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Zgłoś się po odbiór worków
na śmieci

Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, informuje mieszkańców, którzy nie 
pobrali worków na śmieci oraz kodów na 2015/2016r., że mogą je odebrać
w  następujących  miejscach:

● mieszkańcy wsi Wielopole Skrzyńskie -w sklepie elektrycznym GS (obok UG)
● mieszkańcy wsi Nawsie - w sklepie GS (Nawsie dół u Pani Komorowskiej)
● mieszkańcy wsi Brzeziny - w sklepie GS ( Brzeziny Rynek u Pani Korzeń)
● mieszkańcy wsi Broniszów - w sklepie  GS  (Broniszów)
● mieszkańcy wsi Glinik - w sklepie prywatnym (u Pani Bieszczad).

Konkurs wieńca dożynkowego 
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz 

Sołtys wsi Wielopole Skrzyńskie serdecznie 
zapraszają wszystkich mieszkańców sołectwa 
Wielopole Skrzyńskie do wzięcia udziału
w konkursie tradycyjnego wieńca 
dożynkowego. Rozstrzygnięcie konkursu
i wręczenie nagród nastąpi 15 sierpnia na 
rynku bezpośrednio po zakończeniu  uroczystej 
mszy odpustowej o godzinie 11:00 w kościele 
parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim. 

Zapraszamy wszystkich „odpustników” 
na degustację tradycyjnych kiszonych ogórków.



WIELOPOLANDIA 2015
W niedzielę 19 lipca odbyła się XVI edycja festynu integracyjnego 

osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi WIELOPOLANDIA. 

Imprezę uświetniła obecność kilku znamienitych gości. W imieniu 
Marszałka Sejmu Pani Małgorzaty Kidawy – Błońskiej, która z racji swoich 
obowiązków w tym dniu nie mogła uczestniczyć w festynie, jej asystentka 
Pani Joanna Gajda odczytała list intencyjny, złożyła gratulacje oraz wręczyła 
tablet z przeznaczeniem na loterię. Nagrodę wylosowała osoba 
niepełnosprawna, uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu 
Skrzyńskim. Nadmieniamy, że Pani Marszałek obiecała osobiście odwiedzić 
Wielopole Skrzyńskie - Miasto Urodzin Tadeusza Kantora jeszcze w sierpniu 
tego roku.

Od lewej: Pani Renata Butryn Poseł na Sejm  RP, 
Pani Bożena uczestniczka WTZ, 
Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
Pani Joanna Gajda asystentka Marszałka Sejmu

Gościem festynu i fundatorem nagrody w nieodpłatnej loterii był Poseł 
na Sejm RP Pan Jan Bury, który nieprzerwanie od 16 lat uczestniczy
w „Wielopolandii”, wspierając tym samym uczestników i organizatorów 
imprezy. Ponadto obecna była także Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP, 
która także podarowała rower na wspomnianą loterię.
W imieniu Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Pana Witolda 
Darłaka nagrodę na loterię przekazała Wicestarosta Pani Bernadeta 
Frysztak. Pan Wiesław Lada Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
także ufundował nagrody rzeczowe, które wręczył osobiście wszystkim 
szczęśliwcom.

Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz radni
z Wielopola Skrzyńskiego Pani Renata Góra, Pan Tadeusz Kopala
i Pan Tadeusz Opoń także ufundowali na rzecz loterii fantowej dwa rowery.



Wszyscy wymienieni goście gratulowali organizatorom imprezy idei,
w jaki sposób można integrować osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi
i życzyli niesłabnącego zapału w organizowaniu festynu w następnych latach.

Festyn, jak co roku, poprowadzili Bracia Mniejsi z zakonu
z Sędziszowa Małopolskiego wraz z Siostrami Michalitkami z Miejsca 
Piastowego, którzy zachęcali do zabawy wszystkich uczestników festynu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za stworzenie przyjaznej 
atmosfery i dobrą zabawę.  

Pan Jan Bury Poseł na Sejm RP wraz z Panem Markiem 
Tęczarem Wójtem Gminy Wielopole Skrzyńskie wręcza 
nagrodę chłopcu, który został wylosowany podczas loterii 

Widok z lotu ptaka na stadion, gdzie odbywała się 
Wielopolandia

Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie wręcza chłopcu rower 

Pani Bernadeta Frysztak Wicestarosta Powiatu 
Ropczycko - Sędziszowskiego wręcza ufundowany 
przez Starostę Pana Witolda Darłaka rower



Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim serdecznie zapraszają wszystkich 
mieszkańców gminy, a także gości na XVI Dni Wielopola Skrzyńskiego, które 
połączone będą z uroczystością 20 lecia Firmy DREWSPAN z Wielopola 
Skrzyńskiego.  W ramach imprezy przewidziano wiele atrakcji.  Gościem 
specjalnym będzie Marcin Daniec - nasz rodak. 
Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan imprezy. 



Informacje Wójta Gminy dotyczące 
zamówień publicznych

Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie informuje, że dokonano 
modernizacji trzech placów zabaw 
zlokalizowanych przy Punktach 
Przedszkolnych w Brzezinach, Gliniku
i Nawsiu oraz budowy dwóch placów 
zabaw w Brzezinach – Berdechowie
i Broniszowie. Z placów zabaw można 
korzystać we wszystkie dni tygodnia
w następujących godzinach: 
- kwiecień, maj od godz. 12:00 do 18:00 
- czerwiec, lipiec, sierpień od godz. 
12:00 do 20:00 
- wrzesień, październik od godz. 12:00 
do godz. 18:00
     Zachęcamy do obejrzenia 
prezentacji multimedialnej 
zamieszczonej na stronie internetowej 
www.wielopole.eu, która zawiera zdjęcia 
przedstawiające szereg prac 
wykonanych podczas remontu
i zakończenie budowy placów zabaw.

W dniu 8 lipca został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. 
„Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku”. Przewiduje 
się, że zamówienie zostanie dofinansowane z programu Rozwoju Regionalnej 
Infrastruktury Sportowej. Termin składania ofert: 24 lipca br., termin realizacji 
zadania: czerwiec 2017r. Po otwarciu ofert zostanie wyłoniony wykonawca.

Planowane jest wykonanie kolejnego odwiertu w poszukiwaniu wody pitnej
w miejscowości Glinik Łysa Góra. Obecnie w ramach zapytania ofertowego został 
wybrany wykonawca robót firma HYDROEL Zakład Wiertniczo – Geologiczny
z Zagórzan. Koszt  inwestycji to około 33 tys. zł przy odwiercie na 80 metrów. 
Termin realizacji zadania: lipiec-sierpień 2015 roku.
     

Plac zabaw w Brzezinach podczas modernizacji

Plac zabaw w Brzezinach po  modernizacji

http://www.wielopole.eu/


Budynek w trakcie rozbiórki               Plac po rozbiórce i uporządkowaniu terenu

Przepust Dzilik podczas remontu Odnowiony przepust Dzilik

Obcinanie konarów
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zwraca się z prośbą do wszystkich 

mieszkańców gminy o obcinanie konarów nad drogami gminnymi, które 
stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dodatkowo 
ponawia apel o przeprowadzenie wycinki zakrzaczeń w obrębie pasów 
drogowych. Pozyskane drewno można zagospodarować we własnym 
zakresie.

Została zakończona inwestycja polegająca na przebudowie przepustu 
na rzece Iwerna w przysiółku Dzilik. Jest to przepust znajdujący się na 
pograniczu Brzezin i Jaszczurowej. Przepust ma szerokość przejazdową 
5,30 m. Koszt inwestycji to 51 tys. zł. Kwotę na ten cel przeznaczono ze 
środków budżetu gminy.

W dniu 16 lipca zakończono prace rozbiórkowe budynku zaplecza na 
stadionie w Wielopolu Skrzyńskim. Wykonawcą tego zadania była firma Pani 
Grażyny Madeja z Małej. Koszt rozbiórki wraz z transportem gruzu to 18 tyś. 
zł. Gruz został wywieziony na drogi gminne, parkingi oraz zabezpieczenie 
skarp i osuwisk.



W związku z koniecznością aktualizacji danych na naszej stronie 
internetowej oraz w gminnym rejestrze podmiotów prosimy właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych, pokoi gościnnych i innych dotychczas 
prowadzonych placówek o ich aktualizację. 

Właścicieli nowych gospodarstw prosimy o zgłoszenie swoich 
placówek, co umożliwi ich promocję na stronie Gminy Wielopole Skrzyńskie. 
Zachęcamy do zrobienia fotografii i przesłania na adres 
promocjawielopole@o2.pl lub dostarczenia do UG na nośniku 
elektronicznym. 
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. nr 4 lub pod nr 
tel. 17 22 14 463.

Aktualizacja danych gospodarstw 
agroturystycznych

Zakończenie projektu 
„Kreatywne przedszkola – szansa na dobry start”

W ramach projektu utworzono trzy punkty przedszkolne przy szkołach 
podstawowych w miejscowościach Glinik, Nawsie i Brzeziny.
W każdej szkole dokonano adaptacji sal przedszkolnych poprzez wykonanie 
remontu, zakup mebli dla dzieci oraz nauczycieli. Adaptowano także łazienki dla 
potrzeb dzieci. Każdy punkt przedszkolny otrzymał kompletne wyposażenie do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych m.in. tablicę interaktywną z projektorem, 
laptopem i oprogramowaniem, zestawy dydaktyczne, zabawki edukacyjne, 
przyrządy do ćwiczeń, pomoce dydaktyczne na zajęcia
z logopedą. W ramach zajęć organizowane były imprezy okolicznościowe takie 
jak Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz wyjazdy 
edukacyjne. Oferta edukacyjna wzbogacona została cyklem zajęć dodatkowych tj. 
zajęciami z logopedą, język angielski, rytmikę i muzykę oraz gimnastykę 
korekcyjną.

W okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku edukacją 
przedszkolną objęto 132 dzieci w wieku 3-5 lat z terenów wiejskich z rodzin
o niskich dochodach. 

Całkowity koszt projektu to 1 499 970 zł, w tym 1 274 975 zł z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i 224 995 zł z budżetu gminy. 

W dniu 30 czerwca odbyło się 
uroczyste zakończenie projektu „Kreatywne 
przedszkola – szansa na dobry start”. 
Wszystkie dzieci z punktów przedszkolnych
w Gliniku, Nawsiu i Brzezinach wraz
z rodzicami i nauczycielami spotkały się
o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej
w Brzezinach.

mailto:promocjawielopole@o2.pl


Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że od 1 sierpnia do 31 
sierpnia 2015 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego. Obowiązujący wzór można pobrać
w Urzędzie Gminy pokój nr 1 i 4 lub na stronie internetowej www.wielopole.eu
w zakładce Druki do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2015 roku. Wnioski
o zwrot podatku akcyzowego mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków 
rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku gdy grunty gospodarstwa 
rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu 
współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku 
pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
 

Wnioski należy  składać w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
w pokoju nr 1 i 4 w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod nr tel. 17 22 14 450.

Zwrot podatku akcyzowego

 OGŁOSZENIE
Ankieta dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie,

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem aktualizacji Strategii 
Rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz tworzeniem i aktualizacją 
dokumentów planistycznych przyczyniających się do jej realizacji, zwracamy się 
do państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie 
www.wielopole.eu w zakładce Konsultacje społeczne oraz u sołtysów 
poszczególnych wsi, a także w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

Ankieta ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat 
aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej, mocnych i słabych stron gminy, 
szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem.
 

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności
i skuteczności przyjętych w niej celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ 
na jakość opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest 
anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. 

Ankietę prosimy składać do dnia 15 września 2015 roku wrzucając do 
urny w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim (I piętro) lub poprzez sołtysów 
poszczególnych wsi.

http://www.wielopole.eu/
http://www.wielopole.eu/


Barszcz Sosnowskiego
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie apeluje do 

wszystkich mieszkańców gminy o zachowanie 
szczególnej ostrożności w przypadku kontaktu
z rośliną o nazwie Barszcz Sosnowskiego.

Barszcz Sosnowskiego ma silne działanie 
toksyczne i alergizujące. Zawarte w soku rośliny 
związki chemiczne, obecne w całej roślinie - również 
we włoskach pokrywających łodygi i liście, przy silnym 
nasłonecznieniu pod wpływem ultrafioletu ulegają 
przemianom i powstaje silnie parząca substancja. 

Uwaga! Poparzenia powoduje zarówno kontakt z rośliną (parzą jej 
wszystkie części) jak i z jej sokiem!

W miejscach poparzonych, pod wpływem promieniowania 
słonecznego, pojawiają się pęcherze, przechodzące z czasem we 
wrzodziejące, bolesne trudno gojące się rany, a w najgorszych wypadkach 
prowadzące nawet do martwicy skóry lub do tzw. bielactwa skóry. Należy 
także pamiętać o tym, że w upalne dni Barszcz Sosnowskiego wydziela lotne 
olejki eteryczne, które wdychane w większym stężeniu mogą wywołać 
zawroty głowy, wymioty, zapalenie spojówek, a nawet zaburzenie 
świadomości. Działanie to jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci
i alergików. U zwierząt powoduje podrażnienie błon śluzowych, przewodu 
pokarmowego, biegunki, nudności i krwotoki wewnętrzne. Dlatego też 
barszcz należy traktować z dużą ostrożnością, unikając, w miarę możliwości, 
wszelkiego kontaktu z nim.

Aby skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się inwazyjnego 
gatunku należy podjąć z nim bezwzględną walkę. Barszcz Sosnowskiego 
można niszczyć ręcznie lub mechanicznie (poprzez wykopywanie roślin, 
podcinanie jej korzeni lub ścinanie kwitnących pędów) oraz chemicznie. 
Najbardziej powszechną metodą jest jego wykaszanie. Częste koszenie 
osłabia roślinę, lecz jej nie likwiduje. Całkowite wyeliminowanie roślin polega 
na ich „zmęczeniu” czyli bardzo częstym koszeniu przez kilka sezonów 
wegetacyjnych. Najlepsze efekty daje stosowanie zabiegów mechanicznych 
w połączeniu ze środkami chemicznymi. Wykonując wszelkie zabiegi 
związane ze zwalczaniem Barszczu Sosnowskiego, bez względu na 
stosowaną metodę, wymagane są szczególne środki ostrożności 
spowodowane właściwościami parzącymi rośliny.  

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania gruntów
w dobrej kulturze rolnej i czystości na swojej posesji, a ponadto ponosi 
odpowiedzialność za ewentualne zagrożenie zdrowia ludzi i zwierząt 
wynikające z toksyczności Barszczu Sosnowskiego. 



Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola informuje, że do
10 sierpnia 2015 roku można składać wnioski o pomoc w formie 
dofinansowania zakupu wyprawki szkolnej. Pomoc skierowana jest do 
uczniów:
- klas III szkół podstawowych
- niepełnosprawnych (klasa III, V, VI szkół podstawowych oraz II i III 
gimnazjum).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu 
materiałów edukacyjnych przysługuje:
- uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 574 zł netto;
- uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego 
na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki 
ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, 
alkoholizm, narkomania w rodzinie);
- uczniom niepełnosprawnym, bez względu na dochód, po okazaniu 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora szkoły. 
Zwrot pieniędzy nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) 
lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

Informacje Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola

Stypendia szkolne

Wyprawka szkolna

Pomoc materialna o charakterze socjalnym, w formie stypendium 
szkolnego, przysługuje mieszkańcom Gminy Wielopole Skrzyńskie, których 
miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania 
się o stypendium szkolne nie przekracza 456 zł netto. W szczególności gdy 
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy 
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie szkół publicznych
i niepublicznych.

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy oraz zaświadczenia albo oświadczenia
o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 
należy składać od 1 sierpnia do 15 września 2015 roku w Zespole Obsługi 
Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim. 



Informacja 
Urzędu Skarbowego w Ropczycach

Urząd Skarbowy w Ropczycach informuje, że w ramach prowadzonej 
przez Ministerstwo Finansów od 2002 roku akcji „Weź paragon”, której celem 
jest uświadomienie konsumentom znaczenia paragonu, w bieżącym roku 
szczególny nacisk został położony na zachęcanie kupujących nie tylko do 
brania, ale także sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych – 
pod hasłem „Nie daj się oszukać - sprawdź paragon”.

Ministerstwo Finansów na podstawie analizy dotychczasowych 
działań, zwraca uwagę, że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy 
wystawiają też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją 
kasy i nie powinny być przekazywane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli 
sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach 
rejestrujących. Zjawisko paragonów niefiskalnych występuje najczęściej
w gastronomii. Jako paragon funkcjonuje tu często tzw. rachunek lub 
paragon kelnerski. Należy także zwracać uwagę na wydruk z karty, 
stanowiący dowód zapłaty kartą płatniczą lub kredytową, która nie zastępuje 
paragonu fiskalnego.

Chcemy zwrócić uwagę, że zarówno w przypadku niewydania 
paragonu, jak również wydania paragonu niefiskalnego, wartość podatku jest 
pobierana od konsumenta. To konsument płaci podatek w cenie towaru lub 
usługi – podatek który nie zawsze trafia do budżetu, czasem trafia do 
„kieszeni” nieuczciwego sprzedawcy.

 Poprzez włączenie się do kampanii, wspieramy samych siebie – 
walczymy z oszustami i wspieramy rozwój naszego państwa.

   p.o. Naczelnika 
  Urzędu Skarbowego w Ropczycach

        Beata Prus

Atestacje opryskiwaczy 
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 

organizuje atestację opryskiwaczy. Zapisy u doradcy rolnego w Domu Kultury 
w Wielopolu Skrzyńskim (wejście od strony parkingu) lub pod numerem 
telefonu 690 489 817.

Przypominamy, że sprawny technicznie opryskiwacz to połowa 
sukcesu w ochronie roślin. Badanie techniczne opryskiwacza jest 
obowiązkiem ustawowym, które należy przeprowadzać w nieprzekraczalnych 
terminach, co trzy lata. Jest elementem wymogów wzajemnej zgodności 
(cross-compilance), od których uzależnia się uzyskanie płatności 
bezpośrednich.
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 Fundusz alimentacyjny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie 

prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 
2015/2016  będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2015 roku. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa 
do świadczeń oraz ich wypłata  przysługujących za miesiąc październik następuje do 
dnia 31 października.
W przypadku złożenia wniosku kompletnego w okresie od dnia 1 września do dnia 31 
października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy 
okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z  kompletem dokumentów do dnia 30 września, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 
dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
W okresie zasiłkowym 2015/2016 należy wykazać dochody za rok 2014, 
uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.  
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami od miesiąca września 2015 roku wypłacany będzie 
po przedłożeniu do 7 września 2015 roku zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego 
kontynuację nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

Zmiana adresu Koła Łowieckiego
Informujemy, że w związku ze zmianą adresu Koła Łowieckiego „Ziemia 

Ropczycka” w Ropczycach zmianie uległ również adres, pod który należy zgłaszać 
szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez jelenie, sarny, daniele i dziki 
oraz wyrządzone w ramach wykonywania polowania. 

Szkody łowieckie należy więc zgłaszać na piśmie pod adres:
Koło Łowieckie „Ziemia Ropczycka” 
ul. Witosa 16 A
39-100 Ropczyce
Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń jest Pan Marcin Hendzel.
Formularz oraz skrócone informacje na temat odszkodowań łowieckich można 
znaleźć również na stronie internetowej www. ziemiaropczycka.com
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