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Prace Rady Gminy Jakubów 
 

W ostatnim czasie Rada Gminy spotkała się na trzech posiedzeniach, 
które dotyczyły następujących spraw 

 
1. Podjęcie uchwał w sprawach:  

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla in-
westycji celu publicznego pn. "Budowa napowietrznej linii 400 kV Miłosna - 
Siedlce Ujrzanów" w części miejscowości: Ludwinów, Tymoteuszew, Łaziska, 
Szczytnik, Rządza, Góry, Budy Kumińskie w gminie Jakubów; 

- zmieniająca uchwałę Nr XXI/123/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 paź-

dziernika 2012 roku w sprawie podziału gminy Jakubów na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu; 

- wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki 
niskoemisyjnej, realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura 
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 
9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowa-
nego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; 

- zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwes-

tycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w mc. 
Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary w gm. Jakubów”; 

- zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Jakubów na stałe obwody 
głosowania i ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

- przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Jakubów; 

- zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok; 

- przyjęcia w zarządzanie przez Gminę Jakubów przystanków komunikacyj-
nych zlokalizowanych przy drogach krajowych; 

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieod-
płatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub  żyw-
ności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finan-
sowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

na lata 2014-2020; 

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i ro-
dzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakre-
sie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków, stanowią-
cych fundusz sołecki na 2015 rok; 



- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej na realizację inwestycji „Budowa przykanalików PVC 160 

w miejscowości Jędrzejów Nowy gmina Jakubów”;  

- przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi  
zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 1.04.2014 roku  
do 31.03.2015 roku”;  

- wyrażenia zgody na przejęcie darowizny niezabudowanej nieruchomości 
położonej w miejscowości Jakubów; 

- przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jakubów  

na lata 2014-2024; 

- zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kamionka”; 

- przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 
gminy w formie posiłku” na lata 2014-2020; 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jakubów na lata 2013-
2019; 

- zmian w budżecie Gminy Jakubów na 2013 rok; 

- uchwalenia budżetu gminy Jakubów na 2014 rok; 

- zmian w budżecie gminy na 2014 rok; 

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020; 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jakubów na lata 2014-
2020. 

2. Spotkanie z Panem Jackiem Wysockim – Dyrektorem PGE Dystrybucja SA, 

Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki. 
 

3. Sprawozdanie Kierownika GOPS z realizacji Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Jakubów za 2013 rok. 

 

4. Sprawy różne: 

- informacja o oświadczeniach majątkowych; 
- wręczenie podziękowań za akcję odśnieżania 2014. 

 

 
 

SZANOWNI MIESZKAŃCY! 
 

Jeżeli jesteście zainteresowani 

BEZPŁATNYM zadrzewieniem swoich działek: 

sosną zwyczajną, brzozą brodawkowatą, olszą czarną,  

topolą osiką, świerkiem pospolitym, dębem szypułkowym,  

 

zadzwońcie do: 
p. Anny Urbańczyk, tel. 22/619-99-04 (pon-pt w godz. 800-1600)  
lub p. Anny Czyżewskiej, Urząd Gminy Jakubów, tel. 25/797-91-50. 
 



Budowa linii elektroenergetycznej 400kV  

Miłosna-Siedlce Ujrzanów 
INFORMACJE 

 
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 
Długość linii na terenie gminy Jakubów: 9,7 km w miejscowościach Ludwinów, 
Tymoteuszew, Łaziska, Szczytnik, Rządza, Góry, Budy Kumińskie. 
Termin rozpoczęcia prac: czerwiec 2014 r. 
Termin zakończenia inwestycji: marzec 2015 r. 

 
Przed rozpoczęciem prac przedstawiciel wykonawcy spotka się z Wójtem  
i Sołtysami ww. wsi celem omówienia procesu budowy, ustalenia planów 

dojazdów, odszkodowań za zniszczone uprawy, drogi i urządzenia drogowe  
np. przepusty. 
W celach informacyjnych dla mieszkańców zostanie przygotowany folder  

z niezbędnymi danymi dot. budowy. 
 

 
 

Wnioski o przyznanie dopłat za 2014 r. 
 
Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do 15 maja można składać 

wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności 
rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów 
rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007 - 2013 za 2014 r. 
 
Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż  

do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1 proc. za 
każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można 
składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r. Korekty 
wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą 
obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych 
dopłat o 1proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. 

 
Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich będzie już 11. 
z kolei, pierwszy został przeprowadzony w 2004 r. Na realizację płatności 
bezpośrednich za 2014 r. ARiMR ma ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa maksymalna 
stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 
hektar. 
 

Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku na jednym wspólnym 
formularzu wniosku można ubiegać się o: 
 płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; 

 pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich 
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność 
ONW); 

 płatność rolnośrodowiskową w ramach PROW 2007-2013. 



Rolnicy, którzy ubiegali się o takie płatności w ubiegłym roku, otrzymali z Agen-
cji wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami 

graficznymi oraz instrukcją ich wypełniania. 
 
W 2014 r. w ramach płatności bezpośrednich można ubiegać się o przyznanie: 

- jednolitej płatności obszarowej; 
- specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin 

strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych; 
- oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomi-dorów); 

- oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich; 
- płatności cukrowej; 
- płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu); 
- płatności do krów i owiec; 

- płatności uzupełniających w ramach przejściowego wsparcia krajowego, 
tj.: do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją, 
dla producentów surowca tytoniowego, w zakresie produkcji ziemniaka 

skrobiowego. 
 

Więcej informacji na stronie internetowej ARMiR: www.arimr.gov.pl 
 

 
 

WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI GMINNE 
 
8 stycznia - Występ zespołu PRZYJACIELE BIBLIOTEKI GMINNEJ  

w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Ignacowie. 
 

2 marca – IV Turniej Piłki Siatkowej dla drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych 
gminy Jakubów o puchar Wójta Gminy Jakubów.  

 

W turnieju wzięły udział drużyny OSP: Jakubów, Mistów, Wiśniew, Łaziska, 

Moczydła, Jędrzejów Nowy. Turniej rozgrywany był systemem grupowym. 
Zwycięzcami turnieju i szczęśliwymi posiadaczami pucharu została drużyna OSP 
Jakubów. II miejsce zajęła drużyna OSP Wiśniew, natomiast III - drużyna OSP 

Łaziska.  
 
4 marca –  „Olimpiada wiedzy o przedsiębiorczości, wiejskim gospodarstwie 

domowym i ekologii” dla gospodyń wiejskich z gminy Jakubów. 
 

Organizatorem Olimpiady był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Warszawa Oddział Siedlce. 42. uczestniczki rozwiązywały specjalnie 
przygotowany test obejmujący tematy niezbędne w racjonalnym prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. Największą ilość punktów uzyskały: 
 

I. p. Teresa Biegalska z Mistowa 
II. p. Maria Rudnicka z Jakubowa 

III. p. Hanna Wocial z Mistowa 
 

GRATULUJEMY! 
 

9 marca – Gminny Dzień Kobiet w OSP Łaziska. 



 

Uroczystość uświetnił występ zespołu PLAY oraz występ kabaretowy 
przygotowany przez mieszkańców Łazisk. Dopełnieniem tego niezwykłego 

spotkania był wyśmienity poczęstunek w postaci barszczu ukraińskiego  
i cepelinów. 
 

16 marca – III Turniej Tenisa Stołowego dla mieszkańców o puchar Wójta 
Gminy Jakubów w hali sportowej Zespołu Szkół w Jakubowie. 

 

Zwycięzcami turnieju i szczęśliwymi posiadaczami pucharu zostali wg kategorii 
wiekowych:  

Gr. 1 - dziewczęta klasy IV i młodsze - Małgorzata Kaczorek  
Gr. 2 - chłopcy - klasy IV i młodsze - Dawid Czwarnóg  
Gr. 3 - dziewczęta - klasy V-VI - Aleksandra Królak  

Gr. 4 - chłopcy - klasy V-VI - Hubert Kosieradzki  
Gr. 5 - dziewczęta - gimnazjum - Patrycja Gryz  
Gr. 6 - chłopcy - gimnazjum - Paweł Królak  

Gr. 7 - dorośli - mężczyźni - Zbigniew Gryz  
Gr. 8 - kobiety - Aleksandra Woźniak  
Drugie i trzecie miejsce w danej grupie honorowane było medalami - srebrnym  
i brązowym. 
 
18 marca – Eliminacje gminne konkursu recytatorskiego  

„Warszawska Syrenka” w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Jakubowie. 
 
 

 

Zwycięzcy konkursu 
w poszczególnych kategoriach wiekowych:  
 

kl. 0-III Kacper Lejman (SP Mistów) 

kl. IV-VI Agata Sowa (SP Wiśniew) 

gimnazjum  Weronika Wójcicka 
(ZS Jakubów) 

 

 
 

 
22 marca - Gala wręczenia Wawrzynu „Najaktywniejszy Sołtys”  

oraz „Najaktywniejsze i bezpieczne sołectwo”.  
 

Konkurs zorganizował poseł Krzysztof Borkowski i Jarosław Kalinowski.  

Zasięg konkursu obejmował region siedlecko-ostrołęcki. 
Nominowani do nagrody z gminy Jakubów zostali w kategorii:  

 sołtys – p. Tadeusz Kunka – sołtys Jakubowa 
 sołectwo - Mistów 

 

Sołtys p. Tadeusz Kunka jako jeden z siedmiu został wyróżniony za swoją 
działalność okolicznościowym dyplomem, aparatem fotograficznym i 5-dniowym 
wyjazdem do Brukseli i Europarlamentu! BRAWO! 
 



26 marca - Eliminacje powiatowe konkursu recytatorskiego  
"Warszawska Syrenka" w MDK Mińsk Mazowiecki. 

 

Wybitnym talentem recytatorskim wykazali się uczestnicy z naszej gminy.  
W kategorii 0-III pierwsze miejsce zajął Kacper Lejman ze SP w Mistowie, 
natomiast w kategorii gimnazjum drugie miejsce przyznano Weronice 

Wójcickiej z Gimnazjum w Zespole Szkół w Jakubowie. 
Miejsca pierwsze będą reprezentować powiat miński w finale 37. konkursu  
w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.  
TRZYMAMY KCIUKI ZA KACPRA LEJMANA! 
 
30 marca - III Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Jakubów 

dla mieszkańców gminy Jakubów.  
 

W turnieju wzięły udział drużyny z: Wiśniewa, Jakubowa, Mistowa, Antoniny, 
Łazisk, Ludwinowa i Jędrzejowa Nowego. Organizatorzy zapewnili ciepłe napoje 
oraz poczęstunek dla uczestników turnieju. Zwycięzcami turnieju i szczęśliwymi 

posiadaczami pucharu została drużyna z Mistowa. II miejsce zajęła drużyna  
z Jakubowa, natomiast III - Antonina. Królem strzelców został Rafał Farbiś  
z Ludwinowa.  
 
3 kwietnia - Spotkanie z Krzysztofem Kunachowiczem nt książki 

„Trzy wojny w siodle” - wspomnienia Ułana Legionów J.Piłsudskiego 
płk. Andrzeja Kunachowicza – w sali konferencyjnej  

Urzędu Gminy Jakubów. 
 

Książkę prezentował p. Krzysztof Kunachowicz, syn autora, wraz z małżonką 
(zdj.). Płk Andrzej Kunachowicz zasłużył się w wielu działaniach wojennych. Był 

legionistą podczas I wojny światowej i polsko-ukraińskiej. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej oraz obronnej w początkach II wojny światowej. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Więcej o waleczności i odwadze płk. Kunachowicza znajdziecie Państwo  
w książce „Trzy wojny w siodle”, do zakupu której serdecznie zachęcamy. 
Istnieje możliwość nabycia pozycji w cenie 25 zł w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Jakubowie. Adres: ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, czynna od po-niedziałku do 
piątku w godz. 1000 – 1800 oraz w sobotę w godz. 900 – 1300. 



Informator Teleadresowy 
 

Numer kierunkowy: 25 

Kod pocztowy: 05-306 Jakubów 

 
Urząd Gminy Jakubów  

ul. Mińska 15 
 

Czynny w godzinach: 

Poniedziałek      730 - 1700  

Wtorek – Piątek 730 - 1530  
 

strona internetowa: 

www.jakubow.pl 
 
Sekretariat 
tel./fax 757-91-90 
sekretariat@jakubow.pl 
 
Wójt 

Hanna Wocial 
tel. 757-91-90, 502-668-840 
hanna.wocial@jakubow.pl 

 
Zastępca Wójta  
p.o. Bogdan Dziedzic 
tel. 757-91-10, 600-056-421 

b.dziedzic@jakubow.pl   
 
Sekretarz 
Justyna Miłaczewska 
tel. 758-24-03, 693-130-100 
j.milaczewska@jakubow.pl 
 

Skarbnik 
Jolanta Wąsowska 
tel. 757-91-63 
ksiegowosc@jakubow.pl 
 
Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Domański 
dyżur w Urzędzie Gminy: 
czwartki w godz. 900 - 1200 

tel. 757-91-90, 693-130-103 

Zespół Obsługi Ekonomiczno - 
Administracyjnej Szkół 
tel. 757-91-61 
zoeasz@jakubow.pl 
 
Gminny Ośrodek Pomocy  

Społecznej 

tel./fax 757-91-64 
gopsjakubow@list.pl 
 
Gminna Biblioteka Publiczna 
ul. Mińska 15, tel. 757-93-28 
Czynna w godzinach: 

Poniedziałek - Piątek 1000 – 1800 

Sobota 900 – 1300 
biblioteka@jakubow.pl 
 
Filia w Wiśniewie 

Wiśniew 45, tel. 757-92-14 
Czynna w godzinach: 

Poniedziałek - Piątek 1000 – 1500 

filiaw@jakubow.pl 
 
Komisariat Policji 
Dobre, ul. Kościuszki 2 
tel. 757-11-77 

 
Leśniczy 

dyżur w Urzędzie Gminy (parter): 
czwartki w godz. 900 - 1100 
tel. 693-450-353 
 
Pracownik Mazowieckiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Małgorzata Chrzanowska-Siwak 
dyżur w Urzędzie Gminy (parter): 
poniedziałki i środy 
w godz. 730-1530 
 

 
 

Kwartalnik dostępny jest  również na stronie internetowej  

Urzędu Gminy Jakubów www.jakubow.pl 

mailto:ksiegowosc@jakubow.pl
mailto:biblioteka@jakubow.pl

