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Projekt miesiącaProjekt miesiąca
Świadek historii - dąb w SzydłowcuŚwiadek historii - dąb w Szydłowcu

Wnioskodawca: 
Gmina Niemodlin
Termin realizacji: 
2010 r.
Kwota wsparcia: 
17 150,00 zł
Wartość całego projektu: 
29 890,00 zł
Dofi nansowanie w ramach Przedsięwzięcia 5 
„Krajobrazy” Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich, „Mały projekt”

Cel projektu: Celem głównym projektu była 
konserwacja i zabezpieczenie dębu szypułkowego w 
Szydłowcu Śląskim, gm. Niemodlin, wraz z głazem (z 
napisem z 1867 roku) i ogrodzeniem. Szydłowiecki dąb 
jest najstarszym drzewem w Borach Niemodlińskich 
oraz w województwie opolskim i zalicza się do 10 
najstarszych drzew w Polsce. W dokumentach 
historycznych dąb ten występuje pod nazwą „dąb 
Pücklera” na cześć dawnych właścicieli Szydłowca, dla 
których miejscowość ta była gniazdem rodowym. Istotą 
projektu były prace zabezpieczająco-pielęgnacyjne 
samego drzewa (cięcia konserwatorskie, likwidacja 
żelaznych klamer i wymiana siatek zabezpieczających). 
Ostatnie tego typu zabiegi miały miejsce w połowie 
lat 90- tych. W ramach projektu wymieniono również 
ogrodzenie na drewniane i zamontowano tablicę 
informacyjną.

O d sześciu lat realizuje-

my Lokalną Strategię 

Rozwoju Borów Nie-

modlińskich funkcjonując 

jako partnerstwo trzech 

sektorów: publicznego 

(urzędy gmin, domy kul-

tury), biznesowego i spo-

łecznego (stowarzyszenia, 

kluby sportowe). Jesteśmy 

Lokalną Grupą Działania 

w  programie Unii Europej-

skiej - LEADER. W roku 

2013 zostaliśmy również 

Ośrodkiem Działaj Lokal-

nie, Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności, z roz-

szerzoną działalnością na 

gminy Biała i Korfantów. 

Rok 2014 rozpoczynamy 

już jako OPP - organiza-

cja pożytku publicznego, 

dzięki czemu na działania 

na rzecz Borów Niemodliń-

skich możemy pozyskiwać 

1% podatku z rocznych roz-

liczeń. 

Partnerstwo Borów Nie-

modlińskich tworzą ludzie 

Poznajmy się
Stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich zostało założone 8 lat temu, 22 grudnia 
2005 roku w Prószkowie, obejmując zasięgiem działania gminy: Dąbrowa, Komprachcice, 
Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice.

młodzi i starsi, urzędnicy i 

biznesmeni, rolnicy i  rze-

mieślnicy, osoby pracujące 

zawodowo i gospodynie do-

mowe w ponad 100 wsiach 

dziewięciu gmin, których 

łączą Bory Niemodlińskie. 

Ludzie, którzy w wolnych 

chwilach zmieniają się 

w harcerzy, sportowców, 

strażaków ochotników, 

turystów, zapaleńców po-

znających lokalną historię, 

społeczników poprawiają-

cych wygląd własnych wsi. 

Łączy nas szacunek do 

przyrody i kultury Borów 

Niemodlińskich oraz chęć 

zwiększenia aktywności 

społecznej, obywatelskiej 

i gospodarczej w małych 

miejscowościach. Prowa-

dzimy badania, wydajemy 

książki i mapy, organizu-

jemy szkolenia i warszta-

ty, promujemy działalność  

gospodarczą związaną z tu-

rystyką i wykorzystaniem 

lokalnych zasobów.

Niniejszy „Informator” 

będzie przybliżał naszą 

działalność czytelnikom 

„Nowej Gazety”. Każdego 

miesiąca będziemy prezen-

towali w nim m.in. wybra-

ny projekt zrealizowany w 

ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju Partnerstwa Bo-

rów Niemodlińskich lub 

ciekawe miejsce w Borach 

Niemodlińskich. Zapra-

szamy do dzwonienia, wy-

syłania maili i listów, do 

osobistych spotkań i współ-

tworzenia „Informatora”. 

Co jeszcze wspólnie może-

my zrobić w Borach i dla 

Borów Niemodlińskich?

Jadwiga Wójciak – 
prezes Partnerstwa 

Borów Niemodlińskich 

O Partnerstwie Borów 
Niemodlińskich

Data powstania: 
22.12.2005 r. (Prószków)
Status prawny: 
Stowarzyszenie OPP, lokalna 
grupa działania
Gminy: Biała, Dąbrowa, 
Komprachcice, Korfantów, 
Łambinowice, Niemodlin, 
Prószków, Strzeleczki, 
Tułowice 
Liczba mieszkańców 
Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich: 
83 624 osób (2012 r.)
W programie Leader 
w latach 2007-2013 
przyznaliśmy: 131 dotacji na 
łączną kwotę 7 658 929,45 zł
W programie „Działaj 
lokalnie” w roku 2013 
przyznaliśmy: 10 dotacji na 
łączną kwotę 56 695,00 zł
Liczba członków: 101

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
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„Polka powiatowa” 
w Sławicach  
22 marca w hotelu Słociak w Sławicach k. Opola 
odbyły się całodniowe warsztaty dla działaczek 
zaangażowanych w rozwój swoich lokalnych 
społeczności. 
Warsztaty „Polka powiatowa” były szczególnie 
skierowane do kobiet zamierzających startować 
w wyborach 2014 r. do sejmiku, powiatów i gmin.
„Polka powiatowa” to kampania Fundacji 
Przestrzenie Dialogu i Fundacji im. Friedricha Eberta 
- Przedstawicielstwo w Polsce. Współorganizatorem 
warsztatów było Partnerstwo Borów Niemodlińskich.
Warsztaty prowadzone przez Beatę Maciejewską 
realizowane były w formie prelekcji, dyskusji a przede 
wszystkim - pracy warsztatowej w grupach. Panie z 
terenu Borów Niemodlińskich, ale nie tylko, uczyły się:
- wypracowywania i negocjowania programu w grupie; 
- formułowania informacji o swoich dokonaniach; 
- wystąpień publicznych;
- odgrywania ról. 

Sławice, 22.03.2014 r.

Ligota Prószkowska 
podsumowuje 
projekty
Stowarzyszenie „Nasza wioska Ligota 
Prószkowska” podsumowało Mały projekt oraz 
projekt „Działaj lokalnie”. 
Mały projekt w kwocie wsparcia 25 000 zł 
(dofi nansowanie w ramach realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich) dotyczył 
adaptacji budynku dawnej remizy strażackiej w Ligocie 
Prószkowskiej na sale świetlicowo-rekreacyjną, 
natomiast projekt „Działaj lokalnie” realizowany 
przez ligocką młodzież polegał na stworzeniu miejsca 
grillowego na miejscowym boisku oraz montażu ławek i 
bramek do gry w piłkę nożną. 

Ligota Prószkowska, 16.03.2014 r.

Zarząd 
Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich 
po raz 33.
We Wrzoskach, gm. Dąbrowa, 13 marca, odbyło się 
XXXIII posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich. 
Przedmiotem posiedzenia było omówienie 
wyników ostatniego naboru w Partnerstwie Borów 
Niemodlińskich, podpisanie umowy na projekt 
współpracy, podjęcie działań z lokalnymi mediami, 
przygotowania do naboru wniosków do „Działaj 
lokalnie”, kampania 1% w Borach Niemodlińskich oraz 
druga wizyta gości z Estonii w Borach Niemodlińskich 
zaplanowana na koniec kwietnia 2014 r. 

Wrzoski, 13.03.2014 r.

Kolejna edycja 
„Działaj lokalnie” 
Od 2013 roku, dzięki pomocy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii 
w Polsce, Partnerstwo Borów Niemodlińskich uczestniczy w programie „Działaj Lokalnie”. 

J ego celem jest pomoc 

grantowa w budowaniu 

aktywnych społeczno-

ści lokalnych, w których 

mieszkańcy wspólnie 

defi niują problemy, stara-

ją się im przeciwdziałać 

bądź łagodzić ich skutki. 

W ramach konkursów 

grantowych przyznajemy 

dofi nansowanie lokalnym 

organizacjom oraz inicjaty-

wom obywatelskim, które 

inicjują współpracę miesz-

kańców na rzecz dobra 

wspólnego. Program pro-

wadzony jest z myślą o or-

ganizacjach pozarządowych 

oraz grupach nieformalnych 

(grupy Odnowy Wsi, Rady 

Sołeckie, KGW), które podej-

mują wspólny wysiłek, aby w 

ich wsiach żyło się lepiej. W 

Programie „Działaj Lokalnie” 

uczestniczą fundacje i stowa-

rzyszenia oraz grupy niefor-

malne z terenu gmin Borów 

Niemodlińskich: Łambino-

wice, Korfantów, Niemodlin, 

Biała, Komprachcice, Prósz-

ków, Strzeleczki, Dąbrowa, 

Tułowice.

Na kwiecień 2014 roku 

Partnerstwo Borów Niemo-

dlińskich planuje ogłoszenie 

kolejnej edycji konkursu gran-

towego „Działaj lokalnie”. 

Przypomnijmy, że będzie to 

już II-ga edycja tego konkursu 

na obszar Borów Niemodliń-

skich a IX-ta w skali kraju. W 

roku 2013 Partnerstwo Borów 

Niemodlińskich przyznało aż 

10 grantów w kwotach od 

2700 do 6000 zł na realizację 

projektów:

- Publikacja kwartalnika 

„4 pory roku” w Chróścinie- 

Stowarzyszenie Miłośników 

Chróściny, Chróścina, gm. 

Dąbrowa - 6000,00 zł

- Projekt X - Nasz azyl- 

młodzieżowa Mega-Paka 

przy Stowarzyszeniu „Na-

sza wioska Ligota Prósz-

kowska”, Ligota Prósz-

kowska - 6000,00 zł.

- Wędkarski Raj nad 

„Wrzoskowym stawem” - 

Stowarzyszenie Odnowy 

Wsi Wrzoski, Wrzoski, 

gm. Dąbrowa - 6000,00 zł

- Żyjmy piękniej - Sto-

warzyszenie Rozwoju 

Wsi Rzymkowice, Rzym-

kowice, gm. Korfantów, 

5995,00 zł

- Warsztaty muzyczne- 

śpiewam i gram, nie jestem 

sam - grupa nieformalna 

„Śpiewam i gram” przy 

Tułowickim Ośrodku Kul-

tury, Tułowice - 6000,00 zł

- Renowacja kaplicy 

wiejskiej w Sowinie - Gru-

pa Odnowy Wsi Sowin, 

Sowin, gm. Łambinowice 

- 6000,00 zł

- Swojskość versus ob-

cość (warsztaty teatral-

ne) - Dream Act - Koło 

Teatralne Gimnazjum w 

Strzeleczkach - 6000,00 zł

- Pogórze w oku kamery. 

Historia i współczesność - 

Stowarzyszenie Odnowy 

Wsi Pogórze, Pogórze, gm. 

Biała - 6000,00 zł

- O maluchów naszych 

dbamy więc plac zabaw 

ogradzamy - Rada Sołec-

ka Wsi Włostowa i Grupa 

Odnowy Wsi Włostowa, 

Włostowa, gm. Korfantów 

- 6000,00 zł

- Warsztaty kulinarne 

„Gotuj z dziećmi” - grupa 

nieformalna mieszkańców 

sołectwa Ciepielowice, 

gm. Dąbrowa - 2 700,00 

zł.

W roku 2014 szczegól-

nie premiowane będą pro-

jekty dotyczące ochrony 

przyrody i dziedzictwa 

kulturowego Borów Nie-

modlińskich oraz aktyw-

ności młodzieży. Wnioski 

będą przyjmowane tylko 

poprzez generator wnio-

sków a wymagany wkład 

własny to min. 5% warto-

ści grantu - wkład fi nan-

sowy (ok. 300 zł) oraz 20 

% wkład pracy własnej. 

Nabór już wkrótce; wię-

cej informacji na stronie 

www.dzialajlokalnie.bo-
ryniemodlinskie.pl 

•

Są bieguny – masz z jednej strony władzę, 
z drugiej ludzi, czyli interes społeczny. Ten 
układ działa kiedy jest zachowany balans. 
Mówię o potrzebie istnienia biegunów, 
które nie są sprzeczne; żeby była energia 
muszą być bieguny, jak w akumulatorze, 
czy baterii. Brakuje często właśnie tego, 
co jest biegunem dla władzy – sprawczej 
społeczności, której liderami nie są ci, 
którzy będą aspirowali później na radnego, 
ale tacy, którzy mają zdolność skupiania 
wokół siebie innych. Taki partner to oczy-
wiście skarb dla tych, którzy są u władzy. 
Mądra władza zacznie się z nimi liczyć, 
współpracować i ich słuchać.

Barbara Markowska 
adiunkt w Katedrze Socjologii 

Collegium Civitas

 
Od końca 2013 roku Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich aktualizuje informacje do III 
edycji mapy Borów Niemodlińskich.

Poszukujemy osób, które 

są w stanie zweryfiko-

wać poprzednie dwie edycje 

mapy pod kątem przebiegu 

dróg leśnych, naniesienia 

na mapę informacji o cie-

kawych miejscach, uroczy-

skach w miejscowościach 

Borów Niemodlińskich. 

Poszukujemy każdego kto 

chciałby uaktualnić mapy 

Borów Niemodlińskich, tak 

by wydanie w roku 2014 

było jak najbardziej zgodne 

ze stanem terenowym. Wy-

Zostań 
kartografem

starczy na starych edycjach 

mapy (można je otrzymać 

jeszcze w biurze Partnerstwa) 

lub swoich własnych wydru-

kach nanieść informacje i 

przesłać na nasz adres pocz-

towy, mailem lub faksem.

Wydruk mapy w skali 

1:55000, w nakładzie 3000 

egz. planowany jest na wa-

kacje 2014 roku. Każdy kto 

przyczyni się do zaktualizo-

wania mapy otrzyma nowe 

wydanie bezpłatnie. 
•

Cytat miesiąca
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„Pod Borem” o Borach 
28 lutego w Przysieczy w ośrodku „Pod 
Borem”odbyły się warsztaty dla członków 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich „Idziemy dalej! 
Tylko, w którą stronę?”.
Warsztaty prowadzone przez Lucjana Dzumlę dotyczyły 
opracowania celów dla stowarzyszenia na najbliższe lata.
Dodatkowo celem jednej z części warsztatu było 
opracowanie strategii służącej zwiększeniu świadomości 
mieszkańców gmin Partnerstwa nt. jego działalności. W 
warsztatach wzięło udział 15 osób, w tym przedstawiciele 
Nadleśnictwa Tułowice, lokalnych stowarzyszeń i biznesu. 

Przysiecz, 28.02.2014 

„Śpiewam i gram” 
w Tułowicach
28 lutego w Tułowickim Ośrodku Kultury odbyło się 
podsumowanie projektu „Działaj Lokalnie” w Borach 
Niemodlińskich realizowany przez grupę „Śpiewam i 
gram, nie jestem sam”. 
Projekt koordynowany był przez Pana Adama Pestkę z 
Tułowic a dotyczył prowadzenia zajęć umuzykalniających 
dla dzieci i młodzieży we wsiach: Goszczowice, Szydłów, 
Skarbiszowice i Ligota Tułowicka. Grupa otrzymała 
dofi nansowanie w ramach grantu przyznanego ze 
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich. 

Tułowice, 28.02.2014

Nakręceni w Pogórzu
23 lutego w Pogórzu, 
gmina Biała podsumowano 
projekt „Pogórze w oku 
kamery”. 
Jest to jeden z dziesięciu 
projektów jakie otrzymały 
dofi nansowanie w ramach 
programu Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich „Działaj 
lokalnie”, edycja 2013. Projekt, pod okiem Stowarzyszenia 
z Pogórza, realizowała młodzież. 

Pogórze, 23.02.2014

Zarząd w Ligockim 
Młynie
12 lutego w Ligockim Młynie Joachima i Jolanty 
Klosa w Ligocie Prószkowskiej odbyło się 
XXXII posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich. 
Przez pięć godzin dyskutowano o zadaniach Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich na 2014 r., o projektach 
współpracy, o przyszłości naszej LGD. W spotkaniu 
Zarządu uczestniczył też Joachim Klosa - członek 
Rady Decyzyjnej PBN. Na koniec spotkania wszyscy 
jednogłośnie zdecydowali, że ilość tematów do omówienia 
i chęć spotykania jest tak duża, że posiedzenia Zarządu 
odbywać się będą częściej niż dotychczas. 

Ligota Prószkowska, 12.02.2014

 
Derkacz (Crex crex), średniej wielkości ptak z rodziny chruścieli, związany z wilgotnymi łąkami, 
wysoką roślinnością zielną, kępami krzewów a także polami uprawnymi oraz suchszymi 
miejscami na torfowiskach i bagnach.

W Polsce objęty jest ścisłą 

ochroną gatunkową. W 

Borach Niemodlińskich 

występował niegdyś licz-

niej, zwłaszcza na wilgot-

nych łąkach wzdłuż Ścina-

wy Niemodlińskiej i Potoku 

Prószkowskiego. Dziś, w 

związku z porzuceniem 

użytkowania łąk, stwier-

dzany zaledwie w kilku 

miejscach, m.in. w okoli-

cach Goszczowic, Wierzbia, 

Sowina, Przechodu, Rzym-

Rusza projekt „Derkacz”

kowic, Ligoty Tułowickiej 

czy Nowej Kuźni. 

Od kwietnia 2014 roku 

Partnerstwo Borów Niemo-

dlińskich we współpracy z 

Lokalną Grupą Działania 

„Wspólne Źródła” (obej-

mująca gminy Korfantów 

i Biała) będzie realizować 

projekt badawczy, którego 

celem jest rozpoznanie 16 

wybranych łąk w całych Bo-

rach Niemodlińskich, okre-

ślenie ich walorów przyrod-

niczych, zinwentaryzowanie 

cennych przyrodniczo 

siedlisk, stanowisk roślin 

oraz zwierząt chronionych, 

w tym zwłaszcza właśnie 

derkacza, ale także kszy-

ka i motyli z rodziny mo-

draszkowatych. W ramach 

projektu zidentyfikowane 

zostaną 4 najcenniejsze łąki, 

na których dodatkowo wy-

konana zostanie nocna in-

wentaryzacja derkacza oraz, 

późną jesienią 2014 roku, 

przeprowadzone zostaną 

prace ochrony czynnej, 

polegające m.in. na usunię-

ciu nadmiaru samosiewów 

drzew i krzewów oraz wy-

koszeniu przerośniętej tra-

wy. Projekt zakończy się w 

grudniu 2014 roku. Trzon 

grupy badawczej stanowić 

będą dolnośląscy naukow-

cy, w tym min. dwóch bo-

taników, dwóch ornitologów 

oraz entomolog.
•

 
10 marca 2014 r. ogłoszone zostały wyniki ostatniego naboru wniosków w ramach wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Pula na wnioski wynosiła 
1 327 752,82 zł.

Do oceny zostało złożonych 

8 wniosków, dofi nansowa-

nie uzyskało 5 z nich, tj.: 

- Remont kościoła pw. 

Św. Marii Magdaleny w 

Łambinowicach w zakresie 

pokrycia i elewacji - wspar-

cie w kwocie 227816,00 zł

- Renowacja kapliczki-

-dzwonnicy Smolarni, gmi-

na Strzeleczki, wsparcie w 

kwocie 47179,00 zł

- Modernizacja świetli-

cy wiejskiej w zabytko-

wym budynku wyszynku 

w Naroku, gmina Dąbro-

wa, wsparcie w kwocie 

146040,75 zł,

Ostatnie środki 
w perspektywie UE 2007-2013 

- Rozwój przestrzeni pu-

blicznej Parafi i Boguszyce 

dzięki utwardzeniu placu 

wokół budynku kościoła 

pw. św. Trójcy w Bogu-

szycach (gmina Prószków) 

oraz remontowi jego ele-

wacji - wsparcie w kwocie 

500000,00 zł,

- Zagospodarowanie te-

renu przy świetlicy wiej-

skiej we Wrzoskach (gmina 

Dąbrowa) na cele rekre-

acyjno-sportowe - wsparcie 

w kwocie 242195,00 zł.

Projekty muszą zostać 

zrealizowane do końca 

tego roku. W chwili obec-

nej Partnerstwo Borów 

Niemodlińskich przymie-

rza się do stworzenia nowej 

Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2014-2020, w której 

zawarte będą cele i zakresy 

projektów, możliwych do 

realizacji w perspektywie 

unijnej 2014-2020.
•

 
Pod koniec roku 2013 Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich skierowało do Urzędów Miast 
w Prószkowie i Niemodlinie wnioski 
o powołanie pomników przyrody. 

P omnik przyrody, zgod-

nie z ustawą o ochronie 

przyrody, może powołać 

Rada Gminy. Za pomnik 

przyrody uznaje się drze-

wa lub inny twór przyrody 

o szczególnych rozmia-

rach, ciekawym pokroju 

lub kształcie, szczególnie 

cenny ze względów nauko-

wych, zabytkowych, kul-

turowych i innych. Nasze 

wnioski dotyczą ochrony 

szczególnych rozmiarów 

jodły w leśnictwie Wy-

błyszczów, nadleśnictwo 

Prószków oraz pokaźnych 

buków w okolicach Grabi-

na i Goszczowic w Nadle-

Drzewa 
pod ochronę

śnictwie Tułowice i wiązu 

w Krasnej Górze.

Na terenie 9 gmin Bo-

rów Niemodlińskich zare-

jestrowanych jest obecnie 

69 pomników przyrody. 

Są to pojedyncze drzewa, 

aleje i głazy narzutowe. 

Gatunkowo najwięcej jest 

dębów szypułkowych, spo-

śród których największe 

mierzą powyżej 620 cm 

obwodu. Drugie w liczeb-

ności są sosny. Najwięcej 

pomników przyrody zare-

jestrowanych jest w gminie 

Niemodlin (22) oraz w Tu-

łowicach (18). 

•

Już w kwietniu rozpoczną się pierwsze zdjęcia 
do fi lmu promocyjno-edukacyjnego o Borach 
Niemodlińskich.  

O koło 7-minutowy film 

ma być zmontowany 

na jesień tego roku. W ra-

mach prac przewidziano 

dwa okresy zdjęciowe, tj. 

kwietniowy (wczesnowio-

senny) oraz letni. Na specy-

fi kę fi lmu składać się będą 

przede wszystkim ujęcia 

z tzw. oktokopterów, czyli 

profesjonalnych kamer lata-

jących na 8 śmigłach. Film 

Ludzie i las

będzie dostępny w wersji 

online oraz w formie pliku 

cyfrowego. Całość filmu 

jest fi nansowana w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju 

Partnerstwa Borów Niemo-

dlińskich, Przedsięwzięcie 

5-Krajobrazy - dziedzictwo 

przyrodnicze ożywione i 

nieożywione Borów Nie-

modlińskich. 
•

Ankieta do „Historii Borów Niemodlińskich”

Przypominamy, że do każdej publikacji „28’. Historia 
Borów Niemodlińskich” załączyliśmy anonimową 
ankietę. 
Dystrybucja książki jest okazją do zebrania opinii 
czytelników, mieszkańców Borów Niemodlińskich, zarówno 
o samej książce jak i o obszarze Borów Niemodlińskich. 
Jeśli jeszcze nie wysłaliście ankiety, możecie to zrobić pocztą 
na adres Partnerstwa Borów Niemodlińskich lub faksem 
pod numerem 77 4606 351.
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Skład Zarządu:
- Jadwiga Wójciak - prezes, reprezentuje Stowarzyszenie 
Przyrodniczo-Kulturowe „Panorama Wierzbia”, Wierzbie, 
gm. Łambinowice
- Łukasz Litwinowicz - z-ca prezesa, reprezentuje 
Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa 
„Dąbrowskie Skarby”, gm. Dąbrowa  
- Andrzej Wesołowski - skarbnik, reprezentuje LZS Zieloni, 
Ligota Tułowicka, gm. Tułowice
- Sławomir Jarmoliński - sekretarz, reprezentuje Gminny 
Ośrodek Kultury w Strzeleczkach, gm. Strzeleczki
- Aneta Lissy-Kluczny - członek, reprezentuje Urząd Miejski 
w Prószkowie, gm. Prószków
- Maria Przywara - członek, reprezentuje Stol-Trak, tartak 
z Polskiej Nowej Wsi, gm. Komprachcice
- Bartłomiej Kostrzewa - członek, reprezentuje Urząd Miejski 
w Niemodlinie, gm. Niemodlin

Skład Komisji Rewizyjnej
- Bernadeta Mueller - przewodnicząca, reprezentuje 
Stowarzyszenie „Nasza wioska Ligota Prószkowska”, Ligota 
Prószkowska, gm. Prószków
- Maria Urbacka - z-ca przewodniczącej, reprezentuje Parafi ę 
Trójcy Świętej w Boguszycach, gm. Prószków
- Jakub Wajdziak - członek, reprezentuje Zakład Usług Leśnych 
FOREST Tułowice, gm. Tułowice

Adres:
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
II piętro (nad Biblioteką)
49-100 Niemodlin
www.boryniemodlinskie.pl
www.facebook.com/partnerstwo.borowniemodlinskich
niemodlinskie@op.pl
tel./fax 77 46 06 351

Konto:
Bank Spółdzielczy Namysłów/odz. Niemodlin:
22 8890 0001 0636 3185 2006 0001

Kącik księgowej

Interpretacja przepisów prawa podatkowego jest często bardzo trudna dla przeciętnego podatnika 
z uwagi na skomplikowany i niejasny język przepisów prawa. W polskim systemie podatkowym 
dzięki pewnym narzędziom można uzyskać odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania 
z dziedziny prawa podatkowego. 

T ym narzędziem jest 

interpretacja indywi-

dualna, czyli pisemna 

interpretacja przepisów 

prawa podatkowego wyda-

na przez Ministra Finan-

sów. O wydanie interpre-

tacji indywidualnej może 

ubiegać się każdy zainte-

resowany np. podatnicy, 

dla których podatek VAT 

stanowi koszt kwalifiko-

walny projektów realizo-

wanych w ramach PROW. 

Interpretacja indywidualna 

może dotyczyć zaistniałego 

stanu faktycznego (w zaist-

niałej sytuacji pojawiają się 

problemy ze zrozumieniem 

sposobu zastosowania prze-

pisów prawa podatkowego) 

lub zdarzenia przyszłego 

(działania lub zaniechania, 

planowane przez wniosko-

dawcę). Aby uzyskać inter-

pretację należy wypełnić i 

złożyć odpowiedni formu-

larz oraz wnieść opłatę. 

Interaktywny wniosek o 

wydanie interpretacji indy-

widualnej (ORD-IN) wraz z 

załącznikami (ORD-IN/A) 

znajduje się m.in. na stronie 

internetowej Ministerstwa 

Finansów www.mf.gov.pl 

(Administracja Podatkowa/

Działalność/Interpretacje 

podatkowe/Interpretacje 

indywidualne - informacje 

praktyczne). Wypełniony 

wniosek można złożyć oso-

biście w siedzibie właści-

wego Dyrektora Izby Skar-

bowej lub wysłać pocztą 

(najlepiej listem poleconym 

z potwierdzeniem odbioru). 

Właściwość Dyrektora Izby 

Skarbowej ustala się na pod-

stawie miejsca zamieszkania 

Indywidualna interpretacja 
przepisów prawa 

lub siedziby wnioskodawcy. 

Dla wnioskodawców, któ-

rych miejscem zamieszkania 

lub siedziby jest teren Borów 

Niemodlińskich organem 

właściwym do wydania pi-

semnej interpretacji przepi-

sów prawa podatkowego jest 

Dyrektor Izby Skarbowej w 

Łodzi (adres do korespon-

dencji: Biuro Krajowej Infor-

macji Podatkowej w Piotr-

kowie Trybunalskim, ul. 

Wronia 65, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, numer konta 

bankowego Izby Skarbowej 

w Łodzi: 87 1010 1371 0005 

2122 3100 0000).

Opłata za wydanie inter-

pretacji wynosi 40 zł od każ-

dego stanu faktycznego lub 

zdarzenia przyszłego będą-

cego przedmiotem wniosku. 

Przedstawienie w jednym 

wniosku np. trzech stanów 

faktycznych (zdarzeń przy-

szłych), powoduje wzrost 

opłaty do 120 zł. Opłatę na-

leży uiścić w terminie 7 dni 

od dnia złożenia wniosku. W 

przeciwnym wypadku wnio-

skodawca zostanie wezwany 

do uiszczenia opłaty w cią-

gu 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania. Jeżeli pomimo 

wezwania opłata w dalszym 

ciągu nie wpłynie na konto 

Izby Skarbowej, wniosek 

pozostanie bez rozpatrzenia. 

Kserokopie dowodu wpłaty 

można dołączyć do wniosku. 

Zgodnie z przepisami 

Ordynacji podatkowej, in-

terpretacje indywidualna 

wydaje się bez zbędnej zwło-

ki, jednak nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od dnia 

otrzymania wniosku przez 

organ podatkowy. Koniecz-

ność złożenia uzupełnień 

do wniosku przedłuża okres 

oczekiwania na interpretację. 

Stanowisko organu po-

datkowego dotyczące 

interpretacji przepisów 

podatkowych będących 

przedmiotem wniosku nie 

zawsze jest zgodne z ocze-

kiwaniami wnioskodawcy. 

Nie oznacza to jednak, że 

należy się z nim zgodzić. 

Gdy wydana interpreta-

cja jest dla wnioskodawcy 

krzywdząca (oczywiście z 

jego punktu widzenia) za-

wsze przysługuje mu prawo 

odwołania od wydanej inter-

pretacji. Aby tego dokonać, 

należy w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia interpreta-

cji zwrócić się do organu, 

który ją wydał z żądaniem 

usunięcia naruszenia prawa. 

W sytuacji, gdy stanowisko 

organu pozostaje niezmie-

nione, w ciągu 30 dni, od 

dnia doręczenia odpowiedzi 

na wezwanie, podatnik ma 

prawo do wniesienia skargi 

do właściwego wojewódz-

kiego sądu administracyj-

nego. Natomiast, gdy organ 

nie udzieli odpowiedzi na 

wezwanie, skargę należy 

wnieść w terminie 60 dni 

od dnia wniesienia wezwa-

nia do usunięcia naruszenia 

prawa. Skargę wnosi się za 

pośrednictwem organu wy-

dającego interpretację. Od 

skargi na indywidualną 

interpretację przepisów po-

datkowych pobierany jest 

wpis stały w wysokości 200 

zł. Organ ma obowiązek w 

ciągu 30 dni udzielić odpo-

wiedzi na skargę i przekazać 

wraz z aktami sprawy skargę 

do sądu lub uwzględnić skar-

gę w całości do dnia rozpo-

częcia rozprawy, wydając in-

terpretację uwzględniającą w 

całości zarzuty skargi. 

Przepisy regulujące wyda-

wanie interpretacji indywi-

dualnych: rozdział 1a działu 

II ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatko-

wa, rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie upoważ-

nienia do wydawania inter-

pretacji przepisów prawa 

podatkowego, rozporządze-

nie Ministra Finansów z dnia 

20 czerwca 2007 r. w spra-

wie wzoru wniosku o wyda-

nie interpretacji przepisów 

prawa podatkowego oraz 

sposobu uiszczenia opłaty 

od wniosku. 

(MK)

Nasze wydawnictwa
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