolna, Wspólna, Południowa, Księdza Zasadzina, Wolności, Gminna

10.03 7, 21.04 5, 19.05 2, 15, 30.06 14, 28.07 11, 25.08 8, 22.09 6, 20.10 10.11 8.12

HARMONOGRAM ODBIORU BIOODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIERZĘCICE

Boguchwałowice
ulice: Buczka, Jana Pawła II, Niepodległości, Poprzeczna

9.03 6, 20.04 4, 18.05 1, 15, 29.06 13, 27.07 10, 24.08 7, 21.09 5, 19.10 9.11 7.12
ulice: Górna, Nadbrzeżna, Kamienna, Sielankowa, Biała, Tęczowa, Turkusowa, Szafirowa, Błękitna, Kaczeńców,
Kolorowa, Astrów, Bratków, Krokusów, Nasturcjowa, Bażantów, Jaskółek, Bocianów, Skowronków, Słowików,

Szpaków, Jastrzębia, Kormoranów, Kukułek, Fiołków, Tulipanów, Pierwiosnków, Stokrotek, Sokołów, Sezamkowa
7.03 4, 14.04 2, 16, 30.05 13, 27.06 11, 25.07 8, 22.08 5, 19.09 3, 17, 31.10 14.11 12.12

ulice: : Aleje I – XX, Biwakowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa,
Leszczynowa, Modrzewiowa, Niepodległości (16), Parkowa, Wakacyjna, Wierzbowa, Jana Pawła II (106)

14.03 11, 25.04 9, 23.05 6, 20.06 4, 18.07 1, 16, 29.08 12, 26.09 10, 24.10 21.11 19.12

Przeczyce
ulice: 21 Stycznia, Cicha, Młyńska, Podgórna, Polna, Targowa, Tysiąclecia, Zarzeczna, Rukoli, Zielona

8.03 5, 19.04 4, 17, 31.05 14, 28.06 12, 26.07 9, 23.08 6, 20.09 4, 18.10 8.11 6.12
ulice: Podbiele, Słoneczna, Spokojna, Stawowa

domki letniskowe - ulice: 21 Stycznia, Młyńska, Podgórna, Zarzeczna, Targowa
7.03 4, 14.04 2, 16, 30.05 13, 27.06 11, 25.07 8, 22.08 5, 19.09 3, 17, 31.10 14.11 12.12

Nowa Wieś
ulice: Aleksandra Zawadzkiego, Wojska Polskiego, 

11.03 8, 22.04 6, 20.05 3, 17.06 1, 15, 29.07 12, 26.08 9, 23.09 7, 21.10 5.11 9.12

Toporowice
ulice: Czerwonego Zagłębia, Dąbrowska, Dolna, Kwiatowa, Łąkowa, Mostowa, Ogrodowa, Ostrogórska, Urocza, Źródlana

11.03 8, 22.04 6, 20.05 3, 17.06 1, 15, 29.07 12, 26.08 9, 23.09 7, 21.10 10.11 9.12

Najdziszów, Sadowie, Zawada
ulice: Topolowa, Tylna, Daleka, Dworska, Krótka, Zjazdowa, Nowowiejska

9.03 6, 20.04 4, 18.05 1, 15, 29.06 13, 27.07 10, 24.08 7, 21.09 5, 19.10 9.11 7.12

Mierzęcice Osiedle
wywóz odpadów segregowanych, zmiesznych oraz bioodpadów dwa razy w tygodniu

PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI

1 kwietnia 2022r.: Toporowice

10 maja 2022 r.:
• Przeczyce (domki letniskowe): 21 Stycznia, Młyń-

ska, Podgórna, Podbiele, Słoneczna, Spokojna, 
Stawowa, Targowa, Zarzeczna;

• Boguchwałowice (domki letniskowe): 
•  Astrów, Biała, Błękitna, Kaczeńców, Koloro-

wa, Szafirowa, Tęczowa, Turkusowa - odpady na-
leży wystawić przy ul. Białej

•  Fiołków, Jaskółek, Jastrzębia, Kormoranów, 
Kukułek, Pierwiosnków, Stokrotek, Szpaków, Tuli-
panów - odpady należy wystawić przy ul. Sokołów;

•  Bażantów, Bocianów, Bratków, Górna, Ka-
mienna, Krokusów, Nadbrzeżna, Nasturcjowa, 

Sielankowa, Skowronków, Sokołów, Słowików;

24 maja 2022 r.: Boguchwałowice (domki letnisko-
we): Biwakowa, Jana Pawła II (106), Niepodległości 
(16), Parkowa, Wakacyjna;
• Aleje I-XX - odpady należy wystawić przy ul. Nad-

brzeżnej;
• Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębi-

nowa, Kasztanowa, Klonowa, Leszczynowa, Mo-
drzewiowa, Wierzbowa - odpady należy wystawić 
przy ul. Parkowej;

ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ ZUŻYTY 
SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NALEŻY 
WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ NAJPÓŹNIEJ DO GODZI-
NY 6:00 W DNIU ODBIORU.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Mierzęcicach informuje, iż od 
dnia 3 stycznia 2022r. dział świad-
czeń rodzinnych został przenie-
siony z Urzędu Gminy (pokój nr 
5) do siedziby Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mierzęcicach przy 

ul. Wolności 46a.

W związku z powyższym wszystkie 
osoby zainteresowane załatwie-
niem swoich spraw serdecznie za-
praszamy do kontaktu telefonicz-
nego pod niżej wskazanymi nume-

rami telefonu:

• dział świadczeń rodzinnych: 
32 284 22 07

• dział pomocy społecznej: 
32 284 23 83

Urząd Gminy

Od 28 lutego 2022r. rusza rekrutacja do klas I szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Mierzęcice.

Wójt Gminy Mierzęcice zarządzeniem nr 0050.618.2022  z dnia 31 stycznia 2022r. ustalił następujący  har-
monogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 
2022/2023 do klas I szkół podstawowych oraz  publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych:

* Wykaz kryteriów, dokumentów potwierdzających kryteria oraz  liczbę punktów za kryteria określa Uchwała 
Nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2017r. oraz Uchwała Nr XXXVII/262/2017 Rady 
Gminy Mierzęcice z dnia 27 września 2017r. 

Wnioski można pobrać ze stron internetowych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gmi-
nę Mierzęcice lub w sekretariatach tych placówek. 

ZMIANY W OPS

RUSZA REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI

Od 1 stycznia 2022 roku zmianie 
uległy godziny otwarcia Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych zlokalizowa-
nego w Mierzęcicach ul. Wolności 
133.

PSZOK jest czynny, za wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy, 
zgodnie z harmonogramem:

• poniedziałek, piątek i sobota w 
godzinach od 8:00 do 12:00,

• wtorek i czwartek w godzinach 
od 16:00 do 19:00,

• środa w godzinach od 16:00 
do 18:00.

Urząd Gminy

ZMIANY GODZIN FUNKCJONOWANIA PSZOK

L.p. Rodzaj czynności
Termin 

w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do kl. I szkoły pod-
stawowej/przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z doku-
mentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata wa-
runków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym *

od 28 lutego
2022r.

do 18 marca
2022r.

do 30 czerwca
2022r.

2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
kandydata do kl. I szkoły podstawowej/ przedszkola/oddziału 
przedszkolnego

do 22 marca
2022r. do 5 lipca 2022r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwali-
fikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 25 marca
2022r. do 7 lipca 2022r.

4.
Potwierdzenie w formie oświadczenia przez rodzica woli przy-
jęcia kandydata do kl. I szkoły podstawowej/przedszkola/od-
działu przedszkolnego

do 1 kwietnia
2022r.

do 19 sierpnia
2022r.

5. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych

do 4 kwietnia
2022r.

do 26 sierpnia
2022r.
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W gminie Mierzęcice obec-
nie funkcjonuje 5 szkół pod-
stawowych w tym 3 szkoły  
o strukturze klas I-VIII  tj.  SP nr 
1 w Mierzęcicach, SP nr 2 w Mie-
rzęcicach i SP w Przeczycach oraz 
2 szkoły o strukturze klas I-III  tj. 
SP w Toporowicach i SP w Bo-
guchwałowicach z oddziałami 
przedszkolnymi. 

Średnioroczna liczba urodzeń  w 
gminie Mierzęcice kształtuje się 
na poziomie 60  dzieci, z czego ok. 
40 dzieci, to dzieci zamieszkałe w 
obwodach Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Mierzęcicach.

W roku szkolnym 2021/2022 w 
Szkole Podstawowej w Boguchwa-
łowicach działa tylko oddział kl. III, 
w którym uczy się 6 uczniów, nato-
miast do oddziału przedszkolnego 
uczęszcza 20 dzieci. Podobna sy-
tuacja jest w Szkole Podstawowej 
w Toporowicach  gdzie  również 
funkcjonuje tylko oddział kl. III, w 
którym uczy się 4. uczniów, nato-
miast do oddziału przedszkolne-
go uczęszcza tylko 4. dzieci. Koszt 
utrzymania Szkoły Podstawowej 
w Boguchwałowicach w 2021r 
wyniósł 443.267,11 zł, a Szkoły 
Podstawowej w Toporowicach – 
709.078,53zł

Po  przeanalizowaniu organiza-
cji placówek oświatowych  pod 
względem  realnych potrzeb wy-
nikających z zachodzących zmian 
demograficznych,  a także mając 
na uwadze wysoki koszt utrzyma-
nia szkół oraz liczbę uczących się w 

nich dzieci Rada Gminy Mierzęcice 
rozpoczęła procedurę likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Boguchwa-
łowicach oraz Szkoły Podstawowej 
w Toporowicach podejmując w 
dniu 29 września 2021r. uchwały 
w sprawie zamiaru ich likwidacji. 
Uchwały intencyjne upoważniały 
Wójta Gminy Mierzęcice do dal-
szego postępowania przewidzia-
nego w art. 89 ustawy – Prawo 
oświatowe.

W związku z powyższym Wójt 
Gminy Mierzęcice zawiadomił Ślą-
skiego Kuratora Oświaty o zamia-
rze likwidacji tych szkół, rodziców 
uczniów Szkoły Podstawowej w 
Boguchwałowicach oraz Szko-
ły Podstawowej w Toporowicach 
oraz  Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego Oddział Międzygminny w 
Psarach.

Śląski Kurator Oświaty  negatyw-
nie zaopiniował  zamiar likwidacji 
tych dwóch placówek. Po złożeniu 
zażalenia przez Wójta Gminy Mie-
rzęcice,  Minister Edukacji i Nauki 
uchylił wydaną opinię Śląskiego 
Kuratora Oświaty i  pozytywnie za-
opiniował zamiar likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Boguchwałowi-
cach oraz Szkoły Podstawowej w 
Toporowicach.

Podjęcie  przez Radę Gminy Mie-
rzęcice podczas lutowej sesji 
uchwały w sprawie likwidacji z 
dniem 31 sierpnia 2022r. Szkoły 
Podstawowej w Boguchwałowi-
cach i Szkoły Podstawowej w Topo-
rowicach, umożliwiło zakończenie 
zmiany w sieci placówek oświato-

wych na terenie gminy.

Uczniom tych dwóch placówek 
zapewnia się możliwość kontynu-
owania nauki w Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w 
Mierzęcicach.

Biorąc pod uwagę liczebność od-
działu przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej w Boguchwałowi-
cach oraz potrzeby rodziców w 
zakresie opieki nad dziećmi w 
wieku 1-3 lat, na parterze budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Bogu-
chwałowicach od dnia 1 lutego br. 
utworzono Żłobek Gminny,  a od 1 
września 2022r. rozpocznie funk-
cjonowanie, na podstawie podję-
tej przez Radę Gminy Mierzęcice 
uchwały, Przedszkole  Publiczne w 
Boguchwałowicach.
 
Budynek Szkoły Podstawowej w 
Toporowicach zostanie zaadopto-
wany przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Mierzęcicach – to właśnie 
tam zostaną przeniesione niektóre 
zajęcia prowadzone przez GOK.

Po wprowadzonych zmianach od 1 
września 2022r. na terenie gminy 
Mierzęcice funkcjonować będą 3 
szkoły podstawowe o strukturze 
klas I – VIII - SP nr 1 w Mierzęci-
cach, SP nr 2 w Mierzęcicach oraz 
SP w Przeczycach, 3 Przedszkola 
Publiczne – w Boguchwałowicach, 
Nowej Wsi i Mierzęcicach oraz 2 
Żłobki Gminne – w Nowej Wsi i 
Boguchwałowicach.

Urząd Gminy

OD 1 WRZEŚNIA 2022R. NASTĄPI ZMIANA SIECI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ta-
deusza Kościuszki w Mierzęcicach 
pragnie przedstawić zwycięzców 
w gminnym konkursie językowym 

pod patronatem Wójta Gminy 
Mierzęcice na „Najciekawszy Ko-
miks Anglo - i Niemieckojęzycz-
ny”.

W kategorii klas IV-VI

I miejsce: Mateusz Krowicki kl. 4 
(SP1 w Mierzęcicach),
II miejsce: Szymon Plutecki kl. 6 
(SP2 w Mierzęcicach),
III miejsce: Olga Ferdyn kl. 6 (SP1 
w Mierzęcicach).

W kategorii klas VII-VIII

I miejsce: Kamila Gawron kl. 8 
(SP2 w Mierzęcicach)
II miejsce: Kinga Skrzypczyk kl. 8 
(SP1 w Mierzęcicach)

Bardzo dziękujemy za udział w 
konkursie i życzymy wszystkim 
uczestnikom konkursu wielu suk-
cesów.

Katarzyna Łozińska - Jach

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GMINNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO
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W dniu 1 lutego 2022r. rozpoczął 
swoją działalność Żłobek Gminny 
w Boguchwałowicach. Jest to już 
drugi żłobek funkcjonujący na te-
renie gminy.

Przedsięwzięcia te cieszą się du-
żym zainteresowaniem rodziców, 
którzy mają możliwość pozosta-
wienia swoich pociech pod profe-
sjonalną opieką. Dla wielu z nich 
stworzenie takich miejsc jest jedy-
ną szansą powrotu na rynek pracy.

W nowym żłobku w Boguchwało-
wicach przygotowano miejsca dla 
12 dzieci w wieku 1-3 lat.

Realizacja tego zadania polegała 
na zaadaptowaniu i przebudowie 
parteru Szkoły Podstawowej w 
Boguchwałowicach na potrzeby 
żłobka. Wyremontowano sale lek-
cyjne, które dostosowano na salę 
zabaw i sypialnię, wykonano nowe 
łazienki dla personelu i dla dzieci, 
od podstaw wykonano i wyposa-
żono kuchnię. Zakupiono meble, 
zabawki, wózki oraz inne wyposa-
żenie niezbędne do pracy w żłob-
ku.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 
prawie 500.000zł.

Inwestycja była współfinansowa-
na z Resortowego Programu roz-
woju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 Maluch + 2021, 
w ramach którego Gmina otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 
320.000zł. Pozostała kwota została 
sfinansowana z budżetu gminy.

Urząd Gminy

Choć nie zawsze podczas tego-
rocznych ferii dopisywała praw-
dziwie zimowa aura, podczas 
której dzieci mogły korzystać z za-
baw na śniegu, to i tak najmłodsi 
mieszkańcy gminy Mierzęcice nie 
mogli narzekać na nudę. Jak co 
roku, mierzęcicki GOK skierował 
do nich zróżnicowaną ofertę kre-
atywnych zajęć i aktywności. 

Rozpoczęły się one 14 lutego, kie-
dy to dzieci zaproszone zostały do 
udziału w warsztatach rękodzieła. 
Pierwsza grupa, czyli dzieci w wie-

ku od 5 do 8 lat, wykonywała kolo-
rowe magnesy z gipsu, zaś druga 
grupa-dzieci w wieku od 9 do 12 
lat- tworzyła niepowtarzalne, ma-
lowane witraże. 

Efekty pracy dzieci uczestniczą-
cych w zajęciach zachwycały sta-
rannością wykonania oraz pomy-
słowością. 

KOLEJNY ŻŁOBEK W GMINIE MIERZĘCICE

UDANE FERIE ZIMOWE Z MIERZĘCICKIM GOK
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Dwa dni później, czyli 16 lutego 
2022r., zorganizowane zostały pro-
fesjonalne warsztaty malarskie, 
zaś 18 lutego br. kolejne warszta-
ty rękodzieła. Tym razem młodsze 
dzieci malowały misiowe skarbon-
ki, a starsze wykonywały tradycyj-
ne zakładki do książek. Zapewne 
zaproponowane zajęcia spodobały 
się ich uczestnikom, bowiem rzec 
by można, że każde kolejne wy-
darzenie gromadziło większą licz-
bę młodych mieszkańców naszej 
gminnej społeczności. 

21 lutego 2022r. zapisał się w hi-
storii mierzęcickiego GOK pod zna-
kiem profilaktyki, nauki i kultury 
bowiem tego dnia zorganizowane 
zostało spotkanie z Przedstawicie-
lami Komendy Powiatowej Policji 
w Będzinie, a tuż po jego zakoń-
czeniu goszczący w Mierzęcicach 
teatr „Maska” wystawił spektakl 
pt. „Ekologia z Alicją, Królikiem i 
Kapelusznikiem”. Jesteśmy prze-
konani, że owocami udziału dzieci 
w tym ostatnim wydarzeniu bę-
dzie poszerzenie ich wiedzy z za-
kresu ekologii oraz niezapomniane 
wrażenia artystyczne, które zapi-
sały się w ich pamięci. 

23 lutego br. dzieci spotkały się na 
cieszących się jak zwykle ogrom-
nym zainteresowaniem uczestni-
ków warsztatach kulinarnych. Tym 
razem młodzi entuzjaści cukiernic-
twa tworzyli kruche ciasteczka w 
kształcie serc. To były wyjątkowo 
słodkie i smaczne warsztaty! 

Jednak prawdziwym hitem tego-
rocznych ferii okazała się być zaba-
wa karnawałowa dla dzieci i mło-
dzieży. Jej uczestnicy w piątkowe 
popołudnie bawili się w specjal-
nie udekorowanych na tę okazję 
wnętrzach Filii Bibliotecznej nr 5 
w Mierzęcicach Osiedlu. Pierwsza  

grupa dzieci „balowała” w godzi-
nach od 16.00 do 17.30, zaś dru-
ga- od 18.00 do 19.30. 

Kolorowe i pomysłowe przebra-
nia dzieci dodatkowo podkreślały 
karnawałowy nastrój tego rozryw-
kowego wydarzenia. Radość, któ-
ra malowała się na twarzach jego 
uczestników świadczyła o tym, że 
zabawa była udana, a jej organiza-
torzy spisali się na medal. 

Warto na zakończenie pokreślić, 
że we wszystkich spośród organi-
zowanych wydarzeń, z wyłącze-
niem tych, które miały miejsce 21 
lutego, dzieci podzielone zostały 
na dwie grupy wiekowe, by jesz-
cze lepiej dopasować ofertę do 
potrzeb i umiejętności odbiorców 
w poszczególnych grupach wieko-
wych. 

W trakcie ferii trwał także kon-
kurs plastyczny na zimowy lam-
pion, ale o jego rozstrzygnięciu po-
informujemy Państwa w osobnym 
artykule…

Cieszymy się, że najmłodsi miesz-
kańcy gminy tak chętnie brali 
udział w proponowanych formach 
spędzania czasu wolnego od na-
uki, choć zdarzało się także, że ro-
dzice odwoływali udział dzieci w 
zajęciach ze względu na nałożoną 
na nich izolację lub kwarantannę. 

Tegoroczne ferie zostały zorgani-
zowane przy współpracy z Gminną 
Komisją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

Aldona Węgrzynowicz
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Gmina Mierzęcice po raz kolejny 
planuje złożenie wniosku do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w ramach progra-
mu pn. „Ogólnopolski program 
finansowania usuwania wyrobów 
zawierających azbest” przy udzia-
le środków z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Od wielu lat Gmina Mierzęcice 
prowadzi liczne działania, których 
celem jest pozyskiwanie funduszy 
na wzmocnienie procesu oczysz-
czania gminy z azbestu. 

Przypominamy, że obowiązek usu-
nięcia azbestu spoczywa na wła-
ścicielach budynków - mają oni na 
to czas do końca 2032 r. Wyroby 
zwierające azbest mogą usuwać 
tylko wyspecjalizowane firmy, po-
siadające zezwolenie na prowa-
dzenie takiej działalności, a zde-
montowane materiały muszą być 
przetransportowane na specjalnie 
wyznaczone składowisko.

W związku z powyższym właścicie-
le nieruchomości zainteresowani 
uzyskaniem dofinansowania do 
demontażu i/lub odebrania zde-
montowanych wyrobów zawiera- 

jących azbest, proszeni są o złoże-
nie w tym zakresie deklaracji do 
Urzędu Gminy w Mierzęcicach ul. 
Wolności 95, w terminie do 31 
marca 2022 r. 

Na podstawie złożonych do tut. 
Urzędu deklaracji, opracowany 
zostanie wniosek do WFOŚiWG w 
Katowicach o dofinansowanie do 
demontażu i/lub odebrania zde-
montowanych wyrobów zawiera-
jących azbest w latach 2022-2023. 

Wysokość dofinasowania wraz z 
udziałem środków z budżetu gmi-
ny będzie wynosiła 100% kosztów 
kwalifikowalnych. 

W przypadku gdy gmina otrzyma 
dofinasowanie, demontaż azbestu 
oraz jego utylizacja zostanie wyko-
nany przez firmę wyłonioną przez 
gminę. Warunkiem realizacji pro-
jektu jest przyznanie dofinanso- 

wania Gminie Mierzęcice. Dofi-
nansowanie w ramach „Ogólno-
polskiego program finansowa- 
nia usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest” nie obejmuje wy-
konania nowego pokrycia dachu 
budynku. 

Telefon kontaktowy: 32 288 79 00 
wew. 221 lub 217. 

Do deklaracji należy dołączyć: 
Zdjęcia obiektów, z których pla-
nowany jest demontaż azbestu 
/ miejsc składowania azbestu (w 
przypadku zbierania), umożliwia-
jące identyfikację ich położenia. 

Deklarację przystąpienia do pro-
gramu unieszkodliwiania od-
padów zawierających azbest w 
2022/2023 r. można pobrać ze 
strony Gminy www.mierzecice.pl

Urząd Gminy

Wójt Gminy Mierzęcice informuje 
o przystąpieniu do przeprowadze-
nia oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia mogącego potencjal-
nie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko i rozpoczęciu procedury 
udziału społeczeństwa, w ramach 
postępowania w sprawie wyda-
nia decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsię-
wzięcia pn.: „Budowa obiektu 
inwentarskiego przeznaczonego 
do chowu brojlerów wraz z infra-
strukturą towarzyszącą na działce 
o numerze ewidencyjnym 30 w 
miejscowości Toporowice, gmina 
Mierzęcice”. 
Z dokumentacją sprawy, w tym 
z wnioskiem o wydanie decyzji, 
Raportem o oddziaływaniu ww. 
przedsięwzięcia na środowisko; 
opinią sanitarną Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sani-

tarnego w Dąbrowie Górniczej; 
postanowieniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Katowicach; opinią Dyrektora  
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, Zarząd 
Zlewni w Katowicach, można  
zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Gminy Mierzęcice przy ul. Wolno-
ści 95 (pok. nr 4), przez okres 30 
dni tj. od 28 lutego 2022 r. do 30 
marca 2022 r. w godzinach pracy 
Urzędu.

Uwagi i wnioski dot. planowane-
go przedsięwzięcia można zgła-
szać, przez okres 30 dni tj. w ter-
minie od 28 lutego 2022 r. do 30 
marca 2022 r. w formie pisemnej 
w Urzędzie Gminy Mierzęcice,  
ul. Wolności 95, 42-460 Mierzę-
cice, lub przesłać pocztą na ww. 
adres; ustnie do protokołu w Urzę-

dzie Gminy Mierzęcice ul. Wolno-
ści 95, 42-460 Mierzęcice (pok. nr 
4); za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, na ad-
res: gmina@mierzecice.pl

Pisma złożone po upływie termi-
nu, pozostaną bez rozpatrzenia. 
Informacja o analizie i odniesieniu 
do złożonych uwag i wniosków bę-
dzie miała miejsce w decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach 
wydanej przez Wójta Gminy Mie-
rzęcice.

Z obwieszczeniem można za-
poznać się na stronie gminy  
www.mierzecice.pl.

Urząd Gminy

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY W LATACH 2022 - 2023

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
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ZATRUDNIMY 
w Centrum Opieki 

Długoterminowej „JOANNA”
w Mierzęcicach (ul. Osiedle 76) 

pielęgniarki 
na dodatkowe dyżury 

w formie
umowy - zlecenia

lub umowy o pracę
szczegółowe informacje pod 

numerem telefonu:
605 995 250

lub 698 818 837
Zapraszamy do współpracy

www.gokmierzecice.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA PŁATNE




