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FINANSE GMINY DOMASZOWICE 
z Wójtem Zenonem Kotarskim rozmawiała Katarzyna Sławska 

      

W 
 dniu 28 grudnia 2017 r. obyła się sesja Rady Gminy Domaszowice. Czy  

został na niej uchwalony budżet na rok 2018 ?  
 

Tak, Rada Gminy na posiedzeniu w dniu 28 grudnia br. uchwaliła budżet 

gminy na 2018 rok. Na realizację założonych do sfinansowania w 2018 roku 

zadań przez Gminę Domaszowice planuje się dochody w łącznej kwocie: 14 036 162,54 zł, 

z tego kwotę 13 556 027,92 zł stanowią dochody bieżące gminy, a kwotę 480 134,62 zł docho-

dy majątkowe. 
 

W skład dochodów bieżących wchodzi m.in. subwencja oświatowa i wyrównawcza, jakie są 

planowane wysokości tych części subwencji ?   
 

 Wśród dochodów bieżących istotną rolę pełni część oświatowa subwencji ogólnej 

w wysokości 2 973 443,00 zł, która jest o 3,61% niższa w porównaniu do subwencji z roku 

ubiegłego. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy to kwota: 1 462 659,00 zł, która 

jest wyższa od subwencji z roku poprzedniego o 61,16%. 

 

W jakiej wysokości są planowane dotacje celowe z budżetu państwa w 2018 roku ? 

 Największą  posiadają dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 

2018 rok, których wartość przyjęto na podstawie informacji Opolskiego Urzędu Wojewódz-

kiego i Krajowego Biura Wyborczego w łącznej kwocie: 3 231 984,00 zł, co stanowi 23,03% 

ogółu dochodów gminy.  

W tym wydaniu m.in.: 
 

• Finanse Gminy Domaszowice 

• Dzień uczy dzień 

• Aktualności 

• Wieści ze szkół i przedszkola 

• Pytanie do sołtysa—Romana 

Kaczmarka 

• Pytanie do radnej—Haliny 

Dutkiewicz 

• Bezpieczeństwo w trakcie ferii 

• Upadłość konsumencka—

ratunek dla zadłużonych 

• Grudniowa sesja Rady Gminy 

• Harmonogram odbioru odpa-

dów komunalnych 

Naszym wspaniałym seniorom z okazji Dni 

Babci i Dziadka składamy najserdeczniejsze 

życzenia dobrego zdrowia, radości życia oraz  

samych pogodnych dni. 

 

Wójt Gminy—Zenon Kotarski 

Zastępca Wójta Gminy—Tomasz Dłubak 

Przewodniczący Rady Gminy—Jan Nowak 
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Jeśli chodzi o podatki, możemy mówić o planach, jakie one są ?  
 

 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 1 901 679,00 

zł, tj. 13,55% dochodów ogółem gminy. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 2 867 162,00 zł. 

 

Czy wśród dochodów majątkowych są jakieś warte wyróżnienia? 

 

 Spośród dochodów majątkowych wyróżnić należy kwotę 415 176,62 zł stanowiącą dofi-

nansowanie dotyczące realizacji projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturo-

wego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna” w ramach 

którego planuje się renowację 7 obiektów zabytkowych z terenu Gminy Domaszowice. 

 

A co z wydatkami? Jakie zostały zaplanowane kwoty w uchwalonym przez Radę budżecie? 

 

 Na wydatki w 2018 roku przeznaczono kwotę: 15 541 973,22 zł, z czego 13 076 720,25 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast kwota: 

2 465 252,97 zł to wydatki majątkowe. Wydatki w kwocie: 5 188 182,10 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowa-

nia tj. 39,67% wydatków bieżących gminy. Kolejną znaczącą grupę wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Domaszowice w wyso-

kości 3 176 940,00 zł stanowią wydatki na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) tj. 

24,29% wydatków bieżących. Wydatki te są w 100% pokrywane dotacjami z budżetu państwa. Na pomoc społeczną zaplanowano kwotę 

1 077 492,00 zł, z czego kwota 507 000,00 zł jest pokrywana z dotacji z budżetu państwa. W tej grupie znajdują się m.in. wydatki na pro-

gram „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (kwota dotacji z budżetu państwa – 191 000,00 zł) oraz wydatki dotyczące wypłat zasił-

ków okresowych i stałych (kwota dotacji z budżetu państwa 200 000,00 zł). Znaczną część wydatków – 2 465 252,97 zł tj. 15,86% wydat-

ków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku należy 

wyróżnić: budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice – kwota wydatków zaplanowana na 2018 rok to 1 680 979,50 zł; renowację 

7 obiektów zabytkowych na terenie gminy Domaszowice w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej „Ochrona, promocja i 

rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna” – kwota 532 676,08 zł; moder-

nizację samochodu strażackiego z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach – kwota 140 250,00 zł; budowę nawierzchni parkingu cmenta-

rza komunalnego w Domaszowicach – 26 500,00 zł. 

 

Istotnymi składnikami budżetu są również przychody i rozchody budżetu. Jakie są plany na rok 2018?  

 Ogółem przychody na 2018 r. zostały zaplanowane na kwotę 1 785 886,68 zł, z czego kwota 1 600 000,00 zł stanowi pożyczka w związ-

ku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice”, a kwota 185 886,68 zł to przychody z tytułu wolnych 

środków.  Rozchody w kwocie 280 076,00 zł stanowią raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 

Czy chciałby Pan dodać coś jeszcze? 

 Przy projektowaniu budżetu gminy na rok 2018 kierowano się koniecznością osiągnięcia w budżecie wielkości, dzięki którym możli-

we byłoby spełnienie art. 243 ustawy o finansach publicznych, określającego indywidualny wskaźnik zadłużenia w stosunku do osiąga-

nych dochodów i wykonanych wydatków. Innymi słowy gmina Domaszowice z uwagi na swoje zobowiązania finansowe tj. raty poży-

czek i kredytów oraz odsetek od tych zobowiązań jest zmuszona do generowania odpowiednich nadwyżek dochodów bieżących nad 

wydatkami bieżącymi w roku bieżącym i w kolejnych latach. Przy obliczaniu wskaźnika z art. 243 brane są również pod uwagę wysokości 

wypracowanych nadwyżek z 3 poprzednich lat. 

 

Dziękuję za rozmowę. 

 

 

KONDOLENCJE 

  

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci 

Anieli Wasik 

Składają w imieniu samorządu gminnego rodzinie i bliskim zmarłej : 
    

Wójt Gminy— Zenon Kotarski    Zastępca Wójta Gminy—Tomasz Dłubak 

Przewodniczący Rady Gminy—Jan Nowak  
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Zenon Kotarski - Wójt Gminy 
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DZIEŃ UCZY DZIEŃ 
z Zastępcą Wójta Tomaszem Dłubakiem rozmawiała Katarzyna Sławska 
 

 

M 
inął rok od pańskiego powołania na funkcję Zastępcy Wójta, jak Pan ocenia ten 

czas? 
 

Przede wszystkim nie mogę uwierzyć, że tak szybko ten czas upłynął. Rok to 

wystarczająco długo, aby poznać i zrozumieć specyfikę gminy, pracę poszcze-

gólnych urzędników, panujące zwyczaje oraz ludzi i ich problemy, a tych jest niemało. Każdy 

dzień był swoistą nauką. Odnosząc się do oceny tego roku mogę zdecydowanie stwierdzić, że to 

był dobry czas, w którym wydarzyło się wiele ważnych dla tej gminy i jej mieszkańców rzeczy 

np. podpisano umowę na skanalizowanie Domaszowic, umowę na rewitalizację zabytkowych 

kapliczek w naszej gminie, czy też zbudowano ścieżkę na trasie Zalesie-Domaszowice. Przygoto-

waliśmy się do najważniejszych projektów zaplanowanych do realizacji w 2018 roku. 
 

 

Mówił Pan o problemach, specyfice gminy i pracy urzędu. Co Pańskim zdaniem wyróżnia naszą 

gminę oraz jakie ma problemy, których rozwiązanie jest niezbędne? 
 

 Z uwagi na swoje dotychczasowe, zróżnicowane, wieloletnie  doświadczenie zawodowe jako osoby, która doradzała samorządom  

w zakresie realizacji różnorakich inwestycji, mam szeroką perspektywę i porównanie z innymi gminami z terenu naszego kraju. Staram się 

być w tej ocenie obiektywny i na chłodno analizować stan zastany. Ale po kolei, Gmina Domaszowice należy do gmin małych, ma charak-

ter wiejski, w którym dominują tereny uprawne i zalesione. To obszar stosunkowo słabo zurbanizowany i posiadający znaczne braki  

lub niedomagania w zakresie infrastruktury np. drogowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej czy też sieci gazowniczej. 

Widoczny jest też brak dobrze rozwiniętej małej i średniej przedsiębiorczości, co ma swój skutek w postaci skromnego budżetu gminy,  

z uwagi na brak wpływów podatkowych oraz brak  świadczonych powszechnie w innych gminach usług np. gastronomicznych, rozryw-

kowych czy też handlu np.  artkułami przemysłowymi itp. Znaczna część mieszkańców pozostaje nadal bez pracy i pod opieką służb za-

trudnienia oraz służb socjalnych. Istnieje duży odsetek tzw. emigracji zarobkowej, ucieczka ludzi młodych, procentowy wzrost liczby osób 

starszych oraz pustoszejące domy w niektórych miejscowościach. Cechą wyróżniającą gminę są jej mieszkańcy, którzy skupieni są w 11 

sołectwach, z których każdy stanowi swego rodzaju enklawę ze swoimi tradycjami, powiązaniami rodzinnymi i specyfiką wynikającą z 

faktu, że mieszkańcy tych miejscowości pochodzą z różnych terenów Polski i po wojnie osiedli na ziemiach zachodnich. Mamy tu ludzi 

rodzimych, ze wschodu, z centralnej Polski, z Kielecczyzny czy też rodowitych górali, a także prawdziwych „mieszczuchów” pochodzą-

cych np. z Wrocławia. To bardzo ubogaca ten obszar. Jestem zafascynowany tym, jak wiele zwyczajów pochodzących od tych ludzi spo-

tkało się w jednym miejscu. Życie tutaj toczy się spokojnie, z dala od miejskiego zgiełku. Widzę niesamowite zaangażowanie społeczne 

pewnych grup np. strażaków ochotników, grup parafialnych, małych lokalnych stowarzyszeń np. w Siemysłowie , sportowców skupio-

nych w LZS-ach, czy też emerytów lub kobiet z KGW. To bardzo ważne spoiwo społeczne. Do najważniejszych problemów, które  trzeba 

rozwiązać w najbliższej dekadzie  możemy zaliczyć: przygotowanie służb i miejsc opieki nad osobami starszymi, z uwagi na starzejące 

się społeczeństwo; zadbanie o dobrą komunikację z  ośrodkami miejskimi , w których są zakłady pracy; rozwój niezbędnej do życia miesz-

kańców infrastruktury technicznej oraz stworzenie dogodnych warunków podatkowych i infrastrukturalnych dla działalności małej  

i średniej przedsiębiorczości. Nie możemy zapomnieć o ludziach młodych i ich potrzebach. Stąd  należy zadbać o zorganizowanie im moż-

liwości spędzania czasu wolnego wedle ich zainteresowań. To bez wątpienia spowoduje poprawę warunków życia wszystkich naszych 

mieszkańców. Wymaga to znacznego udziału samorządu  gminnego w te działania. To samorząd w porozumieniu z tymi grupami ma 

rozwiązać istniejące problemy, bowiem to jest jego zadanie. To jest możliwe, wymaga jedynie dobrego zorganizowania oraz nakładów 

środków publicznych na ten cel. 
 

Czy mam rozumieć, że administracja samorządowa (urzędnicy) mają realny wpływ na rzeczywistość ?  
 

 To naturalne pytanie, które zadaje sobie mieszkaniec każdej najmniejszej nawet miejscowości w Polsce. Skoro jest to możliwe w innych 

miejscach kraju tzn., że samorząd ma kluczowy wpływ na rozwój danego obszaru. To on posiada szeroki wachlarz możliwości, które real-

nie zmieniają rzeczywistość. Wprawdzie istnieje powszechna opinia o małej przydatności wszelkiej maści urzędników, którzy „nic nie 

robią”, „piją kawę” i w ogóle stanowią rzeszę przeszkadzających innym współobywatelom osób. Taka opinia jest oczywiście dalece nie-

sprawiedliwa, bowiem nieprawdą jest, że administracja przeszkadza mieszkańcom. Jej rolą jest służenie. Służba jest działaniem pożytecz-

nym, pod warunkiem, że władza lokalna i urzędnik, który obsługuje obywatela rozumie tę zależność. Jako przełożony wielu pracowni-

ków-urzędników  podkreślam, że petenci naszego urzędu są naszymi pracodawcami, dla których mamy wykonywać pracę w ramach obo-

wiązującego prawa. Z uwagi na swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach widzę, że relacja polegająca na współ-

pracy jest wyjątkowo efektywna. Stąd moje nastawienie na wysoki poziom obsługi  mieszkańca naszej gminy, nawet w pozornie najdrob-

niejszej sprawie. Zaś jako prawnik kładę duży nacisk na wysoką jakość stosowania i przestrzegania prawa.  
 

A kim Zastępca Wójta jest poza urzędem?  

 Ojcem dwóch małych dziewczynek, mężem, osobą udzielającą się na rzecz spraw lokalnych. Rozumiem potrzebę ciągłego rozwoju, 

stąd po ukończeniu studiów politologicznych na Uniwersytecie Opolskim, ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagielloń-

skim oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Pomimo prawie 40 lat życia nadal jestem fanem nowych technologii, dobrej 

muzyki, filmów i treści zapisanych w książkach lub prasie. Nie wyobrażam sobie też dnia w którym zabrakłoby internetu. Korzystam z 

jego zasobów garściami.  Dziękuję za rozmowę. 

      Tomasz Dłubak - Zastępca Wójta  
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Warsztaty kulinarne oraz przedświątecz-

ne wydanie żywności w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Domaszowicach 

W 
 ramach Działań Towarzyszących Banku Żywności 

dnia 21.11.2017 r.   w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Domaszowicach odbyły się warsztaty kulinarne. 

Celem spotkania była 

nauka prawidłowego sposobu odżywiania 

się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz 

trwałe ukształtowanie nawyków żywienio-

wych gwarantujących właściwy rozwój 

człowieka. Dietetyk prowadząca warsztaty 

pokazała uczestnikom różne możliwości 

przygotowania potraw z wykorzystaniem 

dostępnych artykułów spożywczych.  

W trakcie  warsztatów uczestnicy samo-

dzielnie przyrządzali zdrowe potrawy  

m.in. humus z suszonymi pomidorami, 

spaghetti z cukinią, chlebki puri, krem z 

awokado, smalec z fasoli z jabłkiem i inne.  

 

 

 Osoby korzystające z pomocy w ramach Podprogramu 2017 Progra-

mu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 otrzymały przed-

świąteczne artykuły żywnościowe w dniu 13.12.2017 r. W sumie wyda-

nych zostało 376 paczek.    

 Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, któ-

ry ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Pomoc 

mogę otrzymywać osoby/ rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, np. 

dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, 

długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskują dochód nieprzekraczający:     

• 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,  

• 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie 

 Aby otrzymać pomoc żywnościową, należy zgłosić się do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Domaszowicach w celu zakwalifikowania do 

odbioru żywności i otrzymania skierowania.                   

                                   Ewelina Sobas 
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Ruszył projekt szkoleniowy 
 

W 
 grudniu odbyła się kolejna tura szkoleń  

w ramach projektu realizowanego z Fundu-

szy Europejskich Polska Cyfrowa „e-Mocni: 

cyfrowe umiejętności, realne korzyści” celem 

jest zwiększenie umiejętności korzystania z internetu. Uczest-

nicy wszystkich szkoleń, bez względu na poziom,  

z którego zaczynali bardzo pozytywnie oceniają zarówno do-

bór tematyki szkoleń, jak i formę prowadzonych zajęć. Kolejne 

szkolenia już w styczniu, serdecznie zapraszamy wszystkich, 

bez względu na wiek i poziom wiedzy, rekrutacja trwa. Osoby 

chętne prosimy o kontakt pod numerem telefonu 77/ 

4 108 250 wew. 105 lub osobiście w Urzędzie Gminy Doma-

szowice w biurze nr 4. 

                                                                        Katarzyna Sławska 

Dzielnicowy na spotkaniu  
z seniorami 

1 
1 grudnia 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Domaszowicach odbyło się spotkanie  Przedstawi-
ciela Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie 
Dzielnicowego Gminy Domaszowice sierż. szt. Daniela 

Herby z seniorami. Celem spotkania było  zbliżenie Policji do 
społeczeństwa i zainteresowanie problematyką bezpieczeń-
stwa. Spotkanie miało na celu  uświadomienie seniorów   

i przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą wystę-
pować  w codziennym życiu. Pan Daniel w formie projekcji 
filmu przekazał uczestnikom niezbędną wiedzę dotyczącą 
bezpieczeństwa osób starszych oraz informacje jak nie stać się 
ofiarą przestępstw między innymi metodą „na wnuczka”  lub 
„na policjanta”. Seniorom przypomniano o zasadach ograni-
czonego zaufania wobec obcych osób oraz zachowania zdro-
wego rozsądku przy podejmowaniu decyzji na rozmaite ofero-
wane im propozycje i produkty. W trakcie spotkania, każdy  
z uczestników mógł zadawać pytania, wyrazić swoją opinię, 
podzielić się własnymi spostrzeżeniami czy sugestiami odno-
śnie omawianych kwestii, a także osobistego poczucia bezpie-
czeństwa. Spotkanie stanowiło okazję, aby zapoznać seniorów 
z ideą funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa”. Pan Daniel przekazał seniorom zasady oraz sposób 
funkcjonowania tej aplikacji. Spotkanie upłynęło w miłej at-
mosferze  i  okazało się  pomocne dla tej grupy wiekowej.                                 
                     /EM/ 
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IV edycja Gminnego Konkursu 
„Stroik Bożonarodzeniowy”   
 

U 
roczyste rozdanie nagród w  IV edycji Konkursu  pt. 
Stroik Bożonarodzeniowy 2017 odbyło się 19 grudnia 
2017 r. na sali narad Urzędu Gminy. Jak co roku w okre-
sie przedświątecznym Wójt Gminy Domaszowice 

oraz  Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach są organiza-
torami Konkursu Stroik Bożonarodzeniowy . W konkursie mogły 

wziąć udział dzieci i młodzież oraz dorośli z terenu gminy Doma-
szowice.  Do konkursu przystąpiło łącznie 27 osób w czterech kate-
goriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, szkoła podsta-
wowa kl. I - III, szkoła podstawowa kl. IV – VIII oraz dorośli. 
W s z y s t k i e  p r a c e  b y ł y  p r z e p i ę k n i e  w y k o n a n e ,  
jednak w swojej ocenie jury brało pod uwagę przede wszystkim: 
samodzielność wykonania prac oraz pomysłowość i inwencję twór-
czą uczestników. Nasi zwycięzcy to: 
 
W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym: 
I miejsce –  Hanna Kurek,  odział przedszkolny SP w Polkowskiem, 
II miejsce -  Mikołaj Dutkiewicz, Publiczne Przedszkole w Domaszo-
wicach, 
III miejsce - Antonina Matysik, Publiczne Przedszkole w Domaszo-
wicach, 
 

W kategorii dzieci z klas I - III szkoły podstawowej: 
 
I miejsce  -  Zofia Swędrak, kl. III 
– SP  w Domaszowicach, 
II miejsce  – Maciej Zalewski, kl. 
II - SP w  Polkowskiem, 
III miejsce – Oliwia Ciach, kl. III -  
SP  w  Polkowskiem, 
 
W kategorii dzieci i młodzież z 
klas IV – VIII szkoły podstawo-
wej:  
 
I miejsce  –  Nikola Gorzeja, kl. 
IV – SP w Polkowskiem,  
II miejsce –  Oliwia Matkowska, 
kl. V - SP w  Domaszowicach, 
III miejsce –  Emilia Niezgoda,  kl.  V - SP  w  Domaszowicach, 
 
Wyróżnienia w tej samej kategorii otrzymali: 
 
Wiktoria Oleś, kl. IV - SP  w  Po-
lkowskiem, 
Daria Szulakowska,  kl. VII - SP 
w Domaszowicach, 
 
W kategorii  dorośli: 
 
I miejsce – Joanna Kurek, Włochy 
II miejsce – Łukasz Sławski, Do-
maszowice 
III miejsce – Katarzyna Matejuk, 
Włochy. 
 Zwycięzcom konkursu Wójt 
Gminy Zenon Kotarski wraz  
z Zastępcą Tomaszem Dłubakiem 
pogratulowali pomysłów i wykonania prac oraz wręczyli nagrody  
i dyplomy. Dla pozostałych uczestników za udział w konkursie 
wręczono dyplom i  słodki upominek. Gratulujemy zwycięzcom . 
Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczniom i ich opieku-
nom za udział  w konkursie, życząc jednocześnie wszystkiego naj-
lepszego w rozpoczynającym się 2018 roku. 
                   
                    Edyta Matkowska
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Jasełka i spotkanie opłatkowe w 

Szkole Podstawowej im. Stefana  

Żeromskiego w Domaszowicach 
 

W 
 dniu 15.12.2017r. w Szkole Podstawowej im. 

Stefana Żeromskiego w Domaszowicach odbyło 

się przedświąteczne spotkanie opłatkowe. Udział 

w nim wzięła cała społeczność szkolna oraz za-

proszeni goście.  W  spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Doma-

szowice Zenon Kotarski, Z – ca Wójta Tomasz Dłubak, Przewodni-

czący Rady Gminy Jan Nowak, , Przewodnicząca Rady Rodziców 

Katarzyna Sławska, księża: Tadeusz Strugała – proboszcz parafii 

Włochy, Krzysztof Odzimek – proboszcz parafii Strzelce, Piotr Bał-

tarowicz – proboszcz parafii Siemysłów,  uczniowie, pracownicy 

szkoły i emeryci.  Obecnych na spotkaniu opłatkowym powitała 

pani dyrektor Bożena Hendrysiak, składając wszystkim świąteczne 

życzenia i zapraszając na przedstawienie o tematyce bożonarodze-

niowej. Uczniowie Szkoły Podstawowej zaprezentowali jasełka, 

podczas których pochwalili się swoimi talentami aktorskimi oraz 

umiejętnościami wokalnymi. Temat przedstawienia przybliżył 

wszystkim obecnym klimat Świat Bożego Narodzenia. W świątecz-

ny nastrój zgromadzonych wprowadził również wójt gminy Doma-

szowice Zenon Kotarski składając serdeczne życzenia świąteczne. 

Ostatnim punktem spotkania był wigilijny poczęstunek i wspólne 

kolędowanie. Święta Bożego Narodzenia od wieków mają magicz-

ną moc i  w ten niezwykły czas niejeden z nas poczuł, że otwiera 

serce na przyjście Boga.                                                      

                      Ewa Walczak - Janki 
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Mikołajki to dzień z bajki  
 

C 
hociaż za oknami brak śniegu i ciężko uwierzyć, że 

święta za pasem w Szkole Podstawowej w Domaszo-

wicach świąteczny nastrój już zagościł. A wszystko to 

dzięki wizycie Mikołaja. Najistotniejszym  celem tej 

wizyty były oczywiście...prezenty. Zanim jednak do prezentów 

przejdziemy. Uczniowie przygotowali inscenizację, w dużej mie-

rze na wesoło, co przypadło do gustu zarówno samemu Mikołajo-

wi, jak i zaproszonym gościom tj. Zenonowi Kotarskiemu – Wój-

towi Gminy oraz Tomaszowi Dłubakowi – Zastępcy Wójta, któ-

rzy w tym dniu na chwilę weszli w rolę Świętego, obdarowując 

dzieci cukierkami. Mikołaj oczywiście również przyniósł ze sobą 

worek  pełen słodkości, na co nasi uczniowie zareagowali bardzo 

entuzjastycznie. W związku z tym, że wszyscy deklarowali,  

iż byli grzeczni i na upominek zasłużyli w wielkim worku Mikoła-

ja znalazła się słodka niespodzianka dla każdego. Mikołajki to 

dzień, którym można powiedzieć rozpoczynamy czas obdarowy-

wania bliskich nam osób i sami otrzymujemy prezenty. 

                  /KS/ 
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Cud Betlejemskiej nocy 

B 
oże Narodzenie to czas kolędy, rodzinnych spotkań i życzeń. W tym czasie przekazujemy sobie wzajemnie dużo ciepła i życz-

liwości. 21 grudnia 2017 roku w SP w Polkowskiem odbyło się spotkanie wigilijne, które umożliwiło dzieciom głębsze zrozu-

mienie przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Zapoznanie się z obrzędami i zwyczajami związanymi z tymi świętami. 

Szczególnym momentem tego dnia był wspólny posiłek wigilijny, kiedy dzieci wraz z gronem pedagogicznym zasiedły do 

stołów. Do wspólnego posiłku dołączył również Wójt Gminy Zenon Kotarski oraz Zastępca Wójta Tomasz Dłubak, składając życzenia  na 

nadchodzące święta i zbliżający się Nowy Rok 2018. Wiele wzruszeń dostarczyło wszystkim śpiewanie przepięknych kolęd i pastorałek, 

recytacja wierszy, dzielenie się opłatkiem oraz składanie życzeń. Miłym akcentem naszego świętowania było wręczenie nagród dla 

uczniów biorących udział w konkursie kolęd. Na koniec pani dyrektor Elżbieta Idzi podziękowała dzieciom za piękny występ, radzie 

pedagogicznej i pracownikom za przygotowanie uroczystości szkolnej i posiłku wigilijnego oraz złożyła świąteczne życzenia.                    

                                                 SP Polkowskie 

Świąteczny czas wśród przedszkola-

ków 

D 
zieci z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach, a 

dokładniej z grupy „Słoneczka” pod opieką pani Mał-

gorzaty Wojnowskiej przygotowały w tym roku trady-

cyjne jasełka, które miały okazję zaprezentować przed 

dość szeroką publicznością. Dzieci odegrały role Marii i Józefa, trzech 

króli, pasterzy, aniołów i zwierząt i fantastycznie się w nich spraw-

dziły. W ramach uroczystości zorganizowany został poczęstunek na 

wzór wigilii, w trakcie którego dzieci i zaproszeni goście mieli okazję 

poczuć przedsmak nadchodzącej wigilii, kosztując barszczu z uszka-

mi, pierogów i kompotu z suszu.  

 Goście, a byli nimi m.in. Zenon Kotarski – Wójt Gminy, Tomasz 

Dłubak – Zastępca Wójta, ks. dziekan Tadeusz Strugała, ks. proboszcz 

Krzysztof Odzimek, rodzice i dziadkowie dzieci, wprawieni w nastrój  

świąteczny, wraz z pracownikami przedszkola i dziećmi, śpiewali 

kolędy i opowiadali o tradycjach i zwyczajach, które panują w ich 

domach.  

                                                                                        Katarzyna Sławska 

Jasełka w SP w Polkowskiem 
 

Ś 
więta Bożego Narodzenia to niezwykły czas związany z 

tradycjami i obrzędami. Dobremu przeżyciu Bożego Na-

rodzenia pomaga świadome pielęgnowanie tradycji 

związanych z tymi świętami. 

 Jednym z nich są Jasełka, czyli widowisko  

o Bożym Narodzeniu. W piątek 15.12.2017r. w oddziale przed-

szkolnym przy SP w Polkowskiem odbyły się jasełka przygoto-

wane przez przedszkolaków w ramach zajęć otwartych dla ro-

dziców.  

  Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci z dużym zaanga-

żowaniem odegrały swoje role i przeżywały magię Świąt Bożego 

Narodzenia. 

 Swoją obecnością zaszczycili nas bardzo licznie rodzice dzie-

ci i pani dyrektor E. Idzi. 

 Po przedstawieniu przystąpiliśmy do konkursu kolęd – dzie-

ci wraz ze swoimi rodzicami, wszyscy podzielili się opłatkiem 

składając sobie wzajemnie życzenia. 

 Na zakończenie przedszkolaki i rodzice otrzymali słodkie 

upominki, wspólnie świętując przy kolędach. Pani dyrektor oraz 

personel przedszkola składa serdeczne podziękowania rodzicom 

za przygotowanie strojów i słodkiego poczęstunku.                 

         

                  SP Polkowskie 
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Co Pana zdaniem jest największym sukcesem, który udało 

się Panu osiągnąć w tej kadencji, pełniąc funkcję sołtysa 

wsi Domaszowice ? 

 

Z uwagi na fakt, że jestem pierwszą kadencję sołtysem wsi, 

to chciałbym powiedzieć, że leżą mi na sercu sprawy 

związane z estetyką i funkcjonalnością miejsc publicznych. 

W naszym przypadku taką dużą bolączką był wygląd oraz 

stan techniczny nawierzchni parkingu znajdującego się przy 

kościele i cmentarzu komunalnym w Domaszowicach. 

Bardzo cieszy mnie fakt, że na ostatnim spotkaniu wiejskim 

w Domaszowicach zapadła decyzja o przeznaczeniu 

znacznej kwoty środków finansowych na tę inwestycję. Przy 

wydatnym wsparciu mieszkańców oraz budżetu gminy uda 

się nam zapewne z sukcesem zakończyć tę inwestycję. 

Służyć ona będzie na długie lata każdemu, kto będzie 

odwiedzał nasz kościół,  bądź przyległy do niego cmentarz. 

PYTANIE DO SOŁTYSA 

Radna Gminna - Halina Dutkiewicz Sołtys Wsi Domaszowice– Roman Kaczmarek 

Tradycje  bożonarodzeniowe  

na świecie 

P 
rzepis na Święta Bożego Narodzenia w Polsce jest prosty 
i oczywisty, i chociaż w każdym domu wydaje się być 
inny, to pewne elementy występują niemal zawsze: przy-
strojona choinka, opłatek, kolędy i koniecznie dużo je-

dzenia. Marzymy o "białych świętach" czekając na prezenty. Jed-
nak co kraj, to obyczaj, jak mówi przysłowie.  
 W części krajów Święta Bożego Narodzenia przypadają  
w czasie letnich wakacji, więc siłą rzeczy wiele imprez gwiazdko-
wych odbywa się na świeżym powietrzu. Takim krajem jest na 
przykład Australia, jej mieszkańcy w trakcie świąt bardzo lubią 
się spotykać w mieście na wspólnym kolędowaniu przy świe-
cach, które nazywają "Carols by Candlelight". Z powodu upałów 
nikt nie spędza wielu godzin w kuchni. Raczej na relaksie i zaba-
wie, np. surfingu, żeglowaniu i grillowaniu ze znajomymi i ro-
dziną. 
  Tradycyjne święta w Etiopii obchodzone są według staro-
żytnego kalendarza juliańskiego, dlatego święto Bożego Naro-
dzenia przypada na 7 stycznia. Święto nazywa się "Genna" lub 
"Lidet". Uroczystości odbywają się w cerkwi, do której Etiopczy-
cy przychodzą ubrani na biało. Tradycyjną potrawą jest pikantny 
gulasz mięsny podawany razem z lokalnym pieczywem o nazwie 
"indżera" oraz z miodowym napojem alkoholowym. 
  We Francji tradycje świąteczne obchodów Bożego Naro-
dzenia rozpoczynają się już 5 grudnia. Francuzi bardzo lubią 
Wigilię, która jest wyjątkowym dniem w czasie świąt. Przygoto-
wują tradycyjne ciasto "Buche de Noel" – rolada w kształcie pnia 
drzewa. 
  Holendrzy mają swojego św. Mikołaja. Sinterklaas podró-
żuje statkiem z Hiszpanii do Amsterdamu każdej zimy i przywo-
zi ze sobą worek z prezentami dla dzieci. Okres jego podróży jest 
obchodzony najhuczniej. Zwieńcza go wigilia urodzin św. Miko-
łaja 5 grudnia. Same zaś święta traktowane są przez Holendrów 
bardziej jako dzień wolny od pracy niż tradycję świąt Bożego 
Narodzenia, którą znany z własnych domów. Świętowanie Bo-
żego Narodzenia we Włoszech rozpoczyna się już w pierwszą 

niedzielę Adwentu, czyli aż miesiąc przed Wigilią. Włosi organi-
zują wówczas jarmarki świąteczne, puszczają fajerwerki i bawią 
się przy głośnej muzyce. Nieliczni ubierają choinkę, zdecydowa-
nie bardziej popularne jest budowanie szopki bożonarodzenio-
wej. W wigilijny wieczór na placu Świętego Piotra uroczyście 
odsłaniana jest tradycyjna szopka. To zwyczaj wprowadzony 
przez papieża Jana Pawła II w 1982 roku. 
  Święta w Chinach określa się mianem "Shengdan Jie", 
czyli "Święta Czcigodnych Urodzin". W Związku z tym, że kraj 
ten zamieszkuje niewielka liczba chrześcijan, święta nie są dniami 
wolnymi od pracy. Tradycja bożonarodzeniowa jest jednak obec-
na, choć bardziej komercyjnie. Chińczycy przyozdabiają swoje 
domy, ubierają choinki, robią kolorowe łańcuchy z papieru i wrę-
czają drogie prezenty. Dzieci wierzą w lokalnego św. Mikołaja – 
Shengdan Laoren. W Wigilię rodziny spotykają się w restaura-
cjach, a potem idą bawić się w klubach często przy karaoke. 
 Niezwykle ważne dla Meksykanów święto - dzień Matki Bo-
skiej z Guadalupe, przypadający na 12 grudnia jest pierwszym 
zwiastunem zbliżającego się Bożego Narodzenia. Rodziny spę-
dzają wtedy czas na zakupach, kupując prezenty i ozdoby świą-
teczne. Popularne są wówczas stragany z jedzeniem – "puestos". 
Ludzie dekorują swoje domy i robią małe lampiony z brązowych 
papierowych torebek, do których wstawiają świeczki. Ustawiają 
je na ulicach, dachach, ogrodzeniach i w oknach. 
  Tradycje świąteczne w Hiszpanii rozpoczynają się 8 grud-
nia wraz ze świętem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. W Sewilli z tej okazji odbywa się ceremonia tańca "Baile 
de los Seises". Ludzie tańczą też na ulicach w rytm tamburynów, 
grzechotek i kastanietów. Domy i ulice mienią się wtedy koloro-
wymi światełkami. Tradycją jest tez budowanie "belen" - czyli 
szopki bożonarodzeniowej. 
  Szwedzi obchodzą bardzo uroczyście dzień Świętej Łucji, 
który przypada na 13 grudnia i rozpoczyna uroczystości Bożego 
Narodzenia. Prezenty przynosi Jultomte – Św. Mikołaj tuż po 
kolacji wigilijnej. Tylko nieliczni udają się do kościołów na pa-
sterkę, ale zgodnie z tradycją, każdy, kto zjawi się tego dnia  
w domu, musi zostać ugoszczony. Tradycyjnymi świątecznymi 
posiłkami jest np. ryżanka zwana "risgrynsgr" z cynamonem  
i migdałami, ryby oraz grzane wino Glögg.   

Katarzyna Sławska 

Jest Pani jedyną kobietą-radną w tej radzie. Jak Pani ocenia 

swoją dotychczasową działalność publiczną  oraz czy 

odnajduje się Pani w tym zdominowanym przez mężczyzn 

świecie polityki? 

Moi koledzy w Radzie Gminy nie dali mi dotychczas 

powodów do tego, abym czuła się w tym gronie źle. Zresztą 

z natury nie dokonuję podziału ludzi na mężczyzn i kobiety 

a twierdzę, że najważniejszy jest człowiek, a płeć nie ma 

żadnego znaczenia. Tym bardziej, jeśli chodzi o kwestie 

zawodowe lub związane z różną działalnością społeczną, 

sportową czy kulturalną. Szanuję każdą pracę, która została 

wykonana  w sposób efektywny, a tym bardziej taką, która 

jest wykonywana na rzecz innych ludzi.  Natomiast trudno 

mi ocenić swoją dotychczasową działalność. Mogę jedynie 

wskazać, że staram się solidnie  wykonywać swoje 

obowiązki, a czy tak jest w rzeczywistości, mogą to ocenić  

mieszkańcy naszej gminy.  

PYTANIE DO RADNEJ 
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Bezpieczne pozyskiwanie drewna na 

potrzeby gospodarstwa rolnego 

D 
rewno w gospodarstwach rolnych ma szerokie zasto-

sowanie m.in. do ogrzewania powierzchni gospodar-

czej i mieszkalnej, przygotowywania karmy dla zwie-

rząt oraz jako materiał budowlany.  

Wycinka drzew, cięcie oraz łupanie przy niewłaściwym użytkowa-

niu narzędzi wiążą się z dużym ryzykiem wypadku.  Aby uniknąć 

wypadku z udziałem narzędzi do obróbki drewna należy: 

 

• zdobyć odpowiednią wiedzę o ich stosowaniu, 

 

• nie demontować systemów bezpieczeństwa i osłon w pilarkach 

łańcuchowych i tarczowych, 

 

• właściwie konserwować i obsługiwać pilarki i siekiery, 

 

• stosować podczas pracy odpowiednią odzież roboczą, obuwie 

oraz ochronę twarzy i słuchu. 

        

  Do licznych okaleczeń oraz amputacji dłoni dochodzi pod-

czas cięcia drewna na pilarkach tarczowych – często domowej kon-

strukcji, nieposiadających odpowiednich osłon zabezpieczających, 

wokół których bywa nieuprzątnięta i śliska nawierzchnia. Podobne 

urazy są odnotowywane podczas rozłupywania klocy drewna na 

mniejsze, gdy używane są niestabilne, zniszczone pieńki, a rozłupy-

wany siekierą materiał przytrzymywany jest ręką. Do niebezpiecz-

nych urazów ciała dochodzi również podczas pracy pilarką łańcu-

chową, najczęściej w wyniku odbicia lub zakleszczenia wynikające-

go z nieprawidłowej obsługi urządzenia.  

   

  Czynności związane z pozyskiwaniem drewna obarczone są 

dużym ryzykiem wypadku, dlatego do pracy należy przystępować 

w pełni wypoczętym, zdrowym i skoncentrowanym, najlepiej  

w towarzystwie drugiej osoby. Należy także zadbać o odpowiednie 

ubranie robocze i ochrony osobistej (odzież przylegająca do ciała, 

obuwie na protektorowanej podeszwie ze wzmocnionymi noskami, 

rękawice, kask z ochroną twarzy, okulary, ochronniki słuchu) oraz 

przestrzegać następujących zasad bhp: 

 

• używać pilarek tarczowych wyposażonych w osłony zabezpie-

czające, podajniki i wyłącznik znajdujący się   w zasięgu ręku 

obsługującego, 

 

• ustawić pilarkę na równym, twardym podłożu i zabezpieczyć 

przed przesuwaniem, 

 

• nie zbliżać dłoni do tarczy, stosować popychacze, 

 

• zadbać o ład i porządek oraz właściwe oświetlenie w miejscu 

cięcia drewna, 

 

• stosować stabilny i odpowiedni do wzrostu pieniek podczas 

rozłupywania kloców drewna, 

 

• używać siekiery z prawidłowo osadzonym i naostrzonym 

ostrzem oraz o odpowiedniej jakości i długości stylisku, 

 

• nie przytrzymywać drewna rękoma podczas rozłupywania 

siekierą, 

 

• zachować szczególną ostrożność podczas pracy pilarką łańcu-

chową, trzymać pilarkę w obydwu rękach,  

 

• w taki sposób, aby ruchy były pewne i stabilne, prowadzić tak, 

aby żadna część ciała nie znajdowała się na linii cięcia. 

 

 Stosowanie zasad bhp i uwzględnianie wszystkich wskazań 

szczegółowo przedstawionych w instrukcjach obsługi urządzeń do 

obróbki drewna jest gwarancją uniknięcia wielu wypadków i bez-

pieczeństwa pracy. W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy 

rolniczej, przypominamy o obowiązku niezwłocznego, jak najwcze-

śniejszego dokonania zgłoszenia go do Placówki Terenowej oraz 

zabezpieczenia miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem 

do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika KRUS. Rol-

ników i ich rodziny serdecznie zapraszamy do udziału w działa-

niach prewencyjnych organizowanych przez KRUS (informacje o 

działaniach znajdują się na stronie: www.wydarzenia-

prewencyjne.krus.gov.pl) oraz do korzystania z broszur, poradni-

ków i ulotek publikowanych na stronie internetowej: 

www.krus.gov.pl .    

 

     Anetta Buła-Kwiatek  PT KRUS w Kluczborku 
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Warto przeczytać 
Dygot 

Jakub Małecki 
 

N a z n a c z o n a 

wstrząsającą ta-

jemnicą ballada o 

pięknie i okrucień-

stwie polskiej pro-

wincji. Porywające 

obsesje, niszczące 

namiętności i gro-

za przemijania. 

Uciekająca przed Armią Czerwoną Niemka 

przeklina Jana Łabendowicza, który odmówił jej 

pomocy. Wkrótce jego żona rodzi odmieńca – 

chłopca o skórze białej jak śnieg. A wiejska spo-

łeczność nie akceptuje wybryków natury… 

Córeczkę Bronka Geldy ściga klątwa Cyganki. 

W wieku kilku lat dziewczynka zostaje ciężko 

poparzona w wyniku wybuchu granatu.  

Na losy Geldów i Łabendowiczów wpływają nie 

tylko kolejne dziejowe zawirowania i przepo-

wiednie, lecz przede wszystkim osobiste słabości 

i obsesje. Drogi obu rodzin przecinają się  

w zaskakujący i niespodziewany sposób.  

Na dobre zespaja je uczucie dwojga odmieńców, 

introwertycznego albinosa i okaleczonej w pło-

mieniach dziewczyny. Po kilkudziesięciu latach 

mroczną tajemnicę rodzinną mimowolnie roz-

wikła ich jedyny syn Sebastian – utracjusz i 

aferzysta, który postanawia wykorzystać możli-

wości, jakie daje Poznań, kipiąca życiem metro-

polia. 

 

Felix, Net i Nika oraz Gang Niewi-

dzialnych Ludzi 

Rafał Kosik 
 

Fantastyczna i prze-

zabawna powieść  

o polskich trzynasto-

latkach, nie tylko dla 

trzynastolatków! 

Przeczytajcie o 

przyjaźni, zwario-

wanych wynalaz-

kach, sztucznej inte-

ligencji, skarbach, 

duchach, robotach, 

latającym talerzu i… nastoletnich uczuciach. 

Edyta Matkowska 

 

Bezpieczeństwo w trak-

cie ferii 

R 
ozmawiajmy z dziećmi, żeby 

nasze pociechy podczas ferii 

bezpiecznie wypoczęły, a po 

czasie beztroski całe i zdrowe 

wróciły do szkół i przedszkola. Tematem 

rozmów powinno być bezpieczeństwo naj-

młodszych podczas zabaw poza domem, ale 

także przestrzeganie przed niebezpieczeń-

stwem w domu. Niebezpiecznie może być na 

drodze, ale nie tylko. Dzieci powinny wie-

dzieć, jak należy się zachowywać w rejonie 

zamarzniętych zbiorników wodnych, czy 

choćby co należy zrobić, kiedy zaatakuje nas 

pies, jak organizować kulig oraz bitwę na 

śnieżki, by zabawy te kończyły się szczęśli-

wie. Dzieci muszą wiedzieć, jak zachować się 

w przypadku, gdy dojdzie do niebezpiecz-

nych sytuacji z obcymi osobami i jak ich 

uniknąć oraz gdzie szukać pomocy; muszą 

znać ważne telefony alarmowe i wiedzieć jak 

z nich korzystać w sytuacjach zagroże-

nia. Pamiętajmy, że mamy prawo poprosić 

policję o skontrolowanie przewoźnika, prze-

wożącego nasze pociechy na ferie, mogą o to 

poprosić opiekunowie, rodzice czy organiza-

torzy wyjazdu. Warto, żeby dzieci znały 

podstawowe zasady poruszania się po dro-

gach w warunkach złej widoczności oraz 

gdy drogi są śliskie i zaśnieżone. Dzieci mu-

szą mieć świadomość, że piesi o zmroku są 

przez kierowców słabiej dostrzegani, a droga 

hamowania na śliskiej nawierzchni wydłuża 

się, zwyczajne przechodzenie przez ulicę 

powinno odbywać się ze szczególną ostroż-

nością. Bardzo ważne jest posiadanie przez 

pieszych poruszających się po zmierzchu po 

drodze, odblasków widocznych dla kierują-

cych. Warto ustalić z dziećmi zasady postę-

powania podczas zorganizowanych wyjaz-

dów, kiedy nie pozostają pod nasza opieką, 

m.in.: nie powinny zabierać z domu warto-

ściowych przedmiotów, ani większej gotów-

ki ze względu na ryzyko kradzieży, powinny 

zachować szczególną ostrożność podczas 

rozmów z nieznajomymi i nie powinny 

przyjmować od nich żadnych słodyczy czy 

napojów, bez wiedzy opiekuna nie powinny 

się oddalać z miejsca wypoczynku. Dzieciom 

pozostającym w domu przypomnijmy o ko-

nieczności zamykania drzwi na klucz i o 

zakazie wpuszczania do domu osób niezna-

jomych. Uczulmy, aby nie bawiły się 

ogniem, prądem i wodą, a korzystając z in-

ternetu nie podawały swoich danych, nie 

wysyłały zdjęć i nie opowiadały nowym 

znajomym z sieci o zasobności rodziców. 

Przestrzegajmy, żeby w czasie zabaw na 

śniegu nie zjeżdżały na sankach w miejscach 

położonych blisko drogi lub zbiorników 

wodnych, nie dopinały sanek do samocho-

dów, na łyżwach jeździły tylko na wyzna-

czonych lodowiskach, a jeżdżąc na nartach 

wybierały stoki dostosowane do własnych 

umiejętności. A poza tym życzymy dziecia-

kom udanego wypoczynku, wróćcie całe  

i zdrowe, pełne nowej energii i ochoty do 

pracy w nowym semestrze i koniecznie – 

śniegu, śniegu i jeszcze raz śniegu.                                      

           Katarzyna Sławska 

WYPOCZYNEK         BIBLIOTEKA POLECA       
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Upadłość konsumencka – ratunek dla zadłużonych 
 

W 
iele osób popada w spiralę zadłużenia nie ze swojej winy, z której nie jest w stanie się samo-

dzielnie wydobyć. Takim osobom nadzieję na poprawę sytuacji stwarza sądowa procedura 

określana jako upadłość konsumencka. Ma ona na celu oddłużenie konsumenta, które jest 

połączone z zobowiązaniem dłużnika do pokrycia części swych zobowiązań. Nie podlegają 

jednak umorzeniu m.in. zobowiązania alimentacyjne, odszkodowawcze, orzekane kary grzywny, nawiązki 

oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. 

Innymi słowy dłużnik spłaca swoje zadłużenie z majątku, który w danej chwili posiada. Nawet jeśli ten ma-

jątek nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich roszczeń wierzycieli, po wykonaniu planu spłaty uwolni się 

on od dotychczasowych długów. 

  Postępowanie upadłościowe wszczyna się na wniosek konsumenta tj. osoby fizycznej, która nie pro-

wadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej lub jego wierzy-

ciela. Wniosek składa się na urzędowym formularzu dokonując opłaty w wysokości 30 zł.  

  Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej sto-

pień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Może też oddalić wniosek w innych przypadkach, za które winę ponosi dłużnik, chyba 

że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 

  Jeśli wniosek spełnia ustawowe przesłanki sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Wówczas to cały majątek dłużnika, 

zarówno ruchomości, nieruchomości, jak i wynagrodzenie za pracę dłużnika, stają się „masą upadłości”. To z tych środków będą zaspoka-

jane zobowiązania wobec wierzycieli.  

  Oddłużenie upadłego nie może odbywać się z pokrzywdzeniem wierzycieli. Dlatego też upadły powinien spłacić wierzycieli  

w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, choć raczej  nie w całości. W związku z tym prawo upadłościowe zakłada, że posiadany przez 

dłużnika lokal mieszkalny albo dom winien być również przeznaczony na spłatę długów. Dłużnik zaś powinien zamieszkać 

w  wynajętym mieszkaniu (na ten cel pozostawia się dłużnikowi środki finansowe stanowiące równowartość czynszu za 12 do 24 miesię-

cy).  

  Obowiązkiem sądu jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. Jeżeli jednak osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, 

że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli to sąd umarza zobowiązania upadłego bez 

ustalenia planu spłaty wierzycieli.  Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje posta-

nowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego. W takim wypadku dłużnik staje się oso-

bą wolną od długów i może zacząć funkcjonować bez dotychczasowych zobowiązań finansowych.  

 

dr Paweł Kuczma 
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dr Paweł Kuczma 

RADCA PRAWNY WYJAŚNIA             

Grudniowa sesja Rady Gminy 

 W dniu 28 grudnia 2017 r. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy 

Domaszowice, którą otworzył Jan Nowak – Przewodniczący Rady 

Gminy Domaszowice. Został przyjęty proponowany porządek ob-

rad oraz protokół z poprzedniej sesji, po wcześniejszym zausterko-

waniu zapisu nazwiska w jego treści przez jednego z radnych, na-

stępnie był czas na interpelacje i zapytania radnych, po których 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach 

podjętych w okresie międzysesyjnym, a Wójt Gminy przedstawił 

sprawozdanie ze swojej działalności. 

  Zostało rozpatrzone roczne sprawozdanie z działalności Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice za 2017 rok oraz roczne 

sprawozdania komisji stałych Rady Gminy Domaszowice za rok 

2017. Zostały podjęte uchwały w sprawie: 

• uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 

2018 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów 

społecznych; 

• uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przy-

jęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady 

Gminy Domaszowice na rok 2018; 

• zmiany Statutu Gminy Domaszowice; 

• pozbawienia statusu pomnika przyrody; 

• uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 

• uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok; 

• zmiany uchwały Nr XXII.133.2016 Rady Gminy Domaszowice z 

dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej pro-

gnozy finansowej; 

• zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Doma-

szowice na 2017 rok.  

Kolejno zostały udzielone odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

radnych oraz wolne wnioski. Z racji faktu, iż była to ostatnia sesja w 

roku 2017 Wójt Gminy złożył wszystkim obecnym życzenia nowo-

roczne po czym obrady sesji zostały zamknięte.  

Katarzyna Sławska 

RADA GMINY DOMASZOWICE              
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Każdy rolnik może ubiegać się o zwrot części wydanych pieniędzy na olej napędowy wykorzystywany do 

produkcji rolnej. Potrzebne są do tego faktury VAT, które potwierdzają zakup w/w paliwa. Okresy, kiedy 

można składać wnioski: od 1 do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stano-

wiącymi dowód zakupu oleju napędowego. Mowa o fakturach wystawionych w okresie od 1 sierpnia 2017 

r. do 31 stycznia 2018 r.;  od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami 

VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.     

                                 Przemysław Wiącek  


