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Nowa perspektywa finansowa 
nowe szanse dla gminy Pawłów

Gmina Pawłów aktywnie przygotowuje się do nowego rozdania funduszy unijnych.
Sprawdzamy jakie inwestycje mają szansę na unijne wsparcie.
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Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów 

Beneficjentem projektu jest Gmina Pawłów, a Instytucją Wdrażającą – 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach.

Projekt zakresem rzeczowym obejmuje budowę przepompowni i  sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jawor, modernizację oraz prze-
budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Godów, a także modernizację 
istniejących ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach 
Pawłów i Tarczek.

Projekt składa się z czterech zadań:
Zadanie 1: 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jawor
W  ramach tego zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitar-

nej przebiegająca przez obręb Nowy Jawor, Warszówek oraz Ambrożów. Ze 
względu na ukształtowanie terenu, charakter zagospodarowania terenu i za-
budowy oraz warunki gruntowo – wodne zaprojektowano system mieszany 
kanalizacji sanitarnej. Jest to system grawitacyjno – ciśnieniowy oparty na 
sieciowych i przydomowych pompowniach ścieków.

Odprowadzenie ścieków z wyżej wymienionego obszaru planuje się poprzez 
włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej terenie działki po-
łożonej w miejscowości Ambrożów, poprzez którą ścieki odprowadzane będą do 
oczyszczalni ścieków w Pawłowie.

Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z od-
cinkami bocznymi wynosi – 1562 metrów, z czego długość głównych kanałów 
grawitacyjnych – 1205 metrów, a długość odcinków bocznych kanałów grawi-
tacyjnych – 357  metrów.

Zadanie 2: 
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Godów.
Przedmiotem zadania jest budowa nowych obiektów oraz rozbudowa 

i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godów wraz 
z infrastrukturą techniczną, w tym:

• budowa budynku techniczno-socjalnego,
• przebudowa istniejącego budynku technicznego,
• budowa pompowni ścieków surowych z sitem pionowym,
• instalacje urządzeń biofiltra,
• budowa dojścia, dojazdów, miejsc parkingowych, nawierzchni 

utwardzonych,
• budowa koryta odwadniającego,
• budowa i instalacje separatora substancji ropopochodnych,
• budowa hydrantu wody do celów przeciwpożarowych,
• budowa studzienki wody technologicznej,
• przebudowa kolektora ścieków oczyszczonych,
• rozbiórka istniejących wiat stalowych,
• budowa niezbędnej instalacji technicznych i przyłączy.
Zadanie 3 i 4: 
Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Pawłów 

oraz OŚ Tarczek
Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację infrastruktury tech-

Trwa realizacja największego w historii gminy 
Pawłów jednorazowego projektu inwestycyj-
nego pn. „Uporządkowanie gospodarki ścieko-
wej w aglomeracji Pawłów”. 

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-25/15
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nicznej w systemie oczyszczalnia ścieków w taki sam sposób dla obu tych 
oczyszczalni. Prace mają na celu poprawę efektywności oczyszczania oraz 
zmniejszenie zanieczyszczeń biogennych, dzięki czemu oczyszczalnie ście-
ków Pawłów i Tarczek będą spełniać wymagania dyrektywy 91/271/EWG 
z  dnia 21 maja 1991 r. w  sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, 
w zakresie redukcji związków biogennych azotu i fosforu. Zakres rzeczowy 
obejmuje:

1. Montaż i  uruchomienie urządzeń pomiarowych z  niezbędnym 
osprzętem,

2. Dostosowanie układu pompowego recyrkulacji,
3. Wykonanie niezbędnego okablowania zasilającego i sterującego 

oraz montaż niezbędnych elementów elektrycznych,
4. Rozbudowę sterownika oraz zmianę oprogramowania i urucho-

mienie systemu.

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 
2007-2013 Priorytet I  – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 
1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 
15 tys. RLM.

Dofinansowanie projektu z  Funduszu Spójności wyniesie  
3 540 669,05 zł, przy planowanym koszcie całkowitym projektu rzędu  
7 481 644,24 zł i  planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych –  
4 165 493,01 zł.

Planowany termin zakończenia projektu wyznaczony został na 
koniec grudnia 2015 r.
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Gmina Pawłów aktywnie przygotowuje się do nowego rozdania funduszy unijnych.
Sprawdzamy jakie inwestycje mają szansę na unijne wsparcie. Rozmowa z Markiem Wojtasem, Wójtem Gminy  Pawłów.

Unijne szanse gminy Pawłów
Jeszcze w tym roku ogłoszone zosta-

ną pierwsze konkursy w ramach nowego 
rozdania środków finansowych z  Uniii 
Europejskiej. Czy gmina Pawłów jest go-
towa aby sięgnąć po te środki?

Gmina Pawłów od wielu lat aktywnie korzy-
sta ze środków unijnych. Dzięki wsparciu z  Unii 
Europejskiej byliśmy w  stanie wykonać wiele 
kluczowych inwestycji. Mamy nowoczesne drogi 
z chodnikami, szkoły, rozbudowane sieci kanaliza-
cyjne, wodociągowe i gazowe. Czy jesteśmy gotowi 
na nowe środki? Odpowiem, że tak. Temat ten nie 
jest nam obcy. Od dawna i na bieżąco śledzimy to 
co dzieje się wokół nowej perspektywy finansowej 
na lata 2014-2020. Dla kilku kluczowych dla nas 
inwestycji opracowujemy już dokumentacje, aby 
w  momencie ogłoszenia naboru wniosków być 
gotowym na aplikowanie.

Czy może Pan zdradzić jakie inwesty-
cje są planowane do realiazcji z wykorzy-
staniem unijnych środków?

Oczywiście. Nie jest to żadna tajemnica. Duże 
szanse dla naszej gminy upatrujemy w Regional-
nym Programie Operacyjnym Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Same programy 
w stosunku do perspektywy 2007-2013 znacząco 
się zmieniły, ale jest kilka ciekawych inwestycji, 
które pragniemy zrealizować. Są to m.in.:

• budowa hali sportowej w  Pawłowie, 
która będzie pierwszym etapem realiza-
cji dużego kompleksu sportowego w tej 
miejscowości (red. o  kompleksie szcze-
gółowo pisaliśmy w  lipcowym wydaniu 
Kroniki Pawłowskiej);

• rozbudowa szkół w  Chybicach, Rzepinie  
i Pawłowie;

• remont zabytkowej Szkoły Podstawowej 
w Radkowicach;

• remont zabytkowego spichlerza w Pokrzywni-
cy;

• boiska sporotwe w Szerzawach i Rzepinie;
• budowa sieci kanalizacyjnej w  miejsco-

wości Łomno wraz z budową oczyszczalni 
ścieków;

• budowa sieci kanlizacyjnej w miejscowo-
ściach Grabków, Bostów Stary, Bostów 
Nowy, Krajków, Warszówek, Rzepin Ko-
lonia, Jadowniki i Zbrza;

• świetlice środowiskowe w Brzeziu i Kał-
kowie nad bunynkami Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych;

• termomodernizacja budynków szkolnych 
w Łomnie, Grabkowie i Pawłowie.

Lista inwestycji jest imponująca. 
Czy jest już to ostateczny wykaz przed-
sięwzięć, które samorząd gminy chce 
zrealizować z  wykorzystaniem unijnych 
środków?

Wspomniane wcześniej programy ciągle się 
zmieniają. Czekamy na szczegółowe wytyczne, 
które pojawią się w  momencie ogłoszenia po-
szczególnych konkursów. Na pewno część inwe-
stycji z  powyższej listy uda nam się zrealizować 
z wykorzystaniem unijnych środków. Środki unijne 
w nowej perspektywie są ogromne dlatego też go-
rąco zachęcam mieszkańców do zgłaszania swoich 
sugestii jakie inwestycje są dla Państwa prioryteto-
we. Ze swojej strony obiecuję, iż rozważymy każdy 
głos w tej sprawie. Zgłoszenia można składać oso-
biście, przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzę-
du Gminy w  Pawłowie lub pocztą elektroniczną: 
urzad@pawlow.pl.

Środki unijne w nowej perspektywie są ogromne dlatego też gorąco zachęcam mieszkańców 
do zgłaszania swoich sugestii jakie inwestycje są dla Państwa priorytetowe. Ze swojej strony 
obiecuję, iż rozważymy każdy głos w tej sprawie. Zgłoszenia można składać osobiście, 
przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Pawłowie lub pocztą elektroniczną: 
urzad@pawlow.pl
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Składamy wniosek  
o zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik posiadający grunty rolne położone na terenie gminy Paw-
łów, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy uży-
wany do produkcji rolnej, powinien w terminie od 1 sierpnia 2015 r.  
do 31 sierpnia 2015 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Paw-
łów, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu ole-
ju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

     
Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosi:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

UWAGA! Producenci rolni, którzy wykorzystali roczny limit w pierwszym 
terminie składania wniosków tj. w  miesiącu lutym nie mogą ponownie 
ubiegać się o zwrot podatku. 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do 
produkcji rolnej w 2015 roku (II termin).

1. Producent rolny posiadający grunty rolne w  gminie Pawłów, który 
w I terminie nie wykorzystał całości limitu zwotu w 2015 roku, może składać 
do Wójta Gminy Pawłów wnioski o  zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości 
limitu zwrotu określonego na 2015 r. od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 
2015 r. Producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fak-
turami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

 2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posia-
daczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku 
rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w  ewidencji gruntów 
i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na 
użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej 
niż działalność rolnicza.

 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot 
współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposia-
daczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę 
(zgoda wyrażana jest we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

 

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Re-
jestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego 
rejestru.

6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w dro-
dze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 
r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789) 
i jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pawłowie 
www.pawlow.pl, a także udostępniony w urzędzie gminy do pobrania.

 7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, 
z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości 
oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT 
oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1669), z tym, że kwota zwrotu 
podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na  
1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rol-
nych będących w  posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, 
wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu 
na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się 
gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz 
gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działal-
ność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 8. Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego 
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi 
w terminie do 31 października 2015 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo 
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w: Referacie Budżetu 
i Finansów, pok. 12, tel. 41 272 16 14, 41 272 16 70 wew. 122. 

Od 1 do 31 sierpnia rolnicy, którzy chcą odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej mogą złożyć wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego. Podpowiadamy 
jak zrobić to prawidłowo.

Środki unijne w nowej perspektywie są ogromne dlatego też gorąco zachęcam mieszkańców 
do zgłaszania swoich sugestii jakie inwestycje są dla Państwa priorytetowe. Ze swojej strony 
obiecuję, iż rozważymy każdy głos w tej sprawie. Zgłoszenia można składać osobiście, 
przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Pawłowie lub pocztą elektroniczną: 
urzad@pawlow.pl
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Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie sty-
pendium szkolnego przysługuje:

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicz-
nych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków ob-
cych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończe-
nia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 
24 roku życia;

• wychowankom publicznych 
i niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom 
i młodzieży upośledzonym 
umysłowo w stopniu głę-
bokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obo-
wiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki;

• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół 
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki;

• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczyciel-
skich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się  
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę 
w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełno-
sprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, 
a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może 
być większa niż kwota 456,00 zł netto.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie 
gminy Pawłów.

Stypendium nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych,
• uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Pawłów.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

przyznawane na wniosek:
• rodziców (prawnych opiekunów),
• pełnoletniego ucznia,
• dyrektora szkoły lub kolegium.
Terminy przyjmowania wniosków:
• od 1 do 15 września 2015 r. – dotyczy składania wniosków dla 

uczniów;
• od 1 do 15 października 2015 r. – dotyczy składania wniosków dla 

słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języ-
ków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadcze-
nia o dochodach (netto) wszystkich członków rodziny ucznia z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku (a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, 
w którym wniosek został złożony).

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego są 
dostępne w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Paw-
łowie w dniach: poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godziny 7:30  
do godziny 15:00, a we wtorki od 07:00 do 17:00 oraz na stronie internetowej  
www.pawlow.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty, Kultury i Sportu, 
nr tel. /41/ 272-16-90, wew.23.

Stypendium szkolne 2015/2016
W dniach od 1 do 15 września 2015 r. odbędzie 
się nabór wniosków o przyznanie stypendium 
szkolnego na rok szkolny 2015/2016

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r.  
657 uczniom zostało przyznane stypendium szkolne  

oraz 2 uczniom wypłacono zasiłek szkolny.  
Łączna kwota wypłaconych świadczeń socjalnych wyniosła  

321 860,61 zł.

PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI
 1. Podręczniki szkolne ujęte w  szkolnym zestawie podręczników i  lek-
tury szkolne obowiązujące w roku szkolnym, na który zostało przyznane sty-
pendium, książki rozwijające zainteresowania ucznia, vademecum, słowniki, 
atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i  astrono-
miczne, mapy, globusy oraz inne  publikacje o  charakterze edukacyjnym;  
 2. Tornister, plecak szkolny, torba szkolna;  3. Artykuły szkolne (m.in.: 
piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier 
kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, ta-
śma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plaste-
lina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół);  
 4. Ubranie robocze i  obuwie wymagane przez szkołę (np. na praktykę 
zawodową) ze stosownym zaświadczeniem ze szkoły;  5. Odzież i obuwie 
sportowe (np. obuwie sportowe, bluza sportowa, dres, spodnie sportowe);  
 6. Biurko szkolne, krzesło do biurka, lampka do biurka;  7. Koszty dojaz-
du do szkół poza stałe miejsce zamieszkania, dotyczy uczniów szkół ponadgmi-
nazjalnych oraz słuchaczy kolegiów;   8. Sprzęt muzyczny, sportowy  po do-
łączeniu stosownego zaświadczenia ze szkoły, potwierdzającego uczęszczanie 
ucznia na zajęcia);  9. Tusz do drukarki, papier do drukarki, oprogramowa-
nie, programy edukacyjne;  10. Pokrycie kosztu abonament internetowy  od 
września do czerwca w roku szkolnym, na które zostało przyznane stypendium;  
 11. Komputer, części do komputera oraz urządzenie peryferyjne do kom-
putera (monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, 
głośniki, mikrofon);  12. Koszty zakwaterowania w  bursach, internatach  
(dotyczy uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz słuchaczy kolegiów);  
 13. Koszty pobytu na tzw. „zielonej i białej szkole”, bądź innych wyjazdach 
– w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina 
czy teatru (od września do czerwca w roku szkolnym, na które zostało przyzna-
ne stypendium);  14. Instrumenty muzyczne w przypadku uczęszczania na 
naukę gry na tych instrumentach;  15. Koszty uczestnictwa na zajęciach na 
basenie za naukę bądź doskonalenie pływania i związany z tym zakup stroju 
kąpielowego, klapek, okularów pływackich, czepka;  16. Koszty uczestnic-
twa: w kursach nauki języków obcych, zajęciach sportowych, tanecznych, itp. 
czesne za naukę w szkole;  17. Oprawa okularowa (z odpowiednim za-
świadczeniem od lekarza okulisty).

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz co najmniej jedną osobę? Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wójt Gminy Pawłów zachęca przedsiębiorców z  terenu gminy 
Pawłów do korzystania z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  
Jest to rozwiązanie systemowe adresowane do pracodawców, 
wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy 
i  umiejętności osób pracujących. Stanowi go wydzielona część 
środków Funduszu Pracy określona w planie na dany rok budżetowy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utra-
cie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu 
kompetencji nieadekwatnych do wymagań dyna-
micznie zmieniającej się gospodarki.

Zasady finansowania kształcenia ustawicznego 
i  przeznaczenie środków KFS regulują: art. 69a 
i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz Rozporządze-
nie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 
maja 2014 r. w  sprawie przyznawania środków 
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jakie działania są finansowane ze 
środków Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego?

Środki KFS przeznaczone na kształcenie usta-
wiczne pracowników i pracodawcy można wydat-
kować na:

• określenie potrzeb pracodawcy w zakre-
sie kształcenia zatrudnionych pracowni-
ków,

• kursy i  studia podyplomowe realizowa-
ne z  inicjatywy pracodawcy lub za jego 
zgodą,

• egzaminy umożliwiające uzyskanie 
dyplomów potwierdzających nabycie 
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień 
zawodowych,

• badania lekarskie i  psychologiczne wy-
magane do podjęcia kształcenia lub 
pracy zawodowej po ukończonym kształ-
ceniu,

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-
wych wypadków w  związku z  podjętym 
kształceniem.

W pierwszym okresie, tj. w latach 2014-2015 
środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształ-
cenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 
lat i więcej.

Działania dodatkowe możliwe do sfi-
nansowania przez KFS to:

• określanie zapotrzebowania na zawody 

na rynku pracy
• badanie efektywności wsparcia udzielo-

nego ze środków KFS,
• promocja KFS,
• konsultacje i poradnictwo pracodawców 

w zakresie korzystania z KFS.

Pracodawca może otrzymać środki na 
sfinansowanie:

• 80% kosztów kształcenia ustawicznego, 
nie więcej jednak niż do wysokości 300% 
przeciętnego wynagrodzenia w  danym 
roku na jednego uczestnika, pozostałe 
20% pokrywa pracodawca,

• 100% kosztów kształcenia ustawicznego, 
jeśli należy do grupy mikroprzedsiębior-
ców, nie więcej jednak niż do wysokości 
300% przeciętnego wynagrodzenia w da-
nym roku na jednego uczestnika.

Jakie dokumenty musi złożyć praco-
dawca ubiegając się o środki z KFS?

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem 
środków na finansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego składa w powiatowym urzędzie pra-
cy właściwym ze względu na siedzibę firmy albo 
miejsce prowadzenia działalności wniosek w po-
staci papierowej lub elektronicznej zawierający:

• dane pracodawcy: nazwa pracodawcy, 
adres siedziby i  miejsce prowadzenia 
działalności, numer identyfikacji po-
datkowej NIP, numer identyfikacyjny 
REGON, oznaczenie przeważającego ro-
dzaju prowadzonej działalności gospo-
darczej według PKD, informację o liczbie 
zatrudnionych pracowników, imię i  na-
zwisko osoby wskazanej przez pracodaw-
cę do kontaktów, numer telefonu oraz 
adres poczty elektronicznej;

• działania do sfinansowania z  udziałem 
KFS, liczbę osób według grup wieku 
15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat 
i  więcej, których wydatek dotyczy oraz 
termin realizacji;

• całkowitą wysokość wydatków, która bę-

dzie poniesiona na działania związane 
z kształceniem ustawicznym, wnioskowa-
na wysokość środków z  KFS oraz wyso-
kość wkładu własnego wnoszonego przez 
pracodawcę;

• uzasadnienie potrzeby odbycia kształ-
cenia ustawicznego, przy uwzględnieniu 
obecnych lub przyszłych potrzeb praco-
dawcy.

Uwaga: Pracodawca będący przedsiębiorcą 
dołącza do wniosku o  zawarcie umowy na dofi-
nansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty 
pozwalające na ocenę spełniania warunków do-
puszczalności pomocy de minimis. Finansowanie 
kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 
i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzą-
cym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa 
konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de 
minimis, o której mowa we właściwych przepisach 
prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie.

Jaka jest procedura rozpatrywania 
wniosku o  dofinansowanie kształcenia 
ustawicznego?

Starosta rozpatruje wnioski pracodawców 
zgodnie z  kolejnością ich wpływu. W  terminie  
30 dni od dnia złożenia wniosku informuje praco-
dawcę o sposobie jego rozpatrzenia w przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku – podpisuje 
umowy z pracodawcami, prowadzi obsługę umów 
i kontroluje ich realizację.

W  przypadku negatywnego rozpatrzenia 
wniosku pracodawcy, starosta uzasadnia odmo-
wę. Jeśli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo 
wypełniony lub niekompletny starosta wyznacza 
pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na uzu-
pełnienie wniosku.

W celu skorzystania ze środków Kra-
jowego Funduszu Szkoleniowego praco-
dawca powinien zgłosić się do właściwe-
go powiatowego urzędu pracy. 
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XVII DNI PAWŁOWA
DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE

WEEKEND LEMON
KABARET MŁODYCH PANÓW

oraz

Starosta StarachowickiWójt Gminy Pawłów

serdecznie zapraszają na

11:45 PRZEMARSZ KOROWODU DOŻYNKOWEGO 
  Z BOISKA SPORTOWEGO W PAWŁOWIE 
  DO KOŚCIOŁA P.W. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWIE
12:00 MSZA ŚWIĘTA
13:00 POWRÓT KOROWODU NA BOISKO GMINNE 
13:30 POWITANIE GOŚCI
14:00 WYSTĘPY ARTYSTYCZNE
14:00    ZESPÓŁ „SOŁTYSKI” Z GMINY PAWŁÓW
14:20    ZESPÓŁ „OKRASA” Z GMINY PAWŁÓW
14:40    ZESPOŁY Z GMINY BRODY
15:00    ZESPOŁY Z GMINY MIRZEC
15:20    ZESPOŁY Z GMINY WĄCHOCK
15:40    KABARET „PROSTO Z MOSTU” Z GMINY PAWŁÓW

16:10 KONKURSY I ZABAWY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI
16:20 WYSTĘPY ZESPOŁÓW SZKOLNYCH Z GMINY PAWŁÓW
17:50 KONKURSY PROFILAKTYCZNE DLA RODZIN
18:00 KONCERT SOLISTÓW I ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH
18:30 KABARET MŁODYCH PANÓW
20:00 ZESPÓŁ WEEKEND
21:20 ZESPÓŁ LEMON
23:00  POKAZ LASEROWY I POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
23:15 DYSKOTEKA POD GWIAZDAMI
23:59 ZAKOŃCZENIE IMPREZY

W PROGRAMIE

6 września 2015PawłówZESKANUJ KOD QR

DO
W

IED
Z S

IĘ 
W

IĘC
EJ

IMPREZA TOWARZYSZĄCA

„TRZEŹWE POPOŁUDNIE”
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USŁUGI TRANSPORTOWE

www.ponikowski.eu  wojtek@ponikowski.eu  608 557 207

KRAJOWE · ZAGRANICZNE

USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE
WOJCIECH PONIKOWSKI

GRABKÓW  56, 27-225  PAWŁÓW

Pawłów (budynek obok piekarni) 
 512 435 167

Złota Róża
 bukiety ślubne

samochód, kościół,  
sala weselna

 wieńce i wiązanki 
 pogrzebowe

 kwiaty doniczkowe

ZAKŁAD BLACHARSKO-LAKIERNICZY

DĄBROWA 29, tel. 507 109 923

Artur Niedzielski
BLACHARSTWO
rama naprawcza
LAKIEROWANIE
komora lakiernicza
AUTA ZASTĘPCZE
POMOC DROGOWA

DOJAZD DO KLIENTA
GRATIS

Elegance

GOŚCINIEC KAŁKÓW
Kałków 33B, 27-225 Pawłów

www.goscinieckalkow.pl
 512 302 155

OFERUJE
przyjęcia okolicznościowe 
chrzty, komunie, urodziny,  

jubileusze, stypy, imprezy firmowe, 
spotkania biznesowe

catering
noclegi (50 miejsc)

KWIATY

Godów 82, 27-225 Pawłów 
 509 189 661

KWIATY RABATOWE
BRATKI

CHRYZANTEMY
SADZONKI WARZYW

BALKONOWE

USŁUGI
KOPARKOŁADOWARKĄ

USŁUGI
TRANSPORTOWE

JERZY SŁOWIŃSKI
Rzepin Pierwszy 25, 27-225 Pawłów 

 510 245 080

tel. 41 272-17-15
zapraszamy

od 8 do 17
w soboty od 8 do 15

Sklep „ART – DOM”
Janina Majewska

 Pawłów 44A

MAŁA GASTRONOMIA "DOMINO"
Rzepin Kolonia 82C (przy drodze Bodzentyn - Starachowice)

Oferujemy:
• dania gorące 

hot dog, frytki, hamburger, golonka, zapiekanka
• napoje
• piwo kuflowe
• lody włoskie

CZYNNE CODZIENNIE OD 14:00 DO 21:30

SMACZNIE
 SZYBKO
  TANIO

REKLAMA 201508-002

REKLAMA 201508-020

AUTOPROMOCJA

REKLAMA 201508-069 REKLAMA 201508-037

REKLAMA 201508-033

REKLAMA  201508-075

REKLAMA 201507-008 REKLAMA 201508-055

REKLAMA 201508-049

MASZ FIRMĘ DZIAŁAJĄCĄ NA TERENIE GMINY PAWŁÓW?

ZAREKLAMUJ SIĘ! TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE!
RABATY DO 25% DLA NOWYCH KLIENTÓW!

ZADZWOŃ! TEL. 505 678 692 · NAPISZ! biuro@itstar.pl
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Historia powstania Kabaretu „Prosto z  mostu” 
wiąże się z  działalnością Ludowego Domu Kultu-
ry w  Radkowicach pod kierownictwem Pani doc. 
Wandy Pomianowskiej. Tam właśnie powołano 
„chłopski” czy „ludowy” kabaret, który w  zabawny 
sposób pokazywał ówczesne bolączki wsi posługując 
się ludowym dowcipem i gwarą. Aktorami byli miej-
scowi, dorośli ludzie. Teksty do kabaretu pisali wtedy 
Pani Wanda Pomianowska i Pan Bogusław Sitek. 
Po utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w siedzi-
bie gminy w  Pawłowie, działalność kabaretu nieco 
osłabła, ale po kilku latach została wznowiona przez 
ówczesną dyrektor GOK – Panią Teresę Sobczak. 
Reżyserię przedstawień kabaretowych przejęła Pani 
Bożena Sławek, a teksty pisała Pani Alicja Imio-
łek. Zachowano nazwę i charakter zespołu. 

Do największych sukcesów Kabaretu z okresu 
lat 1996-2008 należy zaliczyć I  miejsce w  Prze-
glądzie Kabaretów w  Radomiu oraz rewelacyjne 
przyjęcie Kabaretu na „Jarmarku u  Starzecha” 
w Starachowicach, w którym Kabaret czynnie bie-
rze udział po dziś dzień. Niezapomniane kreacje 
postaci kabaretowych tworzyli wtedy Jarosław 
Zapała, jako Sołtys Walny, Magdalena Mikos, 
jako Zielarka Pelasia i inni: Monika Bonia, Iza-
bela Sławek, Izabela Lefek, Małgorzata 
Orczyk, Barbara Samiec, Joanna Pocheć, 
Damian Zieliński. 

Poczynając od 2008 roku Kabaret „Prosto 
z  mostu” tworzy zwartą grupę młodzieżową  
i  rozpoczyna regularne spotkania. Efektem tego 
jest minimum dwie premiery w  roku. Wiosną  

(w maju) są to skecze na tematy aktualne: wybory, 
emigracja, życie wsi, edukacja itp. natomiast od 
października członkowie Kabaretu przygotowują 
widowiska kolędnicze – oczywiście na wesoło! 
Premiera „kolędnicza” przypada na grudzień każ-
dego roku.

Kolejny etap rozkwitu popularności Kaba-
retu to rok 2012. Kabaret gościł na konferencji  
pt. „Działania samorządowe PROW 2007-2013 – 
efekty wdrażania i  dobre praktyki w  wojewódz-
twie świętokrzyskim” na którą został zaproszony 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
z  Łagowa. Scenką „Cierpienia młodego bene-
ficjenta”, która w  idealny sposób odpowiadała 
tematyce konferencji, Kabaret zyskał status grupy 
rozpoznawanej w skali województwa. Nie czekając 
długo, bo już rok później, również z pomocą SRWŚ 
z Łagowa, Kabaret wziął udział w Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce”, któ-
rego dyrektorem jest Piotr Pręgowski, znany 
jako Pietrek z  serialu “Ranczo”. Pawłowski Kaba-
ret nie dość, że zaprezentował się na ogólnopol-
skiej scenie, zaimponował serialowym aktorom 
to z największym wyróżnieniem, zdobył I miejsce 
Festiwalu. To jedno z  największych osiągnięć 
Kabaretu. Finał, który odbył się w  Kikole w  wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim transmitowała 
Telewizja Polska w programie 1. Kabaret był jedną 
z dwóch grup, która na Festiwalu reprezentowała 
powiat starachowicki. Ów czas to wspaniała gra 
aktorska: Bartosza Miśkiewicza, Martyny 
Mularczyk, Rafała Mularczyka, Izabeli 
Kisiel, Macieja Zawłockiego, Bartosza Zie-
lińskiego, Aleksandry Miśkiewicz, Joanny 
Latały oraz Patryka Grunta. 

Od tego czasu Kabaret ma pełna ręce roboty, 
liczne próby, występy i sukcesy, sprawiają że mło-
dzież odkrywa swoje pasje, a możliwość zaprezen-
towania się na rożnych scenach daje im prawdzi-
wą satysfakcję.

Ostatnie 2 lata działalności Kabaretu to przede 
wszystkim, udział w  imprezach, piknikach, festy-
nach gminnych, przeglądach artystycznych i wielu 
innych wydarzeniach. Co roku, na święta, Kabaret 

Pawłowski Kabaret „Prosto z mostu”

Kabaret „Prosto z mostu”, działający od ładnych kilkunastu lat 
przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie 
potrafi rozbawić do łez i ubarwia wiele wydarzeń organizowanych 
w gminie, a także po za nią.
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organizuje „Wieczór z  Kolędą”, gdzie kolędnicy 
prezentują dawne świąteczne zwyczaje, szczegól-
nie znane jest widowisko „Herody”, w  którym 
wykorzystywane są oryginalne teksty, odtworzone 
i zachowane  w gminie Pawłów. 

Grupa kabaretowa przedstawieniem „Herody” 
zdobyła II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie 
Zespołów Kolędniczych w Kielcach. Odwiedziła 
Szkołę w Michałowie, gdzie wyrazy podziwu złożył 
młodzieży Prezydent Starachowic Pan Marek Ma-
terek. Sam Marszałek Województwa Pan Adam 
Jarubas, uczestniczył w widowisku „Herody”, kiedy  
w grudniu 2014 gościł w Pawłowie.

Najświeższe skecze Kabaretu „Prosto z Mostu” 
to: „Obórki” oraz „Żona dla samotnika”. W dniu 26 
czerwca 2015 r. Kabaret właśnie z  tymi skeczami 
wziął udział w  IX Ogólnopolskim Turnieju Kabare-
tów „O koło Sołtysa” w Wąchocku. Kabaret zdobył 
wyróżnienie. Był to debiut w tym przeglądzie. Mło-
dzi wykonawcy z Pawłowa mieli możliwość zapoznać 
się z twórczością kabaretów studenckich z Gdańska, 
Lublina, Krakowa czy Białegostoku.

Repertuar skeczów kabaretowych, wciąż się zmie-
nia, zmieniają się także aktorzy, obecnie w Kabarecie 
działają: Rafał Mularczyk (wspiera zespół muzycz-
no-technicznie), Maciej Hamera, Przemysław 
Hamera, Sandra Pocheć, Dominika Lipa, 
Piotr Dudek, Jakub Lipa, Aleksandra Lefek, 
Kamil Kwiecień, Karol Kwietniewski, Ja-
kub Wrona, Kamil Zieliński, Jakub Sikora, 
Wojtek Mazurek, Damian Janikowski, Julia 
Kusiak. Kabaret posiada także, własny chór, gdzie 
słowicze głosy prezentują: Patrycja Przygoda, 
Angelika Pocheć, Klaudia Nowak, Martyna 
Bidzińska, Kasia Bogucka, Patrycja Lipa, Wi-
koria Jeziorna oraz Paulina Bogucka.

„Praca w  kabarecie uczy wielu praktycznych rze-
czy, które kiedyś wykorzysta młody człowiek, nawet nie 
myśląc, że właśnie ma te umiejętności stąd: opanowa-
nie stresu, autoprezentacja, dobra dykcja, postawa, 
a także odpowiedzialność, praca w zespole, kreatyw-
ność i umiejętność przewodzenia innym” - mówi Pani 
Alicja Imiołek, Dyrektor GOKSiR w  Pawłowie, 
inicjatorka gminnych wydarzeń kulturalnych. 

Pracując z młodzieżą, instruktorzy i pracowni-
cy GOKSiR, starają się nie tylko uczyć ról, ale rów-
nież kształtować w/w  cechy u  członków zespołu. 
Od początku Kabaret ”Prosto z  mostu” prowadzi 
Pani Bożena Sławek - nauczyciel muzyki i jęz. an-
gielskiego, która jest instruktorem GOKSiR i „du-
chem wiodącym” Kabaretu. Teksty dla Kabaretu 
pisze i  pomaga w  reżyserce Pani Alicja Imiołek, 
a ostatnio dołączył Pan Aleksy Hamera. Charak-
teryzacją sceniczną i rekwizytami zajmuje się Pani 
Nina Kusiak. Cieszy to, że młodzież ma również 
własne twórcze pomysły, które wspólnie realizuje.
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W ostatnim czasie notowaliśmy okresowe problemy z ciśnieniem wody w gminnych wodociągach. 
Urząd Gminy w Pawłowie w przeciągu ostatnich miesięcy podjął istotne działania mające na celu poprawę zaistniałej sytuacji.  
O zmianach rozmawiamy z Markiem Wojtasem, Wójtem Gminy Pawłów.

Problemy z wodą rozwiązane
– Czego dotyczył problem?
– Od dłuższego czasu borykaliśmy się problemem niskiego ciśnienia 

w sieci wodociągowej gminy Pawłów. Szczególnie duże problemy napotykali 
mieszkańcy korzystający z  wodociągów znajdujących się na obrzeżach sieci 
w okresach zwiększonego zapotrzebowania (tj. weekendy, dni świąteczne).

– Jakie działania zostały podjęte?
– W porozumieniu z Gminnym Zakładem Usługowo – Inwestycyj-

nym w  Brzeziu podjęliśmy szereg działań mających na celu zniwelo-
wanie niedoborów wody. Zmieniliśmy podział dostarczania wody do 
gminnych miejscowości. W tej chwili większa część gminy zasilana jest 
z  Bronkowic, mniejsza z  ujęcia w  Szerzawach. Zmodernizowaliśmy 
pompę znajdującą się hydroforni w  Szerzawach dzięki czemu udało 
się uzyskać wydajność na poziomie 60m3/godzinę. Dodatkowo w Sze-
rzawach zainstalowano wysokiej klasy monitoring dzięki czemu mamy 
możliwość szybszej reakcji na występujące problemy.

– Czy przyniosły one skutek?
– Od dwóch miesięcy, poza awariami których nie da się uniknąć, nie no-

tujemy w Urzędzie Gminy w Pawłowie uwag co do jakości ciśnienia wody, 
więc sytuacja poprawiła się. Mamy jednak świadomość, że dalsze inwestycje 
w tym obszarze są zasadne.

– Jakie są plany na przyszłość?
– Zapotrzebowanie na wodę ciągle rośnie dlatego w najbliższym czasie 

planujemy uzbroić odwiert w Warszówku. Zakładamy, iż w tej lokalizacji uda 
nam się uzyskać wydajność na poziomie 20m3/godzinę. Myśląc długofalowo 
rozważamy wykonanie również odwiertu w miejscowości Tarczek o wydajno-
ści ok. 50m3/godzinę.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję, a mieszkańców proszę o zgłaszanie wszelkich problemów związanych 

z jakością dostarczanej wody bezpośrednio do mnie bądź do administratora gminnej 
sieci wodociągowej – Gminnego Zakładu Usługowo – Inwestycyjnego w Brzeziu.

Kredyt Zer0 %
oprocentowanie kredytu 0 %

okres kredytowania do 18 miesięcy
prowizja od 6,5 %

RRSO przykładu reprezentatywnego wynosi 15,06 %, dla kredytu w kwocie 5 000,00 zł, z okresem spłaty  
12 miesięcy, spłacanego w ratach równych,  oprocentowanie 0 %, prowizja 325,00 zł, opłata przygotowawcza 0 zł, 
ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy za cały okres kredytowania 25,00 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 350,00 zł.

Atrakcyjne oprocentowanie kredytów  
dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców i rolników.
Szybka decyzja kredytowa, minimum formalności.

Oferta rachunków dopasowana dla każdego:
rachunki osobiste i dla osób prowadzących działalność gospodarczą pakiety już od 0 zł.

Pełny zakres ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

Przekazy pieniężne

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, tel. 41 274 64 77, Oddział w Pawłowie tel. 41 272 16 15, Oddział w Brodach tel. 507 106 251
e-mail: bank@bsstarachowice.pl, www.bsstarachowice.pl

Przyszkolne place zabaw otwarte w wakacje
Wójt gminy Pawłów – Marek Wojtas, zaprasza najmłod-

szych mieszkańców gminy do korzystania z placów zabaw. 
Miejsca te, mimo faktu, że trwają wakacje są nieprzerwanie 
otwarte, śmiało można z nich korzystać.

Place zabaw zlokalizowane są przy wszystkich szkołach na terenie gminy 
Pawłów w: Radkowicach, Jadownikach, Dąbrowie, Łomnie, Godowie, Chybi-
cach, Rzepinie i Pawłowie.

Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami do korzystania z placów zabaw i ży-
czymy bezpiecznego korzystania z urządzeń rekreacyjnych.


