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Przygotowanie do startu 

Pierwsze sekundy biegu…

Gry i zabawy podczas 
oczekiwania na werdykt

Wrêczanie nagród

Informacje z Gminnego  
Programu Profilaktyki  

i Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych 

 
Dane za rok 2005: 
 W punktach sprzeda-
¿y mieszkañcy pozostawili 
³¹cznie 3.458.580,95 z³ za 
wyroby alkoholowe co daje  
w przeliczeniu na 1 mieszkañ-
ca 354,00 z³. W tym w skle-
pach dokonano zakupów na 
sumê 2.825.360,33 z³, zaœ  
w punktach gastronomicznych 
633.220,62 z³. Zanotowano 
niewielki spadek w porów-
naniu z rokiem 2004. Do Ko-
misji skierowano 22 wnioski  
o zastosowanie obowi¹zkowe-
go poddania siê leczeniu,  
z czego w 3 przypadkach mu-
siano zwróciæ siê do s¹du  
z wnioskiem o zastosowanie 
leczenia pod rygorem prawa. 
[z za³¹cznika do uchwa³y RG  

Nr III/12/06] 

Trochê gminnej 
statystyki 

 
 Rok 2006 nie spe³ni³ 
pok³adanych w nim nadziei 
jeœli chodzi o demografiê.  
W gminie urodzi³o siê 76 
dzieci, w tym czasie odesz³o 
na zawsze 89 osób. 34 pary 
stanê³y na œlubnym kobiercu. 
Na pobyt sta³y w gminie 
zameldowanych jest 9688 
osób (4676 mê¿czyzn i 5012 
kobiet). Dzieci do lat 7 sta-
nowi¹ grupê 654 osób (dziew-
czynki 330, ch³opcy 324). 
Dzieci starsze i m³odzie¿ do 
lat 18 to grupa 1352: dziew-
cz¹t (649) i ch³opców (703). 
Wœród najstarszych mieszkañ-
ców gminy prym wiod¹ kobie-
ty. W Walidrogach i Przywo-
rach mieszkaj¹ panie urodzone 
w 1910 roku, w drugiej z tych 
miejscowoœci ponadto cieszy 
siê d³ug¹ jesieni¹ ¿ycia kolejna 
seniorka – urodzona w 1911 
roku. Jej rówieœnica to miesz-
kanka Miedzianej. Najstar-
szym z seniorów zaœ – jest 
mieszkaniec Tarnowa Opol-
skiego urodzony w 1912 roku.  
 Seniorom, ¿yczymy 
zdrowia i sprawnoœci na d³ugie 
jeszcze lata, pozosta³ym mie-
szkañcom tak¿e zdrowia, 
szczêœcia i radoœci przez kolej-
ne – co najmniej 100 lat! 

[inf. UG w Tarnowie Op.] 

Tura 
zebrañ wiejskich 

 
     Od 22 stycznia do 
7 lutego br. odby³y siê we 
wszystkich so³ectwach zebra-
nia wiejskie po³¹czone z wy-
borami so³tysów. W wiêk-
szoœci wsi funkcje so³tysów 
powierzono dotychczasowym 
gospodarzom wsi, jedynie  
w Kosorowicach nowym so³-
tysem zosta³ Tomasz Rega.  
O problemach nurtuj¹cych so-
³ectwa i planach Rad So³ec-
kich na bie¿¹cy rok napiszemy 
w kolejnym numerze naszej 
gazety. Na razie gratulujemy 
so³tysom wyboru i ¿yczymy 
pomyœlnoœci oraz powodzenia 
im samym, Radom oraz 
mieszkañcom so³ectw. 

Redakcja 

Wa¿na 
!!!  Wiadomoœæ !!! 

 
  W bie¿¹cym roku 
zmianie uleg³y niektóre 
przepisy dotycz¹ce uzyskiwa-
nia przez mieszkañców gminy 
potwierdzeñ podpisów oraz 
poœwiadczeñ kopii dokumen-
tów za zgodnoœæ z orygina³em. 
Dla petentów istotne s¹ nas-
têpuj¹ce zasady: 
 
- osobê ubiegaj¹c¹ siê o otrzy-

manie potwierdzenia czy 
poœwiadczenia obowi¹zuje 
z³o¿enie podpisanego przez 
ni¹ podania (1 podanie na  
1 dokument), 

 
- za dokonanie w/w czynnoœci 

urzêdowych wnosi siê do 
kasy urzêdu op³atê – obec-
nie nie wykupuje siê znacz-
ków skarbowych, 

 
- w sekretariacie mo¿na pob-

raæ wzory podañ; honoro-
wane s¹ tak¿e podania napi-
sane odrêcznie. 

 
Wa¿ne jest jedynie 

aby na podaniu znajdowa³ siê 
podpis osoby, której dokument 
dotyczy. Obok drukujemy 
wzory podañ. 

Wykaz aktualnie obowi¹zuj¹cych stawek i op³at 
 
1. Wysokoœæ cen i stawek op³at za dostarczanie wody: 
- cena za dostarczanie 1 m3 wody  -  2,08 z³ 
- cena op³aty abonamentowej miesiêcznie od jednego 
wodomierza g³ównego w zale¿noœci od œrednicy przekroju 
wodomierza g³ównego: 
  -     o œrednicy od 15 mm do 20 mm  -  1,97 z³ 
  -     o œrednicy od 25 mm do 40 mm  -  5,14 z³ 
  -     o œrednicy od 50 mm do 80 mm           - 12,15 z³ 
  -     o œrednicy od 100 mm i powy¿ej  - 18,70 z³ 
 
2. Wysokoœæ cen i stawek op³at za odprowadzenie œcieków: 
- cena za 1 m3 odprowadzanych œcieków bytowych           3,25 z³ 
- cena za 1 m3 odprowadzanych œcieków bytowych za pomoc¹ 
przydomowych przepompowni œcieków zasilanych z instalacji 
elektrycznej odbiorcy                                                     3,20 z³ 
- cena za 1 m3 dowo¿onych œcieków bytowych do oczyszczalni 
œcieków wozami asenizacyjnymi                                          3,15 z³ 
- cena za 1 m3 odprowadzanych œcieków przemys³owych  4,00 z³ 
- cena op³aty abonamentowej miesiêcznie od jednego 
wodomierza g³ównego (urz¹dzenia pomiarowego )             1,20 z³ 
 

Do cen i stawek okreœlonych w punkcie 1 i 2 dolicza siê podatek 
od towarów i us³ug w obowi¹zuj¹cej wysokoœci. 

(Na podstawie Uchwa³y Nr III/16/07) 


