Wykaz
nieruchomości
wchodzących w skład zasobu
nieruchomości Gminy Kołaki
Kościelne przeznaczonych do
wydzierżawienia w drodze I
przetargu
nieograniczonego
pisemnego , położonych w
obrębie wsi Kołaki Kościelne
oraz Zanie Leśnica
Treść w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik1- Wykaz

Nabór
na
stanowisko
urzędnicze- Informatyk
Ogłoszenie
Wójta Gminy Kołaki Kościelne o naborze na
stanowisko urzędnicze
„Informatyk”
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączniku.

Załączniki:
Załącznik 1. Ogłoszenie o naborze
Załącznik 2. Kwestionariusz

Ostrzeżenie pogodowe z dnia
01.03.2016
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Wydział w
Białymstoku wydało ostrzeżenie pogodowe Nr 15
Prognozowane zjawisko: Opady marznąc, powodujące gołoledź
Obszar: województwo podlaskie
Ważność: od godz. 08:55 dnia 01.03.2016
Dyżurny synoptyk: Wiesław Winnicki

Informacja- Konsultacje
Kołaki Kościelne 29.02.2016 r.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
Wójt Gminy Kołaki Kościelne ogłasza konsultacje z mieszkańcami
miejscowości Kołaki Kościelne dotyczące projektu uchwały Rady
Sołectwa Kołaki Kościelne oraz Rady Gminy Kołaki Kościelne w
sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki
Kościelne”.
Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Sołectwa Kołaki
Kościelne oraz Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie przyjęcia
„Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”.

Link do dokumentu: Projekt Planu Odnowy Miejscowości Kołaki
Kościelne
Termin konsultacji: Od 01 marca 2016 r. do 07 marca 2016 r.
Forma konsultacji: Przeprowadzenie konsultacji odbędzie się w
formie:
1) złożenia w formie elektronicznej opinii i uwag co do treści
projektu „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”.
2) złożenia w formie papierowej opinii i uwag co do treści
projektu „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”.
3) Przesłanie opinii i uwag w formie elektronicznej na adres:
gminakolaki@op.pl lub opinii i uwag w formie papierowej na
adres: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315
Kołaki Kościelne.
Dostęp do przedmiotu konsultacji:
1) w formie papierowej codziennie w godzinach 7.30 – 15.30, w
dniach pracy Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, w jego siedzibie,
ul. Kościelna 11.
2) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt
Strategii:
bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl
w
zakładce
„Konsultacje” i www.kolaki.pl w zakładce „Konsultacje”.
Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie
konsultacji – Łukasz Czajkowski, tel. 86-270-30-26 w. 27.

Oferty
pracy
29.02.2016 r.

z

dnia

Zambrów, 28.02.2016 r.
Oferty pracy dla osób bezrobotnych
Oferty pracy dla osób bezrobotnych
1. Operator maszyny CNC – wykształcenie – min. zawodowe, staż
pracy – konieczny, praca przy obsłudze maszyny CNC,
„MIKROSTAL” Zambrów, tel. 536 536 563
2. Tokarz/frezer – wykształcenie – min. zawodowe, staż pracy
mile widziany, praca w zakładzie mechaniki precyzyjnej,
„MIKROSTAL” Zambrów, tel. 536 536 563
3. Sprzedawca – wykształcenie – min. zawodowe, umiejętności
obsługi kasy fiskalnej, doświadczenie zawodowe, PSS Zambrów,
Tel 278 57 49
4. Mechanik samochodów ciężarowych – wykształć. – min.
zawodowe, doświadczenie – 2 lata, „JARBANK” Zambrów tel. 693
319 392,
5. Pomoc nauczyciela – wykształcenie – wyższe pedagogiczne,
znajomość j. angielskiego, Zambrów, Przedszkole „JAGÓDKI”,
tel. 506129083
6. Kucharz – wykształcenie – min. zawodowe. Zambrów,
Przedszkole „JAGÓDKI”, tel. 506129083
7. Technik drzewny – wykształcenie – min. średnie zawodowe,
bardzo dobra obsługa komputera, Zambrów, SKLEJKA TRADE, tel
512007508
8. Magazynier – wykształcenie – średnie, umiejętności w
zawodzie, Zambrów SKLEJKA TRADE, tel. 512007508
9. Kierowca samochodu ciężarowego – wykształcenie – b/o,
uprawnienia – prawo jazdy C+,E, uprawnienia na przewóz rzeczy,
„PITER-TRANS” Przeździecko Mroczki, tel. 793444529
10. Kierowca samochodu ciężarowego/obsługa żurawia HDS –

wykształcenie – b/o, uprawnienia – prawo jazdy C+,E operator
żurawia HDS w Zambrowie, PPB „PREFBET”, tel. 86 217 61 27
11. Kierowca samochodu ciężarowego – wykształcenie – b/o,
prawo jazdy C+E, uprawnienia na przewóz rzeczy, „PROFESJA”
Krajewo Białe, Tel. 518 627 490
12. Montażysta – wykształcenie b/o, składanie okien,
„DOBROPLAST” Stary Laskowiec, Tel. 86 276 35 50,
13. Posadzkarz – umiejętności w zawodzie, „KAMBUD” Szepietowo
tel. 605300397,
14. Cieśla szalunkowy – umiejętności w zawodzie, „KAMBUD”
Szepietowo tel. 605300397
15. Murarz – umiejętności w zawodzie, „KAMBUD” Szepietowo tel.
605300397
Więcej informacji na stronie www.pupzambrow.pl lub pod numerem
telefonu: 86 270 82 29 lub w pokoju nr 314 w siedzibie PUP w
Zambrowie.

Informacja
dotycząca
realizacji programu „Rodzina
500 plus”
Kołaki Kościelne, 2016-02-26
INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU „RODZINA 500 PLUS”

Program „Rodzina plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin.
Zgodnie z ustawą z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie
dzieci do 18 lat.
Program wchodzi w życie od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski należy
składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.
Wzory będą do pobrania również na stronie internetowej gminy.
W przypadku złożenia wniosku w ciągu trzech miesięcy od
momentu uruchomienia programu, tj. do 30 czerwca 2016 r.,
rodzice bądź opiekunowie otrzymają wyrównanie wstecz, tj. od 1
kwietnia 2016r.
Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak
w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacone od
miesiąca, w którym został złożony wniosek.
Świadczenia na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez
nie 18 lat będą przysługiwać niezależnie od dochodu rodziny. W
przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te
rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł. (lub
1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością).
Osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą
zatem musiały udokumentować swój dochód. Jednak większość
potrzebnych dokumentów urzędnicy będą pozyskiwać z
odpowiednich rejestrów posiadanych przez tutejszy Ośrodek.
Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem Poczty
Polskiej oraz przez internet. Do złożenia wniosku online
potrzebny będzie tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis
elektroniczny.
Więcej informacji na temat Programu „Rodzina 500 plus” można
uzyskać na stronie internetowej www. kolaki.pl w zakładce
Jednostki Organizacyjne- Ośrodek Pomocy Społecznej lub
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziećmi/rodzina500-plus/aktualności/pytania i odpowiedzi/
Ponadto od 26 lutego 2016 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku, w ramach wsparcia uruchomił dla osób
zainteresowanych infolinię dotyczącą ww. Programu, czynną w
dni robocze między godziną 8:00 a 14:00. nr telefonu
infolinii: (85) 74 39 499.

Informacja o rozliczeniu tzw
„Opłat środowiskowych”
Pełna treść informacji dotyczącej obowiązków związanych z
rozliczeniem się z tytułu tzw. opłat środowiskowych dostępny
jest w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik1. Opłaty środowiskowe

Informacja o przerwach w
dostawie energii elektrycznej
Informacja PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża.
W dniu 02 marca 2016, godz. 08.00-15.00 nastąpi planowana
przerwa w dostawie prądu do miejscowości w gminie Kołaki
Kościelne:
Łubnice Krusze (ST 2-1000),
Krusze Łubnice – bud nr 26, 27, 30.
Informacja o planowych przerwach w dostawie energii
elektrycznej jest dostępna pod nr tel. 85 740 5042, jak
również na stronie internetowej:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta.
Dodatkowych informacji udziela:
Centrum Dyspozytorskie Łomża tel. (085) 740 5320, 740 5321 od
7:00 do 15:00 oraz 991 (całodobowo)

Wynik naboru na stanowisko
podinspektor ds. gospodarki

gruntami,
zagospodarowania
przestrzennego i inwestycji
gminnych
Wynik naboru na stanowisko „Podinspektor ds. gospodarki
gruntami, zagospodarowania przestrzennego
gminnych” znajduje się w załączniku poniżej.

i

inwestycji

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik1. Wynik naboru

Informacja
rehabilitacja
rolników

KRUSlecznicza

