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XX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY  -  28  czerwca 2021 r. 
 

28 czerwca 2021 roku odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. W porządku 
obrad przewidziano poszczególne etapy związane z procedurą udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
Podstawą był Raport o stanie gminy, zatwierdzenie wyniku finansowego, sprawozdanie finansowe z wykonania 
budżetu za 2020 rok wraz z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonych głosowań Wójtowi Gminy udzielono wotum zaufania i absolutorium. 
Jest to jedno z najistotniejszych ustawowych środków kontroli, ale także akceptacja i docenienie pracy Wójta. 
Udzielone absolutorium jest stwierdzeniem prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Wójt 
Gminy - Piotr Rakoczy dziękując za udzielone absolutorium podkreślił, że jest to efekt pracy całego zespołu 
pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, współpracy z Radą Gminy oraz pomoc sołtysów. 
Podczas sesji wręczono nagrodę Primus Inter Pares, która z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju i nie 
odbyciu się Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka, nie została wręczona w roku ubiegłym. Przedstawiony 
został raport o stanie dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny. Radni przegłosowali również przyjęcie projektu 
graficznego herbu, flagi i pieczęci. 
 

Dodatkowo podczas sesji podjęto uchwały w sprawach: 
 

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2039, 
b) zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 r., 
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu, 
d) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego, 
e) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych, 
f) przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  i młodzieży, 
g) zasad i trybu przyznawania nagrody dla wyróżniających się uczniów, 
h) zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych, 
i) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości, 
j) wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe 

Południowe Mazury, 
k) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi 

regulacyjnemu do zaopiniowania, 
l) rozpatrzenia petycji. 

 

Agata Szczepkowska  
        

 

INFORMACJA O PRACY WÓJTA GMINY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM,  
TJ. W OKRESIE:OD 30 MARCA2021 R. DO 28 CZERWCA 2021 R. 

 
 

 
 
Pani Przewodnicząca, Państwo Radni i Sołtysi, Szanowni Państwo. 
 

Wszystkie podjęte uchwały na XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 roku 
(17 uchwał) wdrożono do realizacji. 
 

W okresie objętym sprawozdaniem wydałem 32 zarządzenia, które dotyczyły: 
1. ZARZĄDZENIE w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2020 

rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu 

Kościelnym na 2020 rok oraz informacji o stanie mienia gminy. 
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2. ZARZĄDZENIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok  

(7 zarządzeń). 

3. ZARZĄDZENIE  zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. 

4. ZARZĄDZENIE  w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do najmu. 

5. ZARZĄDZENIE  w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 

6. ZARZADZENIE w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich 

rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka 

umożliwiającego realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów 

prawnych. 

7. ZARZADZENIE w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia  

(3 zarządzenia). 

8. ZARZADZENIE w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany. 

9. ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji konkursowej (2 zarządzenia). 

10. ZARZADZENIE zmieniające zarządzenie Nr 121/2018, zmienione zarządzeniem Nr 46/.2019, 45/2020  

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

11. ZARZADZENIE w sprawie unieważnienia Zarządzenia 32/2011Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 6 

czerwca 2011 roku w sprawie trybu i zasad przyznawania nagrody Wójta Gminy Janowiec Kościelny dla 

wyróżniających się uczniów, Zarządzenia 37/2011 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 16 czerwca 2011 

roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i zasad 

przyznawania nagrody Wójta Gminy Janowiec Kościelny dla wyróżniających się uczniów, Zarządzenia 

72/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 

32/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i zasad przyznawania nagrody Wójta Gminy Janowiec 

Kościelny dla wyróżniających się uczniów, Zarządzenia 102/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 10 

sierpnia 2015 roku zmieniające zrządzenie w strawie trybu i zasad przyznawania nagrody Wójta Gminy 

Janowiec Kościelny dla wyróżniających się uczniów oraz Zarządzenia 42/2017 Wójta Gminy Janowiec 

Kościelny z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie trybu i zasad przyznawania nagrody Wójta Gminy 

Janowiec Kościelny dla wyróżniających się uczniów. 

12. ZARZĄDZENIE  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie herbu. 

13. ZARZĄDZENIE w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Kościelny za 2020 r. 

14. ZARZADZENIE w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

15. ZARZADZENIE w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie 

Gminy Janowiec Kościelny oraz regulaminu jej działania.  

16. ZARZĄDZENIE  w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Janowiec Kościelny za 2020 r. 

17. ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  

(2 zarządzenia). 

18. ZARZĄDZENIE w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego. 

19. ZARZADZENIE w sprawie wyboru oferty dotyczącej przeprowadzenia emisji obligacji dla Gminy Janowiec 

Kościelny. 

20. ZARZĄDZENIE w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania kosztów poniesionych  

na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środków administrowanych przez gminę Janowiec 

Kościelny pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie". 

21. ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Janowcu 

Kościelnym, dotyczących realizacji projektu „Szkoła nowych czasów – wykorzystanie multimediów  

w edukacji” w ramach działania RPWM.02.02.00 – podniesienie jakości oferty edukacji ukierunkowanej na 

rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

22. ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej  

w Waśniewie-Grabowie, dotyczących realizacji projektu „Szkoła wysokich kompetencji–  podniesienie jakości 

oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej  

w Wasniewie-Grabowie” w ramach Osi projektowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 
 



BIULETYN   INFORMACYJNY   GMINY    JANOWIEC   KOŚCIELNY  KWIECIEŃ - CZERWIEC   2021 

 

4 

W podanym okresie odbyłem szereg spotkań, których byłem inicjatorem, bądź też uczestniczyłem  
w spotkaniach na zaproszenie innych podmiotów. W skrócie omówię je Państwu: 

 
30 marca – odbyłem spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Nidzica – spotkanie dotyczyło propozycji 
zamiany gruntów gminnych na grunty Lasów Państwowych w obrębie ewidencyjnym Powierż i Napierki oraz 
wypracowanie kompromisu co do budowy melioracyjnej w m. Napierki. 
 
1 kwietnia – posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego – omówienie sytuacji epidemicznej na terenie 
powiatu nidzickiego. W tym dniu odbyło się również spotkanie organizacyjne z Księdzem Dariuszem Sielczak  
w sprawie wspólnych przedsięwzięć zaplanowanych na drugi kwartał 2021 roku 
 
8 kwietnia  odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego tym razem omówiono zagrożenia 
związane z ASF i ogniskami ptasiej grypy. 
 
9 kwietnia spotkałem się z Panią Anną Słowińską- Kierownikiem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie – było to już drugie spotkanie poświęcone ŚDS w Janowcu Kościelnym 
 
11 kwietnia – rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą palme wielkanocną. Wręczenie nagród odbyło się 
podczas mszy świętej w kościele parafialnym w Janowcu kościelnym. Zwyciężczynią została Pani Jadwiga 
Opalińska. 
W tym dniu odbyłem zaległe spotkanie z OSP Janowiec Kościelny – zaległe, gdyż w spotkaniu sprawozdawczym 
ze względu na kwarantannę nie mogłem uczestniczyć. Omówiono sytuację stowarzyszenia oraz możliwość 
przejęcia przez OSP boksu garażowego od Zakładu Gospodarki Komunalnej – w tej sprawie wpłynął oficjalny 
wniosek OSP.  
 
12 kwietnia – spotkanie z dyrektorami szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Janowiec Kościelny – 
omówiono arkusze organizacyjne na rok szkolny 2021/2022, które następnie wysłano do Kuratora Oświaty  
w Olsztynie. W arkuszach zastosowano w wszystkie możliwe łączenia klas.  
Również tego dnia odbyłem spotkanie z Panem Witoldem Wojciechowskim – Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
– spotkanie dotyczyło oznakowania miejscowości Napierki w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy  
na terenie sąsiedniej Gminy Iłowo Osada oraz uzgodniliśmy formę kontroli gospodarstw, w których utrzymywane 
jest ptactwo. 
 
15 kwietnia  - kolejne już posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego – dominujący temat to ogniska ptasiej 
grypy na terenie powiatu nidzickiego i próba utworzenia grzebowisk dla drobiu. 
 
19 kwietnia – spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji projektów szkolnych. Obecnie po zakończeniu 
pierwszego etapu szkoleń kadry pedagogicznej, wyłoniono dostawcę sprzętu dla Szkoły  Podstawowej  
w Janowcu Kościelnym, a od 28 czerwca rozpoczną się kolejne szkolenia dla nauczycieli. Przypomnę, że projekt 
będzie realizowany w naszych szkołach do maja 2022 roku 
 
21 kwietnia przy współudziale pracowników Weterynarii Powiatowej w Nidzicy i Urzędu Gminy w Janowcu 
Kościelnym, odbyła się kontrola gospodarstw rolnych w miejscowości Napierki, w których utrzymywany jest drób. 
Kontrola miała charakter edukacyjny. 
 
29 kwietnia – odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Ziemi Janowieckiej dot. możliwości 
przeniesienia Izby Pamięci do siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury.  
W tym dniu spotkałem się również z druhami OSP Janowiec Kościelny oraz komendantem gminnym  
dh Robertem Antczak, by ustalić ostateczny program zaplanowanych na dzień 16 maja obchodów Gminnego 
Dnia Strażaka oraz 100-lecia OSP w Janowcu Kościelnym. 
 
3 maja uroczysta msza święta w Parafii św. Wojciech w Nidzicy i złożenie wieńców i zniczy w związku  
z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja. 
 
12 maja wspólne posiedzenie zespołów Urzędu Gminy Janowiec Kościelny i Urzędu Gminy w Kozłowie  
dot. złożenia zażalenia na decyzję prokuratury. 
 
13 maja odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Zarządzania Kryzysowego w związku z pojawieniem się ogniska 
ptasiej grypy w gminie Janowo. Większa cześć naszej gminy została objęta nadzorem i kontrolami jak to miało 
wcześniej miejsce w m. Napierki 
 
14 maja uroczyste rozpoczęcie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny – ponownie jak to miało miejsce w 2020 roku 
pod hasłem „Młodość – miłość – małżeństwo - rodzina”. Spotkanie zostało zorganizowane w formie on-line. 
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Honorowy patronat objęli: Metropolita Warmiński – Arcybiskup Józef Górzyński, Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
– Artur Chojecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin 
 
16 maja to wielkie święto w naszej gminie. Tego dnia świętowaliśmy 100 lecie OSP w Janowcu Kościelnym oraz 
obchodziliśmy Gminny Dzień Strażaka. Swoją obecnością zaszczycił nas miedzy innym Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin, który wręczył odznaczenia dla jednostki z Janowca 
Kościelnego i zasłużonych druhów. 
 
17 maja to obchody Wojewódzkiego Dnia Strażaka – uroczystość odbyła się na terenie PSP w Nidzicy, 
uczestniczyli w niej miedzy innym – Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Generał Wojewódzkiej PSP  
- nadbrygadier Tomasz Komoszyński, Starosta Nidzicki -Marcin Paliński i włodarze wszystkich gmin powiatu 
nidzickiego. 
 
21 maja w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym wyłożono Studium uwarunkowań  
i zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec Kościelny. Na wszystkich zainteresowanych czekała 
komisja urbanistyczna.  
Na najbliżej sesji zaproponuje Państwu podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia studium. W chwili obecnej wysłano 
do uzgodnienia plan miejscowy na tereny inwestycyjne w obrębie miejscowości Wiłunie – Powierż. 
 
W dniach 18 i 25 maja – odbyły się spotkania integracyjne z uczestnikami ŚDS w Janowcu kościelnym.  
 
25 maja – spotkanie z LKS Orzeł – omówienie bieżącej sytuacji w klubie. 
 
27 maja to dzień pracownika samorządowego.  
 
1 czerwca – festyn z okazji dnia dziecka – obchodzony w ramach Gminnych dni rodzin – cała uroczystość odbyła 
się na stadionie w m. Kuce. Był to niezapomniany dzień zarówno dla dzieci jak i dorosłych.  
 
10 czerwca odbyły się powiatowe dni rodziny. Uroczystość zapoczątkowana mszą świętą, następnie wszyscy 
udali się na plac przy centrum Jana Pawła II. Wśród zaproszonych gości byli min. Wicewojewoda Warmińsko-
Mazurski Marian Sadowski oraz Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Jolanta 
Piotrowska 
 
11 czerwca W ramach Warmińsko – Mazurskich Obchodów Dni Rodziny, odbył się rodzinny rajd rowerowy 
zakończony piknikiem w m. Szczepkowo-Iwany („Trójmiasto”) 
 
13 czerwca odbyły się obchody jubileuszy małżeńskich. Podczas uroczystej mszy świętej w kościele w Janowcu 
Kościelnym. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy odznaczyłem 6 par orderem  
za długoletnie pożycie małżeńskie (5 par za 50 lecie, 1 para za 60 lecie)    
 
15 czerwca  - odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Tego samego dnia o godzinie 
18.00 spotkałem się ze stowarzyszeniem Ziemi Janowieckiej. 
 
17 czerwca – posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury 
 
18 czerwca – odbyło się posiedzenie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, na którym udzielono absolutorium 
zarządowi Związku 
 
20 czerwca w miejscowości Napierki odbył pierwszy bieg im. Św. Antoniego z Padwy połączony z piknikiem 
rodzinnym. Głównymi organizatorzy to: Parafia i sołectwo Napierki, Gmina Janowiec Kościelny. Do imprezy 
włączył się również Samorządowy Ośrodek Kultury z Janowca Kościelnego. Mam nadzieję, że bieg na stale 
wpisze się do kalendarza imprez w naszej Gminie.  
 
22 czerwca odbyło się walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.  
Na zebraniu podjęto  kilka uchwał, w tym udzielono absolutorium dla zarządu.  
Pracownicy biura LGD przedstawili ofertę dofinansowań, o które będzie można wnioskować jeszcze w tym roku. 
W tej sprawie odbyło się również w dniu 24 czerwca spotkanie z mieszkańcami naszej gminy które miało miejsce 
w Samorządowym Ośrodku Kultury. 
 
W dniu 23 czerwca uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu roku w oddziale przedszkolnym w Janowcu 
Kościelnym. 45 dzieciaczków rozpoczęło okres wakacyjny. 
W tym dniu na stadionie w Kucach w Noc Świętojańską odbyła się PALINOCKA – był to powrót do tradycji 
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W dniu 24 czerwca podpisałem dwa akty notarialne na sprzedaż gruntów będących w zasobach gminy – dot. 
działek na „Osiedlu leśnym” 
 
25 czerwca to zakończenie roku szkolnego. Osobiście w tym roku uczestniczyłem w uroczystościach w Szkole 
Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie. W Szkole P{odstawowej im. Jana Pawła II   
w Janowcu Kościelnym urząd reprezentowała Sekretarz Gminy Pani Zofia Wielgus. 
W tym dniu brałem również udział w sesji absolutoryjnej Powiatu Nidzickiego. 
 
Z innych spraw które miały miejsce w okresie międzysesyjnym  30.03.2021 – 28.06.2021 
 
1. W ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” wymieniono 77 szt. opraw 

oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Wymiana kosztowała 28 128.87 zł. 
 

2. Zakończono realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych”, które polegało na nawiezieniu tłucznia  
na drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W ramach zadania zakupiono i wbudowano 830 ton tłucznia,  
za kwotę 57 270,00 zł.  
 

3. Sporządzono 5 dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg 
gminnych” (drogi w m. Powierż, Wiłunie, Safronka, Piotrkowo, Skrody). Wartość sporządzenia dokumentacji 
– 41 340,00 zł. 
 

4. Dokonano sprzedaży dwóch działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, łączna wartość 
nieruchomości brutto – 75 645,00 zł. 
 

5. Północna część Gminy objęta była obostrzeniami związanymi z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 
u drobiu na terenie gminy Janowo. Wraz z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii prowadziliśmy działania 
prewencyjne. W dniu 18 czerwca Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował o zniesieniu obostrzeń. 
 

6. Wyłoniono Wykonawcę i przystąpiono do realizacji zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej 
w Nowej Wsi Dmochy. Wykonawcą jest firma RANTECH z Gutkowa. Wartość robót – 213 910,03 zł. 
 

7. Przystąpiono do rekultywacji terenu w centrum miejscowości Safronka, gdzie docelowo ma powstać boisko. 
Środki na ten cel mieszkańcy pozyskali z Powiatowego Funduszu Obywatelskiego.   
 

8. Do 24 czerwca 2021 r. w urzędzie gminy przyjmowane były deklarację na utylizację folii rolniczej i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Do tego dnia łącznie zgłoszonych zostało 36 ton odpadów. 
Jest to bardzo mała ilość w porównaniu do poprzedniego roku (odebrano wówczas 54 tony odpadów). 
Dlatego też przypominamy, iż odpady rolnicze są odpadami nie zaliczanymi do odpadów komunalnych  
i każdy rolnik ma obowiązek utylizować je na własny koszt oraz posiadać dokument potwierdzający 
utylizację. Planowane jest przeprowadzenie kontroli zagospodarowania tych odpadów. Ze względu na małe 
zainteresowanie Gmina przedłużyła termin przyjmowania zgłoszeń do 1 lipca 2021 r. 
 

9. Od 1 czerwca 2021 r. w urzędzie gminy funkcjonuje punkt informacyjno-konsultacyjny programu „Czyste 
Powietrze”. Punkt czynny jest w określone dni 2 godziny dziennie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy. Informacji na temat programu udziela P. Joanna Idźkowska, tel. 89 626 20 52. 
 

10. Zakończony został etap przyjmowania wniosków na utylizację azbestu. Łącznie zgłoszono do utylizacji  
i odbioru 4983 m2 płyt azbestowo- cementowych. W chwili obecnej oczekujemy na wznowienie naboru na 
utylizację azbestu i będziemy składać wniosek o dofinansowanie. Prosimy każdą zainteresowaną osobę 
utylizacja azbestu o zgłaszanie chęci jego utylizacji do Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.  
 

11. Zakończyła się zbiórka elektrośmieci dla Antosia Prusika. Dziękujemy wszystkim za udział. Wspólnie udało 
nam się zebrać kwotę 1483,50 zł za 6,824 ton odpadów. Dziękujemy firmie "Raman" Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe Grzegorz Radzymiński za pomoc przy załadunku palet oraz firmie Green Office 
Ecologic Spółka z o.o. za pomoc w zorganizowaniu akcji i odebranie oraz utylizację odpadów. 
 

12. Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów. Gmina musi uzyskać odpowiedni poziom przygotowania 
do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, który zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach wynosi co najmniej 20% (wagowo) za rok 2021. Poziom przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów 
komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych 
odpadów komunalnych. Nieosiągnięcie tego poziomu spowoduje naliczanie kar dla gminy. 
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13. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku 
będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji 
dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.  
Właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek przedłożyć stosowną deklaracje o posiadanym 
źródle ciepła. Czas na wysłanie deklaracji to 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących oraz 14 dni 
od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw w przypadku nowo powstałych obiektów. 
Deklaracje będzie można składać: 
1) w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, 
że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie 
wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. 
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście  
we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku). 
Deklaracje w najbliższych dniach będą udostępnione na stronie gminy. 

 
Podpisane umowy w okresie międzysesyjnym: 
 

1. Umowa z 31.03.2021 z Wojewodą Warmińsko-Mazurski - Program „Opieka 75+ na rok 2021 – 14.112,00 
zł 

2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z Samorządowy Ośrodek Kultury 
3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – usługi płacowo-księgowe ze Szkoła 

Podstawowa w Janowcu Kościelnym 
4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – usługi płacowo-księgowe ze Szkoła 

Podstawowa w Waśniewie-Grabowie 
5. Umowa o realizację zadania publicznego z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób  

Z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Nidzicy - Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 
specjalistycznych ośrodków i placówek – 20.000,00 zł 

6.  Umowa o realizację zadania publicznego Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ - Wspieranie  
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 20.000,00 zł 

7. Umowa z 29.04.2021 r. z Krajową Izbą Rozliczeniową SA Wrocław - Korzystanie z usługi Paybynet 
8. Umowa z 14.05.2021 r. z MAZURYSTUDIO Sp. z o.o. Olsztyn- Realizacja materiałów promocyjo-

informacyjnych o Gminie Janowiec Kościelny – 7.000,00 zł.  
9.  Umowa o roboty budowlane z 04.06.2021 r. z RANTECH Sp. z o.o. Gutkowo 11-041 Olsztyn - 

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy – 213.910,03 zł (3 miesiące) 
10. Umowa na utrzymanie BIP z 08.06.2021 r. z e-line Systemy Internetowe Tadeusz Kozłowski 65-119 

Zielona Góra – na okres 3 lat - Usługi związane z technicznym utrzymaniem BIP 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym w w/w okresie przystąpił w partnerstwie  

do realizacji dwóch projektów unijnych, których głównym celem jest podniesienie poziomu aktywności społecznej  
i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczeniobiorców pomocy społecznej: 

1. projekt „Czas na aktywność” realizowany w partnerstwie z Grupą Olsztyńską Szkołą Biznesu w Olsztynie. 
Uczestnikami projektu jest 20 osób; 

1. projekt „Obudź swoja aktywność” realizowany w partnerstwie z Instytutem Badawczo Szkoleniowym  
w Olsztynie. Uczestnikami projektu jest 14 osób. 

W ramach projektów zaplanowane zostały m.in. takie działania, jak: 
− diagnoza społeczno-psychologiczna poprzez indywidualne spotkania z psychologiem, coachem oraz doradcą 

zawodowym w celu opracowania indywidualnej ścieżki wsparcia, 
− trening kompetencji i umiejętności społecznych, 
− spotkania ze specjalistą pośrednictwa pracy, 
− szkolenia zawodowe m.in. kwalifikowanej pierwszej pomocy, VLOS – operator dronów w zasięgu wzroku, 
− staże zawodowe na lokalnym rynku pracy. 
 

 Mając na uwadze uruchomienia działalności Klubu Senior + i polepszenie funkcjonowania 
psychofizycznego i społecznego seniorów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym podjął rozmowy 
z Instytutem Badawczo Szkoleniowym w Olsztynie w celu realizacji projektu, którego celem będzie dostarczenie 
seniorom z terenu gminy Janowiec Kościelnym usług w zakresie: warsztatów z rękodzieła, warsztatów 
kulinarnych, wizażu z stylizacją paznokci, kosmetyczny, cukierniczy, a także komputerowy. Dodatkowo 
zaplanowano dwa wyjazdy do stolicy Warmii i Mazur. 
 
 W dniu 19 maja 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym reprezentowany 
przez Kierownika Ośrodka podpisał porozumienie z Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 
Porozumienie dotyczy zadania polegającego na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Janowiec Kościelny. Dziesięcioro dzieci z naszej gminy będzie w okresie wakacyjnym odpoczywało w Ośrodku 
Wypoczynkowym Majka w Białym Dunajcu. 
 W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie w dniu 18 czerwca 2021 r. nasza instytucja 
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zorganizowała warsztaty pod tytułem „Kolory na talerzu”. Celem prowadzonych warsztatów było wzmocnienie 
samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Prowadzącym warsztaty był 
znany kucharz Pan Maciej Maciejewski, który na antenie Radia Olsztyn ma swoją stałą audycję pt. „Gotowanie  
w ogrodzie, czyli Radio od Kuchni”. Wspólnymi siłami, pod czujnym okiem mistrza kuchni, przyrządzane były 
dania – dwa obiadowe i jedna przekąska przez uczestników warsztatów. 
 W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny  
i Polityki Społecznej, który zmienia zasady naboru wniosków do programu Dobry Start na rok szkolny 
2021/2022. Składanie wniosków będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej (nie jak dotychczas drogą 
tradycyjna i elektroniczną). Obsługą procesu od teraz zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do programu ”Opieka 75+” na rok 2021. Strategicznym celem 
programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 
zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.  
W związku z powyższym w dniu 31 marca 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Gmina Janowiec 
Kościelny reprezentowana przez Pana Wójta Gminy – Pana Piotra Rakoczego a Wojewodą Warmińsko-
Mazurskim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Kwota dotacji celowej, którą otrzymaliśmy to 14.112 zł. 

Piotr Rakoczy 
Wójt Gminy Janowiec Kościelny 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA ,,NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ” 
11 Kwietnia 2021r. w Kościele Parafialnym w Janowcu Kościelnym ogłoszone zostały wyniki konkursu  
„ Na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. 
 

Komisja konkursowa w składzie : 
 

Piotr Rakoczy- Wójt Gminy Janowiec Kościelny 
Marianna Malinowska- Przewodnicząca Rady Gminy Janowiec Kościelny 
Dariusz Sielczak -Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym 
Zofia Wielgus-Sekretarz Gminy 
Marzena Radzymińska- Kierownik GOPS 
Pani Barbara Wrzeszczyńska-emerytowana Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury 
dokonała oceny według kryteriów regulaminu. 
 

Wszystkie palmy- łącznie 11, prezentowały się okazale i z pewnością ich wykonanie wymagało dużo pracy. Efekt 
końcowy zachwycał nie tylko jurorów, ale i wszystkich, którzy w czasie wystawy mogli je obejrzeć. 
Ta naturalna dekoracja, oprócz walorów estetycznych ma jednak ogromne znaczenie w procesie kultywowania 
tradycji. Nabiera to jeszcze większego znaczenia w okresie pandemii. Poczucie tożsamości lokalnej, 
wspólnotowej, religijnej daje nam siłę, aby ten czas przetrwać, nie pogubić myśli, nie popaść w stan 
przygnębienia. 
 

Nasza polska tradycja to dziedzictwo, które przekazywane z pokolenia na pokolenie będzie trwać wiecznie. 
Jurorzy nie mieli łatwego zadania, wszystkie palmy były piękne, każda z nich zasługiwała na nagrodę. Jasne 
reguły kryteriów z pewnością pomogły w wyborze tych najpiękniejszych. Każdy z jurorów oceniał indywidualnie 
każdą z palm, przyznając określone ilości punktów. W ten oto sposób, po zsumowaniu wyników  
od poszczególnych jurorów, najwięcej punktów zdobyły odpowiednio palmy, oznaczone numerami 7, 2 i 6. 
Dopiero wówczas Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury- Pan Waldemar Pyracki mógł na podstawie kart 
zgłoszeń przypisać zwycięskie numery palm do ich autorów. 
 

A oto zwycięzcy: 
Pani Jadwiga Opalińska, która zdobyła zaszczytne I miejsce. 
Pani Czarnecka Halina – II miejsce 
Klub Seniora „ Niezapominajka” – III miejsce  
 

Pozostałych ośmiu wykonawców palm również nagrodzono. 
Załączona fotorelacja ukazuje piękno poszczególnych palm. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za trud  
i troskę o polską tradycję. 

 
 
Więcej zdjęć na : https://www.janowiec.com.pl  ZAPRASZAMY 
 
 
 
 

Zofia Wielgus 
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DZIEŃ DZIECKA W RAMACH OBCHODÓW DNI RODZINY 2021 - fotorelacja 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej zdjęć na : https://www.janowiec.com.pl  ZAPRASZAMY 

SOK 
 

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY OBSŁUGI PROGRAMU 
 „CZYSTE POWIETRZE”. 

 

Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym od dnia 1 czerwca 2021 r. uruchamia dla mieszkańców Gminy 
Janowiec Kościelny punkt konsultacyjno - informacyjny obsługi Programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieścić się 
będzie w siedzibie Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym, Janowiec Kościelny 62 i czynny będzie 5 dni  
w tygodniu.  

Godziny pracy punktu: 
poniedziałek, wtorek, w godz. 13.00-15.00, 

środa w godz. 15.00-17.00, 
czwartek i piątek w godz. 10.00-12.00. 

W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z Panią Joanną Idźkowską pod nr 
tel. 89 626 20 52 lub pod adresem e-mail: geodezja@janowiec.com.pl. Wymagane jest wcześniejsze ustalenie 
daty  i godziny indywidualnego spotkania. 

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz bezpłatne wsparcie w zakresie 
przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska 
komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć 
wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Olsztynie. Punkt pomaga 
także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz 
kompletowaniu wymaganych załączników. 

mailto:geodezja@janowiec.com.pl
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Podstawowe informacje o Programie Czyste Powietrze 
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są: 
– właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
– wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą 

PROGRAM NIE OBEJMUJE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH I NOWOBUDOWANYCH. 
Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów: 
– uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania– osoby, których roczny dochód nie przekracza 
100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy. 
– uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny 
dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 
zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przed złożeniem wniosku o podwyższone dofinansowanie wnioskodawca 
występuje z żądaniem o wydanie zaświadczenia do gminy. Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o 
podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Jest to załącznik obowiązkowy do 
składanego wniosku. Zaświadczenia wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu 
Kościelnym z upoważnienia Wójta Gminy Janowiec Kościelny. 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez beneficjenta uprawnionego do podwyższonego 
poziomu dofinansowania, jego roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za 
rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie mógł przekroczyć 
trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie 
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego 
poziomu dofinansowania. 
ZAKRES KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH I MAKSYMALNE POZIOM DOFINANSOWANIA 

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym: 

• Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, urząd skarbowy, nr telefonu, 
adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.  

• Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię  
i nazwisko, pesel.  

• Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.  

• Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.  

• Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).  

• Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.  
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• Numer KW i nr dz. ewidencyjnej, obręb.  

• Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.  

• Powierzchnia budynku/lokalu.  

• Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent 
powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.  

• Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, 
gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp. 

 

Więcej informacji na stronie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/ 
 

Joanna Idźkowska 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/
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INFORMACJA 
 
 

W dniach 1 lipiec – 31 sierpień 2021 r. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ORLIK”  
będzie czynny poniedziałek – sobota w godzinach  12.00-20.00 

niedziela: Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” 
 

❖ Zajęcia z Panem B. Moszczyńskim 
❖ Zajęcia z Panem Pawłem Grochala 

 
Grupy zorganizowane mogą skorzystać z „ORLIKA” po wcześniejszym uzgodnieniu osobiście 

 z Panem B. Moszczyńskim lub z Panem P. Grochala 

szczegółowe wykazy na stronie : https://janowiec.com.pl/2021/07/02/informacja-orlik-3/ 

 

„ NOC ŚWIĘTOJAŃSKA” 
 

23 czerwca 2021 r. na terenie rekreacyjnym przy stadionie  
w Kucach słychać było muzykę. Widać też było płonące 
ognisko. Jego urok to nie tylko ogień, żar i odgłos palącego 
się drewna lecz także  iskierki- ulotne, ale jakże urokliwe.  
Jak muzyka to i tańce. Były też konkursy. Pani Krystyna 
Godlewska została laureatką konkursu  „ Najpiękniejszy 
Wianek Świętojański”, a Pani Halina Wacikowska odnalazła 
kwiat paproci. Wszystkie wianki były piękne, lecz 
najpiękniejsze te  z przewagą wplecionych  polnych maków  
i chabrów. Los wianków był jednak z góry przesądzony. 
Zgodnie z tradycją wszystkie rzucono do wody.  

Wśród uczestników nie zabrakło podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Byli też miłośnicy piłki nożnej, dla których zorganizowano strefę kibica. Mimo rozczarowania  

po przegranym meczu Polaków podczas Mistrzostw Europy kibice dołączyli do wspólnej zabawy.  

Więcej zdjęć na : https://www.janowiec.com.pl  ZAPRASZAMY 

Zofia Wielgus 

 

MIĘDZYNARODOWY ZNAK „HELP ME” ORAZ APLIKACJA “TWÓJ PARASOL” 
 

HELP ME, to prosty gest ręki, który można wykonać bez wzbudzania podejrzeń 
na wideo czacie lub machając komuś przez okno, bądź podczas odbierania 
paczki od kuriera, czy też stojąc za naszym oprawcą, gdy ten z kimś rozmawia. 
Nie musimy używać do tego słów. Ten “Sygnał pomocy” warto poznać, bo w ten 
sposób możemy komuś pomóc. Wykonanie znaku „HELP ME” jest proste: 
Pokaż otwartą dłoń. Złóż dłoń w pięść chowając kciuk do środka. 
 

 

https://es-es.facebook.com/DopokiTrwaZycie/videos/mi%C4%99dzynarodowy-znak-kt%C3%B3ry-nie-
uratowa%C4%87-ci-%C5%BCycie-/1011308746067289/ 
 
Po zobaczeniu gestu „Pomóż mi” pomoc dla osoby, która jest ofiarą przemocy uzyskamy: 
 

• pod numerami telefonów: 
 

– 22 668 70 00 „Niebieska Linia” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie, 
– 112- numer alarmowy 
 

• oraz korzystając z aplikacji „TWÓJ PARASOL”. Aplikacja na telefon twój parasol.com, to narzędzie 
stworzone w celu skutecznego wsparcia osób zagrożonych przemocą. Im większa część społeczeństwa 
będzie umiała rozpoznawać sygnały i pozna sposoby pomocy, tym rzadziej pozostaniemy obojętni na 
przemoc. Zachęcamy również do odwiedzenia strony facebookowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego:https://m.facebook.com/100064933144083/posts/146376774203427/?d=m 
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KOMUNIKAT W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I 
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 

  
W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną w naszym powiecie  uprzejmie informuję, iż z dniem 
31 maja 2021 r. przywraca się bezpośrednią obsługę klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Nidzickiego.  

  
W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa 
obywatelskiego można:  
- zadzwonić pod numer telefonu 575 136 077, lub 
- zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy 
- wypełnić zgłoszenie porady na odległość (załącznik do  komunikatu) oraz przesłać go do Starostwa 
pocztą elektroniczną, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady. W wyjątkowej sytuacji 
uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady 
obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie pomocy wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon dzwoniąc 
pod numer   575 136 077.  
Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu 
innych osób w ciągu ostatniego roku.  
Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 
jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 
r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). 
Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć 
„Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis” (załącznik do komunikatu) 
 Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię 
można przekazać: 
–  przesyłając pocztą na adres: 
Starostwo Powiatowe w Nidzicy 
ul. Traugutta 23 
13-100 Nidzica 
– lub przesyłając na adres e-mail: npp@powiatnidzicki.pl  
  
Więcej informacji pod numerem telefonu 575 136 077 (telefon czynny w dni robocze od 8.00 do 15.00) 
e-mail: npp@powiatnidzicki.pl ,  
sekretariat@powiatnidzicki.pl  
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374); ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.)  

więcej : http://bip.powiatnidzicki.pl/10013/Nieodplatna_Pomoc_Prawna/ 

 

AKCJA PROMOCYJNA: 

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE 

Każda osoba, która ma e-skierowanie może zapisać się na szczepienie. Jest kilka sposobów, aby to zrobić: 
• zadzwoń na infolinię 989, 
• zarejestruj się online przez e-Rejestrację, 
• wyślij SMS o treści SzczepimySie na numer 664 908 556 lub 880 333 333, 
• zapisz się bezpośrednio w punkcie szczepień (najlepiej telefonicznie). 
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Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form rejestracji dostępne 
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja 
 

BEZPŁATNY TRANSPORT NA SZCZEPIENIA 
 

Seniorzy i osoby niepełnosprawne, które mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciw 
COVID-19 mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. W tym celu gmina Janowiec Kościelny organizuje 
specjalny transport z domu pacjenta do punktu szczepień. Po zaszczepieniu, osoba potrzebująca zostanie 
odwieziona do swojego miejsca zamieszkania. Chęć skorzystania z transportu można zgłosić bezpośrednio  
w punkcie szczepień lub od poniedziałku do piątku pod nr 89 6262089. 
 

ZAPISY NA SZCZEPIENIA DLA MŁODZIEŻY POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 
 

Szczepienia dla nastolatków – rejestracja młodzieży w wieku 16 i 17 lat 
Od 17 maja, została otwarta rejestracja dla osób powyżej 16. roku życia. Oznacza to, że od tej daty  
e-skierowania zostaną wystawione osobom, które do 17 maja 2021 r. skończyły 16 lat oraz wszystkim 
osobom z rocznika 2004. 
Młodzież z rocznika 2005, która 16 lat skończy w nadchodzących tygodniach – otrzyma e-skierowanie  
w momencie ukończenia 16. roku życia. E-skierowania dla tego rocznika będą wystawiane raz w tygodniu –  
w poniedziałki. Jeśli więc 16. urodziny osoba obchodził np. 19 maja, to e-skierowanie będzie wystawione  
w poniedziałek 24 maja. Wtedy też będzie mogła zapisać się na termin i godzinę szczepienia przeciw COVID-19. 
Dzięki uruchomieniu szczepień dla osób niepełnoletnich, osoby z rocznika 2003 nie muszą już czekać  
z rejestracją do dnia ukończenia 18 lat. Od 17 maja wszystkie osoby z rocznika 2003 będą miały wystawione 
e-skierowanie i będą mogły zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. 
16 i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić formularz – Kwestionariusz wstępnego 
wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Można to zrobić w domu 
– kwestionariusz jest dostępny do pobrania i wydruk:https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-
informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19. 
 

SZCZEPIENIA DLA 12-LATKÓW 
 

Po pozytywnej decyzji Europejskiej Agencji Leków i rekomendacji działającej przy premierze Rady Medycznej, 
Polska przystępuje do szczepień dzieci od 12. roku życia. Szczepienia dzieci od 12. roku życia rozpoczęły się 7 
czerwca. Na razie dzieci będą szczepione w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień 
powszechnych. Natomiast we wrześniu planowane jest uruchomienie akcji szczepień w placówkach oświatowych. 
Od 6 do 10 września dyrektorzy placówek będą zbierali kwestionariusze medyczne od zainteresowanych 
szczepieniami uczniów, natomiast w okresie 13 – 17 września planowana jest już akcja szczepień. 
 UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące szczepień dostępne są na stronach internetowych: 

• gov.pl/szczepimysie 

• gov.pl/koronawirus 
oraz pod numerem telefonu: 989 – numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu 
Szczepień przeciw COVID-19. 
Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie 
 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 05.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym 

odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.  

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy    

w godzinach 11:45–14:15. 

Adres siedziby: 

Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym 

Janowiec Kościelny 62 

13- 111 Janowiec Kościelny 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich  

w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

telefon: 89 512 54 86 

Serdecznie zapraszamy 

 
„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja
http://gov.pl/szczepimysie
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.gov.pl/web/szczepimysie
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  https://spis.gov.pl/jak-zweryfikowac-rachmistrza-spisowego/                       https://spis.gov.pl/co-warto-wiedziec-o-identyfikatorze-rachmistrza/ 
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"DOBRY START" (300 PLUS)-ZMIANA ORGANU WYPŁACAJĄCEGO ŚWIADCZENIE 
  Przyjęty przez rząd projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmienia zasady 

naboru wniosków do programu "Dobry Start" na rok szkolny 2021/2022. Wnioski będzie można składać tylko  
w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2021 roku, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się 
.Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

W tym roku rodzice mogą składać wnioski o świadczenie 300 plus od 1 lipca do 30 listopada 
bezpośrednio w ZUS. 

GOPS Janowiec Kościelny  

https://next.gazeta.pl/zus
https://next.gazeta.pl/program-300-plus
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URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 
13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY,  

TEL. 89 6262002, FAX. 89 6262186 
e-mial: gmina@janowiec.com.pl 


