Mural na ścianie budynku sali wiejskiej w Konojadzie

APLIKACJA MOJA OKOLICA
Zapraszamy mieszkańców i wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnej aplikacji
mobilnej – MOJA OKOLICA, która zastąpi dotychczasowe powiadamianie poprzez system SMS.
MOJA OKOLICA – jedna aplikacja, wiele korzyści. Platforma Moja Okolica jest już aktywna
w naszej gminie. To bezpłatna aplikacja mobilna, ukierunkowana na budowanie i pogłębianie
relacji lokalnych społeczności. Przede wszystkim wspiera informacyjnie mieszkańców
i usprawnia komunikację w najbliższym sąsiedztwie.
Moja Okolica to także błyskawiczny dostęp do ważnych informacji w sytuacjach awaryjnych.
Użytkownik aplikacji szybko znajdzie w niej adres najbliższej apteki lub najbliższego punktu
z dostępnym publicznie deﬁbrylatorem. Możesz określać strefy bezpiecznego poruszania się
Twoich podopiecznych. Określ obszar. Każde wejście i wyjście wygeneruje dla Ciebie
powiadomienie.
Aplikację można pobrać ze Sklepu PLAY lub po zeskanowaniu jednego z poniższych kodów QR.

Instrukcję szczegółowej instalacji „krok po kroku” dołączamy jako dodatkowy załącznik do
niniejszego informatora jak również zamieszczona została na stronie internetowej pod adresem:
https://kamieniec.pl/ﬁlemanager/photos/uploads/Pliki/moja-okolica/instrukcja.pdf
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamieniec
Minął 2021 rok. Kolejny rok, w którym zmagaliśmy się z trudnościami panującej
pandemii, tak bardzo ograniczającej nasze kontakty, życie rodzinne i społeczne. Jednak
ta sytuacja nie wpłynęła znacząco na tempo inwestycji i przedsięwzięć.
Zrealizowaliśmy wszystkie zadania w ramach funduszy sołeckich. Te ważniejsze
przedstawiamy w niniejszym informatorze.
Dużym sukcesem było pozyskanie 1 mln zł w ramach konkursu „Rosnąca
odporność”. Środki te przeznaczymy zgodnie z regulaminem na przeciwdziałanie
skutkom pandemii.
Wspólnych sukcesów jest więcej, a kolejne wyzwania przed nami. Dużych
nakładów wciąż wymagają drogi gminne i powiatowe. Liczymy bardzo na środki
zewnętrzne, dlatego też planujemy się do tego przygotować poprzez wykonanie
dokumentacji kolejnych 7 projektów drogowych.
Z uwagi na wiele niewiadomych związanych z wirusem i gospodarką, wyjątkowo
trudno było planować budżet na 2022 rok. Mam jednak nadzieję, że Nowy Rok będzie
kolejnym dobrym okresem, w którym będziemy mogli wspólnie realizować zadania dla
dalszego rozwoju naszej gminnej wspólnoty.

Z wyrazami podziękowania za pomoc
i współpracę

Wójt Gminy
/-/ Piotr Halasz
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INWESTYCJE W GMINIE KAMIENIEC 2021r.
Przebudowa drogi Konojad - Maksymilianowo
W okresie od lipca do października trwały prace budowlane polegające na przebudowie drogi
Konojad – Maksymilianowo. W ramach inwestycji wykonano podbudowę tłuczniową,
nawierzchnię bitumiczną, pobocza gruntowe oraz oznakowanie poziome i pionowe. Łącznie
przebudowano około 1300 mb drogi, o szerokości 5,0 m.
Wykonawcą całego zadania była ﬁrma Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 685.209,71 zł. Przebudowa ww. drogi doﬁnansowana została
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karczewo
W listopadzie zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej
w miejscowości Karczewo. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z betonowej kostki
brukowej na podbudowie betonowej na odcinku około 300 mb, o szerokości 7,0 m. Wykonano
także chodniki o szerokości 2,0 m oraz remont kanalizacji deszczowej.
Inwestycję wykonała ﬁrma Zakład Drogowo - Budowlany NOJAN Jan Nowak z Grodziska
Wielkopolskiego.
Koszt realizacji inwestycji – 672.796,85 zł.

Wykonanie oświetlenia terenu przy boisku w miejscowości Sepno
W ramach zadania posadowiono 3 punkty świetlne, o wysokości
10 m. Wykonawcą zadania była ﬁrma TIM -Tech z siedzibą
w Michorzewie.
Całkowita wartość inwestycji to 28.696,85 zł.
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Przebudowa drogi Łęki Wielkie - Łęki Małe
W ramach inwestycji wykonano podbudowę tłuczniową oraz pobocza. Przebudowywana droga ma
długość ok. 1 450 m i szerokość 5,30 m, natomiast szerokość pobocza to 1 m. Wykonawcą zadania
była ﬁrma P.H.U.T. Krzysztof Nadobnik z Kiełczewa.
Koszt realizacji inwestycji 329.698,87 zł. Przebudowa została doﬁnansowana ze środków
Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w 2021r. w kwocie 110.625,00 zł.

Utworzenie nowego obiektu do obsługi ruchu turystycznego w miejscowości Wilanowo
W ramach zadania wykonano takie elementy jak:
- boisko o wymiarach 28 m x 17 m (pole gry 24 m x 15 m), wyposażone w bramki do piłki
ręcznej, nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym na
podbudowie tłuczniowej;
- altanka drewniana z daszkiem dwuspadowym, pokryta gontem bitumicznym, z ławo-stołem
piknikowym;
- stojak na rowery z pięcioma stanowiskami.
Wykonawcą zadania była ﬁrma Matejko Development Sp. z o.o. z siedzibą w Czapurach.
Całkowity koszt inwestycji to 121.739,40 zł. Zadanie uzyskało doﬁnansowanie w kwocie
71.265,00 zł z PROW na lata 2014-2021 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER.

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karczewo na odcinku Jaskółki - Wolkowo
Wykonano oświetlenie drogowe w ciągu drogi gminnej oraz
powiatowej. W ramach zadania posadowiono 23 punkty świetlne,
o wysokości 9 m na odcinku ok. 1 km. Wykonawcą inwestycji
była ﬁrma ROB -BUD z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.
Całkowita wartość inwestycji to 157.014,48 zł.
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Budowa boiska sportowego w miejscowości Jaskółki
W ramach inwestycji wykonane zostało boisko sportowe
o wymiarach 25 m x 14 m (pole gry 21 m x 12 m), o nawierzchni
ze sztucznej trawy, dzięki czemu będzie mogło służyć
mieszkańcom przez cały rok, niezależnie od warunków
atmosferycznych. Boisko wyposażone w bramki do piłki ręcznej.
Wykonawcą zadania była ﬁrma Matejko Development Sp. z o.o.
z siedzibą w Czapurach.
Całkowity koszt inwestycji to 116.761,50 zł.
Budowa oświetlenia drogowego na odcinku Wolkowo - Wilanowo
Wykonano oświetlenie drogowe w ciągu drogi powiatowej.
W ramach zadania posadowiono 13 punktów świetlnych,
o wysokości 9 m na odcinku ok. 520 m. Wykonawcą inwestycji
była ﬁrma TIM -Tech z siedzibą w Michorzewie.
Całkowita wartość inwestycji to 59.588,79 zł.

Przebudowa odcinka drogi gminnej Jaskółki - Konojad
W ramach inwestycji wykonano podbudowę tłuczniową oraz
pobocza. Przebudowana droga ma długość ok. 770 m
i szerokość 5,30 m, natomiast szerokość pobocza to 1 m.
Wykonawcą zadania była ﬁrma P.H.U.T. Krzysztof Nadobnik
z Kiełczewa.
Koszt realizacji inwestycji 155.465,80 zł.
Przebudowa drogi gminnej Lubiechowo - Wąbiewo
W ramach inwestycji wykonano podbudowę tłuczniową oraz
pobocza. Przebudowana droga ma długość ok. 620 m
i szerokość 5,30 m, natomiast szerokość pobocza to 1 m.
Wykonawcą zadania była ﬁrma P.H.U.T. Krzysztof Nadobnik
z Kiełczewa.
Koszt realizacji inwestycji 149.467,34 zł.
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Puszczykówcu
W ramach inwestycji wykonano podbudowę tłuczniową,
nawierzchnię bitumiczną oraz pobocza tłuczniowe. Łącznie
przebudowano około 420 m drogi, o szerokości 5,0 m.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 153.869,31 zł.
Wykonawcą całego zadania była ﬁrma Pol - Dróg Kościan
Sp. z o.o.
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Budowa chodnika w miejscowości Lubiechowo
W ramach zadania wykonano chodnik o szerokości 1,5 m z kostki brukowej na odcinku ok. 180
mb oraz balustrady ochronne. Wykonawcą zadania był Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
w Kamieńcu.
Koszt realizacji inwestycji – 73.557,23 zł.
Budowa placu zabaw w miejscowości Lubiechowo
Plac zabaw wyposażony jest w zestaw wspinaczkowy, huśtawkę wahadłową potrójną z bocianim
gniazdem, huśtawkę wagową i bujak. Teren placu zabaw jest w całości opłotowany. Nawierzchnia
amortyzująca upadek wykonana została z piasku. Wykonawcą zadania był Gminny Zakład Komunalny
Sp. z o.o.
Całkowity koszt zadania to 46.862,58 zł.

Budowa placu zabaw w miejscowości Goździchowo
Plac zabaw wyposażony jest w zestaw wspinaczkowy, huśtawkę
wahadłową potrójną z bocianim gniazdem, huśtawkę wagową
i bujak. Teren placu zabaw jest w całości opłotowany.
Nawierzchnia amortyzująca upadek wykonana została z piasku.
Wykonawcą zadania był Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Całkowity koszt zadania to 46.862,58 zł.
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Parzęczewo
Remont polegał na położeniu nowej warstwy papy
termozgrzewalnej na dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich
i orynnowania, wykonaniu podkładu na gruncie z betonu gr. 10 cm
wraz z uprzednim proﬁlowaniem i zagęszczeniem podłoża w sali
głównej oraz holu. Wymieniono także drzwi.
Wykonawcą zadania był Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Koszt robót około budowlanych – 115.000,00 zł.
Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Doły
W ramach zagospodarowania wykonano przebudowę kanalizacji
deszczowej, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz
opaskę wokół budynku sali wiejskiej.
Wykonawcą zadania był Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Łączny koszt robót budowlanych – 34.816,39 zł.
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Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilanowo
W ramach remontu wymieniono starą drewniana podłogę na posadzkę z płytek. Dużą rolę
w pracach remontowych odegrali mieszkańcy Wilanowa, którzy z zaangażowaniem pomagali
przy pracach.
Koszt robót budowlanych – 19.857,00 zł.

Przebudowa strażnicy OSP oraz remont sanitariatów w budynku sali wiejskiej
w Kowalewie
W ramach zadania wykonano nową posadzkę, tynki, malowanie oraz ocieplenie
bramy zewnętrznej w pomieszczeniu remizy OSP. W świetlicy wiejskiej
przeprowadzono remont sanitariatów.
Wykonawcą zadania był Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Kamieńcu.
Łączny koszt robót budowlanych – 42.379,99 zł.
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kamieniec wraz z przebudową
Trwa rozbudowa wraz z przebudową Urzędu Gminy Kamieniec. Przedmiotowa rozbudowa polega
na dobudowie do istniejącego budynku od strony wewnętrznej dwukondygnacyjnej części oraz
dodatkowej klatki schodowej z windą. W ramach przebudowy wykonane zostaną niezbędne roboty
związane z połączeniem istniejącej części z nowo projektowaną, nowe pokrycie dachowe
z papy istniejących połaci dachowych wraz przemurowaniem istniejących kominów części
istniejącej. W trakcie prowadzenia prac przewidziano również remont, przebudowę istniejących
pomieszczeń wraz z odnowieniem korytarzy oraz klatki schodowej.
Wykonawcą robót budowlanych jest ﬁrma Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o.o.
z Kościana.
Koszt robót budowlanych - 1.400.998,19 zł.
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Plany inwestycyjne na 2022 rok:
1. Kontynuacja rozbudowy budynku Urzędu Gminy Kamieniec wraz z przebudową.
2. Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie.
4. Przebudowa odcinka drogi gminnej Jaskółki - Konojad.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 537519P Kowalewo - Wąbiewo.
6. Przebudowa ulicy Szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem.
7. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne.
Inwestycje wymienione w pozycjach 5, 6 i 7 są uzależnione od otrzymania doﬁnansowania ze
środków zewnętrznych.
FUNDUSZ SOŁECKI
W 2021 r. na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono
532.167,54 zł. Wnioski o przyznanie środków złożyły 24 sołectwa. Wysokość środków
przeznaczona dla sołectw uzależniona jest m.in. od liczby mieszkańców. Kwoty przeznaczone na
realizację przedsięwzięć w sołectwach wynosiły od około 11.000,00 zł do blisko 49.000,00 zł.
Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości, jaki daje katalog zadań własnych gminy,
mieszkańcy sołectw wnioskowali m.in. o kontynuację prac nad rewitalizacją parku, poprawę
przejezdności i bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez przebudowę dróg i budowę
oświetlenia ulicznego, poprawę funkcjonowania świetlic wiejskich poprzez przeprowadzenie
remontów, odrestaurowanie kapliczki św. Józefa, rewitalizację stawów, zagospodarowanie terenów
rekreacji i placów zabaw oraz o budowę boiska sportowego.
W przypadku wydatkowania całości zaplanowanych środków Gmina otrzyma z budżetu
państwa zwrot wydatków rzędu 97.000,00 zł.
PODATKI LOKALNE W ROKU 2022
Podatek od nieruchomości
Rada Gminy Kamieniec w dniu 30 września 2021 r. podjęła uchwałę nr XXV/203/2021
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
Stawki podatku od nieruchomości określono następująco:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych
c) pozostałych
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji
2) od budynków:
a) mieszkalnych
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwaliﬁkowanym materiałem
siewnym

- 0,87 zł / m2
- 5,17 zł /1 ha
- 0,27 zł / m2
- 3,40 zł /m2
- 0,77 zł / m2
- 19,22 zł / m2

- 12,04 zł / m2
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d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
e) pozostałych budynków

- 5,25 zł / m2
- 3,93 zł / m2

3) od budowli - 2 % ich wartości.
Podatek rolny
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 20.10.2021 r. ogłosił, że średnia
cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt (ubiegły rok 58,55 zł za 1 dt).
Rada Gminy Kamieniec w dniu 28 października 2021 r. podjęła uchwałę nr XXVI/207/2021
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Kamieniec w 2022 roku z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 59,00 zł za
1 dt.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych – równowartość 2,5q
żyta,
2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów ﬁzycznych – równowartość 5 q żyta.
Po przeliczeniu podatek rolny za rok podatkowy 2022 wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego
- od 1 ha ﬁzycznego

- 147,50 zł,
- 295,00 zł.

Podatek leśny
Stawka podatku leśnego za rok 2022 od 1 ha ﬁzycznego wynosi

- 46,6972 zł.

Osoby ﬁzyczne i osoby prawne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informacje na
formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (sprzedaż, kupno, darowizna,
zmiana sposobu użytkowania).
GOSPODARKA ODPADAMI
Od 1 listopada 2021 roku obowiązuje zmiana opłaty za odpady komunalne
z nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) tj. 35 zł
miesięcznie na osobę.
 Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać do końca każdego miesiąca na
indywidualne konto.
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) służy tylko dla mieszkańców
nieruchomości zamieszkałych. Odpady przyjmowane są zgodnie z obowiązującym regulaminem.
Do PSZOK przyjmowane są też tzw. odpady medyczne z gospodarstw domowych, powstające
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji (mieszkaniec samodzielnie
wykonuje sobie iniekcje np. z insuliny, heparyny) oraz tzw. paski z prowadzenia monitoringu
substancji we krwi.
 PSZOK w Plastowie czynny jest w każdą środę w godz. 900‐1700 i sobotę w godz. 800‐1400.
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Składanie deklaracji
Nową deklarację należy złożyć w ciągu 14 dniu od zamieszkania. Zmiany deklaracji należy
dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj.
narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi
zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie
deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Mieszkańcom domów jednorodzinnych posiadającym własny kompostownik i kompostującym
w nim bioodpady nadal przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami
w wysokości 2 zł od nieruchomości. Aby ta ulga przysługiwała, właściciel nieruchomości, który
z tej ulgi dotychczas nie korzystał, musi złożyć nową deklarację.
Szczegółowy sposób segregacji umieszczony jest na stronie internetowej Związku oraz na
stronach każdej z gmin członkowskich Związku.
Zachęcamy do skorzystania z darmowej aplikacji mobilnej Eco Harmonogram, która umożliwia
mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz
do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła!
Obowiązek ten ciąży na właścicielu lub zarządcy budynku!
Termin: do 30 czerwca 2022 roku.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy Kamieniec - biuro numer 2 (61 44 30 706).
Nasadzenia drzew miododajnych w naszej gminie
W tym roku po raz kolejny nasza Gmina pozyskała fundusz na zakup sadzonek drzew
miododajnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zakupiono 60
drzewek gatunku klon zwyczajny. Drzewa posadzone zostały wzdłuż drogi gminnej - odcinek od
m. Goździchowo do m. Parzęczewo. Nasadzenia drzew poprawią strukturę gleby i jej jakość,
a także poprawią warunki mikroklimatyczne przyległych pól. Pszczoły będą miały skąd czerpać
nektar, a pszczelarze dodatkowe źródło pozyskania miodu.
Całkowita wartość projektu: 22.200,00 zł.
Dotacja z Województwa Wielkopolskiego: 19.980,00 zł.
Środki własne: 2.220,00 zł.
W tym roku Gmina również złożyła wniosek o doﬁnansowanie zakupu sadzonek na rok 2022.
Gminny Program wymiany źródeł ciepła
W ramach programu właściciel nieruchomości może otrzymać doﬁnansowanie na wymianę
nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (tzw. kopciucha) na nowoczesne źródło ciepła
spełniające najwyższe normy.
Doﬁnansowanie wynosi do 60 % poniesionych kosztów (maksymalnie 4.000,00 zł).
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamieniec (biuro nr 2) lub pod numerem tel.
61 44 30 706.
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Czyste Powietrze
W ramach programu istnieje możliwość doﬁnansowania wymiany starego pieca i termomodernizacji domu.
Z programu mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą
wieczystą.
Szczegółowe informacje na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/.
Z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o doﬁnansowanie można skorzystać
w Urzędzie Gminy Kamieniec (biuro nr 2 – tel. 61 44 30 706).
NIE PAL ŚMIECI W DOMOWYM PIECU
Wójt Gminy Kamieniec apeluje do Mieszkańców, aby nie palić śmieci w domowych piecach,
kominkach i ogniskach. Spalanie ich w piecu czy kominku jest groźne dla otoczenia i niezgodne
z prawem. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza należą do najbardziej trujących,
rakotwórczych substancji na świecie.
Dla naszego wspólnego dobra, a zwłaszcza dla dobra naszych dzieci pamiętajmy, że spalanie
tworzyw sztucznych nie powoduje ich zniknięcia, lecz prowadzi tylko do zmiany postaci
w bardzo niebezpieczne substancje, które przez pewien czas krążą w powietrzu (skąd je wszyscy
wdychamy), a potem opadają również do gleby, z której przechodzą do roślin, zwierząt i w końcu
z żywnością traﬁają na nasze talerze, bo „W PRZYRODZIE NIC NIE GINIE”.
NIE DAJMY SIĘ ZWIEŚĆ, ŻE SPALANIE ŚMIECI W SWOIM PIECU JEST OSZCZĘDNE
I NIESZKODLIWE!
Ta oszczędność kosztuje Cię zdrowie i życie!
Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat
w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5.000,00 zł, gdy sprawa traﬁ do sądu.
W gospodarstwach domowych można spalać tylko - poza opałem:




papier, tekturę i drewno oraz opakowania z papieru, tektury i drewna,
odpady kory i korka,
trociny, wióry i ścinki.
EWIDENCJA LUDNOŚCI

Liczba ludności zameldowanej na stałe w naszej Gminie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 6498
mieszkańców. Do końca bieżącego roku urodziło się 60 dzieci, związek małżeński zawarło 64
mieszkańców, zmarło 79 mieszkańców naszej gminy.
MELDUNKI
Obywatel polski jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Organ dokonując zameldowania na
pobyt stały lub pobyt czasowy wyda osobie zaświadczenie:
- z urzędu - o zameldowaniu na pobyt stały,
- na jej wniosek - o zameldowaniu na pobyt czasowy.
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Obowiązek meldunkowy można dopełnić osobiście, przez pełnomocnika legitymującego się
pełnomocnictwem lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować
się w miejscu pobytu zgłaszając wymagane dane do zameldowania, przedstawiając ważny
dokument potwierdzający jego tożsamość oraz ważny dokument potwierdzający prawo pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
DOWODY OSOBISTE
Przypominamy mieszkańcom Gminy o sprawdzeniu daty ważności własnego dowodu osobistego.
W 2022 r. obowiązkowej wymianie podlegać będą dowody osobiste wydane w 2012 r. Wniosek
o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście co najmniej 30 dni przed upływem terminu
ważności dowodu osobistego. Za osoby niepełnoletnie wniosek składa jeden
z rodziców, jednakże przy złożeniu wniosku obecność dziecka, które ukończyło 5 lat jest
obowiązkowa.
Od marca 2019 r. wydawane są dowody osobiste z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowody.
Warstwa elektroniczna zawiera dane zamieszczone w warstwie graﬁcznej dowodu, certyﬁkat
identyﬁkacji i uwierzytelnienia, certyﬁkat podpisu osobistego, certyﬁkat potwierdzania obecności,
przestrzeń na zamieszczenie kwaliﬁkowanego certyﬁkatu podpisu elektronicznego. Natomiast
od 7 listopada 2021 r. w warstwie elektronicznej dowodu osobistego zamieszczane są odciski
palców, a w warstwie graﬁcznej – podpis osoby, która ukończyła 12 lat. Dowód osobisty odbiera
się osobiście, z wyjątkiem dziecka, które:
- nie ukończyło 5 roku życia;
- ukończyło 5 rok życia i nie ukończyło 12 roku życia, jeżeli było obecne przy składaniu wniosku.
KARTA DUŻEJ RODZINY
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje ustawa o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie której rodziny
wielodzietne mogą ubiegać się o wydanie „Karty Dużej Rodziny”.
Karta przysługuje rodzinom, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole
wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy mieli na utrzymaniu
łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Szczegółowe informacje na temat „Karty Dużej Rodziny” dostępne są na stronie:
https://www.mpips.gov.pl/
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Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje
państwowe, jak i ﬁrmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie:
https://rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.
URZĄD STANU CYWILNEGO
Urząd Stanu Cywilnego Kamieniec informuje, żeby zgłaszać do tut. Urzędu do 31 marca
2022 roku Pary małżeńskie, które będą obchodziły jubileusz 50-lecia małżeństwa w 2022
roku, aby Urząd mógł złożyć projekty wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie
przez Prezydenta medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Dnia 13 grudnia 2021 r. odbyła się uroczystość z okazji wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na uroczystość zaproszono
18 par z Gminy Kamieniec obchodzących Złote Gody. Aktu dekoracji przyznanymi medalami
dokonał Wójt Gminy Kamieniec Piotr Halasz w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Stefana
Strażyńskiego oraz Księdza Proboszcza Łukasza Majchrzaka. Uroczystość odbyła się z udziałem
zespołu śpiewaczego „Zgoda”, który przedstawił okolicznościowy program artystyczny.
Wszystkim Jubilatom wręczono kwiaty, pamiątkowe zdjęcie i kosz słodyczy.
W tym roku Wójt Gminy wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego odwiedzili Jubilata Pana
Władysława Piotrowiaka z Wąbiewa obchodzącego 99 urodziny. Ze względu na pandemię nie
zgłaszano chęci odwiedzin osób, obchodzących jubileusze urodzinowe 90 lat i więcej.
Wójt Gminy informuje, że składa wizyty jubilatom (90 lat i więcej), jeżeli zgłoszą taką chęć do tut.
Urzędu Gminy biuro nr 6.
W Urzędzie Stanu Cywilnego można otrzymać akty stanu cywilnego z innych USC, których
zdarzenia były poza obszarem naszej Gminy, po uprzednim złożeniu wniosku o te dokumenty.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Z dniem 13 grudnia 2021 roku zmieniły się usługi dla przedsiębiorców, co oznacza, że nie będzie
już możliwe wypełnienie przez przedsiębiorcę formularza CEIDG -1, gdyż zostanie on zastąpiony
intuicyjnym kreatorem – usługa online. Usługi założenia jednoosobowej działalności gospodarczej
oraz zmiany, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności dostępnie są bezpośrednio pod
adresem: https://biznes.gov.pl/wniosek-ceidg. Operacje dla ﬁrm dostępne będą po zalogowaniu się
w portalu biznes.gov.pl w zakładce Konto Przedsiębiorcy.
Usługi online dla ﬁrm będą w jednym miejscu, co ułatwi dostęp do niezbędnych informacji
i e-usług w jednym serwerze.
Wszystkie nowe wzory z instrukcjami dostępnie są pod adresem https://biznes.gov.pl/ceidg.
Ponadto bez zmian pozostaje forma złożenia wniosku w formie papierowej o dokonanie wpisu,
zmiany, zawieszenia czy wykreślenia wpisu w dowolnym urzędzie gminy.
Sprawy związane z działalnością gospodarczą załatwić można w tut. Urzędzie, w biuro nr 6, nr tel:
61 44 30 710.
UWAGA:
Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej
Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej są
BEZPŁATNE
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CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KAMIEŃCU
Działalność czytelnicza w roku 2021
CKiBP oferuje literaturę piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, literaturę
popularnonaukową, księgozbiór podręczny, księgozbiór regionalny, lektury dla szkół
podstawowych i szkół średnich, podręczniki dla studentów.
Ponadto Biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do Internetu.
Zbiory biblioteczne
Ogólna liczba woluminów w Bibliotece wynosi 19240 szt.
W ciągu roku 2021 przybyło ogółem 920 szt. woluminów, z czego 436 zakupiono, a 484 to dary
WBP i CAP Poznań oraz dary od czytelników.
Czytelnicy
Ogólna liczba czytelników wynosi 559 osób .
Wypożyczenia
Ogólna liczba wypożyczonych książek na zewnątrz wynosi 8712, w tym:
- literatura dla dzieci
- 2211
- dla dorosłych
- 5493
- niebeletrystycznych
- 1008
Liczba udostępnionych książek na miejscu
- 25
Liczba odwiedzin w bibliotece wynosi ogółem
- 4975
Działalność kulturalna Centrum w 2021 roku
1. Koło plastyczne dla dzieci i młodzieży - prowadzone przez Panie: Jagodę Kozłowską
i Annę Małecką. W związku z dużym zainteresowaniem ( około 50 uczestników) utworzono
cztery grupy wiekowe, które spotykają się jeden raz w tygodniu – 2 grupy we wtorek i 2
kolejne w środę.
2. Zespół „Zgoda” – grupa seniorów i nie tylko liczy 16 osób. Spotkania Zespołu odbywają się
jeden raz w tygodniu, w czwartki. Opiekę artystyczną nad Zespołem sprawuje Pani
Małgorzata Stachowiak, a o oprawę muzyczną, repertuar i aranżacje dba Pan Wojciech
Pawlewski.
3. Nauka gry na keyboardzie - prowadzona przez Pana Damiana Popiołkiewicza.
W zajęciach warsztatów muzycznych uczestniczy pięcioro dzieci w wieku szkolnym
i młodzież. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.
4. Warsztaty wokalne dla dzieci. W zajęciach, które prowadzi pan Damian Popiołkiewicz
uczestniczy dziewięcioro dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
5. Zespół muzyczny „Takie Chłopaki i...” - zespół liczy sześcioro muzyków: saksofonista,
perkusista, gitarzysta, trębacz, skrzypaczka i akordeonista. Kierownikiem muzycznym
Zespołu jest Pan Wojciech Pawlewski. Próby odbywają się jeden raz w tygodniu, w piątek
lub częściej - w zależności od potrzeb. Dodatkowo w środy, czwartki i piątki Pan Pawlewski
udziela lekcji gry na skrzypcach, gitarze klasycznej, basowej, klarnecie, trąbce, akordeonie
oraz saksofonie dla członków Zespołu. Młodzież ucząca się gry na wyżej wymienionych
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instrumentach również tworzy zespół muzyczny. Wspólne próby odbywają się jeden raz
w tygodniu, poza indywidualnymi lekcjami.
6. Nauka gry na perkusji dla dzieci i młodzieży - prowadzona przez Pana Huberta
Sternalskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu lub częściej w zależności od
potrzeb. W zajęciach uczestniczy siedmioro perkusistów – dzieci i młodzież.
7. Warsztaty jogi dla dorosłych – dwie grupy prowadzone przez Panią Agnieszkę Pańczak.
8. KLUB MALUCHA – dla dzieci w wieku do trzech lat; zajęcia prowadzone przez Panią
Agnieszkę Słomską odbywają się dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki.
9. Nauka gry na gitarach: klasycznej, akustycznej i ukulele; w zajęciach prowadzonych od
listopada przez Pana Marcina Gabryelczka, które odbywają się w piątki i soboty uczestniczy
jedenastu uczniów w różnym wieku, od dzieci po dorosłych.
10. CKiBP w Kamieńcu zorganizowała w swojej siedzibie KURS KOMPUTEROWY
(90 godz.) dla seniorów 65+ w ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska” dla jednej
grupy od maja do czerwca 2021r. W kursie mogli wziąć udział mieszkańcy całej Gminy,
którzy ukończyli 65 rok życia.
Swoje miejsce na spotkania i zebrania w siedzibie CKiBP w Kamieńcu w 2021 roku znalazły:
1. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamieniec.
.
2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (oddział rejonowy w Kamieńcu).
3. Radcy prawni w ramach bezpłatnych porad udzielanych mieszkańcom Gminy.
Imprezy i wydarzenia w 2021 roku
Mimo pandemii, która ograniczyła możliwość realizacji wszystkich planów na rok 2021 CKiBP
wraz z grupami artystycznymi działającymi przy instytucji zorganizowała i brała udział we
współorganizowaniu wielu imprez o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Niektóre
z nich, szczególnie w pierwszej połowie roku organizowane były on-line. Na szczególną uwagę
zasługują m.in.:
1. Konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych zorganizowane w ramach ferii zimowych pod
nazwą „ NUDA? TO SIĘ NIE UDA!”, cieszące się ogromnym zainteresowaniem,
zakończone nagrodzeniem laureatów.
2. Prezentacja on-line dokonań muzyków i wokalistów kształcących swoje umiejętności na
zajęciach w CKiBP.
3. Ustawienie we współpracy z Panem Szymańskim SERC na nakrętki i przystąpienie do wielu
akcji charytatywnych, m.in. „ Dla MARYSI z Brenna”.
4. Trzeci Maja – on-line; prezentacja wokalistów.
5. „MAGICZNY DZIEŃ DZIECKA”– zorganizowanie imprezy dla dzieci na terenie przy
CKiBP.
6. Finał projektu „Cyfrowa Wielkopolska” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014-2021 ( E- Senior 65+).
7. Koncert zespołu ZGODA dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego w restauracji
„ Prowincja”.
8. Wizyty przedszkolaków z Przedszkola w Kamieńcu pod nazwą „ Bajki, bajeczki i nie
tylko….”.
9. Zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w sali widowiskowej CKiBP.
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10. I Święto Latawca w Kotuszu - impreza współorganizowana z Leśnictwem i OSP Kotusz.
11. II Kamienieckie Dni Kultury – trzydniowa impreza o zasięgu powiatowym.
12. Zorganizowanie VIII Spotkania Zespołów Śpiewaczych i Muzycznych pt. „A mnie jest
szkoda lata…”.
13. I ŚWIĘTO MIODU I ZIÓŁ w Kotuszu.
14. Udział zespołu ZGODA w wielu imprezach, m.in.: Biesiada Cygańska w Długich Starych,
„W gościnie u WILKOWIAN” i innych.
Trudny pandemiczny czas został wykorzystany przez pracowników CKiBP na kontynuację
remontu wielu pomieszczeń. Siłą „własnych rąk”, korzystając tylko z własnych środków, udało się
dokonać wielu pięknych inicjatyw, m.in.:
 remont sali przeznaczonej na próby zespołu ZGODA i spotkania emerytów oraz
Stowarzyszenia Kobiet Gminy Kamieniec,
 remont sali, w której odbywają się indywidualne zajęcia muzyczne z wymianą podłogi,
 zamontowanie „włazu” na strych i kapitalny remont poddasza z wymianą grzejnika w sali
muzycznej,
 kapitalny remont wypożyczalni i biur,
 wymiana rolet we wszystkich pomieszczeniach,
 kapitalny remont kotłowni – inicjatywa w trakcie realizacji i wiele innych zadań.
Plany na najbliższą przyszłość
1. Kontynuacja zadań i inicjatyw realizowanych w minionych latach, w tym m.in. Dni
Kamieńca, itp.
2. Organizacja cyklicznych imprez w Kamieńcu oraz w Bazie Noclegowej w Kotuszu.
3. Renowacja ławek i terenu zieleni przy CKiBP – dosadzenie roślin.
4. Promocja torów rowerowych, ciekawych miejsc w Kotuszu i na terenie Gminy.
5. Zajęcia muzyczne, plastyczne, wokalne, taneczne i plastyczne dla dzieci i młodzieży
w czasie wolnym od nauki szkolnej – „ Ferie z Centrum – NUDA? TO SIĘ NIE UDA!”.
6. Warsztaty dla seniorów – spotkania z ﬁzjoterapeutą, dietetykiem, „Nordicwalking”
dla każdego pod okiem instruktora.
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.
tel. 614430358; tel. kom. 787563114; zgłaszanie awarii - 608261602
1. Opłaty za dostarczanie wody:
a) opłata za wodę uzdatnioną z wodociągów komunalnych – grupy taryfowe 1-3:
 od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.
- 3,30 zł za 1m 3
 od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.
- 3,38 zł za 1m 3
b) opłata abonamentowa obejmująca koszty obsługi odbiorcy usług:
 1 grupa taryfowa (odczyt 1-miesięczny)
– 4,65 zł/odbiorca/mies.
 2 grupa taryfowa (odczyt 2-miesięczny)
– 3,45 zł/odbiorca/mies.
 3 grupa taryfowa (ryczałt)
– 4,45 zł/odbiorca/mies.
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2. Opłata za odprowadzanie ścieków:
a) opłata za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej:
 1 i 3 grupa taryfowa -gospodarstwa domowe:
od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.
– 7,80 zł za 1m3
od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.
– 8,00 zł za 1m3
 2 grupa taryfowa (pozostali odbiorcy nieujęci w grupie 1 i 3):
od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.
– 9,10 zł za 1m3
od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.
– 9,30 zł za 1m3
b) opłata abonamentowa obejmująca koszty obsługi odbiorcy usług:
 1 i 2 grupa taryfowa (odczyt)
– 4,65 zł/odbiorca/mies.
 3 grupa taryfowa (ryczałt)
– 4,45 zł/odbiorca/mies.
3. Opłata za zrzut ścieków dowożonych do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków:
a) opłata za zrzut ścieków – gospodarstwa domowe:
 od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.
– 7,80 zł za 1m3
 od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.
– 8,00 zł za 1m3
b) opłata za zrzut ścieków – pozostali odbiorcy:
 od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.
– 9,10 zł za 1m3
 od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.
– 9,30 zł za 1m3
Do powyższych stawek jednostkowych dolicza się 8% podatku VAT.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIEŃCU
tel. 614430363, 509488614 fax. 614430177
strona internetowa: ops.kamieniec.pl
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 61 44 21 168,
509488640.
Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.
Osoby wymagające pomocy na terenie Gminy Kamieniec mogą zgłaszać się o pomoc
do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu ul. Grodziska 11/3
w godz. od 700 do 1500.
Jeżeli sam nie potrzebujesz pomocy, a obok Ciebie mieszka ktoś, kto jej potrzebuje, przekaż
również informację o innych, którzy wymagają opieki.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 776,00 zł,
- osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza 600,00 zł,
- w gospodarstwie rolnym, gdzie przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód
miesięczny w wysokości 345,00 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanki: bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej choroby itp.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu przyjmuje wnioski o różne formy pomocy.
Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, przyznaje pomoc w drodze decyzji administracyjnej.
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Rodziny, które chcą nadal korzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach powinny
złożyć wnioski z kompletem dokumentów do końca grudnia 2021 r., na okres od stycznia 2022 r.
do czerwca 2022 r. oraz do końca sierpnia 2022 r., na okres od września 2022 r. do grudnia 2022 r.
Dochód nie może przekroczyć na osobę w rodzinie 150% kryterium na osobę w rodzinie tj. 900,00 zł.
Dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu doﬁnansowanie do
wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc
ta przysługuje nisko sytuowanym materialnie najemcom, właścicielom mieszkań oraz domów
jednorodzinnych. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela OPS, również telefonicznie.
Program operacyjny pomoc żywnościowa
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego
„POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014 -2020, współﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu
Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2021).
Pomoc żywnościowa przekazywana jest w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej np.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność,
długotrwała/ciężka choroba, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
oraz potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, których dochód nie przekracza 200%
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1.552,00 zł dla
osoby samotnie gospodarującej i 1.200,00 zł dla osoby w rodzinie).
W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane
pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu w celu
złożenia wniosku o przyznanie ww. pomocy.
Fundusz alimentacyjny
Wnioski w sprawie ustalenia prawa z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną –
od dnia 1 lipca danego roku, a także na bieżąco w okresie zasiłkowym:
 2021/2022 z dochodami za 2020 r.;
 2022/2023 z dochodami za 2021 r.
Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie uprawnionej do 18 roku życia, albo w przypadku gdy
uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 lat i dochody rodziny za 2020 r.
w przeliczeniu na osobę nie przekraczają kwoty 900,00 zł.
Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia ﬁnansowego państwa. Dzięki
wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane
wraz ze wzrostem dochodów.
Dzięki wprowadzeniu zmian, świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale
stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna
kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Świadczenia poniżej
100,00 zł nie będą przysługiwały.
Powyższy fundusz przysługuje, jeżeli egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest bezskuteczna.
W przypadku utraty lub uzyskania dochodu, do wniosku o świadczenie z funduszu
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alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich
wysokość.
Osoba uprawniona do świadczeń zobowiązana jest do niezwłocznego informowania o zmianach
mających wpływ na prawo do ww. świadczenia.
Świadczenia rodzinne to:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie
pielęgnacyjne,
3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a (patrz ustawa o świadczeniach
rodzinnych),
4) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b (patrz ustawa o świadczeniach
rodzinnych),
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
6) świadczenie rodzicielskie.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy są przyjmowane
od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od
dnia 1 lipca danego roku, a także na bieżąco w okresie zasiłkowym:
 2021/2022 z dochodami za 2020 r.;
 2022/2023 z dochodami za 2021 r.
W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie rodzinne należy
dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
Osoba uprawniona do świadczeń zobowiązana jest do niezwłocznego informowania o zmianach
mających wpływ na prawo do ww. świadczenia.
W roku zasiłkowym 2021/2022 próg dochodowy rodziny w przeliczeniu na członka rodziny
nie zmienił się i od 01.11.2021 r. wynosi:
 674,00 zł albo
 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Od 01.11.2021 r. kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:
 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 25 roku życia.
Dodatki do zasiłku rodzinnego wynoszą:
 1.000,00 zł jednorazowo z tytułu urodzenia dziecka,
 400,00 zł miesięcznie z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego,
 193,00 zł miesięczne z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej niż 386,00 zł
na wszystkie dzieci,
 95,00 zł miesięcznie z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie
i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
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 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 100,00 zł jednorazowo z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej
i ponadpodstawowej,
 113,00 zł miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.
Dla rolników od 24 września 2021 r. wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi 318,25 zł miesięcznie.
Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia ﬁnansowego państwa. Dzięki
wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane
wraz ze wzrostem dochodów.
Dzięki wprowadzeniu zmian, świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale
stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna
kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Świadczenia poniżej 20,00
zł nie będą przysługiwały. Przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu:
urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez
dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000,00 zł matce albo ojcu dziecka, opiekunowi
faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osobie, która
przysposobiła dziecko.
Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie
materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000,00 zł
miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, przysługuje na rok (52 tygodnie) po
urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony
nawet do 71 tygodni.
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
1. świadczenia rodzicielskiego lub
2. świadczenia pielęgnacyjnego lub
3. specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego lub
5. zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów
- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub
przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej,
z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osób, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek
o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia
urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, opiekuna faktycznego dziecka i rodziny
zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką.
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Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. Becikowe) przysługuje matce lub
ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł miesięcznie. Podstawą przyznania ww.
świadczenia jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu kobiety pod opieką
medyczną od 10 tygodnia ciąży.
Świadczenie pielęgnacyjne nadal ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny i na czas
nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności było wydane na czas określony to
świadczenie przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności
orzeczenia. Od 1 stycznia 2021 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.971,00 zł
miesięcznie, od 1 stycznia 2022 r. wynosi 2.119,00 zł i będzie podlegało corocznej waloryzacji.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym
stopniu niepełnosprawności
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie
statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.
Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą
wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie
następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są
małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki
powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25.
roku życia.
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W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź
domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich
gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Osobom obciążonym obowiązkiem alimentacyjnym, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania
stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 620,00 zł
miesięcznie. Powyższe świadczenie przysługuje na okres zasiłkowy i zależny jest od dochodu tj.
764,00 zł na osobę w rodzinie.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
 niepełnosprawnemu dziecku;
 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21 roku życia;
 osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
 osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków
związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.
Świadczenia na rzecz wieloraczków
Celem przyznania świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z opieką nad trojgiem lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.
Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie
opiekującej się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie
wieloraczków, opiekunowi prawnemu wieloraczków, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:
 oboje rodziców zamieszkuje na terenie Gminy Kamieniec;
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w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyﬁkacji
podatników i płatników zgłoszeniach identyﬁkacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania
podatnika – Gminę Kamieniec;
 rodzice wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.
Wysokość świadczenia wynosi 1.200,00 zł rocznie na każde dziecko z wieloraczków, nad którymi
sprawowana jest opieka.
Ostatnim rokiem udzielenia świadczenia jest rok, w którym wieloraczki ukończą 18 rok życia.


Świadczenie „Za życiem”
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – świadczenie „Za życiem”.
Świadczenie przysługuje:
 z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka (oznacza to osobę
faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego
o przysposobienie dziecka),
 w kwocie 4.000,00 zł jednorazowo na dziecko,
 niezależnie od wysokości dochodu,
 wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od
dnia narodzin dziecka o jednorazowe świadczenie mogą ubiegać się rodzice lub
opiekunowie dzieci,
 jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży
do dnia porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi
opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).
Świadczenie nie przysługuje:
 jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w pieczy zastępczej,
 jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze
podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
Dokumenty, które należy złożyć:
 wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka,
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu – świadczenie „Za życiem”,
 zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające
pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
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(wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami
dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko),
zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze
środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu
sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (oryginał do wglądu),
kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (oryginał do wglądu),
inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego
świadczenia.

Zmiany w programie Rodzina 500+ od 1 stycznia 2022 roku
1. Zmiana organu właściwego w rozumieniu art. 2 pkt 11 zmienianej ustawy, obsługującego
świadczenie wychowawcze z wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze na
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. Sposób składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez
wyłączenie formy papierowego wniosku, składanego bezpośrednio w siedzibie jednostki
właściwej bądź za pośrednictwem przesyłki listowej, a pozostawienie wyłącznie możliwości
składania wniosku przez systemy teleinformatyczne PUE ZUS, systemy teleinformatyczne
banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, system
teleinformatyczny utworzony przez ministra właściwego do spraw rodziny – Platforma
Informacyjno-Usługowa Empatia.
3. Sposób prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia wychowawczego - postępowanie
w sprawie o świadczenie wychowawcze będzie prowadzone wyłącznie elektronicznie
(pisma, informacje i decyzje będą przekazywane stronie postępowania wyłącznie w formie
elektronicznej za pośrednictwem proﬁlu informacyjnym PUE ZUS).
4. Sposób wypłaty świadczenia wychowawczego przez rezygnację z wypłat w formie
gotówkowej i przekazem pocztowym na rzecz wypłat w formie bezgotówkowej na
wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
5. Uregulowanie prawa do świadczeń wychowawczych na dzieci umieszczone w pieczy
zastępczej w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Obecnie rozwiązania w tym zakresie zawarte są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6. Skrócenie terminu na ustalenie i dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych z 10 lat do 2 lat.
W celu umożliwienia osobom „wykluczonym cyfrowo” składania wniosków o świadczenie
w formie elektronicznej, w ustawie wprowadzono przepisy, na podstawie których Zakład
Ubezpieczeń Społecznych będzie obowiązany do zapewnienia w swojej siedzibie, oddziale lub
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innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej dostępu do środków technicznych umożliwiających
złożenie wniosku i załączników do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
wnoszenie innych pism w sprawie świadczenia wychowawczego oraz odbiór decyzji, informacji,
postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczenia
wychowawczego, a także do zapewnienia pomocy przy wnoszeniu i odbiorze tych dokumentów.
Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie zawartego porozumienia, będzie mógł
zapewnić dostęp do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i załączników do
wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz zapewnić pomoc przy wnoszeniu
tych dokumentów w miejscu innym niż siedziba, oddział lub wyznaczona jednostka organizacyjna
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu ul. Grodziska 11/3
Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także integrowanie
i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony oﬁar przemocy w rodzinie,
oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Informacje dodatkowe
 W celu ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym i długotrwale chorym do różnych
form pomocy oferowanych dla mieszkańców przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Wlkp. tut. Ośrodek dysponuje informacjami i drukami:
- dot. uzyskania stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności,
- dot. likwidacji barier architektonicznych w przygotowaniu mieszkań dla niepełnosprawnych, szeroko pojętą rehabilitację oraz zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.
 Ośrodek dysponuje wnioskami o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych
znajdującej się w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz pomaga przy ich wypełnianiu. Wnioski należy kierować
bezpośrednio do:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w Warszawie ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa
 Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia również możliwość skorzystać z bezpłatnych porad
specjalistów:
- Psycholog (2-razy w miesiącu),
- Terapeuta ds. uzależnień (pierwsza środa miesiąca od 830 do 1030).
Szczegółowe informacje o terminach wizyt umieszczane są na stronie internetowej tut.
OPS.
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SPORT I REKREACJA

Stadion sportowy im. Józefa Kopaczewskiego w Kamieńcu
Z obiektów sportowych położonych na terenie Stadionu mogą korzystać zarówno grupy
zorganizowane jak i osoby indywidualne.
Godziny otwarcia w poszczególne dni tygodnia:
- poniedziałek - piątek
1600 - 2100
- sobota
1400 - 1900
Obiekt jest nieczynny w grudniu i styczniu.

SKŁAD RADY GMINY KAMIENIEC
po wyborach uzupełniających
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwisko i imię
Adamczak Krzysztof
Bartkowiak Krzysztof
Bosy Roman
Budziński Andrzej
Ciesielska Bernardyna
Gabryelska Danuta
Kasperski Karol
Lembicz Dorota
Lobka Ilona
Olszak Zygmunt
Roesler Bartosz
Strażyński Stefan
Szczepaniak Jan
Szymczak Szymon
Włodarkiewicz Stanisław

Miejscowość
Lubiechowo
Sepno
Maksymilianowo
Konojad
Kamieniec
Kotusz
Parzęczewo
Kamieniec
Wąbiewo
Ujazd
Wolkowo
Kamieniec
Wilanowo
Karczewo
Cykówiec

Urząd Gminy Kamieniec
ul.1000-lecia Państwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec
tel.: 61 44 23 388
fax.: 61 44 30 705
e-mail: gmina@kamieniec.pl
strona www: https://kamieniec.pl
Adres skrytki epuap: /GmKamieniec/skrytka
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Dnia 1 października 2021 r. ustanowiono dzień 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego. Po raz pierwszy rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
obchodzona jako święto państwowe odbyła się w 2021 roku.
Pomysłodawcą inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym było
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu.
Do powyższej inicjatywy przyłączyła się również Rada Gminy Kamieniec, podejmując dnia
30 czerwca 2021 r. Oświadczenie w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem
państwowym.
Pamięć o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim jest w naszym regionie bardzo żywa. Powstanie
wybuchło w momencie, w którym ważyły się losy wielkopolskiej ziemi. Data jego rozpoczęcia
nie była wybrana przypadkowo. Poprzedzały ją lata solidnej pracy organicznej, obejmującej
rolnictwo, gospodarkę, przemysł czy edukację, a także utworzenie zrębów polskiej państwowości.
Wartość Powstania Wielkopolskiego jest tym większa, że należy ono do nielicznych, zwycięskich
zrywów niepodległościowych zakończonych spektakularnym sukcesem, z którego winniśmy być
dumni jako Naród. Jest ono także budującym przykładem uniwersalnych wartości takich jak
solidarność społeczna i współdziałanie w imię wspólnego dobra. To dzięki poświęceniu bohaterów
zrywu sprzed 103 lat, odrodzić mogła się niepodległa Polska.

27 grudnia
Narodowym Dniem
Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego

