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Najważniejszy
Oto przed nami Najważniejszy w dziejach milejowskiej wspólnoty
samorządowej - rok. Właśnie w roku
2017 mają realne szanse urzeczywistnić się, jeszcze nie tak niedawno
uważane za odległe, marzenia o
cywilizacyjnej zmianie na lepsze i
postępie. Do końca Najważniejszego
Roku zostanie całkowicie zmodernizowana na całej długości droga
Biskupice – Łęczna, której koszt przebudowy wyniesie ponad 90 mln. zł!
W miesiącu lutym poznamy wyniki
naboru konkursowego na największą
w dziejach gminy inwestycję – budowę kanalizacji w Milejowie, Jaszczowie i Łysołajach (NFOŚiGW dysponuje ogromnymi nierozdysponowanymi środkami). 16 grudnia 2016
r. dobiega końca nabór wniosków
w PROW na budowę aż 342 przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy. W momencie czytania tego tekstu znane będą również
wyniki konkursu, na budowę m.in.
427 instalacji solarnych i 45 pieców
centralnego ogrzewania, szanse są

bardzo duże. Nim minie kilka miesięcy Najważniejszego Roku poznamy zapewne efekty naszych starań
o termomodernizację czterech obiektów, w tym budynku Urzędu Gminy
i trzech szkół. Poznamy także wyniki
konkursu na pozyskanie środków na
budowę Targowiska Gminnego.
Z kolei jesienią dowiemy się, czy
rewitalizacja za unijną kasę, pozwoli
przebudować ul. Spacerową, park
w Milejowie, zrujnowaną drogę przez
zakład, okolice GOK-u i stadionu, czy
pozyskamy środki na realizację pięknie przygotowanego projektu modernizacji sali widowiskowej GOK.
Nie najważniejsze w Najważniejszym Roku, wydają się już dziś pewne, bo przyznane, dotacje na rozbudowę ujęcia wody w Wólce Łańcuchowskiej, ujęcia wody na zakładzie
i Przystani na rzece Wieprz.
Najważniejsza jednak w Najważniejszym Roku wydaje się wiara i zaufanie. Wiara w ustalone wspólnie cele
i zaufanie do tych, którzy je realizują.
Ze świąteczno-noworocznymi
życzeniami
Tomasz Suryś

Uroczyste otwarcie mostu

W dniu 15 grudnia br. dokonano uroczystego otwarcia mostu na rzece Wieprz, który został wybudowany przez żołnierzy 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mostowego.
Symbolicznego wbicia ostatnich gwoździ
oraz przecięcia wstęgi dokonali: Dowódca
2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego
płk Bogdan Prokop, Dowódca 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mostowego
ppłk Adam Bednarczyk, Dowódca Grupy
Specjalistycznej 1 bdm kpt. Jacek Stoń,
Starosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Roman
Cholewa, Przewodniczący Rady Gminy Milejów Pan Andrzej Wirski, Wójt Gminy Milejów Pan Tomasz Suryś, Proboszcz Parafii
w Milejowie ks. Andrzej Sulowski oraz Pan
Zbigniew Domański – sołtys reprezentujący
mieszkańców Milejowa-Osady.
dok. na str. 3
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Inwestycje
drogowe

Potrzebę budowy lub przebudowy dróg gminn y c h w i d z ą w s z y s c y m i e s z k a ń c y. W b i e ż ą cym roku sfinalizowaliśmy następujące zadania:
II etap budowy drogi w msc. Dąbrowa, budowę drogi
w msc. Łysołaje-Kolonia oraz budowę ulicy 11-go Listopada
i Polnej.
Droga w miejscowości Dąbrowa obecnie stanowi
połączenie komunikacyjne pomiędzy Gminą Milejów
i Gminą Siedliszcze. Droga ta połączyła ze sobą dwie
drogi wojewódzkie – nr 829 i nr 838. Należy wspomnieć,
iż I etap budowy rozpoczął się w 2014
roku. Zakończona we
wrześniu inwestycja
zamknęła się kwotą
ok. 280 tyś. złotych.
Nie udało się
w pełni wykonać
planów w zakresie
utwardzonego połączenia dróg gminnych Gminy Milejów
z Gminą Trawniki
w msc. Łysołaje-Kolonia i Struża-Kolonia.
Na naszym terenie
utwardzono znaczną
długość drogi. Budowa tego odcinka
w bieżącym roku pochłonęła już ponad 516 tys. złotych. Pozostał jeszcze
niewielki odcinek do granicy gminy. Jednak po otwarciu ofert przetargowych jego wykonanie, przewyższa
zabezpieczone na ten cel środki budżetowe.
W roku 2016 wybudowano również ulicę
11-Listopada i ul. Polną. Zadania ukończono

we wrześniu. Budowa ul. 11-go Listopada długości 0,13 km
kosztowała budżet gminy ok. 49 tys. złotych, a ul. Polnej – 0,33
km, ok. 228 tys. złotych. Należy również wspomnieć, że to
mieszkańcy zadecydowali o tych inwestycjach wskazując je do
realizacji z Fundusz Sołeckiego sołectwa Milejów-Osada, za co
w szczególności Radzie Sołeckiej należą się podziękowania.
Zaplanowany budżet Gminy Milejów na rok 2017
wskazuje kolejne inwestycje drogowe, które są już
przygotowane.
Grzegorz Tkaczuk

Szanse na kolejne przydomowe
oczyszczalnie ścieków
Małymi krokami przygotowujemy się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenach wiejskich Naszej gminy. Obecnie tworzona jest dokumentacja
aplikacyjna składana w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w zakresie zadań
wodno-ściekowych. Nasz partner Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie, zaprojektował 342 przydomowe oczyszczalnie ścieków, a Gmina Milejów przystąpi
do ich budowy. Wybudowane, w latach poprzednich, przydomowe oczyszczalnie ścieków funkcjonują bez zastrzeżeń. Ponieważ teren Gminy Milejów jest
zróżnicowany pod wieloma względami, co ma wpływ na punktację projektu,
podzielono obszar gminy na trzy zadania. W dniu 16 grudnia Gmina Milejów
złożyła nie jeden, a trzy wnioski o przyznanie pomocy.
O losach konkursu będziemy Państwa informować.
Grzegorz Tkaczuk

Prorodzinnie - cz. II
Podjęta przez Radę Gminy Milejów uchwała nr XVI/115/16 z dnia
29 czerwca 2016 r. określająca stanowisko w sprawie rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego
w Osadzie-Milejów (o odział żłobkowy z maksymalna liczbą 20 miejsc)
w mojej ocenie posiadała jedynie
charakter werbalny, uniemożliwiający podejmowanie jakichkolwiek
realnych działań związanych z ponoszeniem wydatków na przygotowanie i złożenie wniosku (brak
zabezpieczenia środków na pokrycie
kosztów koncepcji architektonicznych, map, studium wykonalności,
PFU). Ponadto termin końcowy
składania wniosków w konkursie
nr RPLU.13.02.00-IZ.OO-06-001/15
w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych RPOWL na lata
2014-2020, ogłoszony przez Zarząd
Województwa Lubelskiego, zakończył się w dniu 7 grudnia 2015 r.
Przyjęte stanowisko Rady Gminy
Milejów, w sprawie budowy oddziału
żłobkowego przy Przedszkolu Samo-

rządowym w Milejowie, nastąpiło
po 205 dniach od dnia zakończenia
terminu składania wniosków. Bez
wsparcia zewnętrznego realizacja
żłobka jest po prostu niemożliwa.
Przypominam ponadto, że już na
etapie budowy przedszkola istniały
poważne problemy z uzyskaniem
pozwolenia na budowę (możliwość
budowy drugiej kondygnacji), wynikające z warunków technicznych
umiejscowienia obiektu.
Dnia 9 sierpnia 2016 r. Zarząd
Województwa Lubelskiego rozstrzygnął powyższy konkurs i zatwierdził listę wybranych projektów do
dofinansowania. Zaktualizowany
29 listopada 2016 r. harmonogram naboru wniosków RPOWL
na lata 2014-2020 nie przewiduje
w 2017r. kolejnych naborów wniosków w zakresie działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych. W związku
z tym w 2017 r. nie istnieją już realne
możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.
Tomasz Suryś

Uroczyste otwarcie mostu

dok. ze str. 1
W otwarciu mostu, udział wzięli również radni, władze gminy oraz mieszkańcy Klarowa i Milejowa-Osady.
W okolicznościowym przemówieniu, Wójt Gminy Milejów
podziękował żołnierzom za zaangażowanie, pogratulował
im tempa, w jakim zrealizowali tę inwestycję oraz wysoko
ocenił jakość wykonanego mostu, który zapewni mieszkań-

com okolicznych miejscowości dogodny i bezpieczny dojazd
do ich domostw i pól. W dalszej części uroczystości
ks. Andrzej Sulowski, proboszcz miejscowej parafii, dokonał
poświęcenia mostu, a następnie przeprowadzono próbę
nośności nowej przeprawy. Całość uroczystości uświetnił
występ Milejowskiej Orkiestry Dętej.
Tomasz Filipek
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Rusza rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 829!
Środki Unii Europejskiej nie są przeznaczone jedynie do wykorzystania przez gminy.
Świadczy o tym fakt, iż Zarząd Województwa
Lubelskiego umieścił, jakże ważną dla nas
inwestycję Rozbudowy drogi wojewódzkiej
nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice…, w wykazie
Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych. Projekty trybu pozakonkursowego
nie muszą startować w walce o środki UE.
Są one zarezerwowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, w puli środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Wnioskodawca, tj. Województwo Lubelskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
przewiduje zakończenie realizacji projektu
w IV kwartale 2017 r.
Wykonawcą największej inwestycji
w dziejach gminy, której koszt budowy wynosi ok. 91,7 mln złotych, jest firma STRABAG Sp. z o. o., a w ramach zadania zostaną
wykonane prace drogowe, oświetleniowe,
kanalizację deszczową i inne, składające się
na całość inwestycji.
Grzegorz Tkaczuk
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Starania
o nowe targowisko

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak i w związku
z rozpoczętą przebudową drogi wojewódzkiej nr 828, Gmina Milejów
w zbliżającym się naborze operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, planuje złożyć
wniosek o przyznanie pomocy na budowę targowiska w Milejowie-Osadzie.

Umiejscowione będzie ono w okolicy Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie,
wzdłuż ulicy Fabrycznej. Obecnie trwają prace projektowe nad rozwiązaniami
technicznymi obiektu, ale już dziś możemy przedstawić ogólną koncepcję
targowiska.
O losach konkursu będziemy Państwa informować.
Grzegorz Tkaczuk

Dotacje
do
ujęć wody
Gmina Milejów po raz pierwszy,
w perspektywie finansowej środków
Unii Europejskiej na lata 2014-2020,
stanęła przed realną szansą na poz y s ka n i e d o f i n a n s o w a n i a . M o w a
tu o wsparciu projektu pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury
u zd a t n i a n i a i p o b o r u w o d y st a cji wodociągowej w Wólce Łańcuchowskiej, gm. Milejów. Wniosek
o d o f i n a n s o wa n i e zo sta ł z ł ożo ny
w 7 grudnia 2015 r. Ocena trwała prawie rok. W dniu 28 listopada uzyskaliśmy oficjalną informację o wyborze
projektu do dofinansowania. Spośród
85 ocenionych wniosków 63 projekty
spełniające wymogi wybrano do dofinansowania. Nasz uzyskał 76 punktów
i znalazł się na 18 pozycji na liście
rankingowej. Wartość projektu to
764 500,00 PLN a dofinansowanie ze
środków UE to 530 856,09 PLN - 85%
kosztów kwalifikowalnych.
Również wniosek, złożony przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o., pt.: Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci
wodociągowej poprzez modernizacje
stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki
Wodno-Ściekowej w Milejowie oraz do
wodociągu gminnego w ul. Klarowskiej
w miejscowości Milejów-Osada uzyskał
wsparcie. Znalazł się na liście rankingowej na 37 pozycji z 66,5 punktami.
Wartość projektu zamyka się w kwocie
1 264 710,58 PLN z czego dofinansowanie
środków UE 873 986,98 PLN.
Ponieważ alokacja (pula) środków
w tym działaniu nie została całkowicie wykorzystana, a Departament
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
przewiduje w roku 2017 drógi nabór
wniosków o dofinansowanie, mamy
kolejne pomysły aby usprawnić działanie sieci wodociągowej i zabezpieczyć
jakość dostarczanej wody.
Grzegorz Tkaczuk
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Działania w ramach funduszu sołeckiego

W 2016 roku na terenie gminy Milejów w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano liczne zadania, które zostały zgłoszone przez sołectwa we wnioskach
w 2015 roku. Zgłoszone zadania dotyczyły różnego rodzaju inwestycji począwszy
od remontów budynków użyteczności publicznej, remiz strażackich, po budowę
oświetlenia ulicznego i zakup progów zwalniających. Większość zgłoszonych
zadań udało się zrealizować w całości ze środków przeznaczonych we wnioskach
przez sołectwa, jednak niektóre inwestycje wymagały dofinansowania z budżetu
gminy. Wszystkie wykonane inwestycje zostały zrealizowane z myślą o poprawie
warunków życia mieszkańców oraz należą do zadań własnych gminy. Fundusz
sołecki zarówno w gminie Milejów, jak i w innych gminach odgrywa ważną rolę
w ożywieniu wiejskich środowisk, zwraca głównie uwagę na potrzebę poprawienia warunków i jakości życia mieszkańców gminy. Podnosi również znaczenie
zebrań wiejskich, gdyż każdy mieszkaniec uczestniczący w zebraniu ma prawo
do zgłoszenia własnego zadania, które w jego odczuciu najbardziej wpłynęło by
na poprawę warunków życia.
Do zgłoszonych we wnioskach i zrealizowanych zadań w ramach funduszu
sołeckiego w 2016 roku należą min.:
Sołectwo Antoniów
Utwardzenie placu przy budynku OSP
Antoniów.
- całkowity koszt zadania: 11 190,54 zł
- kwota w całości wydatkowana ze
środków funduszu sołeckiego
Sołectwo Białka
Remont budynku remizy OSP w Białce, który polegał na wymianie okien
i drzwi wejściowych.
- całkowity koszt zadania: 15 051,52 zł
- kwota w całości wydatkowana ze
środków funduszu sołeckiego
Sołectwo Cyganka
1. Remont budynku komunalnego
w Cygance.
- całkowity koszt zadania: 8 807,20 zł
- kwota wydatkowana z funduszu
sołeckiego: 8 042 zł
- dofinansowanie z budżetu gminy:
765,20 zł
2. Zakup farb i materiałów służących
do malowania ścian i podłóg w budynku Komunalnym w Cygance.
- całkowity koszt zadania: 692,87 zł
- kwota w całości wydatkowana ze
środków funduszu sołeckiego
3. Podłączenie instalacji elektrycznej
do budynku komunalnego w Cygance.
- całkowity koszt zadania: 3 690,00 zł
- kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 1 000 zł

- dofinansowanie z budżetu gminy:
2 690 zł
Sołectwo Jaszczów
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
w kierunku stacji PKP Jaszczów.
- całkowity koszt zadania: 41 889,18 zł
- kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 31 769, 00 zł
- dofinansowanie z budżetu gminy: 10
120, 18 zł
Sołectwo Jaszczów-Kolonia
Zakup kruszywa na remonty gminnych
dróg w Sołectwie Jaszczów-Kolonia.
- całkowity koszt zadania: 12 587,33 zł
- kwota w całości wydatkowana ze
środków funduszu sołeckiego
Sołectwo Kajetanówka
Remont budynku komunalnego w Kajetanówce, który polegał na wymianie
okien i drzwi wewnętrznych.
- całkowity koszt zadania: 7 595,25 zł
- kwota w całości wydatkowana ze
środków funduszu sołeckiego
Sołectwo Łysołaje
Zakup progów zwalniających.
- całkowity koszt zadania: 2 290,46 zł
- kwota w całości wydatkowana ze
środków funduszu sołeckiego
Sołectwo Łysołaje-Kolonia

1. Montaż klimatyzacji w budynku
Domu Spotkań Ludowych w Łysołajach-Kolonii.
- całkowity koszt zadania: 8 000,00 zł
- kwota w całości wydatkowana ze
środków funduszu sołeckiego
2. Zakupy związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Domu
Spotkań Ludowych w Łysołajach-Kolonii
- zakup i montaż altany.
- całkowity koszt zadania: 5 450,00 zł
- kwota w całości wydatkowana ze
środków funduszu sołeckiego
3. Zakup wyposażenia do budynku
Domu Spotkań Ludowych w Łysołajach-Kolonii.
- całkowity koszt zadania: 2 199,80 zł
- kwota w całości wydatkowana ze
środków funduszu sołeckiego
Sołectwo Milejów
Zakup progu zwalniającego.
- całkowity koszt zadania: 1 624,80 zł
- kwota w całości wydatkowana ze
środków funduszu sołeckiego
Sołectwo Milejów-Osada
Wykonanie robót drogowych polegających na przebudowie ulicy 11-ego
listopada i ulicy Polnej.
- całkowity koszt zadania: 227 299,15 zł
- kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 77 303,25 zł
- dofinansowanie z budżetu gminy:
149 995, 90 zł
Sołectwo Popławy
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych położonych w sołectwie Popławy.
- całkowity koszt zadania: 30 998,46 zł
- kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 11 131,44 zł
- dofinansowanie z budżetu gminy:
19 867,02 zł
Sołectwo Zalesie
Wymiana okien w budynku remizy
OSP Zalesie.
- całkowity koszt zadania: 9 471,00 zł
- kwota w całości wydatkowana ze
środków funduszu sołeckiego
Grzegorz Paczkowski
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Droga na dobrej drodze

Rok 2017 jest kolejnym z rzędu, w którym Gmina Milejów przygotuje niezbędne
dokumentacje techniczne budowy ciągów komunikacyjnych. Chcemy wykonać pełną
dokumentację dwóch dróg gminnych, które nie uzyskały wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020, a mianowicie: drogi Górne - Kajetanówka
oraz drogi w msc. Ostrówek-Kolonia. Budżet 2017 roku przewiduje również środki
na dokumentację techniczną drogi gminnej w msc. Białka (tzw. droga w klinie).
Mieszkańcy poszczególnych sołectw
również mają realny wpływ na współtworzenie infrastruktury drogowej. Przykładem tego jest przeznaczenie części
bądź całości środków swych Funduszy
Sołeckich na ten cel. Sołectwo JaszczówKolonia wykona projekt budowy trzech
dróg: a) gminnej nr 105356L, b) gminnej
nr 105346L i c) wewnętrznej stanowiącej
działkę nr 338.
Sołectwo Popławy chce mieć
projekt połączenia miejscowości ze
stacją kolejową Jaszczów PKP. Natomiast sołectwo Starościce zgłosiło

chęć uporządkowania terenów ciągu komunikacyjnego łączącego je
z Popławami (wzdłuż linii kolejowej)
oraz drogi gminnej nr 105360L.
Jak wspomniałem wyżej, dokumentacje techniczne stanowią niezbędny
element rozpoczynający proces inwestycyjny. Przypominam, że w roku 2015
wykonaliśmy projekty techniczne ulic
w Milejowie-Osadzie (ul. Kalinowej,
Bukowej, Lipowej, Jesionowej, Krótkiej,
Bocznej), a budżet roku 2017 przewiduje
ich realizację.
Grzegorz Tkaczuk

16 listopada br. odbyła się XXII sesja
Rady Gminy Milejów. Podczas obrad
uchwalono m.in. wysokości przyszłorocznych podatków oraz opłat za zakup wody
i odprowadzanie ścieków.
Rada zdecydowała o pozostawieniu
na niezmienionym poziomie wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
Podjęto też decyzję o pozostawieniu
przyszłorocznej stawki podatku od środków transportu na obecnym poziomie.
Radni obniżyli cenę skupu żyta do celów
wymiaru stawek podatku rolnego na

2017 rok z ogłoszonej przez Prezesa GUS
kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty 40,00
zł za 1 dt. Oznacza to pozostawienie
podatku rolnego w Gminie Milejów na
poziomie z roku bieżącego.
Rada Gminy przyjęła również taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
utrzymując cenę wody i ścieków na
niezmienionym poziomie (cena wody –
2,27 zł/m3 + VAT, cena ścieków – 6 zł/
m3 +VAT).
Karolina Smalec

Wszystko wskazuje na to, że reforma
edukacji wkrótce stanie się faktem.
Reforma od miesięcy wzbudza
kontrowersje w środowiskach nauczycielskich i wśród rodziców. W
związku z powyższym informuję, że
na rok 2016/2017 organ prowadzący

nie przewiduje żadnych zmian związanych z siecią szkół na terenie gminy
Milejów. We wszystkich istniejących
placówkach, po stopniowej likwidacji
gimnazjów, będą funkcjonować oddziały szkolne 1-8.
Tomasz Suryś

Podatki i opłaty bez zmian

W szkołach bez zmian !

Programy termomodernizacyjne dla
wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.
W dniu 2 grudnia 2016 r. w Urzędzie
Gminy odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne skierowane do
wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
na którym przedstawiono możliwości
uzyskania środków finansowych na tzw.
szeroko rozumianą termomoderniza-

cję. W spotkaniu wzięły udział zarządy
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Ostateczne decyzje o przystąpieniu do
programu należą do przedstawicieli
mieszkańców w poszczególnych wspólnotach i spółdzielniach.
Tomasz Suryś

Pierwsze LED-y
Sołectwo Jaszczów przeznaczyło
swój Fundusz Sołecki na inwestycje
w zakresie oświetlenia części drogi
powiatowej nr 2024L, biegnącej
do stacji kolejowej Jaszczów PKP.
W ubiegłych latach odcinek tej drogi
został oświetlony poprzez podwieszenie na istniejących słupach energetycznych lamp oświetleniowych.
Jednakże z braku funduszy poprzestano na tym etapie prac. W roku
ubiegłym wykonano dokumentację
projektową, która swym zasięgiem
objęła dość niebezpieczny zakręt
drogi powiatowej oraz skrzyżowanie z drogą gminną. Zastosowano
również nowe rozwiązania technologiczne projektując oprawy energooszczędne typy LED. Inwestycja
została ukończona we wrześniu br.
i kosztowała ok. 42 tyś. złotych
w tym, z Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 31 769 złotych.
Czekamy na Państwa opinie
w zakresie zastosowania nowej technologii.
Grzegorz Tkaczuk

Ciepło, ciepło...
solary
Instalacje solarne oraz kotły na
biomasę to kolejne zadanie Gminy
Milejów, które elektyzuje naszych
mieszkańców. Zapewne z powodu dbałości obywateli o środowisko naturalne
lub po prostu z uwagi na możliwość
zmniejszenia kosztów egzystencji.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs
RPO WL 2014-2020, Działania 4.1
Wsparcie wykorzystania OZE w dniu
14 czerwca 2016 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pn.:
„Instalacja zestawów solarnych na
prywatnych domach mieszkalnych
w Gminie Milejów”. Rozstrzygnięcie
konkursu planowane jest na koniec
grudnia 2016 roku. Projekt przewiduje
montaż 427 szt. zestawów solarnych
oraz 45 szt. kotłów (pieców) na biomasę.
Wartość projektu wynosi 5 889 201 PLN
a dofinansowanie to 85% kosztów
kwalifikowalnych.
Grzegorz Tkaczuk
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Zrównoważony rozwój, co to
znaczy? Czy można go opisać, policzyć, porównać? Okazuje się, że
TAK. Profesor dr. hab. Eugeniusz
Sobczak na podstawie 15 wskaźników stworzył Ranking Zrównoważonego Rozwoju wszystkich gmin
w Polsce. Pod uwagę brał m.in.
wydatki na projekty inwestycyjne
w przeliczeniu na mieszkańca, liczbę
osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo
migracji, liczbę absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców, jak i odsetek mieszkańców
korzystających z oczyszczalni ścieków
i inne.
Ranking 1 563 gmin wiejskich
w Polsce dostępny jest w serwisie
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/170196/Gminy-wg-wzrostu--Sprawdx--jak-rosnie-twojaokolica-mamy-komplet-danych.
Gmina Milejów spośród gmin
wiejskich znalazła się na 821 miejscu
w Polsce i na 44 ze 170 w województwie lubelskim.
Spośród gmin wiejskich wygrała
Gmina Kleszczów, a trzecie miejsce
przypadło Gminie Puchaczów.
Jak wypadliśmy na tle sąsiadów?
Powiat łęczyński:
3 Gmina Puchaczów
702 Gmina Cyców

821 Gmina Milejów
1 007 Gmina Ludwin
1 061 Gmina Spiczyn
Powiat świdnicki:
805 Gmina Mełgiew
1 025 Gmina Trawniki
Powiat chełmski:
1 151 Gmina Siedliszcze

Opracowany ranking ma na celu
monitorowanie zrównoważonego
rozwoju społeczno-ekonomicznego
gmin i regionów.
Grzegorz Tkaczuk

Masz pomysł na własną działalność lub chcesz
rozwijać istniejącą?

LGD "Dolina Giełczwi" wspiera przedsiębiorczość
na obszarze LSR: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice, Trawniki
Poziom i rodzaj wsparcia:
do 70% dla rozwijających działalność, forma dotacji - refundacja
do 90% dla rozpoczynających działalność, forma dotacji - premia

Najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsiębiorczości –
I kwartał 2017 r.
Szczegółowych informacji udziela:

Biuro LGD „Dolina Giełczwi”
ul. Lubelska 77a, 21-050 Piaski
tel. 81 5253012
e-mail: biuro@dolinagielczwi.org
www.dolinagielczwi.org

Biuro LGD:
ul. Lubelska 77a, Piaski
tel. 81 52 53 012
e-mail: biuro@dolinagielczwi.org
www.dolinagielczwi.org

krok 1

Sprawdź, czy Twój pomysł wpisuje się w cele i przedsięwzięcia
Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Każdy projekt musi być zgodny z założeniami LSR, musi wpisywać
się w co najmniej w jeden cel ogólny, szczegółowy i jedno
przedsięwzięcie.

PIERWSZY CEL OGÓLNY: Zrównoważony rozwój obszaru LSR ukierunkowany na innowacyjne działania proekologiczne
CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przyjaznej środowisku i sprzyjającej turystyce aktywnej; 2. Rozwój postaw i zachowań
prozdrowotnych i proekologicznych
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1. Aktywny wypoczynek; 2. Człowiek i natura
DRUGI CEL OGÓLNY: Wzmocnienie więzi mieszkańców z obszarem LSR
CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Pobudzenie i rozwój lokalnych inicjatyw gospodarczych; 2. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego materialnego i niematerialnego
obszaru LSR; 3. Aktywizacja mieszkańców i tworzenie infrastruktury społecznej integrującej środowisko lokalne
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1. Aktywni gospodarczo; 2. Tradycja dzisiaj; 3. Działamy lokalnie

Podstawowym dokumentem regulującym zasady przyznawania pomocy jest
Rozporządzenie MRiRW z 24.09.2015 r. ws. szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

krok 2

Zapoznaj się z zasadami i warunkami wsparcia

Uwzględniając zapisy rozporządzenia oraz cele i przedsięwzięcia określone w LSR, pomoc może być przyznana na projekty w zakresie:
a) podejmowania działalności gospodarczej,
b) rozwijania działalności gospodarczej,
c) wzmocnienia kapitału społecznego,
d) zachowania dziedzictwa lokalnego,
e) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
f) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
O pomoc może ubiegać się:
a) osoba fizyczna, jeżeli:
- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- jest pełnoletnia,
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej,
- miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się
na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osoba prawna z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
- mikro lub małe przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na
obszarze wiejskim objętym LSR.
Wysokość wsparcia:
a) osoby podejmujące działalność gospodarczą - premia w wysokości:
- 60 tys. zł – przy wkładzie własnym w wysokości od 10% - 20%,
- 80 tys. zł – przy wkładzie własnym w wysokości powyżej 20%,
- 100 tys. zł - przy wkładzie własnym w wysokości powyżej 30%;
b) mikro i małe przedsiębiorstwa rozwijające działalność – maksymalnie 300 tys. złotych, wymagany minimalny wkład własny na poziomie 30% kosztów
kwalifikowalnych projektu;
c) dla pozostałych podmiotów pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 2014 – 2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego
beneficjenta.
Minimalna wartość całkowita projektu musi wynosić nie mniej niż 50 tys. złotych.

krok 3

Sprawdź terminy naborów wniosków

Harmonogram naborów jest opublikowany na naszej stronie internetowej:
www.dolinagielczwi.org.

DRUGI NABÓR WNIOSKÓW ODBĘDZIE SIĘ W I KWARTALE 2017 R.
ZAKRES TEMATYCZNY NABORU: ZAKŁADANIE I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
KWOTA ALOKACJI DOSTĘPNA W II NABORZE: 880 TYS.
Przy opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych skorzystaj z bezpłatnych usług doradczych świadczonych przez Biuro LGD, a następnie złóż wniosek o przyznanie
pomocy w miejscu i terminie określonym w Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Pomnik niepodległości... na stulecie
odzyskania niepodległości?

Przy okazji rozważań nad zakresem
rzeczowym opracowywanego właśnie
na potrzeby pozyskania środków zewnętrznych planu rewitalizacji, zrodził się
w mojej głowie pomysł budowy pomnika,
którego lokalizacja miałaby miejsce po

skę. Wskazane miejsce może gwarantować
możliwość uzyskania dotacji w programach
rewitalizacyjnych. Następna tak doniosła i
okrągła rocznica powtórzy się dopiero za
sto lat, a i pomysł obchodów przez Milejowian wszystkich ważnych uroczystości na-

stronie „parkowej” GOK w Milejowie, od
ulicy Klarowskiej. Myślę, że pora wreszcie
urzeczywistnić pewne idee związane z
potrzebą budowy pomnika, głoszone m.in.
przez zmarłego Ś.P. doktora Zdzisława So-

rodowo-patriotycznych w jednym miejscu,
też nie jest bez znaczenia…
Czekam na opinie czytelników w tej
sprawie.
Tomasz Suryś

Gmina Milejów wspólnymi siłami
z Powiatem Łęczyńskim zrealizowała
w bieżącym roku dwa zadania drogowe. Pierwsze jest to kontynuacja rozpoczętej wcześniej budowy chodnika
dla pieszych przy drodze powiatowej
nr 2022L Antoniów – Starościce. Wybudowano odcinek chodnika biegnący
od remizy OSP w Antoniowie w stronę
Starościc. Koszty wspólnego przedsięwzięcia opiewają na kwotę ok. 162 tys.
złotych, z czego Gmina Milejów przekazała Powiatowi łęczyńskiemu ok. 92
tys. złotych. Należy również pamiętać,
że to Gmina była inicjatorem tegoż
przedsięwzięcia i w latach ubiegłych
sporządziła dokumentacje projektową
przekazując ją inwestorowi – Zarządowi

Dróg Powiatowych w Łęcznej.
Drugie zakończone zadanie drogowe,
również przy drodze powiatowej, zostało
wykonane w miejscowości Cyganka. Ze
wspólnych środków przebudowano odcinek drogi nr 2025L. W tym przypadku jest
to również kontynuacja wcześniej rozpoczętych prac. Kierowcy przemierzający tę
drogę dobrze zapamiętali wszystkie „pułapki nawierzchni”. Na przebudowanym
kawałku drogi już ich nie znajdą. Zadanie
pochłonęło ok. 178 tys. złotych, z czego
nasza gmina przekazała 100 tys. złotych.
W planach współpracy na 2017 rok
znajdzie się być może wykonawstwo
chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w msc. Starościce.
Grzegorz Tkaczuk

Gmina Milejów, wraz z 42 samorządami gminnymi województwa lubelskiego,
znalazła się w grupie gmin, które w roku
2017 w ramach realizacji projektu „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego
poprzez zakup samochodów ratowniczo
- gaśniczych dla Ochotniczych Straży

Pożarnych”, prowadzonego przez Oddział
Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Województwa Lubelskiego, otrzymają
dofinansowanie do zakupu średniego
samochodu ratowniczego. Pojazd trafi do
jednostki OSP w Łańcuchowie .
Tomasz Suryś

Współpraca popłaca

W Gminie Milejów od dnia uruchomienia rządowego Programu „Rodzina 500+”, tj. od 1 kwietnia 2016
r. do 30 listopada 2016 r., zarówno
w formie papierowej jak i elektronicznej, zostało złożonych 729 wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego.
W sumie wydano 729 decyzji,
z czego 692 to decyzje przyznające
świadczenie wychowawcze. Za okres
od 1 kwietnia do 30 listopada 2016r.
wypłacono świadczenia na łączną
kwotę 4 000 458,00 zł, co stanowi
wsparcie dla ok. 1000 dzieci. Na
terenie naszej gminy z Programu
„Rodzina 500 +” korzysta ok. 640
rodzin, w tym 30 rodzin, w których
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
na kolejny okres będą przyjmowane
od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie

Urzędu Gminy Milejów, lub pocztą
na adres Urzędu Gminy Milejów,
ul. Partyzancka 13A. Do składania
wniosków w formie elektronicznej wykorzystywane są 4 kanały,
tj. system Empatia, platforma
ePUAP, PUE ZUS oraz bankowość
elektroniczna.
Informacje o programie „Rodzina
500 +” mieszkańcy naszej gminy mogą
uzyskać pod nr tel.: 81 757-20-26
w. 46, 81 535-89-61 oraz na stronie
internetowej www.milejow.pl.
Agnieszka Jóźwiak

Nowy pojazd dla OSP Łańcuchów

Wydawca:

Urząd Gminy Milejów

21-020 Milejów, ul. Partyzancka 13A
tel. 81 757 20 05, 81 757 20 26, 81 757 23 85
e-mail: sekretariat@milejow.pl,
www.milejow.pl
Wydawnictwo bezpłatne.
Nakład 3 tys. egzemparzy.

