ciąg dalszy ze str. 8
Realizatorem projektu jest Gmina Kałuszyn. Projekt będzie realizowany w Szkołach Podstawowych w gminie Kałuszyn.
Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I- III szkół podstawowych funkcjonujących w
gminie Kałuszyn dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów.
Projekt skierowany jest do 135 uczniów Szkół Podstawowych. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych łącznie 750
godzin zajęć edukacyjnych. Zostanie również zakupione doposażenie bazy dydaktycznej dla szkół.
Całkowita wartość projektu wynosi 108 441,00zł
Kwota z dotacji rozwojowej na realizację projektu stanowi 100%.
Projekt będzie realizowany od 01.09.2011 do 28.06.2013r. przez Szkoły Podstawowe w gminie Kałuszyn.
Działania będą prowadzone w dwóch obszarach:
I.
zajęcia dodatkowe: m.in zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia dla dzieci z
trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia dla dzieci z wadami postawy; zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych,
II.
doposażenie: pomoce dydaktyczne.

5. Projekt „Śladami bitew i tradycji niepodległościowej
2011 - przedsięwzięcie z rocznego kalendarza imprez” w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale
przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

6. Projekt „Kałuszyn nasze miasto – nasza historia”.
Realizatorem projektu była Biblioteka Publiczna w
Kałuszynie. Środki zostały pozyskane w ramach działania
4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 20072013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działań Osi 3, ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi.

W ramach realizacji projektu zorganizowano wydarzenie
kulturalne, które wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności
turystycznej gminy Kałuszyn, położonej na obszarze objętym
LSR, a tym samym i obszaru. Realizatorem projektu była
Gmina Kałuszyn.

W ramach realizacji projektu: odbył się cykl spotkań z
historykami, którzy opowiedzieli o historii naszego miasta
oraz jego zabytkach, przeprowadzono konkurs fotograficzny
„Kałuszyn w fotografii – wczoraj i dziś”, zorganizowano
wystawę pokonkursową prac, wydano również „Przewodnik
turystyczny Kałuszyn”.

Całkowita wartość projektu wynosiła 9 392,97 zł
Kwota dofinansowania: 6 367,25 zł
Projekt realizowany był od 01.09.2011 do 30.09.2011r.

Całkowita wartość projektu wynosiła
31 465,58 zł
Kwota dofinansowania:
16 475,73 zł
Projekt realizowany był od 28.10.2009 do 31.07.2011

Wymienione projekty dotyczyły działań społecznych prowadzonych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne.
Zadania o charakterze inwestycyjnym realizowane przez Gminę z dofinansowaniem środków zewnętrznych zostaną
przedstawione w kolejnym numerze.
Opracowała Anna Komuda

Rada Miejska w Kałuszynie na Sesji w dniu 30 listopada 2011r. uchwaliła stawki podatkowe obowiązujące na 2012r.
w następujących wysokościach:
 od budowli – 2 % ich wartości.
 od gruntów:
 od budynków lub ich części:
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2
1. mieszkalnych – 0,38 zł za 1 m pow. użytkowej;
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
2. związanych z prowadzeniem dział. gosp. oraz od
gruntów i budynków – 0,51 zł za 1m2 powierzchni;
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
2. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
prowadzenie działalności gospodarczej – 16,49 zł za 1m2
retencyjne – 4,15 zł za 1m2
pow. użytkowej;
3. od gruntów pozostałych – 0,19 zł za 1ha .
3. zajętych na prowadzenie dział. gosp. w zakresie obrotu
2
kwalifikowanym materiałem siewnym 9,50 zł za 1m pow.
 Podatek od środków transportowych:
użytkowej;
Stawki podatkowe od środków transportowych zostały
4. od powierzchni użytkowej budynków lub ich części
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych podwyższone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011r. w stosunku
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,19 zł za 1m2 ; do pierwszego półrocza 2010r., który wyniósł 4,2 % .
ciąg dalszy na str.10
5. od pow. użytkowej pozostałych budynków – 3,69 zł za 1m2
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Podatek od nieruchomości:

