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N

a podstawie § 10 pkt 1.2.3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej
nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz. 2432) informuje się właścicieli o obowiązku
oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym w miejscu widocznym na
budynkach położonych na nieruchomości lub na ogrodzeniach tabliczką z
wyraźnymi
numerami
porządkowymi
nieruchomości
(budynku).
W
miejscowościach posiadających ulice lub place z nazwami - na tabliczce z
numerem porządkowym nieruchomości powinna być podana również nazwa ulicy
lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub
place bez nazw - nazwa miejscowości. Jeżeli budynek jest położony w głębi
nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy (drogi), wówczas niezależnie od
tabliczki umieszczonej na budynku należy umieścić również tabliczkę na
ogrodzeniu. Tabliczki z numerami porządkowymi powinny być utrzymywane stale
w należytym stanie.
Informacja dla Mieszkańców terenu Gminy Orchowo dotycząca
utrzymania zjazdów do nieruchomości
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późń. zm.) informuje, że utrzymanie zjazdów,
łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub
użytkowników
gruntów
przyległych
do
drogi.

– dofinansowanie do kosztów nauki
-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie informuje, iż można odbierać
wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego
z programu „UCZEŃ NA WSI”
Wnioski wydawane są w pokoju nr 11- kierownik GOPS od poniedziałku do piątku.
Telef. 063-2684090 wew. 28
Przyjmowanie wniosków w terminie do 30 września 2009 r.

U

rząd Gminy w Orchowie Organizuje wyjazd na AGRO SHOW 2009 impreza
odbędzie się na terenie lotniska w Bednarach. Wyjazd 27 września 2009r. o

godzinie 8:00 z rynku w Orchowie, planowany powrót o godzinie 15:00. Koszt
wyjazdu 10 zł, zapisy w Urzędzie Gminy u Pana Piotra Wędzikowskiego w

związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia części umów
dzierżawy gruntów gminnych Wójt Gminy Orchowo prosi osoby
zainteresowane dalszą dzierżawą o przybycie do miejscowego
Urzędu Gminy, pok. nr 16. Szczegółowych informacji udziela
pani Monika Burzyńska, nr te. 063 26 84 090 wew. 23.
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pokoju nr 6, tel 632684090 wew. 29 lub u Pana Ryszarda Świtka tel. 0632684056.
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ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2009/2010
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie uprzejmie informuje, że wnioski w
sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający
się od 1 listopada 2009 roku trwający do 31 października 2010 roku będą przyjmowane
od dnia 1 WRZEŚNIA 2009 roku.
Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Orchowie pok. Nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00
Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę ustalenia uprawnień do świadczeń
rodzinnych jest:
Ø kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny
Ø zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez
członków rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy tj. za 2008r. (dotyczy
małżonków, rodziców dzieci oraz pozostaj ących na utrzymaniu dzieci w wieku do
ukończenia 25 roku życia)
Ø w przypadku osób bezrobotnych – aktualna historia bezrobotnego
Ø w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – nakaz płatniczy
potwierdzający ilość posiadanych hektarów przeliczeniowych na 2008 rok lub
zaświadczenie urzędu gminy.
Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. 063-26-84-010 lub 063-26-84-090 wew.
31 oraz w pok. Nr 7 u pracowników ds. świadczeń rodzinnych.
Ø W przypadku gdy osoba ubiegaj ąca się o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września , świadczenia
rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada
2009r.
Ø W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada,
świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad i grudzień wypłaca się do
dnia 31 grudnia 2009r.

Informujemy także, że w terminie od 1 do 10 września 2009 roku należy przedłożyć w
tutejszym Ośrodku aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
PONADGIMNAZJALNEJ w celu uzyskania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego oraz dodatku z tytułu dojazdu do szkoły lub pobytu w internacie
Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niewypłacenie świadczeń.

ramach programu PPWOW w roku 2009 r. Gmina Orchowo
podpisała umowy i porozumienia na realizację usług na rzecz
społeczności lokalnej na kwotę 101.058,95 zł.
usługi realizowane są przez :

Towarzystwo Przyjaciół Gminy Orchowo
1- „Rozwój specjalistycznego poradnictwa rodzinnego” umowa na kwotę 8.700,00zł.
2-„Rozwój warsztatów muzycznych i utworzenie Międzypokoleniowej Orkiestry Dętej”
Realizacja usługi od kwietnia do grudnia 2009 r., umowa na kwotę 22.800 zł
3-Usługi służące zagospodarowaniu czasu wolnego i rozwoju zainteresowań, kultywowanie
tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego, umowa na kwotę 7.320 zł
Usługa realizowana w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Myślątkowie od marca
do grudnia 2009r

Kółko Rolnicze w Orchowie
- rozwój usług kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych umowa na kwotę 6.930 zł
W ramach realizowanej usługi odbył się również turniej dla rodzin o Puchar Sołtysa
Orchowa.

Parafia Kościoła Rzymsko –Katolickiego pw. Chrystusa Dobrego
Pasterza w Orchowie Górnym
-„ zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, promocja zdrowego trybu
życia umowa na kwotę 10.000 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo
„Warsztaty plastyczne „—dla dzieci uzdolnionych plastycznie z terenu naszej gminy ,
porozumienie na kwotę 4.700 zł

Szkoła Podstawowa w Orchowie w partnerstwie z Gimnazjum i Radą
Rodziców przy SP w Orchowie
– wyjazdy na basen w Mogilnie od września do grudnia 2009, porozumienie na kwotę
13.508,95 zł

3. Szkoła Podstawowa w Słowikowie w partnerstwie z SP w Bielsku, SP
w Różanie i Radą Rodziców przy SP w Słowikowie
– zajęcia pozalekcyjne : muzyczne, plastyczne, informatyczne, sportowe, ekologiczne i
język angielski od września do grudnia 2009, porozumienie na kwotę 11.760 zł

Gimnazjum w Orchowie w partnerstwie z Towarzystwem Orchowskim
„Klucz” i Radą Sołecką w Szydłowcu, Wartość usługi 6.150 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Orchowie - usługa pod nazwą „ Festyn –
sportowo rekreacyjny” wartość zrealizowanej usługi 4.500 zł .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie prosi również osoby pobierające
świadczenia rodzinne o osobisty odbiór decyzji przedłużających prawo do zasiłku
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na aktualny okres zasiłkowy 2008/2009.

Zostało również przeprowadzone szkolenie w dniach 08.06.-09.06.2009 dla
mieszkańców naszej gminy , którego tematem była „Praca metodą projektu”
uczestniczyło w nim 20 osób . Koszt szkolenia 3.000 zł
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z procedurą pisania projektu i jego
realizacją.

Informacja ta dotyczy tylko tych osób, które jeszcze nie odebra ły w/w decyzji.

OŚRODEK NIE ŚWIADCZY USŁUG KSERO
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