Oferta edukacyjna Ośrodka
Szkolenia i Wychowania OHP w
Wasilkowie
Kołaki Kościelne, 2020-05-28
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
informuje, iż Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie
oferuje możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie
szkoły podstawowej (kl. VII i VIII) – w formie przyuczenia do
zawodu oraz szkoły branżowej
I stopnia – nauka zawodu.
Ww. oferta przeznaczona jest dla uczniów, którzy nie radzą
sobie w środowisku lokalnym, nie realizują obowiązku
szkolnego, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych.
Zasady rekrutacji:
Kandydaci muszą mieć ukończony 15 (istnieje również możliwość
rekrutowania osób, które nie ukończyły 15 roku życia – pod
warunkiem, że ukończą 15 lat w tym roku kalendarzowym do
31.12.2020 ) i nieukończony 18 rok życia w chwili przyjęcia.
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie zapewnia
bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz fachową opiekę
nauczycieli, wychowawców, instruktorów (poziom nauczania
dopasowany indywidualnie do potrzeb i możliwości młodego
człowieka) oraz wsparcie psychologa, terapeuty uzależnień,

pedagoga.
W budynku Ośrodka znajduje się szkoła, warsztaty szkoleniowo
produkcyjne
(krawieckie,
budowlane,
fryzjerskie
i
gastronomiczne) oraz internat.
Placówka uczestniczy w programach Erasmus +. stażach
zagranicznych POWER oraz innych wymianach międzynarodowych
poszerzających umiejętności zawodowe.
Poniżej link ze szczegółami i dokumentami do pobrania na rok
szkolny 2020/2021:
https://podlaska.ohp.pl/wpis/69/rekrutacja-osiw-wasilkow
Nasz profil na FB.

oczywiście zapraszamy do

polubienia

profilu i poszczególnych wpisów oraz udostępnianie wydarzeń
dotyczących rekrutacji .
https://www.facebook.com/OSiWWasilkow/
Poniżej film prezentujący Ośrodek…od środka.
https://www.facebook.com/OSiWWasilkow/videos/415897362165715/

Ogłoszenie dotyczące usuwania

foli rolniczych i innych
odpadów
podchodzących
z
działalności rolniczej
Rolnicy, którzy złożyli wniosek na usuwanie foli rolniczych i
innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej są
wezwani do uzupełnienia tego wniosku w postaci wypełnienia
formularza informacyjnego w sprawie pomocy de minimis w
rolnictwie.W formularzu należy zamieścić uzyskaną pomoc z
trzech ostatnich lat: 2017, 2018 i 2019 r.
Dane potrzebne do wypełnienia formularza spisuje się z
otrzymanych decyzji lub zaświadczeń udzielenia pomocy de
minimis.
W celu ułatwienia identyfikacji otrzymanej pomocy, jako
załącznik jest umieszczona lista programów pomocowych.
Wypełniony formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy w
Kołakach Kościelnych drogą pocztową, mailową lub poprzez
skrzynkę kontaktową znajdującą się przy wejściu do budynku
Urzędu Gminy do dnia 19 czerwca 2020 r.
Informacje zawarte w wymaganym formularzu są niezbędne w celu
realizacji odbioru folii, siatki, sznurka, opakowań po
nawozach i typu Big Bag.
Formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej
gminy lub w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, pok. 23 i 25.
W załączeniu
1. Formularz

minimis.

informacyjny

w

sprawie

pomocy

de

2. Lista programów pomocowych.

Życzenia – Dzień Samorządu
Terytorialnego

Poszukujemy właściciela psa
Poszukujemy właściciela lub osobę chętną do zaadoptowania psa
typu mieszanego, który został znaleziony w miejscowości GunieOstrów. Wiek ocenia się na około 7-8 miesięcy. Piesek jest
miły i przyjazny dla ludzi. Osobę, która rozpoznaje swojego
pupila lub chciałaby go przygarnąć prosimy o kontakt
telefoniczny do Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych: 86 270 30
26 w. 23, pok. nr 25.

„Kupuj świadomie – PRODUKT
POLSKI”

Życzenia na Dzień Matki

Bazy teleadresowe instytucji,
podmiotów
i
organizacji
pozarządowych udzielających
pomocy
osobom
dotkniętym
przemocą w rodzinie
Służby realizujące działania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie:
Baza Interwencja kryzysowa woj. podlaskie 2020 – baza
teleadresowa,
Podmioty realizujące programy
psychologicznoterapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020
r.,
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla
sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.,
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w
rodzinie w 2020 r

Ww. bazy teleadresowe są również dostępne na stronie
internetowej
Podlaskiego
Urzędu
Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/przeciwdziala
nie-przemocy-w rodzinie.

Rolnicze
2020 r.

Badania

Ankietowe

Komunikat
o
odwołaniu
Regionalnej Wystawy Zwierząt
Hodowlanych w Szepietowie
XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie
odwołana.
Szanowni Państwo,
Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa
SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w trosce o zdrowie
naszych wystawców, odwiedzających i pracowników, Podlaski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polska
Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz pozostałymi
związkami hodowców zwierząt podjął decyzje o odwołaniu XXVII
Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem
Rolniczym. W tym roku impreza ta miała odbyć się w dniach
27-28 czerwca.
Za utrudnienia przepraszamy.
Z poważaniem
Dyrektor PODR

Szepietowo

Wojciech Mojkowski

Raport o stanie gminy
Art.

28aa.

[Raport o stanie jst]

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy
raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe
wymogi dotyczące raportu.
4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1,
podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady
gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w
pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o
stanie gminy przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają
głos bez ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy
mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie
określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady
pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1)w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2)w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50
osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym
dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma
być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są

dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez
przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców
mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada
postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada
gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi
wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum
zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały
o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z
podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum
zaufania.
10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch
kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.
Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
ZAŁĄCZNIKI:
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