ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ RADNĄ WYBRANĄ
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU NR 2

W dniu 9.12.2015 roku odbyła się XII Sesja Rady Gminy Wielgomłyny VII kadencji, której uroczystą częścią
było ślubowanie nowo wybranej Radnej Gminy Pani Anety Justyny Młynek z Krzętowa.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Łoś otworzył obrady XII Sesji Rady Gminy i powitał przybyłych na sesję:
radnych, sołtysów, Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy, przedstawicieli mediów, mieszkańców Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. radni
wybrani w trakcie kadencji w wyborach uzupełniających obowiązani są złożyć ślubowanie na pierwszej sesji, na której
są obecni. Następnie Przewodniczący poprosił radną wybraną w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 2 Panią Anetę
Młynek o powstanie i odczytał akt ślubowania. „ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”. Radna Agnieszka Młynek złożyła ślubowanie słowami: „Ślubuję - tak mi dopomóż Bóg”.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W GMINIE WIELGOMŁYNY

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.
PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%.
Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014 - 2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków
krajowych wynosić będzie około 83 mln EUR. Do bezpłatnej pomocy w ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wielgomłynach w 2015 roku zakwalifikował 130 rodzin (liczba osób w tych rodzinach to 384).
Żywność dla naszych mieszkańców dostarczana jest przez Stowarzyszenie „MONAR - MARKOT” Dom dla Osób Starszych
z siedzibą w Woli Malowanej 22, gmina Kodrąb z Banku Żywności z Łodzi.Koszty transportu pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielgomłynach.
Gmina Wielgomłyny ze swojej strony bezpłatnie udostępnia pomieszczenia magazynowe zgodnie z zawartą umową ze
Stowarzyszeniem. Wydawaniem żywności zajmują się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach w formie
wolontariatu. W okresie od lipca 2015 roku mieliśmy 5 dostaw żywności (łącznie 18 ton i 221 kg).
POMOC ŻYWNOŚCIOWA obejmuje:
- osoby najbardziej potrzebujące spełniające kryteria POPŻ;
- osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których
dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby
samotnie gospodarującej (od 1 października 951,00 zł) i 684 zł dla osoby w rodzinie (od 1 października 771,00 zł).
Dla jednej osoby w paczce żywieniowej jest między innymi: makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier biały, olej rzepakowy, mleko
UHT, dżem, groszek, kasza, ryż, ser, koncentrat pomidorowy, klopsiki, itp.
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