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Spotkajmy się!!!
Tradycyjnie, bo już po raz XIV organizowane są Dni Gminy Mała Wieś. W tym roku po raz pierwszy

obchodzić je będziemy sentymentalnie. Tematyka związana będzie z ponad 100-letnią działalnością Cukrowni
Mała Wieś. Sięgniemy pamięcią do minionego stulecia i spróbujemy odtworzyć klimat i ocalić od zapomnienia
to, co na zawsze wpisało się w historie Naszej Gminy.
Nie zabraknie również atrakcji, które od zawsze towarzyszą  Naszemu Świętu. Jak  co roku damy szansę na
wspólne spotkanie wszystkim pasjonatom, fanatykom i posiadaczom motocykli, pobiegniemy również w ulicz-
nym biegu zdrowia pod hasłem „Żyj zdrowo, bez uzależnień” oraz swoimi przysmakami rozpieszczać nam
będą podniebienia mieszkańcy naszej Gminy podczas konkursu kulinarnego.
Program układany jest tak, aby każdy mógł w nim znaleźć coś dla siebie. Na naszej scenie zaśpiewa dużo
ciekawych zespołów muzycznych takich jak zespół „Ustecky” w repertuarze  „Czerwonych gitar”, który przy-
bliży nam piękno dawnych lat, zespół „RCB’, ze światowymi przebojami muzyki POP oraz „Ras Luta” grający
w rytmach reggae. Dalszej części zabawy towarzyszyć będą znane nam wszystkim zespoły „Ex Bolo” oraz
„Quest”.
Wiele niespodzianek czeka również na dzieci, oprócz wesołego miasteczka, które na pewno będzie cieszyło
się ogromnym powodzeniem specjalnie dla nich wystąpią aktorzy teatru “Lalka” w widowisku” Piaskowe le-
gendy”.
Spójrzcie Państwo na poniższy harmonogram i powiedzcie, czy można ominąć taką imprezę? Na pewno Nie.
Tu po prostu trzeba być!
Zapraszamy !!!

PIĄTEK - 7 WRZEŚNIA
Gimnazjum im. A. Nakwaskiej - od godz. 17.00
SŁODKA HISTORIA O WSPÓLNEJ PAMIĘCI:

•sesja historyczna, wystawa i spotkanie poświęcone Cukrowni Mała Wieś
•„Biesiada Sentymentalna” – do wspólnego śpiewania zapraszamy dawnych chórzystów Pana Stanisława Rutkowskiego i

wszystkich chętnych
SOBOTA -  8 WRZEŚNIA

7.00  II Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy
13.00  Uliczny Bieg Zdrowia „Żyj zdrowo, bez uzależnień”
15.00  „Śladami Cukrowni” – mini gra plenerowa dla dzieci i młodzieży

•Występ zespołu wokalnego z Gimnazjum im. A. Nakwaskiej w Małej Wsi
•„Alma” – zespół wokalno-gitarowy
•Popis Strażackiej Orkiestry Dętej z Rębowa
•Zespoły Shadow i La Luna w pokazie tańca nowoczesnego
•Pokaz ratownictwa i pierwszej pomocy WOPR
•Ukulele – Prezentacja Harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi
•Duet Migadance we własnej choreografii 

17.00   XIV BURAK RALLY – wjazd motocyklistów
18.00  RAS LUTA z zespołem w rytmie reggae 
20.00 „Monte Silenti” - młodzieżowy teatr uliczny „Laboratorium Snów”

•Zabawa taneczna z zespołem QUEST
NIEDZIELA 9 WRZEŚNIA

11.00 Msza Święta w kościele parafialnym w Małej Ws
12.00 Parada i koncert Gminnej Orkiestry Dętej Stara Biała.
13.00 Powitanie uczestników i wystąpienia gości honorowych

•Koncert skrzypcowy Grzegorza Kramarza – byłego mieszkańca Małej Wsi
•Pokaz mody cukrowniczej – żartobliwe prezentacje strojów pracowniczych
•Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ze Szczawina Kościelnego
•Piastowskie Legendy –widowisko w wykonaniu aktorów warszawskiego Teatru Lalka
•Turniej Kulinarny „Domowe przysmaki
•Kapela Brata Zdzicha

17.00 Pokaz ratownictwa drogowego - OSP Mała Wieś
18.00 Piosenki dla pokoleń – zespół Ustecky w repertuarze Czerwonych Gitar
20.00 Zespół „RCB” w światowych przebojach muzyki POP
21.00 Finał z zespołem Ex Bolo E.G.
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Inwentaryzacja Geodezyjna w Naszej Gminie

Od pewnego czasu trafia do nas wielu zaniepokojonych mieszkańców, zadających szereg pytań zwią-
zanych z podjętymi działaniami geodezyjnymi, które mają miejsce na terenie naszej gminy.
W związku z Państwa licznymi prośbami dotyczącymi wyjaśnienia celu, jak i kolejnych etapów powyższych
czynności technicznych – postaramy się przybliżyć Państwu powyższy temat.

Od początku lipca na zlecenie Marszałka Województwa Mazowieckiego (w drodze przetargu) oraz w
porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Płocku, konsorcjum firm w składzie:
1.Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne ,,OPGK", ul. Pniewskiego 3, 80-95 Gdańsk;
2.Zakład Usług Inżynierskich „Apeks” Sp. z o.o., Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk;
3.Geobaza Sp. z o.o., ul. Władysława Łokietka 10/2, 84-300 Lębork;
zostało upoważnione do wykonywania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatów ewi-
dencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Mała Wieś.
Celem powyższych działań jest modernizacja istniejącego operatu ewidencji, jego uzupełnienie i utworzenie
pełnego zakresu danych oraz modyfikacja istniejących komputerowych baz danych ewidencyjnych, zapew-
niająca pełną zgodność tych baz z wymogami określanymi przez rozporządzenie.

Geodeci wykonujący zadania w ramach powyższego przedsięwzięcia poprzez wywiad terenowy jak i
analizę dostępnych zbiorów informacji źródłowych, zgromadzą dane dotyczące budynków, tj.: ilości obiektów
znajdujących się na Państwa posesji, roku ich budowy, przeznaczenia poszczególnych budynków, funkcji
użytkowych oraz ogólnych danych technicznych.
Po zakończeniu powyższych czynności geodezyjnych przygotowany zostanie projekt operatu opisowo – kar-
tograficznego, z którym Państwo będziecie mogli się zarówno zapoznać  jak i wnieść swoje ewentualne uwagi.

O terminie wyłożenia projektu zostaniecie Państwo powiadomieni poprzez wywieszenie przedmiotowej
informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy oraz poprzez prasę.
Wiele z Państwa Pytań dotyczyło ewentualnego harmonogramu prac na terenie gminy Mała Wieś – niestety,
nie możemy określić dokładnych terminów z uwagi na fakt zróżnicowanej czasochłonności wywiadu tereno-
wego na każdej z posesji.
Właścicieli jak i osoby władające nieruchomościami prosimy o cierpliwość oraz umożliwienie wykonywania
prac geodezyjno – kartograficznych geodetom pracującym na naszym terenie (zgodnie z Prawem Geodezyjno
- Kartograficznym).

Zarys etapów sporządzania operatu ewidencji gruntów i budynków

J.B.
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Boisko… ale jeszcze nie teraz!
Szanowni Państwo!

Nadszedł czas nowego roku szkolnego, a nasze boi-
sko przy szkole podstawowej  i gimnazjum w Małej Wsi nie-
stety nie jest jeszcze gotowe. Firma, która wygrała pierwszy
przetarg (zaoferowała zaskakująco niską cenę), zrezygno-
wała z dalszych robót, ponieważ odmówiliśmy wyrażenia
zgody na zmianę technologii. Jakakolwiek zmiana techno-
logii mogłaby skutkować odebraniem nam dotacji na boisko,
a poza tym technologia proponowana przez wykonawcę
była prawie 100 tyś. tańsza od tej, którą przewiduje projekt.
Nie mogliśmy sobie na to pozwolić, a niedoszłego wyko-
nawcę będzie to kosztowało 10% zaoferowanej przez niego
sumy (kara umowna).

Przysporzyło to nam wiele kłopotów i odciągnęło w czasie realizacje zamierzonej inwestycji. W wyniku
tych zdarzeń zmuszeni byliśmy ogłosić kolejny przetarg na zadanie pn. “Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi”- dnia 2 sierpnia 2012 r. Wpłynęły dwie oferty, z czego
najkorzystniejszą jest oferta firmy:
Sport Grupa Sp. z o.o.
ul. Dźwigowa 24
05-300 Mińsk Mazowiecki.

Podpisanie umowy z w/w firmą i przekazanie placu budowy nastąpiło 30 sierpnia 2012 r. Termin realizacji
przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31 października 2012 r.

Nowy wykonawca robi wrażenie człowieka przyzwoitego, toteż wierzymy, że tym razem wszystko będzie
szło zgodnie z umową i z końcem października dzieciaki będą już mogły biegać po nowym boisku.

E.G.

Mała Wieś i Jej 12 Partnerów

Nieustanne szukanie dróg prowadzących ku doskonaleniu funkcjonalności naszego Urzędu Gminy
jak i podnoszeniu kompetencji zawodowej pracowników doprowadziło nas tym razem do konkursu organi-
zowanego dla jednostek samorządu terytorialnego jak i zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego – na
rzecz którego Gmina Mała Wieś nawiązała współpracę z następującymi Partnerami: 
1. Gmina Miasto Gostynin 
2. Gmina Szczawin Kościelny
3. Gmina Sanniki 
4. Gmina Bodzanów 
5. Gmina Bulkowo 
6. Gmina Radzanowo 
7. Gmina Brudzeń Duży 
8. Gmina Słupno 
9. Gmina Słubice 
10. Gmina Gostynin 
11. Gmina Nowy Duninów 
12. Stowarzyszenie  Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku 

Celem współpracy  Naszej Gminy z dwunastoma Partnerami jest realizacja projektu pod nazwą: „Pod-
niesienie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych poprzez utworzenie Samorządowego Ośrodka
Wsparcia, Współpracy i Aktywności „SOWWA – I”, dzięki któremu będziemy mogli korzystać z doradztwa w
sprawie pozyskiwania funduszy unijnych w latach 2013-2020, uczestniczyć w szkoleniach, konferencjach
oraz seminariach, które z całą pewnością pomogą nam doskonalić się zawodowo m. in. z zakresu: partnerstwa
publiczno – prywatnego, zamówień publicznych, kontroli zarządczej oraz pogłębią wiedzę na temat sposobów
twórczego rozwiązywania problemów Naszej Gminy.

J.B.
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Co z inwestycjami w Małej Wsi?

Od ponad roku mówi się o nowych inwestycjach w Gminie Mała Wieś. Wszystko to zaczęło się 1 marca
2011r., kiedy w tutejszym Urzędzie zorganizowane zostało forum energetyczne, na którym Wójt Gminy zadał
pytanie – „Czy pojawiające się możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych mogą być szansą dla
Gminy Mała Wieś?”.

Tuż po spotkaniu pojawili się w naszym Urzędzie przedstawiciele kilku firm oferując budowę biogazowni
i … . Rozbudziło to mocno nasze apetyty – perspektywa nowych miejsc pracy, podatki dla gminy i przede
wszystkim pobudzenie koniunktury gospodarczej naszego regionu, to niezwykle kusząca perspektywa.  Nie-
stety, na obietnicach się skończyło, potencjalny inwestor wrócił do Krakowa, a pomogło mu w tym również
polskie prawo energetyczne.

Ponownie dziesiątki spotkań, rozmów i negocjacji – co dalej w Małej Wsi ?  Ukoronowaniem tego okresu
(styczeń-luty 2012) było powstanie koncepcji stworzenia w Małej Wsi - na bazie dawnej cukrowni – Mazo-
wieckiej Platformy Technologicznej. Pomysł szalony, ale ciekawy, innowacyjny i logiczny w swoich założe-
niach.
Właśnie tą koncepcją zainteresował się Marszałek Adam Struzik, który na spotkaniu w Małej Wsi 2 marca
2012r. uznał, że koncepcja nie tylko jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego, ale jest
przede wszystkim innowacyjna, możliwa do realizacji i ma wielkie szanse na dofinansowanie.

Należy dodać, że koncepcja dotyczy w szczególności wdrażania najnowszych technologii w produkcji
zielonej energii i jest owocem współpracy ludzi biznesu i samorządowców, zapaleńców wierzących, że mimo
kryzysu gospodarczego, możliwe jest rozbudzenie aktywności gospodarczej w naszym subregionie.

Koncepcja nie upadła, działania związane z wprowadzeniem jej do rzeczywistości są kontynuowane, biz-
nes daje swój know-how  i oczywiście pieniądze, samorząd Gminy Mała Wieś wsparcie formalno-prawne oraz
grunty zakupione w ubiegłym roku od Krajowej Spółki Cukrowej.

Wiadomo, jak bardzo „Cukrownia Mała Wieś” wrosłos w serca i umysły mieszkańców naszej Gminy, a
szczególnie mieszkańców samej Małej Wsi – wszystkim nam zależy na tym, aby ją ratować, aby nie została
zburzona, jak kiedyś cukrownia w Guzowie. Niech nie produkuje cukru, ale niech ponownie da zatrudnienie
ludziom poszukujący pracy.

Stworzenie konstrukcji finansowej to najtrudniejszy element każdego przedsięwzięcia – w przypadku
przedstawionej wyżej koncepcji, został już wykonany. Bardzo ważna jest tu również pomoc Krajowej Spółki
Cukrowej, która jest nadal właścicielem byłej cukrowni Mała Wieś – z tej strony jest również duże wsparcie.

Teraz musimy się uzbroić w cierpliwość – wszystko jest na dobrej drodze, uratujemy naszą „Cukrownię”
i pobudzimy ją do życia.

L.S. 
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Ustawa Śmieciowa w Gminie Mała Wieś

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 lipca
2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.,
wprowadza rewolucyjne zmiany w zasadach
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Celem zmiany ustawy jest objęcie
wszystkich właścicieli nieruchomości syste-
mem zbierania odpadów. Zmiany mają prowa-
dzić do zwiększenia poziomu recyklingu i
odzysku odpadów zebranych selektywnie, a
także zmniejszenia masy odpadów ulegają-
cych biodegradacji kierowanych do składowa-
nia. Zostaną stworzone lepsze warunki do
segregacji odpadów oraz punkty selektywnego
zbierania odpadów. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą jednakowe dla wszystkich
mieszkańców. Wyeliminuje to problem „dzikich wysypisk” oraz zjawisko palenia odpadów w domach.

Gmina Mała Wieś przygotowuje się do wprowadzenia rozwiązań wynikających z nowelizacji ustawy.
Trwają rozmowy mające na celu określenie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Gmina ma trzy możliwości wyznaczenia stawek za wywóz odpadów z gospodarstw. Naliczanie na pod-
stawie: zużycia wody, wielkości mieszkania i liczby mieszkańców gminy. Stwierdzono, iż najbardziej logiczną
metodą jest naliczanie opłat według liczby mieszkańców.

W najbliższym czasie Gmina Mała Wieś ogłosi i rozstrzygnie przetarg na odbieranie i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obowiązek gospodarowania odpadami komu-
nalnymi zostanie nałożony na gminę, która podpisze umowę z wybraną w przetargu firmą. W związku z tym
właściciele nieruchomości nie będą płacili za wywóz śmieci prywatnemu przedsiębiorcy, którego sami wybiorą,
tylko będą ponosić opłaty na rzecz gminy.

Termin, w którym nowy system zaczyna funkcjonować w Gminie Mała Wieś to 1 styczeń 2013 r. 
W związku z wprowadzeniem w życie ustawy mieszkańcy gminy powinni rozwiązać umowę z dotychczaso-
wym odbiorcą odpadów komunalnych i korzystać z systemu gminnego, jednakże mogą pozostać przy do-
tychczasowej umowie. Przytoczona sytuacja, w której obywatele mają wybór jednej z w/w alternatyw nie może
trwać dłużej niż do 30 czerwca 2013 r. Po tym okresie wszyscy mieszkańcy obowiązkowo będą uiszczać
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Wprowadzenie nowego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi w Gminie Mała Wieś zapewni mieszkańcom niższe opłaty za wywóz odpadów
niż będzie miało to miejsce z dniem 1 lipca 2013 roku. Poza tym obywatel Gminy nie będzie podpisywał
umowy z prywatnym przedsiębiorcą ani jemu płacił. Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym za-
gospodarowaniem odpadów przez odbierającego. Wobec tego prosimy o rozwiązywanie umów z dotychcza-
sowym odbiorcą odpadów.

Aktualnie w obrębie Gminy Mała Wieś wywozem śmieci zajmuje się Spółdzielnia Usług Rolniczych w
Małej Wsi. Termin wypowiedzenia umowy między mieszkańcem gminy,a tym przedsiębiorstwem wynosi jeden
miesiąc. Składając odbiorcy wypowiedzenie umowy na wywóz odpadów komunalnych w listopadzie 2012 r.
umowa będzie obowiązywała jeszcze w grudniu, zgodnie z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Grudzień
będzie ostatnim miesiącem, w którym Spółdzielnia Usług Rolniczych w Małej Wsi odbierze od nas odpady
(chyba, że przystąpi do przetargu i go wygra). Pojawia się pytanie „co dalej” ? Wówczas naszym obowiązkiem,
jako mieszkańców gminy, będzie złożenie do Urzędu deklaracji, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Od 1 stycznia 2013 r. gmina będzie zajmować się odbieraniem odpadów z
naszego gospodarstwa. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana na konto gminy.
Mieszkaniec dokona opłaty za dany okres rozliczeniowy tylko raz. Nie będzie dokonywał podwójnej opłaty,
ponieważ umowa z wcześniejszym odbiorcą odpadów została unieważniona. Mylne są stwierdzenia niektó-
rych mieszkańców, iż od 1 stycznia 2013 r. musieli dokonywać podwójnej opłaty za wywóz śmieci. Znajdujemy
się przecież w sytuacji, w której mieszkaniec rozwiązał umową z przedsiębiorcą, złożył deklarację i przystąpił
do systemu gminnego. 
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W przypadku gdy mieszkańcy zdecydują się pozostać do 30 czerwca 2013 r. przy dotychczasowej umowie
na odbiór odpadów komunalnych, będą zwolnieni z obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na rzecz gminy. Również dokonają jednej opłaty, w tym przypadku prywatnemu przedsię-
biorcy.

Wybór jednej z w/w opcji będzie możliwy do 30 czerwca 2013 r. Od dnia 1 lipca 2013 r. system obejmie
wszystkich mieszkańców. Opłata za wywóz będzie obowiązkowym podatkiem. Pojawi się tutaj kolejna sytuacja
będąca pewnego rodzaju konfliktem. W przypadku gdy mieszkaniec gminy nie przystąpi do wprowadzonego
1 stycznia 2013 r. w Gminie Mała Wieś systemu gospodarki odpadami komunalnymi i nie złoży wypowiedzenia
umowy na wywóz odpadów prywatnemu przedsiębiorcy będzie obciążony podwójną opłatą. Wówczas dana
osoba będzie miała obowiązek ponosić dwojakie opłaty, zarówno na rzecz gminy jak i z tytułu umowy z przed-
siębiorcą wywożącym śmieci.

Istotnym elementem wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami będzie także podjęcie
uchwał. Rada Gminy będzie musiała podjąć uchwały w sprawie: opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia,
wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Zacznie obowiązywać nowy regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy. Wyżej wymienione uchwały Rada Gminy powinna podjąć do 31 grudnia
2012 r. 

W związku z wprowadzeniem w życie od 1 stycznia 2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie prosimy o rozwiązywanie umów z dotychczasowym odbiorcą i jednocześnie informujemy, iż okres
jej wypowiedzenia trwa jeden miesiąc. Pracownicy tutejszego Urzędu udzielą informacji na temat regulaminu
„Ustawy Śmieciowej” jak również służą pomocą przy wypełnianiu deklaracji. B.P. 

Wykonanie budżetu Gminy Mała Wieś za I półrocze 2012 r.

Zaplanowane na 2012 r. dochody zostały zrealizowane w 55,1 %, tj. w kwocie 8.691.471 zł, natomiast
wydatki zrealizowano w kwocie 7.784.198 zł, co stanowi 44,0 % planu.

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Mała Wieś za 
I półrocze 2012 r.

Struktura dochodów wg najważniejszych źródeł :

Dochody (w zł) 8 691 471
bieżące 8 589 617

majątkowe 101 854

Wydatki (w zł) 7 784 198
bieżące 7 769 745

majątkowe 14 453

Źródło dochodu kwota ( w zł) udział 
udziały gminy w podatkach państwowych (podatek
dochodowy od osob fizycznych, podatek docho-
dowy od osob prawnych)

748 170 8,61%

dochody majątkowe 101 854 1,17%
podatki i opłaty lokalne 1 381 801 15,90%
pozostałe dochody 112 476 1,29%
dotacje celowe 1 476 476 16,99%
subwencja ogólna 4 870 694 56,04%

Razem 8 691 471 100,00%
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Nasza gmina uzyskuje dochody z wielu różnych źródeł. Największe wpływy uzyskaliśmy w I półroczu
br. z subwencji ogólnej (56, 04 %), dotacji celowych (16,99 %) oraz podatków i opłat lokalnych (15,90 %).
Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 8,61 % wy-
konanych dochodów za I półrocze 2012 r. Stąd chcielibyśmy serdecznie namówić mieszkańców do zgłoszenia
w Urzędzie Skarbowym swojego miejsca zamieszkania w gminie Mała Wieś, tak by część podatku dochodo-
wego od osób fizycznych, który Państwo płacicie wpływała do budżetu naszej gminy. Zgłoszenie nowego
miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym nie wiąże się dla Państwa z żadnymi niedogodnościami. Nie
wymaga zmiany zameldowania, wymiany dokumentów czy załatwiania innych spraw urzędowych. Jedyną
zmianą będzie zmiana właściwości urzędu skarbowego. Wszystkich mieszkańców Gminy Mała Wieś obsłu-
guje bowiem Urząd Skarbowy w Płocku. W roku 2012 udział gmin w podatku PIT wynosi 37,26  %. Taki pro-
cent podatku, który płacicie Państwo do urzędu skarbowego, wraca następnie do gminy według miejsca
zamieszkania. Jeśli więc w formularzu NIP, a następnie PIT jest wpisane tylko miejsce zameldowania, które
jest inne jak miejsce zamieszkania, to podatki te nie zasilą naszego budżetu. Jeżeli natomiast obok miejsca
zameldowania wskażemy miejsce zamieszkania w gminie Mała Wieś, wtedy podatek zostanie przekazany
na rzecz naszej gminy.
Żeby Państwa podatki trafiły do budżetu Gminy Mała Wieś wystarczy wypełnić formularz ZAP-3 i zaznaczyć
w nim gminę Mała Wieś jako miejsce zamieszkania. Formularz należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego w
Płocku. Następnie przy corocznym składaniu PIT-ów należy wpisywać jako miejsce zamieszkania gminę Mała
Wieś.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają strukturę wydatków za I półrocze 2012r.
Dział gospodarki kwota udział

Transport i łączność 34 231 0,44%
Administracja publiczna 1 035 834 13,31%
Oświata i wychowanie 4 425 154 56,85%
Ochrona zdrowia 58 731 0,75%
Pomoc społeczna 1 403 539 18,03%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 114 888 1,48%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 163 240 2,10%
Pozostałe 548 581 7,04%
RAZEM 7 784 581 100,00%

Największy udział w strukturze wydat-
ków budżetowych stanowią wydatki
dotyczące utrzymania i rozwoju na-
szych placówek oświatowych (56,85
%) oraz pomocy społecznej (18,03
%). 

A.M
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Innowacyjny Projekt

W dzisiejszych czasach ekonomia społeczna jest wezwaniem obywateli współczesnego świata –do wzięcia
spraw w swoje ręce wzięcia odpowiedzialności za siebie , za wspólnotę, w której żyjemy, za zmiany które do-
konują się w zglobalizowanym  świecie i coraz częściej bezpośrednio dotykają każdego z nas.
Uchwałą Nr 145/XVI/2012 Rada Gminy Mała Wieś wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Mała Wieś do
Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „ Centrum Usług Środowiskowych ” z siedzibą w Słupnie – w ten sposób
zapoczątkowana została na terenie naszej gminy realizacja innowacyjnego projektu „ Innowacje – przedsię-
biorczość – rozwój ”.
Jednym z innowacyjnych produktów w ramach projektu innowacyjnego „ Innowacje przedsiębiorczość – rozwój
„ jest utworzenie podmiotu ekonomii społecznej – Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych ‘ Centrum Usług Śro-
dowiskowych z siedzibą w Słupnie, która ma tworzyć płaszczyznę współpracy trójsektorowej. Celem Spół-
dzielni Socjalnej Osób Prawnych będzie aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
poprzez realizację usług odpowiadających na potrzeby środowiska lokalnego.
Wolę przystąpienia do spółdzielni oprócz Gminy Mała Wieś wyraziła Gmina Słupno, Gmina Bulkowo oraz Pa-
rafia Rzymskokatolicka św. Marcina w Słupnie, a ukoronowaniem naszych wspólnych działań było, w dniu 23
lipca 2012r. Walne Zgromadzenie Założycielskie , podczas którego została podjęta uchwała w sprawie utwo-
rzenia Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" z siedzibą w Słupnie. 
Należy dodać, że powyższe działania finansowane będą ze środków UE – czy spełnią nasze oczekiwania,
czy ożywią lokalny rynek pracy ?-  Trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo nigdy wcześniej takich działań nie
podejmowano w naszym powiecie.

E.Z.

Szkoła Języków Obcych Centrum Edukacji Grupa ORLEN we współpracy ze Społecznym Liceum
Ogólnokształcącym STO w Małej Wsi organizuje kursy języka angielskiego na terenie gminy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Sekretariat Szkoły Języków Obcych Centrum Edukacji Płock – 24 365 86 19
Sekretariat Urzędu Gminy w Małej Wsi – Pani Ewa Grzelak 24 269 79 60
Sekretariat Społecznego L.O. STO – 24 231 40 11
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Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Małej Wsi – Bliska Szkoła

Tak się zaczęło… Można by
powiedzieć, że SLO w Małej
Wsi rodziło się razem z polską
wolnością na fali zmian po roku
1989. Upadał komunizm, ludzie
odrzucali dawne ograniczenia,
również  w systemie oświaty i
próbowali łamać państwowy
monopol w kształceniu i wycho-
waniu młodych Polaków. Wol-
ność jest naturalną potrzebą
człowieka - mogło wreszcie po-
wstać niezależne szkolnictwo.
Już w 1987 roku, 25 lat temu,
utworzono Społeczne Towarzy-
stwo Oświatowe, przez rok wal-
czące o swoją legalizację. I oto
niemożliwe stało się możliwe,
grupy zapaleńców zaczęły za-
kładać szkoły inne niż dotąd,
bardziej otwarte na uczniów, ro-
dziców i środowisko.
Podobnie było w Małej Wsi – pomysł, energia i upór kilku osób (Wiesława Żmudy, Wiktora Szmulewicza,
wójta Wojciecha Zmysłowskiego i innych) doprowadziły do utworzenia w 1991 roku Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego – pierwszej i przez wiele lat jedynej szkoły społecznej na polskiej wsi. Tworząc nowy
„ogólniak” odwołano się do tradycji, bo przecież w Małej Wsi już wcześniej przez 30 lat istniało liceum. Nowa
szkoła, tak jak dawna „siedemnastka”, pełni na terenie wiejskim nie tylko funkcję kształcącą i wychowawczą,
ale również kulturotwórczą. SLO zapewniło wykształcenie średnie wielu mieszkańcom gmin Mała Wieś, Bo-
dzanów i Wyszogród, dając im jednocześnie solidną podbudowę do pracy zawodowej lub do dalszej nauki.
W zeszłym roku obchodziliśmy dwudziestolecie istnienia – okazję do wspomnień o maturach, wycieczkach i
objazdach, przyjaźniach i rodzinnej atmosferze naszej małej, ale bliskiej szkoły.
Plany na przyszłość. A co szkoła chciałaby zaproponować gimnazjalistom od roku szkolnego 2013/14? Otóż
w obecnym trzyletnim liceum ogólnokształcącym przygotowującym do egzaminu maturalnego i mającym do-
tychczasowe rozszerzenia chcemy wprowadzić zajęcia edukacyjne z zakresu wiedzy pożarniczej. Kierunek
ten proponujemy absolwentom gimnazjum, zarówno dziewczętom, jak i chłopcom, którzy marzą o podjęciu
studiów bądź służby w straży pożarnej. Zajęcia będą obejmować zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne
umiejętności, zdobywane we współpracy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Po-
żarnej, np. taktykę działań gaśniczych i ratowniczych, znajomość sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych,
rozpoznawanie zagrożeń itp. Ważnym elementem przygotowań  do zawodu strażaka będą również zajęcia
sportowe, w tym obozy szkoleniowe. Chcemy, aby nasi absolwenci zdobyli wiedzę i umiejętności przydatne
podczas rekrutacji w szeregi straży pożarnej, a także, jeżeli postanowią zdawać do szkoły aspiranckiej lub
oficerskiej, byli przygotowani do egzaminu teoretycznego i sprawnościowego. W 2013 chcemy również roz-
szerzyć nauczanie w SLO o kierunek kosmetologiczno – diabetologiczny oraz otworzyć Zasadniczą Szkołę
Zawodową o kierunku mechaniczno – elektronicznym (m.in. czytanie rysunku technicznego oraz montaż sieci
komputerowych). W bieżącym roku szkolnym planujemy kontynuację działań dotychczasowych, a więc przede
wszystkim spotkania z ciekawymi ludźmi (w tym z naszymi absolwentami), a także różnego typu wyjazdy do
muzeów, innych instytucji kultury i Sejmu RP. Wrócić chcemy także do programu objazdów historyczno – geo-
graficznych, tak aby nasz absolwent nie tylko znał nasz kraj od strony teorii zdobywanej na lekcjach, ale poz-
nawał go w praktyce. Warto by było, aby w tych działaniach częściej niż dotychczas uczestniczyli uczniowie
zaprzyjaźnionego gimnazjum – nasi przyszli uczniowie.

W.Ż.  A.J.


