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BIULETYN INFORMACYJNY
RADY I ZARZĄDU GMINY CIEPIELÓW

Szanowni Państwo,
Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia
jest okazją dla każdego z nas do odbudowania wokół
siebie świata pełnego dobroci, miłości i przyjaźni
w rodzinie.
W Uroczysty Wieczór Wigilijny w naszych
Domach połamiemy się opłatkiem, zasiądziemy do
Wigilijnej Wieczerzy, przeżywając radość Bożego
Narodzenia.
Na ten Czas Świąteczny przesyłamy wszystkim
mieszkańcom Gminy Ciepielów, Przyjaciołom,
Gościom serdeczne życzenia przeżycia tych
zimowych, ale i najcieplejszych w polskiej tradycji
Świąt w gronie najbliższych i przyjaciół, w zgodzie
i radości.
Niech te radosne Święta będą szczęśliwe dla
każdego z Was, niech przyniosą z sobą miłość
i nadzieję, aby wartości płynące z istoty tych Świąt
towarzyszyły Wam w Nowym 2001 Roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Czapla

Wójt Gminy
Zbigniew Ostrach
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GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

dzieci klas I-II, drugi: „Alkohol wrogiem rodziny – Jak
spędzasz Święta Bożego Narodzenia” dla III – V klasy,
trzeci : „Boże Narodzenie bez alkoholu” dla VI i I,II
12 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
gimnazjum. Organizatorzy: pełnomocnik Zarządu Gminy
odbyły się dwa przedstawienia teatralne pod tytułem
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i gminna
„Zacząć od nowa” Przedstawienie, które poruszało tak
komisja
rozwiązywania problemów alkoholowych, po
drastyczne tematy jak przemoc w rodzinie spowodowaną
ocenie
w
dniu 19 grudnia wszystkich nadesłanych na
chorobą alkoholową, obejrzało ponad 180 uczniów
konkurs
prac
postanowili przyznać 27 nagród na łączną
Publicznego Gimnazjum. Łączny koszt przedsięwzięcia
kwotę 1500,-zł. Dodatkowo każda praca wykonana przez
2800,-zł sfinansowano w ramach realizacji gminnego
najmłodszych uczestników konkursu została wyróżniona
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
specjalnym milenijnym misiem roku 2000. Wszystkie
alkoholowych.
Na początku grudnia na terenie placówek oświatowych nagrodzone prace można podziwiać na wystawie
gminy ogłoszona została II edycja konkursu plastycznego. zorganizowanej na I piętrze Urzędu Gminy w
Ciepielowie. Relacja z wręczenia nagród oraz lista
Konkurs podzielony został na trzy grupy wiekowe :
nagrodzonych w następnym numerze biuletynu.
pierwszy o tematyce „Świat bez alkoholu – Mikołaj w
oczach dzieci” skierowany do dzieci klas zerowych oraz
Pełnomocnik Zarządu ds. roz. probl. alkoh.
Szewczyk Artur

PORADY PRAWNE
SEKRETARZA
Wychodząc naprzeciw
zapotrzebowaniu mieszkańców gminy,
dzisiaj zaprezentuję Państwu wzór
najczęściej sporządzanej umowy,
a mianowicie umowę dzierżawy.

UMOWA DZIERŻAWY
zawarta w dniu .......r. w........., pomiędzy;
1.Panem/anią............zamieszkałym/ą w
miejscowości .........., legitymującym/ą się
dowodem osobistym seria.......zwanym/ą
w dalszej treści umowy
Wydzierżawiającym,
a Panem/anią......... zamieszkałym/ą
w miejscowości......., legitymującym/ą się
dowodem osobistym seria.....zwanym/ą w
dalszej treści umowy Dzierżawcą,
następującej treści ;
§ 1.
Pan/i.........oświadcza, że jest właścicielem
gospodarstwa rolnego

o pow...... ha. położonego w miejscowości
.........., składającego się z działek nr..........
§ 2.
Wydzierżawiający oddają w dzierżawę
swoje gospodarstwo rolnego o pow..... ha.
położone w miejscowości...........,
składające się z działek nr: .........
§ 3.
1.Dzierżawca będzie wykorzystywał
przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami
prawidłowej gospodarki rolnej.
2.Zmiana przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy określonego w § 2. wymaga
zgody Wydzierżawiającego.
§ 4.
1.Umowa zostaje zawarta na okres......lat,
licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2.Strony zastrzegają sobie prawo
rozwiązania umowy za uprzednim
1 rocznym wypowiedzeniem.
§ 5.
1.Podatki, opłaty oraz inne należności

związane z dzierżawioną nieruchomością
obciążają Dzierżawcę.
2.Dzierżawca zobowiązuje się do
opłacania czynszu dzierżawnego
w wysokości ..............................
§ 6.
Dzierżawca zobowiązany jest korzystać
z przedmiotu dzierżawy w celach
wskazanych w §3 niniejszej umowy oraz
utrzymywać go w należytym stanie.
§ 7.
1.Zmiany umowy wymagają formy
pisemnej.
2.W sprawach nieunormowanych umową
mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
Wydzierżawiający :
Dzierżawca :
.............................
........................
Sekretarz Gminy
Artur Szewczyk

WIADOMOŚCI SPORTOWE
MARCIN KWIECIEŃ – uczeń PSP w Bąkowej zdobył I miejsce w II Okręgowym Turnieju Klasyfikacyjnym
Młodzików w Tenisie Stołowym, który odbył się 11 listopada 2000 roku w Radomiu. Czołowe miejsca w turnieju
zajęli również Pastuszka Adrian, Małaczek Karol, Szczodry Maciej oraz wśród „kadetów” Pastuszka Dominik.
Opiekunem i trenerem chłopców jest Pan Marek Bryczek. W innym turnieju tenisa stołowego, który rozegrano
w Jedlińsku „Szukamy młodych talentów” wysoką lokatę zdobył Piotr Nowotnik z PSP Bąkowa.
Drużyna LKS ROL-MOT VIDEO Ciepielów w rozgrywkach rundy jesiennej o mistrzostwo IV ligi zajęła
ostatecznie 14 miejsce.

OD REDAKCJI
To już piąty numer biuletynu. Jak Państwo widzicie po zawartości i ilości stron rozwijamy się z numeru na
numer. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl „Sam na sam z.......”, który miejmy nadzieję przybliży wszystkim sylwetki
osobowe czołowych przedstawicieli życia społecznego naszej lokalnej społeczności.
Korzystając z okazji składam mieszkańcom, czytelnikom gorące z serca płynące życzenia, dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z trudu naszej codzienności.
Redaktor Naczelny
Szewczyk Artur
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