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Mieszkańcy
Słupna
odwołali
sołtysa

Budżet gminy zdemolowany przez większość radnych str. 2

7 lutego w świetlicy przy Urzędzie Gminy
w Słupnie odbyło się zebranie wiejskie,
które zwołał wójt Marcin Zawadka,
na wniosek grupy 172. mieszkańców
Słupna. Jedynym tematem zebrania było
głosowanie nad odwołaniem sołtysa
Stanisława Wernera. Frekwencja na
zebraniu była rekordowa, bo w głosowaniu
wzięło udział blisko 200 osób. Po krótkiej
i burzliwej dyskusji zarządzono tajne
głosowanie w sprawie odwołania sołtysa.
Po podliczeniu wszystkich głosów okazało
się, że za odwołaniem opowiedziało się 99
mieszkańców, przeciwko było 87, a 3 karty
były nieważne. Tym samym Stanisław
Werner przestał być sołtysem Słupna.
Odwołanie sołtysa jest równoważne z
zakończeniem działalności obecnej rady
sołeckiej.
a

Referendum
w sprawie
odwołania
Rady Gminy?
3 lutego 2017r. do Wójta Gminy
Słupno wpłynęło pismo od Pawła
Baranowskiego, pełnomocnika inicjatora
referendum w sprawie odwołania Rady
Gminy w Słupnie, informujące o zamiarze
grupy mieszkańców Gminy Słupno
przeprowadzenia referendum gminnego.
Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym,
inicjatorem referendum o odwołanie rady
gminy przed upływem kadencji, może
być grupa przynajmniej 5 mieszkańców.
Inicjatorzy referendum rozpoczęli już
zbieranie
podpisów
mieszkańców
pod stosownym wnioskiem. Podobna
informacja trafiła również do komisarza
wyborczego w Płocku. Inicjatorzy
referendum muszą zebrać podpisy
dziecięciu procent, uprawnionych do
głosowania, mieszkańców Gminy Słupno.
Aby referendum było ważne, musi w nim
wziąć udział dwa tysiace wyborców.
a
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SESJA BUDŻETOWA. RADNI ZMUSZAJĄ WÓJTA DO ZADŁUŻENIA GMINY.

Rada zaciąga hamulec rozwoju gminy
27 stycznia na sesji Rady Gminy,
większość radnych przyjęła budżet
gminy Słupno na rok 2017. Radni
nie przychylili się do projektu wójta,
przegłosowali swoje poprawki, które
całkowicie wywróciły finanse gminy.
Zdaniem Marcina Zawadki to kuriozalny
i katastrofalny budżetu, który nie tylko
hamuje, a wręcz cofa rozwój gminy na
lata. Większość radnych nie poparło
korzystnych i bezpiecznych obligacji, a
chce zaciągnięcia komercyjnego kredytu
bankowego na ponad 4 mln zł.
Grupa radnych, opozycyjnych, wobec
wójta, nie zgodziła się na propozycję
radnego Piotra Zalewskiego, aby
przenieść dyskusję (to była już trzecia
sesja budżetowa) i głosowanie nad
Wieloletnim Planem Finansowym oraz
budżetem na ten rok, na początek obrad,
aby mieszkańcy, którzy przybyli na sesję,
nie musieli czekać znowu 8-10 godzin na
decyzje radnych.
Podczas sesji jasno i klarownie
przedstawiono na slajdach najważniejsze
zagadnienia projektu budżetu na rok
2017 przedstawionego przez wójta z
propozycją emisji obligacji na kwotę
9,5 mln złotych z przeznaczeniem na
kluczowe i niezbędne inwestycje.
Komisje, zdominowane przez większość
opozycyjnych wobec wójta radnych,
czyli rewizyjna oraz budżetowa, po raz
kolejny negatywnie ustosunkowały
się do projektu budżetu autorstwa
Marcina Zawadki. Projekt pozytywnie
zaopiniowała natomiast komisja oświaty
oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Po
wielu przedłużających się przerwach,
grupa radnych dysponująca większością
w radzie, zaprezentowała swoje,
przygotowane wcześniej, poprawki do
budżetu, które po kolei przegłosowała.
Za budżetem w wersji zaproponowanej
przez radnych opowiedzieli się: Elżbieta

Kuchta, Katarzyna Garwacka, Bożena
Grzybowska,
Michał
Drajkowski,
Jadwiga Lewicka, Jan Stefański, Piotr
Rzewuski, Zbigniew Pielat. Przy
głosowaniu większości poprawek od
głosu wstrzymywał się radny Krzysztof
Łączyński.
Przeciwko
byli
radni
popierający wójta: Piotr Zalewski, Konrad
Dobrosielski, Janusz Szenk, Dariusz
Kępczyński oraz Tomasz Piórkowski,
który w trakcie sesji zrezygnował
z zasiadania w komisji rewizyjnej.
– To kuriozalny budżet, oderwany
od rzeczywistości i realnych potrzeb
mieszkańców, który nas cofa w rozwoju,

Wybrane cięcia finansowe
w wydatkach bieżących
w budżecie na 2017r.
Dostarczanie wody, usuwanie awarii,
modernizacja stacji uzdatniania wody
– 350 tys. zł (zabrano)
Remonty dróg

– 700 tys. zł

Administracja, Urząd Gminy – 590 tys. zł
Kanalizacja, naprawy

– 201 tys. zł

Oświetlenie uliczne

– 200 tys. zł

Gminny Ośrodek Kultury

– 205 tys. zł

Szkoły Podstawowe

– 140 tys. zł

Transport, Komunikacja Miejska
– 80 tys. zł
Promocja gminy

– 50 tys. zł

Biblioteka

- 30 tys. zł

zamiast pozwalać iść do przodu - mówi
wójt Marcin Zawadka. Zdaniem radnego
Kępczyńskiego, radni z większości do dziś
nie chcą uznać i nie mogą się pogodzić
z demokratycznym wynikiem wyborczym

O PUCHAR WÓJTA

Delta dwa razy na podium
W sobotę 21 stycznia w Hali Sportowej
w Słupnie odbył się II turniej o Puchar
Wójta Gminy Słupno Marcina Zawadki,
w którym wzięła udział drużyna Delty
B trenera Damiana Brzyskiego. Drużyna
była podzielona na dwa zespoły, które
zajęły 2 oraz 3 miejsce w zawodach.
Pierwszy zespół Delty musiał uznać

jedynie wyższość w turnieju gości ze
Staroźreb, którzy zabrali do domu okazały puchar za zwycięstwo ufundowany przez wójta Słupna.
Nasze zespoły wystąpiły w składach,
Delta:
Kacper
Pessel,
Nataniel
Gromadziński,
Marcel
Świderski,
Kacper Grabowski, Kacper Olczak, Eryk
Stanisławski, Antek Domiński.
Delta II: Oliwier Matyaszek,
Kajetan
Kamiński,
Cyprian
Rokicki, Mateusz Samulski, Kamil
Sylwestrzak, Mikołaj Fabiszak,
Marcel Chmielewski. Najlepszym
strzelcem turnieju został Karol
Szopa (Świt Staroźreby), najlepszym
bramkarzem Jakub Marcinkowski
(Błękitni Gabin), a najlepszym
zawodnikiem turnieju Marcel
Świderski (Delta Słupno).
Klasyfikacja końcowa: 1. Świt Staroźreby, 2. Delta Słupno, 3. Delta II
Słupno, 4. Błękitni Gąbin, 5. Świt
II Staroźreby, 6. Błękitni II Gąbin.

„Głos Słupna”, Biuletyn Gminy Słupno. Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Słupno.
Adres: Urząd Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, Tel.: (24) 267 95 85,
e-mail: promocja@slupno.eu,strona internetowa: www.slupno.eu
Redaguje zespół
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27a,
09-500 Gostynin, e-mail: szmydt@onet.pl

z roku 2014, który dał stanowisko wójta
Marcinowi Zawadce.
– W merytorycznym sporze Marcin
Zawadka wygrywa. Ale wasza decyzja
jest decyzją tylko polityczną, do czego
się nie chcecie przyznać. Projekt
przygotowany przez wójta to był
budżet prorozwojowy, który zakładał
zmianę jakościową. Do tej pory nasza
gmina działała siłą rozpędu, bo nie
sztuką jest wydawać pieniądze, które
same przychodzą. Sztuką jest znaleźć
coś dodatkowego, co przyniesie efekt
synergii i będzie wartością dodaną dla
gminy. Dźwignia finansowa w postaci
obligacji pozwoliłaby na poradzenie sobie
w bardzo krótkim czasie z podstawowymi
bolączkami gminy – mówił do radnych
większości Dariusz Kępczyński.
Swoje poprawki do uchwały budżetowej
zaproponował również radny Konrad
Dobrosielski, które oczywiście zostały
przez
większość
odrzucone.
A sprowadzały się one do: przebudowy

ulicy Mazowieckiej, budowy domu
komunalnego z mieszkaniami socjalnymi,
odłożenie w czasie budowy świetlicy
w Gulczewie i rezygnacja z budowy,
kolejnego w Słupnie, placu zabaw, na
osiedlu Piaski.
Budżet ostatecznie przyjęty przez Radę
Gminy demoluje propozycje budżetowe
wójta i wprowadza destabilizację
w funkcjonowaniu Urzędu Gminy jak
i jednostek organizacyjnych, szkół.
Radni całkowicie „wykasowali” budowę
żłobka i budynku socjalnego z planów
inwestycyjnych. Przyjęty budżet nie
pozwala na emisję zapowiadanych
obligacji i drastycznie tnie niemalże
wszystkie
wydatki
(oprócz
diet
radnych). Obcięcie wydatków na
transport publiczny, uniemożliwiło
wójtowi podpisanie umowy ze spółką
Komunikacja Miejska, co spowodowało
zawieszenie
kursowania
miejskich
autobusów do Słupna i niepotrzebny
chaos komunikacyjny ze szkodą dla

pasażerów. W trybie pilnym wójt
zorganizował komunikację zastępczą dla
mieszkańców.
W „przededniu” wejścia w życie reformy
oświaty i konieczności doinwestowania
szkół podstawowych, radni w Słupnie
zabrali „podstawówkom” 140 tys. zł.
Budżet Gminnego Ośrodka Kultury został
zredukowany o jedna piątą (200 tys. zł),
co nie pozwala na realizację statutowych
działań i spowodowało konieczność
zwolnień pracowników. Na usuwanie
awarii wodno- kanalizacyjnych została
żałosna kwota 13 tysięcy złotych (!) na
cały rok, która została już wykorzystana.
Radni zdjęli 700 tysięcy zł na remonty
dróg. Biblioteka, która i tak działa przy
minimalnych kosztach, stała się jeszcze
bardziej uboższa o 30 tys. zł. 500
tysięcy złotych zabrano z oświetlania
ulicznego, a wiele uwagi na sesji radni,
który głosowali za budżetem poświęcili
mrugającym i popsutym latarniom
ulicznym.
Andrzej Wiśniewski

Turniej wiedzy pożarniczej w Święcieńcu
3 lutego w Szkole Podstawowej w Święcieńcu zorganizowano eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” –
Słupno 2017. Do rywalizacji przystąpiło
dwanaścioro uczniów. Turniej przebiegał
pod czujnym okiem druhów Zbigniewa
Dziecinnego i Krzysztofa Rygiera. Wie-

dzy i uczestnictwa w turnieju gratulował
uczniom wójt Marcin Zawadka.
Ostatecznie w kategorii szkół podstawowych zwyciężył Maciek Grabowicz (SP
Święcieniec) przed Bartoszem Strzałkowskim (SP Liszyno) i Jakubem Miszelą (SP
Słupno). Wśród gimnazjalistów najlepszy
był Michał Włochowski, drugi był Łukasz

Więcek, a trzecie miejsce zajął Bartosz
Świderski.
Zwycięzcy swoich kategorii reprezentować będą Gminę Słupno w turnieju na
szczeblu powiatowym, który będzie zorganizowany w marcu.
aw
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Złote Gody, jakich jeszcze nie było!
20 stycznia w sali bankietowej „Perła
Mazowsza” w Cekanowie, osiem par
z gminy Słupno oficjalnie obchodziło
wyjątkowy jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Najlepsze życzenia oraz
pamiątkowe medale od Prezydenta RP,
przekazał dostojnym jubilatom wójt
Gminy Słupno Marcin Zawadka.
Jak na wyjątkowy jubileusz przystało, gratulacje i życzenia „młodym parom” składali również wyjątkowi goście: Waldemar
Olejniczak - poseł na Sejm RP z ziemi mazowieckiej, Ewa Szymańska – radna sejmiku mazowieckiego oraz Lech Dąbrowski –
przewodniczący Rady Powiatu Płockiego.
- Państwa Jubileusz jest tylko jedną z wielu okazji do tego, by zapomnieć o
codzienności i rozkoszować się wspólnie
spędzonymi chwilami. W tym wyjątkowym dniu życzymy państwu, aby wasze
uczucia nigdy nie słabły, a dom który
tworzyliście przez te wszystkie lata był
jednym z lepszych powodów do dumy –
powiedział wójt Marcin Zawadka.
Specjalnie dla jubilatów wystąpił
z krótkim koncertem Marek Ravski,
wokalista z Warszawy o niepowtarzalnym,
operowym głosie, który zaśpiewał wiele
niezapomnianych szlagierów z czasów
młodzieńczych szanownych jubilatów.
Wspólny obiad w miłej, serdecznej
atmosferze był okazją do wspomnień,
wzruszeń oraz pamiątkowych fotografii.
Nie mogło zabraknąć oczywiście wielkiego
i wystrzałowego tortu. Wszystkim
dostojnym
jubilatom
gratulujemy

i życzymy długich lat w szczęściu,
miłości i wzajemnym poszanowaniu. Jak
podkreślali zgodnie zaproszeni goście, 50
lat małżeństwa to nie tylko chwile radości
i szczęścia, ale i chwile goryczy i smutku.
I w takich momentach zdajemy egzamin
z naszego związku i miłości.
- Pół wieku wspólnego życia to nie tylko
piękne chwile, radość z rodziny, dzieci,
wnuków, ale także gorzkie dni smutku,
trudne życiowe próby, które nie wszyscy
wytrzymują. Państwo jesteście najlepszym
przykładem tego, co znaczy małżeństwo,
rodzina, wzajemna miłość. Małżeństwo,
rozumiane, jako nierozerwalny związek
kobiety i mężczyzny – powiedział do

jubilatów poseł na Sejm RP, Waldemar
Olejniczak.
Nasi szanowni jubilaci są najlepszym dowodem, że miłość i szacunek są gwarantem trwałości rodziny, jako podstawowej
komórki społecznej, od wieków zakorzenionej i polskiej i chrześcijańskiej tradycji.
Nasi jubilaci to: Ryta i Wojciech
Markiewicz, Urszula i Stanisław
Szczałuba, Zofia i Stanisław Lejza,
Genowefa i Bogusław Stawiarscy, Janina
i Ireneusz Werner, Wanda i Kazimierz
Malinowscy, Krystyna i Andrzej Janiak,
Genowefa i Wojciech Domagalscy.
Andrzej Wiśniewski

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Słupno znowu zagrało dla chorych i potrzebujących
Ponad 30 tysięcy złotych, rekordowa
licytacja,
ponad
pięćdziesięciu
wolontariuszy i trzydziestu biegaczy.
Do tego koncert rockowy, śpiew, zabawa
i taniec, występy przedszkolaków,
uczniów słupieńskich szkół oraz
strażaków.
To podsumowanie 25.
Finału WOŚP w gminie Słupno, podczas
którego zbieraliśmy pieniądze na opiekę
pediatryczną oraz seniorów.
Liczna grupa wolontariuszy od rana
zbierała pieniądze do puszek. W sumie
z tych skarbonek zgromadzono kwotę
ponad 20 tysięcy zł. Prawie tysiąc złotych
przekazali zawodnicy z wpisowego do biegu
dla WOŚP. Na starcie mógł stanąć każdy
miłośnik biegania bez względu na wiek
i poziom sportowego zaawansowania.
Z kronikarskiego obowiązku należy dodać,

że dystans trzech kilometrów najszybciej
pokonali: Michał Ners, Ewa Kępczyńska
oraz Witold Kowalczyk. Ale to nie wyniki
były najważniejsze, lecz uczestnictwo
i szczytny cel. Finał imprezy w hali
gimnazjum rozpoczął się od mocnego,
rockowego uderzenia, czyli koncertu
zespołu Vataha z wokalistką, mieszkanką
naszej gminy, Kasią Wachol.
Największe emocje wzbudzała oczywiście
licytacja
rozmaitych
przedmiotów,
eventów oraz niezliczonych gadżetów,
począwszy od pluszowych zabawek,
poprzez kurs pilotażu, a nawet kolację
z wójtem Marcinem Zawadką. Ta ostatnia
„poszła” za największą kwotę 280 zł.
Zwycięzcą tej licytacji był Waldemar
Kaczorowski. Za niewiele mniejszą
kwotę została wylicytowana koszulka

sędziowska z autografem naszego
międzynarodowego arbitra piłkarskiego,
Szymona Marciniaka. Pod młotek poszło
także kilka koszulek i piłek podarowanych
przez Wisłę Płock. Nie gorsza była
Delta Słupno. Nasi piłkarze będą mieć
nie lada motywację i wzywanie, gdyż
wspólny trening z Deltą wylicytowała
Agnieszka Ruclak, zastępca wójta.
W sumie z licytacji uzyskano ponad
7,5 tysiąca złotych, co było rekordem
w historii licytacji dla WOŚP w Słupno.
Do zdobycia były też koszulki i kalendarze
WOŚP, a także specjalnie przygotowany
na słupieński finał „orkiestrowy” tort.
W przerwach między licytacjami były
występy artystyczne: przedszkolaków,
uczniów, seniorów oraz strażaków. Na
uczestników imprezy czekały nie tylko

atrakcje dla duszy, ale i dla ciała, czyli
smakołyki, przygotowane przez gminne

szkoły i instytucje. Finał WOŚP zakończył
się tradycyjnym światełkiem do nieba
i pokazem fajerwerków.
Ponad 30 tysięcy złotych zebranych
podczas niedzielnego finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy dało
nam drugie miejsce w powiecie płockim,
pod względem uzyskanej kwoty.
Jedyną gminą, która okazała się lepsza
był Bodzanów, który zgromadził
prawie 37 tysięcy złotych. Słupno
wyprzedziło jednak znacznie Wyszogród
(23 tys. zł) oraz Bulkowo (22 tys. zł).
W Płocku na rzecz WOŚP zebrano 280
tysięcy zł. Ale co ciekawe, w przeliczeniu
na liczbę mieszkańców, mieliśmy
dwukrotnie lepszy wynik od miasta Płock.
Wszystkim wolontariuszom, uczestnikom
i darczyńcom bardzo dziękujemy.
Andrzej Wiśniewski
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PODSUMOWANIE ROKU 2016 – RAPORT GŁOSU SŁUPNA

Zadania, inwestycje, remonty…
Rok 2016 był kolejnym, trudnym
rokiem dla wójta, czyli organu wykonawczego samorządu gminnego
w Słupnie. Permanentny klincz we
władzach gminy, obstrukcja prorozwojowych działań wójta ze strony
większości radnych opozycyjnych
wobec Marcina Zawadki, problemy
z uchwaleniem budżetu. To wszystko
skutkowało blokadą wielu inwestycji, jakie planował wójt gminy, a które były elementami programu gospodarczego, z jakim szedł do wyborów
samorządowych Marcin Zawadka,
w ręce którego społeczeństwo Słupna oddało zarządzanie gminą. Działania mające charakter w większości
polityczny były przede wszystkim ze
szkodą dla mieszkańców.
Mimo licznych przeszkód, często
złej woli radnych przy głosowaniach
nad planowanymi zadaniami budżetowymi, udało się wiele zrobić
w tych trudnych warunkach samorządowych. Wbrew opiniom, powtarzanym przez wielu radnych, że
w Słupnie „nic się nie dzieje”. Dziś
zamieszczamy wykaz najważniejszych zadań, inwestycji i remontów,
które mimo wszystko, udało się
przeprowadzić w gminie w ubiegłym
roku. Wykaz przygotowany został
przez naczelników poszczególnych
wydziałów.
ORLIK LEKKOATLETYCZNY
Sztandarową inwestycją zakończoną
i oddaną do użytku w ubiegłym roku
był nowoczesny sportowy kompleks,
czyli lekkoatletyczny Orlik. Obiekt uroczyście otwarto podczas zakończenia
roku szkolnego w Szkole Podstawowej
im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie. Orlik lekkoatletyczny wraz z bieżnią ma długość 80 metrów, a szerokość 42 metry. Na obiekt
składają się: czterotorowa bieżnia
okrężna o długości 200 metrów,
bieżnia prosta - 80 metrów, rzutnia
do pchnięcia kulą, skocznia do skoku
w dal oraz boisko wielofunkcyjne wraz z piłkochwytami. Bieżnie oraz
rozbieg skoczni mają nawierzchnię z
czerwonego granulatu kauczukowego, a nawierzchnia boiska i rzutni do
pchnięcia kulą są wykonane z materiałów syntetycznych. Koszt budowy orlika lekkoatletycznego to 1 082 277,00
PLN. Dofinansowanie w kwocie 350
000 PLN (32,3%) pochodziło z Fundu-

miejscu, że rok temu Gmina Słupno wygrała ten prestiżowy plebiscyt
w swojej kategorii za utworzenie żłobka, co jest ewenementem w gminach
wiejskich. W głosowaniu czytelników
wygraliśmy nawet z tak gigantycznym
przedsięwzięciem samorządu mazowieckiego jak budowa, za grube miliony, centrum hotelowo – rekreacyjnego
w sierpeckim Skansenie.
Wydział Inwestycji Infrastruktury
i Rozwoju
W 2016r. zakończono budowę ulicy
Żeglarskiej, Smoczej i częściowo ulicy
Baśniowej w Słupnie oraz budowę ulicy Kmicica i ulic Stepowej i Bohuna na
odcinku od ul. Zagłoby do ul. Szlacheckiej w Nowym Gulczewie.
Jednocześnie w 2016r. zakończono rozbudowę budynku remizy strażackiej o
część garażową na potrzeby OSP w
Słupnie.
PRZETARGI 2016r.
1. Prace remontowe w zakresie dróg
na terenie Gminy Słupno w 2016r.
• przetarg nieograniczony kwota
przetargu 749 815,92.
• Utwardzenie nawierzchni drogi
kruszywem kamiennym
• Utwardzenie nawierzchni drogi
kruszywem bitumiczno-kamiennym (destruktem)
• Wyrównanie dróg gruntowych
oraz częściowo utwardzonych
równiarką oraz zagęszczenie walcem
• Ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie – I Etap – przetarg nieograniczony. Wartość umowy kwota
brutto 118.999,88zł
3. Przebudowa sieci wodociągowej
od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ulicy Młynarskiej
w Słupnie oraz budowa sieci
wodociągowej od ul. Kościelnej
w kierunku OSP Słupno w Słupnie
– przetarg nieograniczony. Wartość
umowy kwota brutto 294.166,70zł
4. Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno wraz
z infrastrukturą – przetarg nieograniczony. Wartość umowy kwota brutto 10.506.157,62 zł
5. Przebudowa drogi gminnej Nr

Ulica Żeglarska w Słupnie

szu Rozwoju Kultury Fizycznej. Obiekt
jest dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy bez opłat. Budowa Orlika lekkoatletycznego w Słupnie jest
zgłoszona do plebiscytu Tygodnika
Płockiego „Z Tumskiego Wzgórza”,
jako wydarzenie roku 2016 w regionie
płockim. Warto przypomnieć w tym

291204W i Nr 291205W Mirosław
– Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą – przetarg nieograniczony. Wartość umowy kwota brutto
4.363.636,00 zł
6. Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji

27 w Słupnie – przetarg nieograniczony. Wartość umowy kwota
brutto 174.506,07zł
7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości 196 km
w miesiącach zimowych w sezonie
2016-2017 na terenie gminy Słupno
– przetarg nieograniczony.
8. Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno
wraz z infrastrukturą – ETAP I –
przetarg nieograniczony. Wartość
umowy kwota brutto 3.688.770,00
zł
9. Budowa oświetlenia w ramach zadania pn.”Budowa chodnika wraz
z oświetleniem przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji
27 w Słupnie – przetarg nieograniczony. Wartość umowy kwota
brutto 64.000,00 zł
10. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno w
2017r. – przetarg nieograniczony.
Wartość umowy kwota brutto
579.000,00jzł

• droga Mirosław Gulczewo (uzupełnienie dziur masą asfaltową na zimno)
• droga w Mirosławiu (poszerzenie
i uzupełnienie drogi z gruzu betonowego)
Stare Gulczewo:
• droga nr 291202W (uzupełnienie
dziur masą asfaltową na zimno)
• droga nr 291201W (równiarka, uzupełnienie dziur)
• droga w Starym Gulczewie (wykonanie drogi z gruzu betonowego i częściowo z pospółki)
Cekanowo:
• ul. Królewska, Mazowiecka (uzupełnienie dziur masą asfaltową na zimno)
• ul. Letnia, ul. Piesza, ul. Konwaliowa,
ul. Orzechowa, ul. Tęczowa (utwardzenie destruktem)
• ul. Ceglana (uzupełnienie dziur destruktem
• ul. Rumiankowa (nawierzchnia z gru-

• droga nr 291202W (remont skarpy
przy drodze)
Ramutowo:
• remont przepustu w Ramutowie
SIECI KANALIZACYJNE
I SANITACYJNE
1. W 2016r. wybudowano 3 301,40mb
sieci wodociągowych za łączną
kwotę 694 352,26zł brutto, 565
355,49zł netto na terenie Gminy
Słupno w n/w ulicach i drogach
gminnych:
2. W 2016r. wybudowano 1 421,40mb
sieci
kanalizacji
sanitarnej
(1 286,40mb grawitacyjnej i 135mb
tłocznej), 2szt. przepompowni ścieków sanitarnych oraz 336,68mb
(62szt.) przyłączy kanalizacyjnych
w granicy pasa drogowego za łączną kwotę 802 479,86zł brutto, 652
504,39zł netto na terenie Gminy
Słupno w n/w ulicach i drogach
gminnych:

Orlik lekkoatletyczny

REMONTY DRÓG 2016r.
Wykowo:
• droga Wykowo – Białobrzeg, droga
nr 291233W (równiarka, uzupełnienie dziur)
• droga w Wykowie (nawierzchnia
z kruszywa kamiennego)
• remont przepustu w Wykowie
Nowe Gulczewo:
• ul. Stepowa (w prawo i w lewo od ul.
Szlacheckiej) (uzupełnienie dziur)
• ul. Basztowa, ul. Podbipięty, ul. Husarska (utwardzenie destruktem)
• ul. Zagłoby (uzupełnienie dziur destruktem, wykonanie nawierzchni
asfaltowej)
• ul. Szlachecka, ul. Ułańska (uzupełnienie dziur destruktem)
• ul. Chmielowa (wykonanie w części
nowej nawierzchni z kruszywa kamiennego)
• ul. Sarmacka (wyrównanie, uzupełnienie dziur)
• ul. Husarska (uzupełnienie dziur destruktem i w części utwardzenie destruktem)
• ul. Wiśniowieckiego, ul. Rzędziana
(równiarka, uzupełnienie dziur)
• ul. Ruciana, ul. Przesmyk, ul. Senatorska (wykonanie nawierzchni asfaltowej)
• ul. Stepowa, ul. Kasztelańska (uzupełnieni dziur kruszywem naturalnym)
Mirosław:

zu betonowego)
• ul. Fiołkowa (nawierzchnia z gruzu
betonowego)
• remont przepustu w Cekanowie
Sambórz:
• droga za starą mleczarnią (wykonanie drogi z gruzu betonowego)
• droga w Samborzu (wykonanie drogi
z gruzu betonowego)
Borowiczki-Pieńki:
• ul. Zakątek (uzupełnienie dziur destruktem)
• ul. Borówkowa i Głęboka (utwardzenie destruktem)
Słupno:
• ul. Dębowa, ul. Topolowa, ul. Modrzewiowa (uzupełnienie dziur masą
asfaltową na zimno)
• ul. Bociania (równiarka, uzupełnienie
dziur)
• ul. Hiacyntowa, ul. Sasanki (nawierzchnia z kruszywa kamiennego)
• ul. Calineczki (nawierzchnia z gruzu
betonowego)
• ul. Cedrowa, ul. Kalinowa (uzupełnieni dziur kruszywem naturalnym)
Liszyno:
• ul. Migdałowa, ul. Wawrzyńca Sikory
(utwardzenie destruktem)
• ul. Wesoła (nawierzchnia z gruzu betonowego)
Mijakowo:

3. Wybudowano brakujące przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej
w granicy pasa drogowego na terenie gminy Słupno dla n/w działek
za łączną kwotę 154 253,71zł brutto, 125 409,52zł netto:
4. W 2016r. wykonano dokumentacje
projektowo – kosztorysowe dla budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno za łączną kwotę
37 010,00zł brutto, 30 089,40zł
netto dla n/w zadań:
5. W 2016r. wykonano dokumentacje
projektowo – kosztorysowe dla budowy sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupno za łączną kwotę
23 780,00zł brutto, 19 333,31zł
netto dla n/w zadań:
6. W 2016r. wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysowe
dla budowy przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego za
łączną kwotę 13 900,00zł brutto,
11 300,81zł netto.
7. W 2016r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowa
i uzyskano pozwolenia na budowę dla budowy świetlicy wiejskiej
w Starym Gulczewie przy Orliku”.
Koszt dokumentacji - 21 000,00zł
brutto.
8. Wykonano koncepcję budowy budynku socjalnego oraz koncepcję
budowy żłobka gminnego – koszt
każdej koncepcji 6 765,00zł brutto.
9. Wybudowano instalację wodocią-

informacje
z gminy 5
społeczeństwo
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Zmodernizowana pompownia wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie.

gową i przyłącze kanalizacyjne do
nowego kontenera sanitarnego powstałego przy świetlicy wiejskiej w
Liszynie za łączną kwotę
9
999,00zł brutto.
10. Wykonano roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Miszewku Strzałkowskim za łączną kwotę 27 675,00zł
brutto.
OŚWIETLENIE NA TERENIE GMINY
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy
oświetlenia ulicznego (Borowiczki
-Pieńki: ul. Pszczela, Nowe Gulczewo: ul. Zbrojowa, ul. Kamienna, Miszewko - Stefany: droga gminna Nr
291235W na odc. od posesji nr 8 do
10 oraz droga gminna Nr 291240W
na odc. od posesji nr 3 do 17)
2. PT oświetlenia ulicznego (Cekanowo: ul. Tęczowa, ul. Letnia, ul. Malownicza, ul. Biedronki, ul. Stokrotki, ul. Lawendowa, ul. Fiołkowa,
Gulczewo: od posesji 1a w kierunku
ul. Rogozińskiej, Słupno: ul. Sezamowa, ul. Brzozowa)
3. PT oświetlenia ulicznego (Nowe
Gulczewo: ul. Husarska, Sarmacka,
Przesmyk, Podbipięty wraz z sięgaczami tych ulic)
4. PT oświetlenia ulicznego (Nowe
Gulczewo: ul. Basztowej, Słupno: ul.
Jaworowej, ul. Magnoliowej, ul. Młynarskiej, ul. Gryczanej i ul. Jaglanej,
Wykowo: od posesji nr 91 w kierunku posesji nr 3a)
5. Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED na terenie gminy Słupno - ul. Jasna w Słupnie
6. Budowa oświetlenia ulicznego przy
pętli autobusowej w pasie drogowym ul. Młynarskiej w Słupnie
7. Budowa oświetlenia ulicznego
w ulicy Jaworowej i Magnoliowej
w Słupnie do 21 budynków
8. Budowa oświetlenia ulicznego
w Wykowie (od posesji nr 91 do 3a)
do 7 budynków
9. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy
Basztowej w Nowym Gulczewie do
5 budynków
10. Montaż lamp oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy – 38szt
11. Naprawa uszkodzonego słupa
oświetlenia ulicznego przy drodze
powiatowej nr 2952 W (droga na
Krzelewo)
12. Montaż lamp oświetlenia ulicznego
typu LED na budynku szkoły Podstawowej w Święcieńcu oraz na
terenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu.
13. Naprawa uszkodzonego słupa
oświetlenia ulicznego przy drodze
powiatowej nr 2952 W (droga na
Krzelewo)
14. Zamówiono i zamontowano na terenie Gminy Słupno 14 wiat przystankowych i 1 wiatę rowerowa przy
Szkole Podstawowej w Święcieńcu

FUNDUSZ SOŁECKI
1. W ramach Funduszu Sołeckiego
w 2016r. wykonano wszystkie planowane zadania m.in.:
2. Zakupiono wyposażenie kuchni
dla świetlicy wiejskiej w Miszewku
Strzałkowskim, Mijakowie, Barcikowie, Bielinie,
3. Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Cekanowie
oraz dokończono ogrodzenie terenu
świetlicy w Szeligach,
4. Doposażono place zabaw w Rydzynie, Wykowie, Słupnie,
5. Wykonano 18 sztuk drewnianych
tablic ogłoszeniowych,
6. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Bielinie wraz z podłączeniem
podgrzewacza ciepłej wody,
7. Dokonano zakupu nowych wiat
przystankowych (2 szt. w Barcikowie, 3 szt. w Liszynie, 4szt. w Słupnie) oraz wyremontowano istniejące wiaty przystankowe w Słupnie,
8. Wykonano remonty dróg gminnych
(Stare Gulczewo, Nowe Gulczewo,
Mirosław, Miszewko Stefany, Sambórz),
9. Dokonano zakupów wyposażenia
świetlic wiejskich (Rydzyno, Barcikowo, Ramutowo i Święcieniec,
Wykowo, Miszewko Stefany, Słupno),
10. Zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Barcikowie oraz wykonano nasadzenia krzewów i kwiatów na terenie sołectwa Cekanowo,
11. Doposażono teren świetlicy wiejskiej w Liszynie w kontener sanitarny.
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
STACJA UZDATNIANIA WODY
W SŁUPNIE
1. Czyszczenie mechaniczno – chemiczne dwóch studni głębinowych
mające na celu przywrócenie prawidłowej sprawności studni a co za
tym idzie poprawę zaopatrzenia w
wodę mieszkańców. Remont obejmował czyszczenie filtra studni, rur
nadfiltrowych i podfiltrowych.
2. Remont pompy płucznej na stacji
uzdatniania wody
3. Wymieniono okablowanie pomp
głębinowych w studniach nr 1 i 2
4. Montaż alarmu na stacji
5. Montaż telemetrii – system służący
powiadamianiu o awariach na stacji
6. Montaż sond hydrostatycznych
w zbiornikach wyrównawczych
– sondy mierzą aktualny poziom
wody w zbiornikach; w zależności
od poziomu wody w zbiorniku sonda steruje pracą pompy głębinowej
i całego ciągu uzdatniającego
7. Montaż ELCLUWO w studniach głębinowych – przekaźnik chroniący
pompy przed suchobiegiem
8. Wymiana spalonej pompy głębinowej na nową w studni nr 2

9. Naprawa dwóch pomp z zestawu
tłoczącego wodę do sieci
10. Wymiana dwóch spalonych falowników w szafie sterowniczej w hydroforni
11. Modernizację pompowni wody
znajdującej się w Słupnie na ulicy
Młynarskiej – wymiana zestawu
hydroforowego przeznaczonego do
podwyższania wartości ciśnienia
wody w sieci wodociągowej; montaż aplikacji powiadomienia SMS
o alarmach; dostosowanie zasilania
elektrycznego zestawu hydroforowego dla możliwości podłączenia
agregatu prądotwórczego.
STACJA UZDATNIANIA WODY
W GULCZEWIE
1. Wymiana złoża filtracyjnego kwarcowego w odżelaziaczach w celu
poprawy wydajności stacji uzdatnia
wody
2. Czyszczenie ze złogów żelaza aeratora i instalacji w celu poprawy wydajności stacji uzdatnia wody oraz
poprawy jakości wody
3. Montaż nowych pomp głębinowych
o większej mocy w celu zwiększenia
wydajności studni.
STACJA UZDATNIANIA WODY
W MIJAKOWIE
1. Wymiana spalonej pompy głębinowej na nową.
STACJA UZDATNIANIA WODY
W BIELINIE
1. Czyszczenie ze złogów żelaza aeratora w celu poprawy wydajności
stacji uzdatnia wody oraz poprawy
jakości wody
2. Wymiana drzwi zewnętrznych
w budynku Stacji Uzdatniania Wody
3. Zakup nowej sprężarki niezbędnej
w procesie uzdatniania wody
4. Uruchomiono drugi zbiornik retencyjny (wyczyszczenie zbiornika, wymiana orurowania wewnętrznego i
zewnętrznego zbiornika, wymiana
armatury) w celu zwiększenia ilości zmagazynowanej wody pitnej,
co pozwala na wyrównanie okresowych deficytów wody.
5. Uruchomienie drugiej studni głębinowej na stacji uzdatniania wody
– montaż pompy głębinowej wraz
z układem nastudziennym.
6. Spięcie dwóch układów sieciowych
(SUW Bielino – SUW Słupno) w celu
awaryjnego zasilania części Słupna
ze Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie. Obecnie SUW Bielino zaopatruje w wodę osiedle Pocztowa.
7. Wyczyszczenie sieci wodociągowej w Borowiczkach – Pieńkach ul.
Wspólna
8. Usuniecie zwężenia na sieci wodociągowej w komorze wodomierzowej Borowiczki – Pieńki
9. W 2016 roku usunięto awarie na sieci i urządzeniach wodociągowych za
łączną kwotę 296 427,66 zł.
OCZYSZCZALNIA, PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
1. Montaż pompy o większej mocy
w przepompowni ścieków w Słupnie ul. Bociania.
2. Wymiana odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Zaułek w Słupnie
3. Zakup przyczepy wykorzystywanej
na potrzeby Oczyszczalni Ścieków
4. Odprowadzenie wód opadowych
zalewających łąki w Cekanowie do
istniejącego rowu melioracyjnego.
5. Usunięcie awarii wylotu wód deszczowych w Cekanowie ul. Leśna.
6. Remont pomp oraz elektryki
w przepompowni ścieków w Liszy-

nie ul. Jagiellońska
7. Montaż sond, sterownika, pływaków wraz z uruchomieniem układu
sterowniczego w przepompowni
ścieków w Słupnie ul. Smocza
8. Wymiana stolarki okiennej i drzwi
zewnętrznych w budynku na
Oczyszczalni Ścieków w Słupnie
9. Wyczyszczenie zbiornika ścieków
dowożonych i komory napowietrzania z zanieczyszczeń stałych nieulegających degradacji w dalszym procesie biologicznego oczyszczania
ścieków. Czyszczenie zbiorników
było niezbędne dla zachowania prawidłowego procesu oczyszczenia
biologicznego ścieków komunalnych.
10. Naprawa 3 sztuk pomp wykorzystywanych na Oczyszczalni Ścieków
11. Wyczyszczono wszystkie przepompownie ścieków na terenie gminy tj.:
Słupno, Wykowo, Cekanowo, Borowiczki – Pieńki, Bielino, Liszyno.
12. W 2016 roku usunięto awarie na sieci i urządzeniach kanalizacji sanitarnej za łączną kwotę 439 548,05zł.
Wydział Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego
1. Przeprowadzono procedurę podziału gruntów przeznaczonych w części pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko – Święcieniec
oraz udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Płockiemu w formie dotacji celowej na wypłatę odszkodowań,
2. Przeprowadzono procedurę podziału gruntów sąsiadujących
bezpośrednio z rzeką Słupianką,
potrzebnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe
rz. Słupianki w km 0+900-9+000
Etap II (uzupełnienie) „ oraz udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego
w formie dotacji celowej na realiza-

cję w/w zadania,
3. Sprzedano na rzecz osoby prywatnej dz. nr ew. 77/8 w Nowym Gulczewie,
4. Przejęto w formie darowizny grunty
położone w Cekanowie, Miszewku – Strzałkowskim oraz Mirosławiu, należące do Skarbu Państwa,
a przeznaczone na cele komunikacyjne – tereny dróg publicznych drogi gminne,
5. Przeprowadzono procedurę wypłaty odszkodowań za grunty
przeznaczone pod drogi - przejęte
w trybie ZRID /drogi gminne: Borowiczki-Pieńki-Bielino-Liszyno
(ul. Słowiańska i Jagiellońska), Liszyno-Słupno (ul. Pocztowa); droga
gminna Płock-Rydzyno/,
6. Przygotowano dokumentację dot.
przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Słupnie,
7. Przeprowadzono procedurę konieczną do wzięcia udziału w konkursie wniosków w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE),
8. Przystąpiono do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Słupno obejmującej obszar całej gminy,
9. Sprzedano lokale mieszkalne znajdujące się w budynku komunalnym
przy ul. Kościelnej 18 w Słupnie,
10. Rozpoczęto procedurę sprzedaży
lokali mieszkalnych znajdujących
się w budynku komunalnym przy ul.
Topolowej 10 w Słupnie,
11. Wydzierżawiono część gruntu przy
Urzędzie Gminy pod pawilony przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

(Zadania Wydziały Nieruchomości
i Planowania przestrzennego zrealizowane od 2015 roku).

Czyszczenie mechaniczno – chemiczne na Stacji Uzdatniania Wody w Gulczewie

ludzie
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NASI URZĘDNICY

Kompetentni, doświadczeni, fachowi
Dla przeciętnego petenta - mieszkańca przyjście do przysłowiowego
urzędowego „okienka” może wiązać się z pewnym stresem. Idąc do
urzędu możemy sobie zadawać pytania: Czy nasza wizyta nie będzie
daremna, czy uda nam się załatwić sprawę, kogo spotkamy pod drugiej
stronie biurka, czy spotkamy się merytoryczną obsługą? Dlatego dziś
chcemy przedstawić mieszkańcom naszych pracowników, z którymi
najczęściej spotykają się mieszkańcy gminy Słupno. To fachowa i kompetentna kadra urzędników, życzliwych ludzi, którzy nie tylko piastują urząd, ale przede wszystkim służą mieszkańcom pomocą. Wszak
urzędnik… to też człowiek.

Zaczniemy od Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju, którym jest
jednym z ważniejszych i newralgicznych
w urzędzie, bo tutaj często mieszkańcy
przychodzą ponarzekać, a to na dziurę w
drodze, a to na zepsutą lampę uliczną,
a to na spóźniony autobus.
Wydział Inwestycji, Infrastruktury
i Rozwoju
Zakres prac wydziału to: przygotowanie
i przeprowadzanie procesów inwestycyjnych wszystkich branż i zakresów,
zlecenia projektów budowlanych, zimowe utrzymanie dróg, naprawy dróg
i ich utrzymanie, wydawanie decyzji na
lokalizację urządzeń w pasie drogowym,
nadzór nad utrzymaniem oświetlenia
ulicznego, nadzór nad wykonywaniem
transportu publicznego na terenie Gminy Słupno.
Wydział tworzą:
Łukasz Skutnik
– naczelnik wydziału. Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Politechniki
Warszawskiej w specjalności budownictwo lądowe. Od 11 lat pracuje na kontraktach budowlanych związanych przede
wszystkim z drogami. W trakcie swojej
kariery wykonywał funkcje kierownika
robót, kierownika budowy, inspektora
nadzoru, asystenta projektanta. Ma na
swoim koncie kontrakty autostradowe
oraz związane z budową dróg ekspresowych. Posiada uprawnienia budowalne
bez ograniczeń w specjalności drogowej.
Marzena Załęska
- zastępca naczelnika wydziału. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie
w zakresie Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od 1997 roku
pracuje w inwestycjach oraz zamówieniach publicznych. Dysponuje szeroką
wiedzą oraz doświadczeniem w przeprowadzaniu procedur przetargowych w
oparciu o prawo zamówień publicznych
oraz w oparciu o regulamin wewnętrzny.
Uczestniczyła w przygotowaniu wniosków o pozyskanie dofinansowań ze
źródeł zewnętrznych dla realizowanych
projektów.
Marek Matusiewicz
– inspektor ds. dróg. Absolwent kierunku budownictwo Politechniki Warszawskiej, na której uzyskał stopień
magistra. Od 2006 roku pracuje przy
realizacji kontraktów drogowych. Jako
asystent Inżyniera Kontraktu uczestniczył w nadzorach budowy m.in. Mostu
Solidarności w Płocku oraz czterech odcinków autostrady A1. Jako Inżynier Budowy uczestniczył także bezpośrednio
w procesie budowy jednego z odcinków
autostrady A1.
Iwona Bodal
– inspektor ds. planowania inwestycji.
Absolwentka Politechniki Warszawskiej na wydziale ekonomii oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie
Warszawskim – kierunek zarządzanie

projektami. W Gminie Słupno zajmuje
się przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczaniem zadań inwestycyjnych w szczególności dotyczących
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy.
Iwona Drypczewska
– inspektor ds. działalności gospodarczej. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale Prawa i Administracji.
Od 2012 r. W Wydziale Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju zatrudniona na
stanowisku Inspektora ds. działalności
gospodarczej. Obecnie jest także odpowiedzialna za nadzór na oświetleniem
oraz transportem publicznym na terenie
Gminy.
Beata Marszałek
– pomoc administracyjna. Absolwentka
Politechniki Warszawskiej na kierunku
budownictwo. Od 1986 do 2013 pracowała, jako asystent projektanta w
branżach drogowej, architektonicznej
i konstrukcyjnej. W Urzędzie Gminy pracuje, jako pomoc administracyjna, a do
jej zakresu jej obowiązków należy obsługa funduszy sołeckich.
Wydział Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego
Joanna Wereszczyńska
– naczelnik wydziału. Doświadczony
pracownik. Skończyła Studia Wyższe
na Wydziale Geodezji Gospodarczej i Gospodarki Nieruchomościami; Podyplomowe Studia z Administracji Publicznej
na Wydziale Prawa i Administracji UMK
w Toruniu oraz Podyplomowe Studia
z Zarządzania w Administracji Publicznej. Posiada uprawnienia zawodowe do
wykonywania samodzielnych funkcji
w dziedzinie geodezji i kartografii. Ukończyła Kurs i zdała Egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych
Spółek Skarbu Państwa.
Izabela Borowska - inspektor ds. budownictwa i gospodarki lokalowej. Ukończyła studia magisterskie na Politechnice
Warszawskiej na wydziale budownictwo. Do jej zakresu obowiązków należą
sprawy polityki lokalowej, w tym gospodarowanie zasobem lokalowym gminy,
określanie zasad najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, prowadzenie książek
obiektów dla budynków stanowiących
własność gminy, zlecanie prac związanych z przeprowadzaniem kontroli
i badań wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, prowadzenie gminnej
ewidencji zabytków.
Małgorzata Matusiak
- inspektor ds. planowania przestrzennego. Ukończyła studia licencjackie na
Wydziale Nauk Ekonomicznych PWSZ
w Płocku, a następnie studia magisterskie o specjalność Zarządzanie Publiczne
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Urbanistyki i Gospodarki
Przestrzennej na Wydziale Architektury

Pracownicy Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju

Pracownicy Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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Politechniki Warszawskiej. W wydziale
prowadzi sprawy z zakresu planowania
i zagospodarowania przestrzennego,
przeprowadza między innymi procedury
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydaje
zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu
zagospodarowania oraz postanowienia
opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości.
Anna Portalska
- inspektor ds. gospodarki nieruchomościami. Ukończyła studia inżynierskie
i magisterskie na kierunku Geodezja
i kartografia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W wydziale zajmuje się między innymi
sprawami gospodarki nieruchomościami, w tym prowadzenie postępowań
o podział nieruchomości, odszkodowań
za drogi przejęte przez gminę, prowadzenie spraw związanych ze zbyciem
i nabyciem nieruchomości gminnych;
użytkowaniem wieczystym; nadawaniem numerów porządkowych nieruchomościom oraz nazw ulic; regulacją stanu
prawnego nieruchomości gminnych;
Dorota Woźniak
- inspektor ds. opłaty adiacenckiej.
Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku
Administracja Samorządowa oraz studia
podyplomowe z wyceny nieruchomości w WSZ w Warszawie. Do jej zakresu
obowiązków należą sprawy gospodarki
nieruchomościami - prowadzenie postępowania administracyjnego i spraw
związanych z ustaleniem wysokości
opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej; weryfikacja operatów szacunkowych, jak również spraw związane ze
służebnościami gruntowymi.
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
Dominika Kacprzyńska
– naczelnik wydziału, mgr inż. zarządzania nieruchomościami. Ukończyła magisterskie studia uzupełniające, kierunek:
gospodarka przestrzenna, specjalność:
zarządzanie nieruchomościami. Jest
również absolwentką studiów inżynierskich na kierunku: geodezja i kartografia,
specjalność: Geodezja i szacowanie nieruchomości. Obecnie kontynuuje studia
podyplomowe na kierunku: uzdatnianie
wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów. W Urzędzie Gminy
w Słupnie rozpoczęła pracę od stażu
w Referacie Rolnictwa, Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej. W tym referacie przeszła prawie wszystkie szczeble kariery zawodowej od referenta,
podinspektora i inspektora zajmując się
głównie sprawami związanymi z opłatami: adiacencką i planistyczną jak rów-

nież wieloma innymi sprawami z działu
gospodarki nieruchomościami. Od 2014
roku naczelnik Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Anna Markowska
– stanowisko ds. ochrony środowiska,
mgr inż. kształtowania i ochrony środowiska. Ukończyła magisterskie studia uzupełniające na kierunku ochrona
środowiska, specjalność: Kształtowanie
i ochrona środowiska. Ma za sobą także
studia inżynierskie, kierunek: ochrona
środowiska, specjalność: kształtowanie
i ochrona środowiska. Przez okres 4 lat
pracowała, jako inspektor w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
w Warszawie Delegatura w Płocku.
W Urzędzie Gminy początkowo zajmowała się sprawami rolnictwa i ochrony
przyrody. Następnie objęła stanowisko ds. ochrony środowiska. W ramach
swoich kompetencji prowadzi wszelkie
sprawy związane z ochroną środowiska
i prawem wodnym.
Katarzyna Fałata
– inspektor ds. gospodarki komunalnej,
mgr. inż. technologii chemicznej. Ukończyła studia magisterskie, kierunek
- technologia chemiczna, specjalizacja
– technologia petrochemiczna. Studia
podyplomowe na kierunku – rachunkowość. Pracę w Urzędzie Gminy rozpoczęła od stażu w Referacie Rolnictwa,
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
Od początku zajmuje się zagadnieniami
związanymi z gospodarką komunalną tj.
utrzymaniem czystości, porządku oraz
zieleni na terenie gminy.
Dariusz Woźniak
– inspektor ds. rolnictwa, licencjat - zarządzanie finansami, magister - finanse
i rachunkowość. Obecnie studia podyplomowe na kierunku: zarządzanie
w administracji publicznej. Na początku
zajmował stanowisko inspektora ds. organizacji w Wydziale Organizacji Urzędu.
Potem objął stanowisko inspektora ds.
rolnictwa, gdzie w ramach swoich kompetencji prowadzi wszelkie sprawy związane z rolnictwem, ochroną gruntów rolnych i leśnych, ochroną przyrody a także
ochroną zwierząt.
Zofia Szamel
– inspektor ds. wodno – kanalizacyjnych.
Wykształcenie: średnie ogólne. Wieloletni pracownik samorządowy związany
z administracją publiczną od 35 lat. Pracę w urzędzie rozpoczęła w 1982 roku od
stanowiska referent ds. handlu. Potem
pracowała na stanowisko ds. kultury
i opieki społecznej oraz jako inspektor
ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej. Obecnie obejmuje
stanowisko inspektora ds. wodno – kanalizacyjnych. Pracownik z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym i wiedzą
z zakresu problematyki zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków.
Red.

Bądź na bieżąco z Gminą –
pobierz aplikację BLISKO
Z nowym rokiem mobilny system
powiadamiania mieszkańców Gminy
Słupno (SISMS) oferuje aż trzy kanały
komunikacji
ze
społeczeństwem.
Do istniejącego już, tradycyjnego
komunikatora SMS oraz wiadomości
e-mail, dołączyła nowa aplikacja
BLISKO na smartfony, którą można
pobrać ze strony sisms.pl lub ze sklepu
google play. Po zainstalowaniu aplikacji
wybieramy miejscowość - Słupno oraz

zaznaczamy
kategorie
informacji,
jakie chcemy otrzymywać z Urzędu
Gminy. Aplikacja umożliwia również
dwustronną
komunikację
między
użytkownikiem a urzędem. Poprzez
mobilny
system
powiadamiania,
informujemy mieszkańców o awariach,
przerwach w dostawie prądu lub wody
i istotnych wydarzeniach w gminie lub
zagrożeniach. Zachęcamy mieszkańców
do korzystania z tej formy komunikacji.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SŁUPNIE

Rok z książką i nie tylko
Początek roku 2017 to dla gminnej
biblioteki czas podsumowania ubiegłorocznej działalności kulturalnej
i integracyjnej oraz ambitne plany
na kolejne dwanaście miesięcy.
W lutym 2016 biblioteka dwukrotnie
gościła młodych artystów z terenu
naszej gminy na warsztatach plastycznych. Prace wykonane podczas
zajęć były eksponowane na wystawie
w bibliotece oraz w Urzędzie Gminy.
Sporym zainteresowaniem cieszyła się „Lekcja historii w bibliotece”.
Tematem spotkania było Powstanie
Listopadowe i udział w nim mieszkańców ziemi płockiej i słupieńskiej.
Lekcję przygotował i zaprezentował
Jan Waluś, pasjonat lokalnej historii.
W połowie marca mieliśmy okazję
do spotkania z Anną Kühn-Cichocką, płocką poetką, pisarką i malarką,
członkiem Związku Literatów Polskich. Mottem przewodnim prelekcji
był „Świat zapamiętany”, przedstawiony przez autorkę na podstawie
wierszy z dwóch tomików poezji: „Za
płotem…” oraz „Miasteczko z widokiem na rzekę”.
W kwietniu, w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Książki
dla Dzieci, któremu patronuje Hans
Christian Andersen, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie miały
miejsce „Potyczki literackie z Andersenem w tle”. Uczestnikami zabawy
byli czwartoklasiści, reprezentanci
wszystkich szkół podstawowych
z terenu gminy.
Kwiecień to również wspólne czytanie tekstów historycznych z okazji
1050. rocznicy Chrztu Polski, w ramach projektu: „1050 minut czytania
z Książnicą Płocką”.
22 kwietnia świętowaliśmy Dzień
Ziemi. Z tej okazji dzieci z klas I – III
wszystkich szkół podstawowych
z gminy oraz przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka”, spotkały się w bibliotece.
Gościem na spotkaniu była Janina
Kawałczewska, wiceprezes Zarządu
Regionalnego Centrum Edukacji Eko-

logicznej w Płocku, która przygotowała prezentację na temat środowiska naturalnego naszej gminy.
Maj placówka rozpoczęła od nadzwyczaj interesującego spotkania
autorskiego, którego adresatami byli
uczniowie gimnazjum. Wyjątkowym
gościem był Krzysztof Petek, pisarz,
detektyw, dziennikarz, organizator
wypraw, instruktor survivalu, adept
kung-fu; na pewno – freelancer. Sam
o sobie mówi: „Nie mam szefa i nie
życzę sobie tego zmieniać”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie przyłączyła się do także szeroko
zakrojonej akcji w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (29 maja – 5 czerwca).
Pierwszego czerwca gościł w naszej
gminie Teatr Edukacji i Profilaktyki
„Maska” z Krakowa ze spektaklem
dla dzieci pt. „Wielka ucieczka”. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu z zainteresowaniem obejrzały
i aktywnie uczestniczyły w zabawnym przedstawieniu o Kangurku
uczącym się rozróżniać otaczające
go dobro i zło oraz poznającym bezpieczne zachowania.
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie w minionym roku tradycyjnie
wzięła udział w gminnym, czerwcowym festynie, prezentując książki
dla każdego czytelnika i maskotki
dla milusińskich. Uczestnikom festynu biblioteka proponowała wspólne
pisanie wiersza, którego tytuł stanowiło hasło promujące naszą społeczność; dzięki wspólnej zabawie
w poetów powstał wierszyk promujący gminę Słupno.
Pod koniec czerwca placówka ogłosiła II edycję konkursu literackiego
„Pocztówka z wakacji”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 18 października, a uroczyste wręczenie nagród
odbyło się tydzień później.
Ważnym akcentem w działalności biblioteki był udział (wspólnie z Urzędem Gminy i GOK-iem) w Narodowym
Czytaniu, któremu patronuje Para
Prezydencka.
Początek października to kolejne

spotkanie autorskie, tym razem
z Małgorzatą Strzałkowską, pisarką
zajmującą czołowe miejsce w polskiej
literaturze dla dzieci, obok autorów
tej miary, co Tuwim, czy Brzechwa.
W grudniu w bibliotece odbyła się
promocja najnowszego tomiku autorstwa Anny Włochowskiej „Gabryś
i przyjaciele”. Specjalne zaproszenie na to spotkanie otrzymali Anna
i Jerzy Cichoccy, który kolejny raz
uświetnili uroczystość. Pani Ania
była współprowadzącą, natomiast
pan Jerzy zadbał o oprawę muzyczną
spotkania.
Miniony rok obfitował, więc w mnóstwo wydarzeń i interesujących spotkań, w którym wzięło udział w sumie prawie dwa tysiące osób.
W roku 2017 również biblioteka planujemy szereg interesujących spotkań, ciekawych zajęć oraz różnego
rodzaju form promujących czytelnictwo wśród mieszkańców Gminy
Słupno.
Oto niektóre z tych propozycji:
luty - wernisaż malarski Kamila Garlickiego, ferie w bibliotece;
marzec - lekcja biblioteczna pt.:
„T. Kościuszko bohater dwóch narodów Polski i Ameryki”
kwiecień - Międzynarodowy Dzień
Książki, spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską- dla dzieci szkolnych;
maj - spotkanie autorskie z Jerzym
Kostkowskim pt.: „Przywilej wyboru”
czerwiec - Dzień Dziecka. Teatr „ Maska” z Krakowa – spektakl dla dzieci szkolnych, spotkanie autorskie
z Anna Włochowską;
lipiec, sierpień - wakacje w bibliotece;
wrzesień - prelekcja pt. ”Komputerowy ćpun” - Krzysztof Piers.
Red.

Ps. W związku z przyjętym 27 stycznia przez Radę Gminy budżetem
gminy na rok 2017 i zmniejszeniem
środków na działalność biblioteki,
plan zaplanowanych imprez może się
zmienić.
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„Szanuj sąsiadów
„Szanuj
sąsiadów
nie spalaj
odpadów”
nie spalaj odpadów”
Władze Gminy Słupno apelują
do wszystkich
mieszkańców
stosowanie
odpowiedniego
Władze
Gminy oSłupno
apelują
materiału opałowego w piecach.
do wszystkich mieszkańców o stosowanie odpowiedniego
materiału opałowego w piecach.
Przepisy prawa kategorycznie zabraniają termicznego
przekształcania odpadów poza spalarnią i współspalarnią.
Przepisy prawa kategorycznie zabraniają termicznego
Zgodnie
z art. 191
ustawypoza
o odpadach
przekształcania
odpadów
spalarniąnieprzestrzeganie
i współspalarnią.
zakazu ich spalania, podlega karze grzywny.
Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach nieprzestrzeganie
zakazu ich spalania, podlega karze grzywny.
Informujemy, iż z uwagi na liczne zgłoszenia
mieszkańców, pracownicy Urzędu Gminy będą
Informujemy, iż z uwagi na liczne zgłoszenia
podejmować odpowiednie czynności kontrolne wobec
mieszkańców, pracownicy Urzędu Gminy będą
osób podejrzewanych o spalanie odpadów.
podejmować odpowiednie czynności kontrolne wobec
osób podejrzewanych o spalanie odpadów.

W trosce o zdrowie naszych mieszkańców
i stan
środowiska
naturalnego,
W trosce
o zdrowie
naszych
mieszkańców
zwracamy
się do Państwa
z apelem
i stan środowiska
naturalnego,
o niespalanie
odpadów
w piecach.
zwracamy
się do
Państwa
z apelem
o niespalanie odpadów w piecach.
Przepraszam bardzo Panią Katarzynę Zawadka za negatywne skutki wpisu na portalu społecznościowym „Facebook”, które mogły ukazać ją w negatywnym świetle.
Działanie moje nie było celowe i nie było moją intencją obrażenie Pani Katarzyny
Zawadka.
Piotr Rzewuski

Dofinansowanie działań z zakresu usuwania
i unieszkodliwiania azbestu w 2016r.

Gmina Słupno, za pośrednictwem Związku Gmin Regionu Płockiego
otrzymała

dofinansowanie

z

Wojewódzkiego

Funduszu

Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie
12 851,99zł na realizację zadania pn.: "Program unieszkodliwiania odpadów
azbestowo - cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu
Płockiego”.
W ramach realizacji zadania z terenu gminy usunięto i unieszkodliwiono
odpady azbestowo-cementowe o masie 54,481 Mg.
Środki z budżetu Gminy Słupno przeznaczone na realizację zadania wyniosły
4 221,96zł.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
Wójt Gminy Słupno
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na łączne oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych w Słupnie przy ulicy Warszawskiej, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków w obrębie Słupno
jako działki nr 97/1 o pow. 0,9344ha
i 98/1 o pow. 0,9745ha o łącznej powierzchni 1,9089ha stanowiących własność Gminy Słupno z przeznaczeniem
prowadzenia działalności/usług.

Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):
1. Działka 97/1 – o pow. 0,9344 ha
o kształcie wydłużonego trapezu, krótszym bokiem przylega bezpośrednio
do ulicy Warszawskiej przy trasie Płock
– Warszawa. Działka położona jest na
południowym stoku o łagodnym nachyleniu w części północnej zakrzaczona.
2. Działka 98/1 – o pow. 0,9745ha sąsiadująca od strony zachodniej z działką
97/1, o kształcie wydłużonego trapezu
przylegająca bezpośrednio do drogi
o nawierzchni asfaltowej Płock – Bodzanów.
Działki są uzbrojone w wodociąg, w niedalekiej odległości znajduje się energia
elektryczna. Przez działki przechodzi napowietrzna linia energetyczna zaś przy
ich południowych granicach przebiega
droga dojazdowa do działki sąsiedniej
nr 96/1.
Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy
w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW: PL1P/00090555/7–
dz. 97/1 , PL1P/00071802/5 –dz. 98/1
Nieruchomości stanowiące przedmiot
przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
W akcie notarialnym oddania w użytkowanie wieczyste nabywca winien złożyć
oświadczenie o ustanowieniu nieodpłatnej służebności drogi koniecznej do
działki sąsiedniej 96/1 .
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Administracja szkół po nowemu
Od stycznia zaczęło funkcjonować w
Gminie Słupno Centrum Usług Wspólnych, które powstało w miejsce dotychczasowego Gminnego Zespołu
Oświaty. Nowa jednostka gminna
zapewnia wspólną obsługę administracyjną szkół, przedszkola, żłobka
i biblioteki.
Jak informuje Agnieszka Biernat, dyrektor CUW, zmiany wymusiła nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym,
na mocy której Gminny Zespół Oświaty
mógł działać na dotychczasowych zasadach tylko do końca grudnia ubiegłego roku.
Od 1 stycznia 2017 r. gmina zapewnia
wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek
gminnych, poprzez Centrum Usług
Wspólnych w Słupnie, które zostało
powołane w drodze uchwały Rady Gmi-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ny w listopadzie ubiegłego roku. Jednostkami obsługiwanymi przez CUW
są: Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka” w Słupnie, Szkoła Podstawowa im. abp. J. A. Nowowiejskiego
w Słupnie, Szkoła Podstawowa im.
Ziemi Mazowieckiej w Liszynie, Szkoła
Podstawowa im Małego Powstańca w
Święcieńcu, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie, Gminny Żłobek
w Słupnie, Gminna Biblioteka Publiczna
w Słupnie. CUW nie objęło Gminnego
Ośrodka Kultury.
Pracownicy zatrudnieni w Gminnym Zespole Oświaty w Słupnie, na podstawie
art. 23 Kodeksu Pracy, stali się z dniem 1
stycznia pracownikami Centrum Usług
Wspólnych. Należności i zobowiązania oraz mienie GZO również przejmuje nowo utworzone Centrum Usług
Wspólnych w Słupnie.
a

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Słupno, uchwalonym przez Radę Gminy Słupno uchwałą nr 262/XXXIII/06
z 17 marca 2006r ( Dz. U. Woj. Maz. Nr
122 z 25.06.2006r. poz. 4009) nieruchomości położone są na terenie oznaczonych symbolem U - funkcja podstawowa
- zabudowy usługowa, plan dopuszcza
lokalizację obiektów użyteczności publicznej. Realizacja obiektów użyteczności publicznej na terenach usługowych
oprócz ustaleń obowiązujących dla danego terenu winna spełniać następujące
wymagania:
• zagospodarowanie działki winno
uwzględniać kompleksowe rozwiązania funkcjonalno – techniczne,
• funkcja i lokalizacje obiektu użyteczności publicznej winny być podkreślone wzorowymi rozwiązaniami
architektonicznymi wyróżniającymi
przestrzeń publiczną,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje na tym terenie
strefę krajobrazu kulturowego oraz stanowiska archeologiczne.
Na całym obszarze objętym planem
obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich działań mogących powodować:
• przekroczenie wartości odniesienia
substancji w powietrzu oraz poziomów hałasu,
• degradację gleb i zieleni,
• wprowadzenie nieoczyszczonych ścieków do wód,
• zwiększenie uciążliwości dla terenów
sąsiednich.
Plan ustala obowiązek:
• zachowanie walorów krajobrazowych,
• zagospodarowanie zielenią terenów
produkcyjnych, składowych i inżynierii miejskiej dla poprawy warunków
akustycznych, klimatycznych i estetycznych,
• zaopatrzenie w ciepło z preferowaniem ekologicznych czynników grzewczych,
• zachowanie cieków, rowów melioracyjnych i systemów drenarskich,
z
dopuszczeniem
przebudowy
w uzgodnieniu z właściwymi instytucjami,
• ochrona istniejącej struktury ekologicznej obszaru gminy.
Nieruchomości stanowiące przedmiot
przetargu są przeznaczone do wspólnego zagospodarowania.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
• rozpoczęcie budowy w ciągu 1 roku od
daty podpisania aktu notarialnego,
• zakończenie budowy najpóźniej
w terminie 3 lat od zawarcia aktu notarialnego
Cena wywoławcza łączna dla dwóch
działek wynosi – 1 191 274,00 zł (słownie: milion sto dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery
złote) – netto

Cena osiągnięta w wyniku przetargu
stanowić będzie cenę ustanowienia
użytkowania wieczystego i będzie podstawą do obliczenia pierwszej opłaty
za oddanie nieruchomości gruntowej
w użytkowanie wieczyste oraz podstawę naliczania opłat rocznych za oddanie
nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. Pierwsza opłata z tytułu
prawa użytkowania wieczystego wynosi 25 % ceny nieruchomości gruntowej
osiągniętej w wyniku przetargu i płatna
jest najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej. Opłaty roczne
za oddanie nieruchomości gruntowej
w użytkowanie wieczyste wynoszą 3%
ceny gruntu i płatne są do 31 marca
każdego roku. Wysokość opłaty rocznej
podlega aktualizacji nie częściej niż raz
na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości
ulegnie zmianie.
Do pierwszej opłaty oraz do opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nie podlegają umorzeniu ani odroczeniu.
Termin i miejsce jawnej części przetargu odbędzie się 16.03.2017r. o godz.
10.00 w Urzędzie Gminy Słupno w Sali
obrad (parter)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wniesienie do dnia 10.03.2017r.

(włącznie) wadium w wysokości 5 %
ceny wywoławczej tj. w wysokości
59 564,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100)
Wadium można wnosić:
a) w pieniądzu - na rachunek bankowy
Urzędu Gminy w Słupnie w BANKU BGŻ
BNP Paribas S.A. nr konta: 12-20300045-1110-0000-0285-1010 (w tytule
wpłaty należy wpisać: „Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste”. Za termin wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty
wadium na ww. rachunek bankowy.
b) w obligacjach Skarbu Państwa, które należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy
Słupno w godzinach pracy urzędu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez
uczestnika przetargu, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet pierwszej
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli wystąpi którekolwiek
ze wskazanych niżej przyczyn:
a) osoba wyłoniona w przetargu nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym w zawiadomieniu, o którym
mowa w pkt. IX .1.;
b) osoba wyłoniona w przetargu, nie
wywiąże się w terminie wskazanym
w ogłoszeniu o przetargu z obowiązku
uiszczenia pierwszej opłaty za oddania
nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
c) osoba wyłoniona w przetargu jest
cudzoziemcem, który nie otrzymał po
złożeniu stosownego wniosku, zgody
właściwego Ministerstwa na nabycie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadkach kiedy zgoda taka jest
wymagana).
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni)
po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem
negatywnym.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
• podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem, warunkami
oraz przedmiotem przetargu.
• złożenie oferty z dowodem wpłaty
wadium oraz stosownymi oświadczeniami w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA – PRZETAR PISEMNY NIEOGRANICZONY - NA ODDANIE W
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONYCH NUMERAMI 97/1 I 98/1 W SŁUPNIE” do
dnia 13.03.2017r. w siedzibie Urzędu
Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a,
09-472 Słupno, pokój nr 13 - sekretariat
Informacje na temat przetargu można
uzyskać w Urzędzie Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8a – Gospodarka Nieruchomościami pokój nr 7a tel. 024 267
95 73 lub na stronie internetowej www.
slupno.eu
Koszty umowy notarialnej, opłat wieczysto księgowych, podatków itp. ponosi nabywca.
Wójt Gminy Słupno zastrzega sobie
prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn oraz prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.

