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Styczeń

Gazeta Samorządowa Gminy Herby

 Dzień Babci i Dzień Dziadka

 W celu ubiegania się o podwyższoną kwotę dodatku 
elektrycznego do wniosku dołącza się rozliczenie 
z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie 
energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. 

 Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie 
w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało 
zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na 
rynku tych paliw. 

 • 1500 złotych – w przypadku gdy zużycie energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym 
miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. 

 Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku 
otrzymania dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw 
domowych na pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony 
gaz LPG, olej opałowy. 

 roku w związku  z sytuacją na rynku energii 

 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 
 elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127). 

 o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz. U. 2022 poz. 
 2443).  

 Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy 
główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest 
zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone 
lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku 
głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po 
raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. 

Wysokość dodatku elektrycznego wynosi: 

 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących             
  ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023  

 dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku  

Wnioski przyjmowane będą w formie elektronicznej przez e-
Puap oraz w formie tradycyjnej w Gminnym Ośrodku 
Pomocy społecznej w Herbach pok. nr 17 i 19. 

Termin składania wniosków 
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 
1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym 
terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

Podstawa prawna: 

 • 1000 złotych 

 Dodatek elektryczny

 W przypadku gdy gospodarstwo domowe 
zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest 
wykorzystywana energia elektryczna pochodząca 
z mikroinstalacji (FOTOWOLTAIKA), dodatek elektryczny 
nie przysługuje. 

w terminie do 15.03.2023r. 

 OGŁOSZENIE

 

 Gmina Herby informuje, że wnioski o zakup 

preferencyjny paliwa stałego (węgla) na okres do 

30.04.2023r. można składać 

i workowanie pokrywa odbiorca. 

Cena węgla 1 950,00 zł brutto. Węgiel będzie do 

odbioru w składzie opału Adam Bąk w Mochali. 

Dowóz, ewentualne kruszenie 

 Przewodniczący Rady Gminy
Józef Kozielski

Wójt Gminy
 Iwona Burek  

 

Państwu najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia oraz długich lat życia

Niech każdego dnia omijają Was

zmartwienia, troski i choroby, a zdobyte

 Z okazji dnia Babci i Dziadka składamy

wypełnionych radością i życzliwością.

doświadczenie oraz mądrość życiowa służą

innym. 
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wymeldowania: 308 

zgony: 94 

zameldowania: 278 

 
W Referacie Spraw Obywatelskich i USC w Herbach w 2022r. 
zarejestrowano następujące zdarzenia: 

kobiety: 3.307 

wydano dowodów osobistych : 549 

urodzenia: 51 

 STATYSTYKA

mężczyźni: 3.215 

małżeństwa : 27 

Liczba mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2022 : 6.522 w tym 

Dochody budżetu: 43.248.019,71 zł 

 Budżet Gminy na rok 2023 

Dochody majątkowe 9.844.836,81 zł 

Wydatki majątkowe 13.398.442,18 zł 
Deficyt budżetowy: 2.107.977,86 zł 
Przychody budżetu: 3.700.000,00 zł 

 Utworzono rezerwę w wysokości 200.000 złotych 

z  c z e g o  r e z e r w a  o g ó l n a  t o  11 9 . 9 0 0  z ł  i  c e l o w a 

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego w wysokości 80.100 zł. 

Wydatki budżetu: 45.355.997,57 zł 

Dochody bieżące 33.403.182,90 zł 

Uchwałą Rady Gminy Herby nr XXXVIII/305/22 na sesji 

w dniu 29 grudnia 2022 r. przyjęto budżet gminy na rok 

2023. Najważniejsze dochody i wydatki przedstawiają się 

następująco: 

Ponadto ustalono: 

Rozchody budżetu: 1.592.022,14 zł 

Wydatki bieżące 31.957.555,39 zł 

•  Dochody z  opła t  i  kar  za  korzys tanie  ze 

środowiska w kwocie 13.000 zł. 

• Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 

130.000 zł. 

• Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 1.900.000 zł oraz 

wydatki związane z funkcjonowaniem systemu 

g o s p o d a r o w a n i a  o d p a d a m i  k o m u n a l n y m i 

w wysokości 1.955.270 zł 

Wysokość wydatków na zadania realizowane w ramach 

funduszu sołeckiego na rok 2023 wynosi 332.030,28 zł.

 Grudzień w ZSP w Lisowie 

 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza. W tym roku obchody tego święta były wyjątkowe 
- nie tylko dlatego, że nasza szkoła może się pochwalić 75 
wolontariuszami, ale również z powodu okrągłej rocznicy – 
Szkolny Klub Wolontariatu istnieje już 5 lat. Od początku 
koordynatorami Klubu są panie Karina Smol-Czaja i Izabela 
Fajer. Przez ten czas jego członkami było już w sumie ponad 200 
naszych uczniów, a Klub zorganizował ponad 100 akcji 
charytatywnych. Tegoroczny Dzień i Jubileusz uczciliśmy 
spotykając się w Restauracji 58, dokąd zaprosiły nas 
wspomagające nas w działalności fundacje – Fundacja 
Przestrzeń Możliwości i Fundacja Optimus. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas pani Wójt Gminy Herby Iwona Burek i pani 
Sekretarz Gminy Elżbieta Machoń. Spotkanie rozpoczęło się od 
części oficjalnej, podczas której pani Dyrektor Krystyna Kuk 
i pani Wójt Iwona Burek wręczyły każdemu wolontariuszowi 
dyplom i prezent, a następnie podziękowały im za ich pracę na 
rzecz innych. Następnie na ręce opiekunów pani Wójt wręczyła 
listy gratulacyjny za wzorową postawę i dobro, jakie niosą 
w świat wolontariusze, a oni podziękowali za wsparcie, jakie od 
początku działalności okazuje nam Urząd Gminy Herby. 
W drugiej część spotkania wszyscy zostali zaproszeni na 
wspólny posiłek, zakończony pysznym deserem. 

 Intensywny miesiąc zakończyliśmy „Niedzielą dla 
Bartusia". Podczas festynu charytatywnego, który odbył się 18 
grudnia w naszej szkole na scenie zaprezentowali się m.in. 
laureaci Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, uczennice ZSP, 
MDK z Lublińca, skrzypaczka Julia Sekulska, marżonetki 
Soprano, Adrian Franca w pokazie freestyle, a strażacy OSP 
walczyli podczas biegu o Puchar Andrzeja Gawrona Posła na 
Sejm RP. Występom i pokazom towarzyszyła kawiarenka, 
fotobudka, kiermasz, zdobienie pierników i wiele innych 
atrakcji. Zaangażowanie wielu osób przełożyło się na kwotę - 
zebraliśmy 17.508,85zł! Bartek Słupek wraz z rodzicami 
dziękuje za pomoc wszystkim darczyńcom uczestniczącym 
w festynie. 

 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Herbach 16 
grudnia odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej. 
W zawodach wzięły udział 3 drużyny z grupy starszej i 3 drużyny 
z grupy młodszej. Rozgrywki zostały przeprowadzone systemem 
„każdy z każdym". 1 miejsce w grupie starszej zajęli uczniowie 
z Lisowa. Grupa młodsza zakończyła rozgrywki zajmując 
3 miejsce. 

 Dwa dni później szkolna świetlica zamieniła się w iście 
świąteczne miejsce. Wszystko za sprawą otwartych warsztatów 
dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej oraz ich rodzin. 
Tematem zajęć były dekoracje bożonarodzeniowe. Cel był 
szczytny, a było nim wspólne wykonanie świątecznych ozdób 
i przeznaczenie ich na szkolny kiermasz. W trakcie zajęć 
uczniowie razem z rodzicami wykonali różne rodzaje dekoracji 
świątecznych: świeczniki, stroiki bożonarodzeniowe, wianuszki 
na drzwi, ozdoby choinkowe takie jak łańcuchy i bombki. 

ZSP w Lisowie 

ZSP Olszyna 

 Od wielu lat 6 grudnia jest dniem, w którym 
w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. 
Od samego rana z każdej strony kręciły się po korytarzach 
dzieci ubrane na czerwono, w pięknych mikołajkowych 
czapkach. Cóż to była za radość i jakie emocje, kiedy 
w szkolnym holu zawitał Mikołaj. Uczniowie zaśpiewali 
swojemu gościowi specjalnie przygotowane piosenki i po 
krótkiej rozmowie, nadeszła długo oczekiwana chwila – 
rozdawanie prezentów. Wszystkie  grzeczne dzieci 
otrzymały upominki. Była to również niezwykła okazja 
do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia ze Świętym 
Mikołajem. Spotkanie z Mikołajem nie było jedyną 
atrakcją tego dnia. Kiedy wyjątkowy gość wyruszył 
w dalszą drogę, w ramach zajęć wychowania fizycznego 
uczniowie wszystkich klas wzięli udział w rozgrywkach 
ping ponga oraz badmintona pod hasłem ,,Z Mikołajem na 
sportowo jest wesoło i zdrowo!". 

Mikołajki w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Olszynie 
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  Co roku Gmina Herby powierza i udziela wsparcia 
finansowego organizacjom pożytku publicznego, zgodnie z 
ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Zgodn ie  z  Zarządzen iem Wój ta  Gminy  Herby  Nr 
OR.0050.117.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. ogłoszono otwarty 
konkurs ofert, na który kluby sportowe złożyły swoje oferty. 
Konkurs dotyczył powierzenia lub wsparcia realizacji zadań 
publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu na terenie gminy i na rzecz mieszkańców gminy Herby 
poprzez popularyzację kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych; organizację rozgrywek i turniejów 
o puchar Wójta Gminy Herby w dziedzinie piłki nożnej, 
pływania, tenisa stołowego i karate. Do konkursu przystąpiło 6 
oferentów składając oferty na powierzenie realizacji zadań 
publicznych. 

 W wyniku weryfikacji rozdział środków na rok 2023 
przedstawia się następująco: 

 

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na 
powierzenie lub wsparcie realizacji zadania 

publicznego Gminy Herby w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023

 Kameralnie, nastrojowo i tanecznie będzie można 
spędzić to piątkowe popołudnie. Koncert rozpocznie się o godz. 
18:30. Koszt od osoby 25zł (w tym poczęstunek: kawa i ciacho). 
B l i ż s z e  i n f o r m a c j e  i  z a p i s y  w  b i u r z e  G O K  l u b 
telefonicznie/smsem pod nr tel. 737 958 248. Prosimy o podanie 
liczby osób towarzyszących osobie zapisującej (znajomych, 
przyjaciół, koleżanek, sąsiadów) co umożliwi rezerwację stolika. 

Recital „Szalonego Krawca" w Herbach 

 Ponadto wśród uczestników rozlosowany zostanie 
voucher na kolację z odbiorem osobistym ufundowany przez 
Restaurację „Ceglany Dom". 

 17 lutego br. Gminny Ośrodek Kultury w Herbach 
zaprasza na niezwykły koncert z okazji Walentynek, podczas 
którego usłyszymy największe przeboje Krzysztofa Krawczyka 
w wykonaniu Krzysztofa Dryndy - laureata Szansy na Sukces, 
dwukrotnego finalisty ogólnopolskiego konkursu Grechuta 
Festiwal, muzyka występującego z Alicją Majewską 
i Włodzimierzem Korczem wraz ze swoim zespołem. 

GOK Herby 

1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby - etap II i 
III. 

 Rządowy Fundusz Polski Ład 

• Przed rozpoczęciem / w trakcie: 

Dofinansowanie: 4.320.000,00 zł 

Termin zakończenia inwestycji: 12.09.2023 r. 

Wartość inwestycji: 5.022.712,50 zł 

2 .  K o m p l e k s o w a  m o d e r n i z a c j a  d r ó g  g m i n n y c h 
w miejscowości Herby (ul. Kościuszki, Kilińskiego, 
Głowackiego oraz Krótka, Parkowa i część ul. Leśnej) 

Wkład własny: 702.712,50 zł 

 Gmina Herby jest beneficjentem Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który ma na celu 
zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez ich 
bezzwrotne dofinansowania. Dotychczas Bank Gospodarstwa 
Krajowego udzielił gminie promesy dofinansowania o łącznej 
wartości 23.742.592,66 zł na realizację 6 zadań obejmujących 
następujące inwestycje: 

4. Zagospodarowanie centrum miejscowości Hadra. 

Wkład własny: 2.057.180,24 zł 

Wartość inwestycji: 691.748,20 zł 

Termin zakończenia inwestycji: 30.09.2024 r. 

• Zakończone: 

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową 
pompowni wód opadowych w Herbach ul. Norwida 

Termin zakończenia inwestycji: 30.08.2023 r. 

3. Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Lisowie 
- etap I. 

Wkład własny: 500.000,00 zł 
Termin zakończenia inwestycji: 30.09.2024 r. 

Dofinansowanie: 9.500.000,00 zł 

Dofinansowanie: 677.913,24 zł 
Wkład własny: 13.834,96 zł 

5. Budowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek – Hadra – 
etap I (odcinek od skrzyżowania w Mochali do końca 
miejscowości Hadra) 

Wartość inwestycji: 8.707.180,24 zł 

Wartość inwestycji: 2.441.619,80 zł 

Dofinansowanie: 6.650.000,00 zł 

Planowana wartość inwestycji: 10.000.000,00 zł 

Dofinansowanie: 2.058.000,00 zł 
Wkład własny: 383.619,80 zł 
Termin zakończenia inwestycji: 31.07.2024 r. 

Wartość inwestycji: 631.387,55 zł 

Przedmiotowa inwestycja polegała na likwidacji starej 
nieszczelnej i niewydolnej kanalizacji deszczowej oraz budowie 
nowej. W ramach zadania wykonana została kanalizacja 
deszczowa grawitacyjna, pompownia wód opadowych wraz 
z przyłączem elektroenergetycznym, rurociąg tłoczny od 
pompowni do studni rozprężnej oraz odcinek kanalizacji 
pomiędzy studnią rozprężną, a miejscem włączenia w istniejącą 
studnię. Dodatkowo wykonano nowe odcinki kanalizacyjne od 
wpustów drogowych do sieci. 

Wkład własny: 94.708,13 zł 
Dofinansowanie: 536.679,42 zł 

Zadanie zakończono dnia 10.11.2022 r.
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Modernizowana ulica Świerkowa w Lisowie

Wybrukowany dojazd do garażu OSP w Olszynie

Podziękowania dla wolontariuszy z ZSP w Lisowie 

Mikołajki w ZSP w Olszynie

Nowe schody przy budynku komunalnym w Hadrze

Nowy chodnik przy budynku sportowców w Herbach

Nowy garaż przy budynku sportowców w Hadrze

Mikołajki w sołectwie Tanina


