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Ogłoszenie Wójta
Gminy Łubianka
O przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łubianka dla sołectw Bierzgłowo, Wybczyk i Zamek Bierzgłowski oraz dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Warszewice
i Zamek Bierzgłowski
Na podst. art. 39 ust. 1 ustawy
z 3.10. 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227), w związku z art. 46 pkt 1 w/w ustawy, zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla części sołectw Bierzgłowo, Wybczyk i Zamek Bierzgłowski, w przedmiocie
lokalizacji na w/w terenie elektrowni wiatrowych
oraz dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Warszewice i Zamek Bierzgłowski
Przedmiotem opracowywanego dokumentu będą
wyniki analiz i ocen dotyczących wpływu w/w planu miejscowego na środowisko przyrodnicze wraz z
przedstawieniem rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaływania na
środowisko oraz rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.
Zainteresowani
mogą
składać
wnioski
do prognozy oddziaływania na środowisko
dla w/w zmiany Studium. Wnioski należy składać
na piśmie do Wójta Gminy Łubianka na adres: Wójt
Gminy Łubianka, Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152
Łubianka lub w postaci elektronicznej gmina@lubianka.pl, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 21 dni od
ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Razem Jesteśmy
Mocniejsi

Wzorem roku ubiegłego Urząd Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łubiance w tym roku
również realizuje projekt systemowy
pt. Razem Jesteśmy Mocniejsi, który jest
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet VII, działanie
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Głównym celem projektu jest
wzrost zdolności osób korzystających z pomocy społecznej
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz
w poruszaniu się na rynku pracy.
W tym celu pracownik socjalny, zatrudniony w ramach
projektu, wraz z pozostałą dwójką
pracowników socjalnych, zawarli już kontrakty socjalne z dziewięcioma beneficjentami ostatecznymi. Są to osoby nieaktywne

zawodowo, które zostały skierowane do prac
społecznie użytecznych. Dodatkowo osoby
te od maja do sierpnia 2010 roku odbywają cykl szkoleń z zakresu obsługi komputera,
podstaw języka angielskiego, zajęć z treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego, poradnictwa indywidualnego oraz „szkoły rodzica”.
Spośród wszystkich uczestników zostaną
wytypowane osoby, które odbędą szkolenia
zawodowe - pięć osób kurs gastronomiczny i cztery osoby kurs fryzjerski. Dodatkowo
sześć rodzin zostało skierowanych
do Programu Aktywności Lokalnej. Rodziny te będą uczestniczyć
we wszystkich szkoleniach, poza
zawodowymi. Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli zapewnioną opiekę nad swymi dziećmi
w trakcie zajęć oraz dowożone
posiłki.
Wszyscy uczestnicy otrzymają
również wsparcie finansowe.
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