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XXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 25 MARCA 2022 r. 
  

         25 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowcu 
Kościelnym odbyła się XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Janowiec 
Kościelny. Obecnych na sesji było 14 radnych. W obradach sesji 
uczestniczyli: Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy – Pani Ewa Gałka, 
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy - 
Pani Małgorzata Chmielewska, Dyrektor Biura Obsługi Placówek - Pan Wiktor 
Gałka. Pani Małgorzata Chmielewska oraz Pan Wiktor Gałka przybliżyli czym 
zajmuje się Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym w Nidzicy, które obejmuje swoim oddziaływaniem cały powiat nidzicki i okoliczne sąsiadujące gminy. 
Przedstawili również jakie stałe placówki prowadzone są przez Stowarzyszenie oraz czym zajmuje się 
poszczególna placówka. Wójt Gminy Piotr Rakoczy wraz z Przewodniczącą Marianną Malinowską podziękowali 
Pani Ewie Gałka, Pani Małgorzacie Chmielewskiej i Panu Wiktorowi Gałka za wieloletnią współpracę. 
 

 Następnie podjęto uchwały w sprawach: 
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022-2039, 
b) zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 r., 
c) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 

2023, 
d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r, 
e) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na 2022 r, 
f) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022- 

2024, 
g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, 
h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2022 roku, 
i) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej  

z terenu Gminy Janowiec Kościelny uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 
szkoleniach i ćwiczeniach, 

j) zasad i trybu udzielania osobom fizycznym oraz sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Janowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji, 

k) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie miejscowości 
Wiłunie i Powierż, Gmina Janowiec Kościelny, 

l) rozpatrzenia petycji, 
m) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego  

w Nidzicy na uchwałę Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XIX/158/2021 z dnia 29.03.2021. w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2021 roku wraz z odpowiedzią na skargę. 

 

Radni przyjęli następujące sprawozdania: 
1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r. 
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Janowiec Kościelny  

na lata 2019-2021. 
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie za 2021 r. 
4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym za 2021 r. 
5. Sprawozdanie z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym za 2021 r. 
6. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym za 2021 r. 
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowiec Kościelny za rok 2021. 
 

W wolnych wnioskach Wójt wraz z Przewodniczącą złożyli gratulacje Pani Ewie Ostrowskiej z okazji wygrania 
konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym. 

Agata Szczepkowska  

NOWOŚCI W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” PLANOWANE NA 2022 ROK 
 

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym 
dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka 
gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio 
gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób 
z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego 
programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to najbliższe plany 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na 2022 r. w zakresie „Czystego Powietrza”. 
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Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego 
poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy. 
Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r. 
W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający 
następujące zasady: 

• Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego 
poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa 
jednoosobowe); 

• Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku 
stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego; 

• Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych; 

• Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł; 

• Liczba transz rozliczeń – do pięciu; 

• Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy. 
Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane 
oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych 
do najwyższego poziomu dofinansowania”. 
Dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców 
Równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, 
obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji 
i rozliczeniu inwestycji. 
Proste zasady dla wszystkich 
Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów 
zgłaszanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organizacje branżowe 
i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach. 
Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to: 

• Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się 
z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła 
do zakończenia okresu trwałości; 

• Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu 
przyłączenia gazu przez operatora; 

• Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu; 

• Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, 
ze względów bezpieczeństwa. 

 

źródło: http://wfosigw.olsztyn.pl/2021/12/31/nowosci-w-programie-czyste-powietrze-planowane-na-2022-rok/ 
 

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ ! 
 

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła 
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, 
bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. 
Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie 
Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami  
na najczęściej zadawane pytania (FAQ). 
Terminy: 

• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 należy składać w ciągu 14 dni  
od dnia uruchomienia źródła ogrzewania 

• deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 
2022 r. 

 

Deklaracje dostępne na stronie www pod adresem: https://janowiec.com.pl/2022/01/10/pamietaj-zloz-deklaracje/ 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  
NA “NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”. 

 
Za nami kolejna edycja konkursu na “Najpiękniejszą szopkę 
bożonarodzeniową”. 
W czwartek, 6 stycznia 2022r. w kościele pod wezwaniem Przemienia 
Pańskiego w Janowcu Kościelnym, podczas mszy Św. o godz.10.00 odbyło  
się uroczyste wręczenie nagród. 
W tym roku do konkursu zgłoszono 8 szopek. Wysoki poziom artystyczny  
nie ułatwił jury zadania. 
Komisja konkursowa w składzie: 
Ksiądz Proboszcz – Dariusz Sielczak, Wójt Gminy – P. Piotr Rakoczy,  

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
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Przewodnicząca Rady Gminy – P. Marianna Malinowska kierując się przyjętymi kryteriami wytypowała 
zwycięzców: 

• I miejsce – Maja Lubowiecka 

• II miejsce – Piotr Szempliński 

• III miejsce – Dominika Jabłońska 
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu. 

SOK 

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

 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i 500+ w ZUS 
 

Szanowni Państwo, 
od 2022 roku ZUS wypłaca rodzinny kapitał opiekuńczy. 
Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie  
w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia będzie przysługiwać 
dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). 
Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci 
elektronicznej.  
Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez  
2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. 
Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą 
opodatkowane. Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już 
teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie 
przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia 
wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które 
kapitał przysługuje. 

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia 
zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  
Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku można składać wyłącznie w postaci 
elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start”  
i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”: 

• portal Emp@tia; 

• PUE ZUS; 

• bankowość elektroniczna. 
Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.  
Więcej informacji: RKO: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-
merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250. 
 

Od 2022 r. obsługę 500 plus przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza, że sprawy dotyczące 
świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez samorządy, które będą 
kontynuowały wypłatę tych już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r. Natomiast ZUS od 1 stycznia 
będzie wypłacał nowe, przyznane przez siebie świadczenia. W lutym zacznie też przyjmować wnioski na 
kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.  
ZUS przygotował specjalny kreator wniosków na PUE ZUS dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500 
plus. 
 Więcej informacji: 500+  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-
merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230 
 

WFOŚiGW w Olsztynie – programy na 2022 rok 
10 stycznia 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

uruchomił nabór wniosków w trzech programach: dotacyjno-pożyczkowym „EKO-LUKS Montaż/instalacja 
efektywnego energetycznie oświetlenia zewnętrznego w gminach oraz systemy sterowania oświetleniem””, 
dotacyjno- pożyczkowym „50 kW DLA DOBREJ ENERGII. Program wspierający przedsięwzięcia z zakresu 
odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców”, a także dotacyjnym „Program   
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na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim”. Krótki opis programów 
znajdą Państwo poniżej. Dodatkowo w załącznikach znajdą Państwo regulaminy poszczególnych programów.  
Program „EKO-LUKS Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia zewnętrznego w gminach 
oraz systemy sterowania oświetleniem” 
Nabór wniosków potrwa do dnia 17 października 2022 lub do wyczerpania środków. Celem programu jest 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez 
realizację inwestycji w zakresie systemów oświetlenia energooszczędnego wyposażonych w inteligentne systemy 
sterowania oświetleniem. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. 
Alokacja środków w formie dotacji wynosi 400 000,00 zł. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50 000,00 zł. 
Warunkiem udzielenia dotacji jest równoczesne zaciągnięcie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Olsztynie  
w minimalnej wysokości 100 000,00 zł. Aby aplikować w konkursie należy złożyć dwa tożsame wnioski  
o dofinansowanie oddzielnie dla każdej z form dofinansowania. Szczegółowe informacje znajdą Państwo  
w regulaminie programu. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami energetycznymi. 
„50 kW DLA DOBREJ ENERGII. Program wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł 
energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców” 
Nabór wniosków potrwa do dnia 17 października 2022 lub do wyczerpania środków. Celem programu jest 
zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwiększenie wykorzystywania 
instalacji odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Konkurs 
skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Alokacja środków w formie dotacji wynosi 
300 000,00 zł. Warunkiem udzielenia dotacji jest równoczesne zaciągnięcie pożyczki ze środków WFOŚiGW  
w Olsztynie. Dofinansowanie jest udzielane w następujących proporcjach: 90% – pożyczka, 10% – dotacja. Aby 
aplikować w konkursie należy złożyć dwa tożsame wnioski o dofinansowanie oddzielnie dla każdej z form 
dofinansowania. Koszt całkowity przedsięwzięcia nie może przekroczyć 300 000,00 zł netto. Szczegółowe 
informacje znajdą Państwo w regulaminie programu. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami 
energetycznymi. 
„Program  na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim” 
Nabór wniosków potrwa do dnia 30 września 2022 lub do wyczerpania środków. Konkurs skierowany jest do 
pszczelarzy niezrzeszonych w związkach, organizacjach i stowarzyszeniach pszczelarskich, posiadających 
weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza 
weterynarii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawca powinien być płatnikiem składek 
KRUS oraz posiadać co najmniej 80 rodzin pszczelich. Alokacja środków w formie dotacji wynosi 100 000,00 zł. 
Dotacja jest udzielana w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5000,00 zł na jeden projekt  
i na jednego beneficjenta. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie programu. 
Regulaminy programów na stronie: https://janowiec.com.pl/2022/01/13/wfosigw-w-olsztynie-programy-na-2022-
rok/ 

Grzegorz Siemieniuk 
Specjalista ds. promocji i komunikacji 

WFOŚiGW w Olsztynie 

FERIE W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY 
 
Dnia 24 stycznia 2022 r. w sali Samorządowego Ośrodka Kultury odbyły się 
warsztaty plastyczne, które poprowadziła p. Magdalena Górnecka. 
Pani Magda na co dzień uczy plastyki w ZSZiO w Nidzicy. Jest pasjonatką 
malarstwa. 
Dzieci zapoznały się z różnymi technikami. Efektem ciekawych warsztatów 
były piękne zimowe pejzaże. 
Okazało się też, że w każdym drzemie dusza artysty. 
 

 
Rogalikowo – faworkowy zawrót głowy 

 
Dnia 25 stycznia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Janowcu Kościelnym odbyły się warsztaty 
kulinarne pt. ”Rogalikowo – faworkowy zawrót głowy”. Wzięły w nich udział dzieci  
i uczestniczki Klubu Senior +. Takie międzypokoleniowe spotkania są bardzo 
pouczające. 
Panie przekazały dzieciom kulinarne ciekawostki oraz recepturę na rogaliki i faworki. Pod 
ich fachowym okiem pieczenie tych smakołyków było ciekawe, zabawne i pouczające. 
Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i chęcią do pracy. 
Kulinarne efekty tej pracy były bardzo smakowite. 
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Lot dronem 

 
Dnia 26 stycznia 2022r. odbyły się warsztaty pt.: ” Lot dronem”, 
które poprowadził p. Jan Borodziuk, wieloletni pasjonat  
i hobbysta dronów. 
Dzieci podczas warsztatów dowiedziały się, że drony służą nie 
tylko do zabawy i rekreacji, ale są również nieocenionym 
wsparciem dla działalności człowieka w różnych obszarach  
i zadaniach. Wykorzystywane są do robienia zdjęć, pomiarów 
czy wideofilmowania z powietrza. 
Dzieci poznały zasady ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej, 
ich budowę, rodzaje i modele. 
Oprócz wiedzy teoretycznej zdobyły wiedzę praktyczną. Każdy 
z uczestników miał możliwość sprawdzenia swoich 
umiejętności w sterowaniu dronem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wyjazd do Parku Trampolin 
 

 
Dnia 27 stycznia 2022r. odbył się wyjazd do Parku Trampolin w Ostródzie, 
w którym uczestniczyła grupa dzieci i młodzieży. 
Uczestnicy wyjazdu doskonalili swoją kondycję fizyczną. Wspólne 
skakanie wprawiło wszystkich w znakomity nastrój, wyzwoliło mnóstwo 
pozytywnej energii oraz wzmogło apetyt. Z tego też powodu wizyta  
w McDonaldzie była wskazana. 
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Warsztaty tworzenia biżuterii i lepienia z masy solnej 

 
Dnia 28 stycznia 2022r.  odbyły się warsztaty tworzenia biżuterii i lepienia  
z masy solnej. 
Podczas zajęć każdy z uczestników zaprojektował swoją biżuterię. Poprzez 
łączenie drobnych elementów, koralików, guzików i kulek dzieci stworzyły 
naszyjniki, bransoletki, pierścionki a nawet opaski na włosy. 
Z własnoręcznie przygotowanej masy solnej lepiły serca, gwiazdki i domki. 
Twórcza wyobraźnia uczestników i użyte farby nadały tym przedmiotom 
artystyczny wyraz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wycieczka do multikina i „Warmolandii” 

1 lutego 2022r. prawie 40-osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami 
uczestniczyła w wycieczce do Olsztyna. Uczestnicy udali się do Galerii 
Warmińskiej, by w Multikinie obejrzeć projekcję filmu pt. “Clifford”. 
Historię ośmioletniej dziewczynki do szczeniaczka, który zostaję 
obdarzony wielką miłością z jej strony i rośnie do gigantycznych 
rozmiarów. 
Następnym punktem wyjazdu był pobyt w Warmiolandii, gdzie dzieci  
w sali zabaw mogły zmierzyć się z własną kondycją i sprawdzić swoje 
umiejętności. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty w McDonaldzie. 

 

SOK 
 

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

103 urodziny mieszkanki gminy Janowiec Kościelny 
Pani Janina Siudy-mieszkanka Napierk obchodziła 103 urodziny.  
O tej rocznicy pamiętała nie tylko najbliższa rodzina, ale także 
samorząd gminy. Był to wyjątkowy dzień, w którym zacnej Jubilatce 
składano serdeczne życzenia, kwiaty i upominki. Cieszy fakt,  
iż Pani Janina , mimo sędziwego wieku, jest nadal pogodną  
i uśmiechnięta osobą. Ma powód do radości, gdyż zdrowie nadal 
dopisuje, otoczona jest troską i miłością rodziny. Jej wnuczka 
Honorata przyjechała z odległego Śląska, aby osobiście 
 przygotować artystycznie udekorowany tort. O tym, że tort był 
smakowity mogli się  przekonać przedstawiciele samorządu 
gminnego: Pani Marianna Malinowska –Przewodnicząca Rady 
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Gminy Janowiec Kościelny oraz sołtys sołectwa Napierki Pan Bogdan Nazar. 
Pani Przewodnicząca przekazała serdeczne życzenia w imieniu Rady Gminy oraz Wójta Gminy-Pana Piotra 
Rakoczego, który nie mógł uczestniczyć osobiście z uwagi na obowiązki służbowe. Przekazano również życzenia 
od przedstawicieli instytucji- w tym od dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym. 
Własnoręcznie wykonany przez podopiecznych ŚDS upominek to miły gest w kierunku zacnej Jubilatki. 
Miła atmosfera tego spotkania z pewnością sprawiła radość Jubilatce. Świadomość, iż pamięta zarówno rodzina, 
jak  i lokalna społeczność to dowód uznania, szacunku i ludzkiej życzliwości Przekazane kwiaty, upominki i listy  
z życzeniami będą dla Pani Janiny symbolicznym dowodem okazywania jej sympatii i życzeń jeszcze długich lat 
w zdrowiu. 
Pani Janino- do zobaczenia za rok, na kolejnych Pani urodzinach. 

Zofia Wielgus 

UWAGA NOWE WZORY DEKLARACJI ! 
 

Wprowadzone zostały nowe wzory deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw. 
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają 
obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB 
lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. 
Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory 

wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ). 
Terminy: 

• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 należy składać w ciągu 14 dni od dnia 
uruchomienia źródła ogrzewania 

• deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 
2022 r. 

Wzory deklaracji dostępne na stronie: https://janowiec.com.pl/2022/03/24/uwaga-nowe-wzory-deklaracji/ 

NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU 2021 
Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż wyłoniliśmy 
“Najlepszych Czytelników 2021r.” Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Janowcu Kościelny. Są to osoby, które systematycznie 
przychodziły do biblioteki i wypożyczyły największą ilość książek. 
Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci  
i młodzieży, osoby dorosłe. 
Zaszczytny tytuł “NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2021” 
otrzymali: 
– Dominik Murzynowski, 
– Maksymilian Murzynowski, 
– Cyprian Głowacki, 
– Agnieszka Kosakowska, 

– Anna Młyńska, 
– Krystyna Szczepańska, a także p. Halina Wińska, uczestniczka Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Janowcu Kościelnym, korzystająca z biblioteki mobilnej. 
Laureatom serdecznie gratulujemy. 
Życzymy dalszej owocnej przyjaźni z książką! 

SOK 

 

KONKURS WALENTYNKOWY ROZSTRZYGNIĘTY! 
 

Spośród wszystkich nadesłanych prac komisja konkursowa w składzie P. 
Agnieszka Szemplińska, P. Marzena Radzymińska i P. Leszek  Stryjewski 
wyłoniła zwycięzców i przyznała nagrody następującym osobom: 

• I miejsce: Marysia Kowalewska 

• II miejsce: Paulina Górna 

• III miejsce: Edyta Gąsiorowska 
 

Wyróżnienie: Katarzyna Kowalewska i Agnieszka Podowska. 
Zwycięzcom gratulujemy  i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych 
konkursach. 
Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród: Ogniem i piecem, Pizzeria Gruby 
Benek, Sklep Jubilerski Zofia Stankiewicz. 

SOK 
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KARNAWAŁ 
 

Karnawał to czas radosnych zabaw i balów. Zgodnie z tą tradycją w dniu 
23 lutego 2022r. w Samorządowym Ośrodku Kultury odbył się kolejny 
bal karnawałowy. Na czas zabawy dzieci zmieniły się w postacie 
bajkowego świata. Wesołą zabawę, w rytmie muzycznych utworów, 
uatrakcyjniły różne gry i konkursy. Dużo radości przysporzyła dzieciom 
piniata wypełniona słodyczami. 
Wszyscy świetnie się bawili. W trakcie przerwy był czas na przekąskę 
oraz na pamiątkowe zdjęcie. 
 

 

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

SOK 

DZIEŃ KOBIET 
8 marca 2022r. z okazji Dnia Kobiet w sali Samorządowego 

Ośrodka Kultury odbył się koncert Niezależnej Formacji pt. “Kilka 
słów o miłości”. 

Przybyłych gości powitał Wójt Gminy P.  Piotr Rakoczy. 
Wraz z Dyrektorem SOK P. Waldemarem Pyrackim złożyli paniom 
życzenia z okazji ich święta. Były też  kwiaty oraz symboliczna 
lampka szampana. 

Artyści zaśpiewali piosenki z repertuaru Agnieszki 
Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Maryli Rodowicz i nie tylko. 
Publiczność chętnie włączyła się w śpiew refrenów dobrze znanych 
przebojów. Wykonawcy dostarczyli moc wrażeń i refleksji. Piosenki 
przeplatano żartami i anegdotami. 

SOK 

 

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

Spotkanie autorskie z poetką i pisarką P. Mirą Białkowską 
17 marca 2022r. w sali Samorządowego Ośrodka Kultury 

odbyło się spotkanie autorskie z poetką i pisarką  P. Mirą Białkowską. 
W spotkaniu wzięli udział uczniowie kl.I-III ze Szkoły Podstawowej  
w Janowcu Kościelnym i Szkoły Podstawowej w Waśniewie – 
Grabowie. 

Pani Mira z wykształcenia jest muzykiem i pedagogiem, po 
przejściu na emeryturę zaczęła pisać. Pisze powieści obyczajowe dla 
dorosłych, wiersze, bajki i fraszki dla dorosłych i dla dzieci (napisała 
ok. 400 fraszek). Bywało, że pisała scenariusze i teksty piosenek. 
Zadebiutowała w 2016 roku tomikiem fraszek pt. „Fraszkowa uczta”. 
Dziś w swoim dorobku ma wydane: 



BIULETYN   INFORMACYJNY   GMINY    JANOWIEC   KOŚCIELNY  STYCZEŃ – MARZEC  2022 

 

10 

• 4 powieści dla dorosłych 

• 2 tomiki (fraszki i wiersze) 

• 1 zbiór bajek 

• 3 książeczki z fraszkami dla dzieci 
Jej powieść „Wcale mi nie zależy” zdobyła tytuł czytelników „Najlepsza książka roku” (w kat. powieść 
obyczajowa), a bajka „Komnata zgody” dostała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim. 
Bardzo dużo podróżuje. Zwiedziła Europę (poza Wyspami Brytyjskimi, Finlandią, Białorusią i Rosją), znaczną 
część Azji i część Afryki. Ma bardzo pracowitego Anioła Stróża, który wielokrotnie ratował ją z opresji, wyjątkowe 
szczęście do ludzi i poczucie humoru, które jej nie odstępuje i którym dzieli się poprzez swoje powieści. 
Podczas spotkania autorka zaprezentowała niektóre ze swoich fraszek, oraz fragmenty powieści, ukazując ich 
rozmaitość. Po spotkaniu można było kupić książkę Pani Miry z dedykacją 

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

SOK 
 

 
 
 

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, 
aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. 
Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. 
W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie  
z portalu jest bezpłatne. 

 Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/ 
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INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W JANOWCU KOŚCIELNYM  

UWAGA! ZMIANY W PROGRAMIE 500 PLUS OD STYCZNIA 2022 ROKU 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, w związku ze zmianą ustawy o 
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), od dnia 1 stycznia 2022r. wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego należy składać do ZUS drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną. 
 

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres 
świadczeniowy 2022/2023 który rozpoczyna się od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. 
Będzie również rozpatrywał i wypłacał wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze złożone do ZUS  
od 1 stycznia 2022r. (np. na nowo narodzone dziecko). 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym, będzie kontynuował wypłaty do 31.05.2022r. zgodnie  
z wydanymi już informacjami przyznającymi świadczenie 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022. 
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PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, że zaświadczenia o wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wymagane do 
złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze, są wydawane w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym, Janowiec Kościelny 148, 13-111 Janowiec Kościelny, tel. 89 626 
20 65. 

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 
pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Aby uzyskać 
zaświadczenie należy złożyć wypełniony formularz Żądanie wydania zaświadczenia  
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 
osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie przez platformę ePUAP. 

Program Czyste Powietrze realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Program skierowany jest do osób fizycznych (beneficjentów) będących 
właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego. 
Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: 
1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; 
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

 

DODATEK OSŁONOWY – NOWE ŚWIADCZENIE! 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe 
świadczenie – dodatek osłonowy. 
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu 
i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie 
przekraczają 2100zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). 

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego: 

• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 
2100 złotych, 

• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę, 

• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 
złotych miesięcznie na osobę, 

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę. 

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje  
w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub 
paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy  
z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). 
W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie 
przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego 
przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. 
Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa 
domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła 
więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. 
Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? 
Wnioski można składać: 

➢ elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. 
➢ tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym 
Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu 
Kościelnym oraz na stronie internetowej Ośrodka (wniosek). 
Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku. 
Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie 
wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. 
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 89 626 20 65  
w godzinach od 7:15 do 15:15. 
Pozostałe informacje: 
Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 
i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą 
złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana 
najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. 

GOPS Janowiec Kościelny 
 

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 
13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY,  

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


