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Przedszkole i Szkoła ŚwierczynaDla kogo socjalne?

Informacja o tym, że gmina zleciła przebudowę budynku, w któ-rym zlokalizowane zostaną mieszkania socjalne spowodowała, żepojawiło się wiele pytań kto i na jakich warunkach może takie miesz-kanie otrzymać. Śpieszymy więc naszym czytelnikom wyjaśnić tekwestie.
Na początku należy zaznaczyć, że lokale socjalne są przyznawane lo-

katorom na czas oznaczony, a w tym czasie stale monitorowane są do-
chody najemców takich lokali. Jeśli dochód w rodzinie wzrośnie, to
umowa najmu lokalu socjalnego zostanie wypowiedziana. W praktyce
oznacza to, że osoby takie zostaną zobowiązane do opuszczenia lokalu.
Należy zatem zaznaczyć, że lokal socjalny nie jest dany najemcy raz na
zawsze.

Mieszkanie socjalne z założenia jest miejscem, które ma służyć lu-
dziom znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowej, na przetrwanie i
jako pomoc gminy dla poszkodowanych przez los. 

Według przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lokal socjalny to taki
lokal, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodar-
stwa domowego nie przekracza 5 m², a w przypadku gospodarstwa jed-
noosobowego 10 m².

Zasady postępowania przy ubieganiu się o lokal socjalny z mieszka-
niowego zasobu gminy Osieczna reguluje Uchwała Rady Miejskiej w
Osiecznej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Osieczna.

Osoby ubiegające się o najem lokalu socjalnego mogą złożyć wnio-
sek w Urzędzie Miasta i Gminy na specjalnie przygotowanych do tego
drukach.

Zgodnie z ww. uchwałą pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego przysługuje osobom, które:

- uzyskały prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądo-
wego, 

- zostały zakwalifikowane do zajęcia takiego lokalu na podstawie prze-
pisów ustawy, 

- utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,
- opuściły Dom Dziecka w wyniku usamodzielnienia się i spełniają kry-

terium dochodowe
- posiadają tytuł prawny na czas nieoznaczony do lokalu stanowią-

cego mieszkaniowy zasób gminy i z przyczyn ekonomicznych występują
o najem lokalu socjalnego spełniając jednocześnie kryteria dochodowe,

- znalazły się w sytuacji życiowej wymagającej niezwłocznej pomocy
w tej formie, jeśli pomoc nie może być udzielona w inny sposób, w szcze-
gólności na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, a
wymaga tego dobro rodziny.

Aby otrzymać lokal socjalny w najem miesięczny dochód brutto gos-
podarstwa domowego nie może przekraczać 75 % najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 50% najniższej emerytury w przeli-
czeniu na jednego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym. Od
marca 2012 r. najniższa emerytura wynosi 799,18 zł.

Weryfikacji wniosków w zakresie warunków zamieszkiwania i warun-
ków materialnych z uwzględnieniem dochodu z okresu 3 miesięcy po-
przedzających złożenie wniosku dokonuje Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. 

Osoby, które spełnią warunki i otrzymają lokal socjalny będą zobo-
wiązane do zapłaty czynszu. Czynsz w takim lokalu wynosi 50% warto-
ści czynszu, obliczonego według zasad obowiązujących w gminnym
zasobie mieszkaniowym. Obecnie stawka bazowa czynszu wynosi 2,80
zł za m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Zatem dla lokalu
socjalnego wynosi 1,40 zł za m2.

Burmistrz Miasta i gminy Osieczna w terminie do dnia 30 kwietnia
każdego roku zatwierdza wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu lo-
kali. Wykaz taki podlega poddaniu do publicznej widomości poprzez wy-
wieszenie na tablicy ogłoszeń. Osoby z listy są uprawnione do
otrzymania lokalu w pierwszej kolejności. Osoba z listy, której zostanie
wskazany lokal będzie zobowiązana ponownie wykazać, że spełnia wa-
runki otrzymania lokalu socjalnego. W przypadku poprawy sytuacji ma-
terialnej i niespełnienia warunków osoba taka zostanie skreślona z listy.
Z listy zostanie też skreślona osoba, która dwukrotnie odmówi przyjęcia
lokalu nadającego się do zasiedlenia. 

Warto dodać, że budynek przy ul. Leszczyńskiej w Osiecznej zo-
stanie oddany do użytku nie wcześniej niż w 2013 roku. 

Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w XI edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu Literacko - Fotograficzno – Pla-
stycznego „Małe KONFRONTACJE
2012” organizowanym przez leszczyń-
skie Centrum Kultury i Sztuki. W dziale
plastycznym szkołę reprezentowali na-
stępujący uczniowie: kl. II -  Kacper
Golak, Weronika Homska; kl. III - Daria
Kasińska, Karolina Golak, Jowita Gała;
kl. IV - Patrycja Wojciechowska, Sandra
Bulińska, Weronika Kowalska; kl. V - Na-
talia Wawrzyniak i Martyna Bartkowiak.
Opiekun kółka artystycznego – Hanna
Jęsiek -  wraz z dziećmi czekają na wy-
niki, choć zdają sobie sprawę, że na kon-
kurs napłynęło wiele ciekawych prac.

W ramach profilaktyki przeciwtyto-
niowej uczniowie kl. V wzięli udział w
konkursie „Palić, nie palić-oto jest pyta-
nie?” Celem konkursu jest ukształtowa-
nie postaw i zachowań prozdrowotnych
wśród dzieci. Zadanie konkursowe pole-
gało na przedstawieniu za pomocą tech-
niki kolażu zagrożeń i skutków
zdrowotnych dla osób, które są biernymi
palaczami. Prace należało zatytułować
Nie zadymiaj otoczenia! Nie zadymiaj
mnie! Nagrodzeni w etapie szkolnym: I
miejsce – Natalia Wawrzyniak, II miejsce
– Martyna Bartkowiak, III miejsce – Ju-
styna Andrzejewska. Praca Natalii Waw-
rzyniak weźmie udział w etapie
powiatowym konkursu.

Uczniowie szkoły biorą udział w
konkursie Mleczna droga do zdrowia
Fundacji Mleko dla szkół, Mleka dla zdro-
wia, która wspiera program Doskonałe
Mleko w Szkole. Zadanie konkursowe
polega na wykonaniu różnorodnych prac:
plastycznych, muzycznych lub literac-
kich.

Przedszkolacy wraz Marią Rataj-
czak, Beatą Czabajską i Ewą Matuszak
wykonali marzanny.  Kilka dni później w
tradycyjny sposób spalili „śmiercichę”.                               

Uczniowie również w tradycyjny
sposób obchodzili pierwszy dzień
wiosny. Uczniowska kukła spłonęła przy
gromkim śpiewie. Uczniowie wykonali
również wiosenne plakaty oraz tworzyli
wiersze. Bardzo trudno było wytypować
najlepsze prace. W konkursie Najpięk-
niejszy wiosenny plakat – I miejsce: kl. III
i IV, II miejsce: kl. I i V, III miejsce: kl. II i
VI. W konkursie Wiosenna rymowanka -
I miejsce: kl. I i V, II miejsce: kl. III i VI, III
miejsce: kl. II i IV.                              

Uczniowie klas I – III  przed Wiel-
kanocą wyruszyli do pobliskiego lasu,
aby tam odszukać schowane „przez za-
jąca” smakołyki. O starszych uczniach
również nie zapomniano. Wychowawcy
kl. IV – VI wręczyli swym podopiecznym
słodkości.

Prawdziwą „ucztę zajęczą” miały ma-
luchy, które otrzymały słodkie przysmaki.
Dzieci uczestniczyły w przygotowanych
konkursach i zabawach. Na imprezę
przybył również reporter z lokalnej ga-
zety ABC, który obserwował wspólne
zmagania zająca z dziećmi.

W związku z obchodami Świato-
wego Dnia Wody - zainicjowanego 10 lat
temu przez Organizację Narodów Zjed-
noczonych - uczniowie kl. I – III uczest-
niczyli w zajęciach Bezpieczeństwo
zasobów wodnych i żywieniowych, które
zostały przeprowadzone przez pracow-
ników firmy Nestlé Waters Polska S.A.
Oddział Dar Natury. Dzieci podczas  pre-
lekcji dowiedziały się o tym, w jaki spo-
sób woda krąży w przyrodzie oraz jaką
drogę musi przebyć, aby dotrzeć do na-
szych domów. Poznawały zawartość
wody w organizmie człowieka, a także w
różnych produktach spożywczych.
Uczniowie podczas zajęć wykazali się:
ciekawością, dociekliwością i aktywno-
ścią. Mieli również szansę zaprezento-
wać umiejętności plastyczne podczas
wykonywania własnych prac. Za swoje
zaangażowanie otrzymali drobne pre-
zenty: bidony i kredki.

Trzydziestu uczniów z klas II – VI
przystąpiło do projektu pod nazwą MA-
TEMATYKA INNEGO WYMIARU – or-
ganizacja Matematycznych Mistrzostw
Polski Dzieci i Młodzieży współfinanso-
wanego ze środków UE. Program ten
opiera się na nowoczesnych metodach
nauczania z wykorzystaniem między in-
nymi techniki multimedialnej, sposobów
efektywnej nauki, gier strategicznych.
Poszerza on wiedzę i umiejętności ma-
tematyczne uczniów, wprowadza zagad-
nienia i ciekawostki z zakresu historii
matematyki, zachęca uczniów do roz-
wiązywania problemów matematycz-
nych, rozwija wyobraźnię i uczy
logicznego myślenia. Podsumowaniem
projektu były Matematyczne Mistrzostwa
Polski Dzieci i Młodzieży, które odbyły się
w naszej szkole 30 marca. Czekamy na
wyniki matematycznych zmagań.

Pani Anita Podrzycka wraz z
uczniami klasy V zorganizowała wystawę
zatytułowaną Komórki roślinne i zwie-
rzęce. Interesujące prace piątoklasistów
umożliwiły im w kreatywny sposób za-
prezentować wiedzę i swe umiejętności.

Wychowawcy klas IV – VI przepro-
wadzili zajęcia na temat jednej z chorób
cywilizacyjnych, jaką jest cukrzyca.
Uczniowie zaznajomili się: z typami i ob-
jawami cukrzycy, z jej przeciwdziałaniem
oraz sposobami leczenia. Efektami
wspólnej pracy były wykonane plakaty,
które propagowały zdrowy styl życia, by
uniknąć choroby.


