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Przewodniczący Rady Gminy

WIADOMOŚCI Z SESJI RADY GMINY

Szanowni mieszkańcy gminy Łososina Dolna
Z wielką radością, zwracam się do Was, ze słowami 

wdzięczności za kredyt zaufania jakim obdarzyliście 
mnie. W listopadzie 2006 roku po wyborach i I Sesji 
Rady Gminy powierzono mi stanowisko Przewodniczą-
cego Rady Gminy. Od tamtej pory staram się kompe-
tentnie wykonywać wszelkie prace i odpowiednio repre-
zentować interesy każdego z Was.

Działalność społeczną w naszej rodzinie zapocząt-
kował mój ojciec, który wiele lat pełnił rolę Radnego 
i Sołtysa. Idąc w jego ślady zostałem Sołtysem Łososiny 
Dolnej, a także byłem Przewodniczącym Stowarzysze-
nia Sołtysów w Nowym Sączu.

Dzięki doświadczeniu minionych lat oraz praktycz-
nemu rozwiązywaniu problemów mieszkańców myślę, 
że będę mógł sprostać temu zadaniu.

Ze swojej strony zapewniam, że dołożę wszelkich 
starań, aby współpraca z Wójtem i Radnymi przyniosła 
owoce dla całej gminy.

Serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy chcie-
liby się podzielić swoimi spostrzeżeniami i uwagami 
w każdą środę od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 29 w Urzę-
dzie Gminy.

Z poważaniem
Bolesław Oleksy

Przewodniczący Rady Gminy

VIII SESJA – 6 CZERWCA 2007 ROKU 
W czasie obrad  podjęto uchwały  dotyczące  3 zadań 

realizowanych w Gminie przy udziale środków pomoco-
wych. Rada Gminy uchwaliła  Wieloletnie Programy In-
westycyjne  dla zadań związanych  z likwidacją osuwiska 
wzdłuż drogi Tabaszowa – Witkówka oraz  likwidacją 
osuwiska wzdłuż drogi Bilsko – Rąbkowa. Zaktualizowa-
no  Program  związany z budową szatni klubu sportowego 
„Hart”  w Tęgoborzy. Programy  inwestycyjne dla zadań 
inwestycyjnych określają okresy realizacji każdego zadania 
oraz nakłady finansowe  w rozbiciu na źródła finansowa-
nia, a ich ustalenie  jest konieczne przy współfinansowaniu  
tych zadań ze środków UE . 

IX SESJA  – 22 CZERWCA 2007 ROKU  
Rada Gminy zatwierdzała  sprawozdania z działalności 

finansowej za 2006 rok  przedstawione przez  jednostki  do 
tego zobowiązane. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań 

poprzedzone było wystąpieniem kierowników tych jedno-
stek. Wysłuchano kierowników SP ZOZ-ów, kierownika  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej oraz 
Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Ło-
sosinie Dolnej. Swoją działalność i sposób wykorzystania  
przyznanych z budżetu Gminy środków przedstawili także  
przedstawiciele zespołów regionalnych i dyrygenci orkiestr  
działających w ramach Ogniska Artystycznego w Zakresie 
Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej. W imieniu 
gminnych jednostek organizacyjnych będących jednost-
kami budżetowymi /tj. szkół, Urzędu Gminy, OPS/  spra-
wozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, iż w/w  jednostki  zachowały płynność fi-
nansową i rok 2006 zakończyły bez zadłużenia.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła szereg 
uchwał  w sprawach związanych z realizowaniem przez 
Gminę zadań publicznych. Jedynym projektem uchwały 
odrzuconym przez Radę w trakcie głosowania był projekt 
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WYMIEŃ STARY 
DOWÓD  
NA NOWY!!

uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno Ad-
ministracyjnego Szkół, który zajmowałby się kompleksową 
obsługą szkół. W związku z powyższym obsługa finanso-
wa placówek oświatowych nadal prowadzona będzie przez 
Urząd Gminy  na dotychczasowych zasadach. 

X SESJA  24 SIERPNIA 2007 ROKU 
W części „roboczej”  podejmowano uchwały  związane 

z finansowaniem prowadzonych na terenie Gminy inwe-
stycji: w związku z  rozstrzygnięciem przetargów   zak-
tualizowano  3 Programy Inwestycyjne oraz  ustalono   2  
Programy dla prowadzonych remontów kapitalnych szkół 
/w Żbikowicach i Witowicach Dolnych/ oraz dokonano 
stosownych zmian w budżecie gminy. Ponadto:
–  wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą 

Laskowa odnośnie wykonania nowego ujęcia wody dla 
wodociągu Żbikowice – Ujanowice. Podjęte działania 
pozwolą na poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkań-
ców korzystających z tego wodociągu;

–  podjęto uchwałę o przystąpieniu naszej Gminy do 
Związku Gmin Wiejskich RP. Celem tego Związku jest 
m.in. podejmowanie działań wspierających rozwój 
gmin wiejskich we wszystkich dziedzinach ich działa-
nia  oraz obrona wspólnych interesów gmin. 

–  w tajnych głosowaniach wybrano ławników do Sądu 
Okręgowego i Rejonowego .W Sądzie Okręgowym 
Gminę reprezentować będzie P. Lidia Adamczyk 
i P. Grażyna Dzięgiel, a w Sądzie Rejonowym  P. Maria 
Połomska.
W bloku podejmowanych uchwał znalazły się również  

uchwały dotyczące zmian personalnych na stanowisku 
Skarbnika Gminy. W związku z przejściem na emeryturę 
P. Zofii Prusak Rada Gminy na wniosek Wójta odwołała 
ją z funkcji Skarbnika Gminy.  Na stanowisko Skarbnika 
Gminy również na wniosek Wójta powołano P. Marię Ko-
secką –  wieloletniego pracownika Urzędu Gminy.

 Przewodniczący Rady wraz z Wójtem Gminy  w imieniu 
władz samorządowych  przekazali odchodzącej P. Skarbnik  
podziękowania  za zgodną i konstruktywną współpracę, 
staranność w zarządzaniu finansami Gminy i duże zaanga-
żowanie w pracę zawodową .

Ponadto radni zapoznali się z  możliwościami jakie dają 
odnawialne źródła energii. Problematykę  przybliżył Pan 
Wojciech Zając, przedstawiciel Firmy Wotex  Eko System 
z Tęgoborzy.  Przedstawił zalety kolektorów słonecznych, 
możliwości  ich  zastosowania, jak również istniejące  szan-
se na dofinansowanie  montażu systemów ogrzewania sło-
necznego ze środków unijnych.

Okres oczekiwania na dowód osobisty wynosi obecnie 1,5 miesiąca. Z uwagi na dużą ilość przyjmowanych wniosków 
o wymianę dowodów osobistych termin ten pod koniec roku 2007 może się znacznie wydłużyć.

Dokumenty potrzebne do wymiany dowodu: 
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: 
• Dwie aktualne fotografie o wymiarach 45x35 mm.
• Skrócony odpis aktu urodzenia bądź małżeństwa w przypadku osób, które urodziły się lub zawarły związek małżeński 

poza terenem gminy
• Potwierdzenie wpłaty za wydanie dowodu. Opłata jest stała i wynosi 30 złotych. Opłatę należy wnieść przed złożeniem 

wniosku o wyrobienie dowodu osobistego w kasie Urzędu Gminy.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć OSOBIŚCIE w Urzędzie Gminy w pokoju nr 24 na I piętrze.

Przyjmowanie stron:
poniedziałek: godz. 8.00 – 16.00      wtorek – piątek: godz. 7.00 – 15.00

Dnia 31 grudnia 2007 roku upływa termin składa-
nia wniosków o wymianę dowodu osobistego.

Brak posiadania nowego dowodu osobistego unie-
możliwi załatwienie wszelkich spraw w urzędach 
i bankach. Dzięki niemu możemy przekraczać granice 
między państwami Unii Europejskiej. 
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NOWY ROK SZKOLNY 
2007/2008
3 września rozpoczął się nowy rok szkolny. W naszej gminie inauguracje od-
były się w 9 Szkołach Podstawowych i 2 Gimnazjach. W tym roku nowe wy-
zwania podjęło 1585 uczniów w tym 1092 w szkołach podstawowych oraz 493 
w gimnazjach.

Wszystkim uczniom i nauczycielom z Gminy Łososina Dolna życzymy
by rozpoczęty rok szkolny był spokojny, bezkonfliktowy,

przyniósł radość z małych i większych sukcesów.
Uczniom – osiągania jak najlepszych wyników w nauce;

Nauczycielom – jak najwięcej zadowolenia z efektów pracy.

ZADANIA REALIZOWANE W 2007 ROKU
„Żyjemy w wielkich czasach, lecz czasu coraz mniej” – Wiesław Brudziński

My czasu nie marnujemy!! Sami oceńcie co już osiągnęliśmy w 2007 roku…

I. STABILIZACJA OSUWISK
30 czerwca 2007 roku zakończyliśmy stabilizację osu-

wiska wraz z likwidacją skutków wzdłuż drogi gminnej 
Łososina Dolna – Jarostowa. Całkowity koszt wyniósł 
1 520 327 zł z tego 1 216 258 zł otrzymaliśmy z Unii Eu-
ropejskiej.

Obecnie rozpoczynamy stabilizację osuwiska wraz z li-
kwidacją skutków wzdłuż drogi gminnej:
• Tabaszowa – Witkówka – całkowity koszt to 1 595 787 zł 

z tego 1 276 000 zł pochodzi z Unii Europejskiej
• Bilsko – Rąbkowa – całkowity koszt to 437 937 zł z tego 

350 349 zł pochodzi z Unii Europejskiej
Planowane zakończenie prac koniec czerwca 2008 

roku.

II. ODBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW 
KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH:
1. W ramach I transzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymaliśmy 350 000 zł do których Gmina 

wraz z Sołectwami dołożyła środki własne i zrealizowane zostały niżej wymienione drogi:

Droga Zawadka – Stara Wieś w miejscowości Białawoda  
długość 390 mb koszt 185 998 zł

Droga Michalczowa – Gargula pod las  
długość 830 mb koszt 107 731 zł
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Droga Łyczanka – Wronowie  
długość 770 mb koszt 101 836 zł

Droga Witowie Dolne - Cisowiec
długość 500 mb koszt 77 739 zł

Droga Stańkowa – Zadziele – Kąty
długość 230 mb + 210 mb koszt 88 153 zł

2. W ramach II transzy z MSWiA otrzymaliśmy 200 000 zł, do których Gmina wraz z Sołectwami dołoży środki własne 
i będą realizowane następujące drogi:

 • Znamirowice – do Stacha – długość 100 mb koszt 15 647 zł
 • Wronowie –długość 180 mb koszt  29 588 zł
 • Łososina Dolna – Sadowa – długość 726 mb koszt 179 978 zł
 • Skrzętla – koło Gwiżdża – długość 310 mb koszt 38 842 zł

III. REMONTY DRÓG REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SOŁECKICH, WPŁAT MIESZKAŃ-
CÓW ORAZ FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH:

Droga Stańkowa – Zadziele  
długość 185 mb koszt 37 060 zł

Droga Żbikowice – pod Wały  
długość 290 mb koszt 38 847 zł
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Droga Łososina Dolna poza las (Łagosz)
długość 310 mb koszt 41 526 zł

Droga Łososina Dolna Jarostowa (Szewczyk)
długość 130 mb koszt 19 117 zł

Droga Bilsko – Wierzchowina (Pociecha)
długość 105 mb koszt 15 440 zł

Droga Łososina Dolna koło cmentarza 
długość 225 mb koszt 30 140 zł

IV. REMONTY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Na remonty szkół podstawowych Gmina przeznaczy 2 159 374 zł. Z rezerwy Ministerstwa Edukacji na ten cel otrzymano 
219 232 zł:

Remont Szkoły Podstawowej w Żbikowicach obejmujący 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elek-
trycznej, wod – kan i CO, wymianę wykładzin, malowanie, 
wykonanie elewacji zewnętrznej jak również zagospoda-
rowanie terenu wokół szkoły (parkingi, chodniki). Łącz-
ny koszt wynosi 951 807 zł z tego: w tym roku zapłacimy 
304 947 zł, a w przyszłym roku 646 860 zł.
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Remont Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych 
obejmujący wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, insta-
lacji elektrycznej, odwodnienia szkoły.

Łączny koszt wynosi 1 175 567 zł z tego: w tym roku 
zapłacimy 336 308 zł, a w przyszłym roku 839 259 zł.

Termin zakończenia prac planowany jest na koniec li-
stopada br. W związku z powyższym dzieci uczęszczające 
do Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych rozpoczęły 
naukę w Szkole Podstawowej w Michalczowej

Remont dachu w Szkole Podstawowej w Stańkowej 
obejmował wymianę pokrycia eternitowego na blachę 
– koszt 32 000 zł.

V. BUDOWA SZATNI KLUBU SPORTOWEGO „HART” W TĘGOBORZY 

Obecnie wykonano poziom „0” szatni klubu sporto-
wego „HART” w Tęgoborzy. Prace będą kontynuowane. 
Planowany termin zakończenia prac określa się na koniec 
czerwca 2008 roku. Całkowity koszt inwestycji 870 189 zł 
z tego z programu Rozwój Obszarów Wiejskich „Odnowa 
wsi” uzyskano dotację 450 000 zł. 

VI. REMONT REMIZY OSP W ŁOSOSINIE DOLNEJ I TABASZOWEJ

OSP ŁOSOSINA DOLNA 
Malowanie dachu, rynien, okien w poddaszu, wykonanie posadzki, 

montaż drzwi – koszt 10 000 zł

OSP TABASZOWA 
Wymiana stolarki okiennej 

– koszt 11 000 zł
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VII. WODOCIĄGI
Dotychczas wykonano 5 ujęć wody oraz wykupiono grunt pod zbiorniki wyrównawcze w Witowicach, Tabaszowej, Świd-
niku – Jodłowcu i Łękach. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę wodociągów dla Witowic Dolnych i Górnych. Obecnie 
Starostwo Powiatowe jest w trakcie wydawania pozwolenia na budowę wodociągu w Łękach i Michalczowej.

VIII
Wyremontowano 22 przystanki autobusowe znajdujące się 
na terenie gminy.

IX
Wymalowano barierki na mostach.

X.  BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNK-
CYJNEGO W ŁOSOSINIE DOLNEJ 
Przeprojektowano obiekt. Planowane rozpoczęcie prac 
– wrzesień  2007.

W związku z okresowym brakiem wody dla wodociągu 
Żbikowice – Ujanowice wykonano dodatkową studnię 
w Żbikowicach – koszt 20 000 zł. Na podstawie porozu-
mienia 10 000 zł pokryje gmina Laskowa.
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Z ŻYCIA GMINY
Sadownicy niemal co roku tracą część owoców w wyni-

ku majowych przymrozków tak było i tym razem.
Temperatura miejscami dochodziła nawet do – 5 stop-

ni C. W naszej gminie 195 rolników zgłosiło straty w sa-
dach jabłoniowych, śliwkowych, a także na plantacjach 
truskawek czy porzeczek. Straty oszacowano na 2 mln zł. 

Lecz przymrozki to nie wszystko nasze okolice nawie-
dziło także gradobicie, które dodatkowo zwiększyło straty.

FORUM SAMORZĄDOWE  
GMIN

ŁUBIANKAŁOSOSINA DOLNA

W dniach od 1 do 3 czerwca 2007 roku gościliśmy w na-
szej gminie przedstawicieli partnerskiej gminy Łubianka/k. 
Torunia/ na zorganizowanym Forum Samorządowym.

Uczestnikami Forum byli Wójtowie, Radni i pracow-
nicy Urzędów Gmin. Specjalnie zaproszonym gościem 
był Pan Stanisław Pajor – Dyrektor Wydziału Zarządza-
nia Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie, który 
przedstawił temat wniosków i dotacji unijnych głównie dla 
samorządowców.

Uczestnicy w zorganizowanych grupach tematycznych 
wymieniali wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. 
Wyjazdy w teren urozmaiciły i wzbogaciły wizytę. 

Po części oficjalnej wielu wrażeń dostarczył gościom 
przelot samolotem z Lotniska Aeroklubu Podhalańskiego 
i podziwianie panoramy Gminy z lotu ptaka. Miłym ak-
centem kończącym spotkanie partnerskich gmin był wy-
stęp Grupy Regionalnej z Michalczowej i degustacja po-
traw regionalnych.
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W czerwcu 2007 roku na stadionie sportowym „Hart” 
w Tęgoborzy zorganizowano GMINNE ZAWODY SPOR-
TOWO – POŻARNICZE.

Zawody zostały zorganizowane dla gmin: Chełmiec, 
Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem.

W zawodach brało udział 11 drużyn Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

Strażacy zmagali się w różnych kategoriach. Planowana 
była także konkurencja „biegu sztafetowego” ale z uwagi 
na deszczową pogodę biegi odwołano. Sędzią głównym za-
wodów był starszy kapitan Arkadiusz Nosal. Poza konkur-
sem startowała kobieca drużyna OSP GRODZISKO prze-
bywająca na naszym terenie. Zdobywcy pierwszych trzech 
miejsc z każdej Gminy otrzymali od Przedstawicieli Władz 
Samorządowych i Komendantów OSP puchary oraz dy-
plomy. Uczestnicy I miejsc wzięli udział w zawodach po-
wiatowych które odbyły się w Podegrodziu.

GMINNE ZAWODY 
SPORTOWO – POŻARNICZE 2007

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z TĘGOBORZY W BRUKSELI

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik 
w ramach wyjazdu studyjnego zaprosił przedstawicielki 
Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski i woj. świętokrzy-
skiego do stolicy Unii Europejskiej – Brukseli.

W czasie wizyty członkinie Kół zaprezentowały tradycje 
polskich regionów. Promowano polskie produkty między 
innymi: chleby z ziołami, kołacze z serem, placki drożdżo-
we, kiełbasy, smalce, serniki, andruty, marynowane grusz-
ki, grzyby, ogórki, oscypki, korbacze, bundz, bryndza, mo-
skole jak również łącką śliwowicę i miód pitny.
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STOWARZYSZENIE  
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH  
Z ŁOSOSINY DOLNEJ  
NA LITWIE

„Poznać Wilno, to znaczy – pokochać je na zawsze” 
–[Juliusz Kłos] – o tym mogli osobiście przekonać się 
uczestnicy wyprawy na Litwę zorganizowanej przez Za-
rząd Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich z siedzibą 
w Łososinie Dolnej.

Podziwiano litewskie zabytki, degustowano regionalne 
potrawy. Zwiedzano Wilno, Kowno, a także niezwykle uro-
kliwe miasteczko Troki. Wyjazd ten z pewnością dostarczył 
wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.

Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej zorganizo-
wało konkurs o tytuł „Honorowego Sołtysa Roku 2006” 
w powiecie nowosądeckim. Laureaci konkursu zostali 
zaprezentowani podczas corocznej pielgrzymki Sołtysów 
do Ptaszkowej, która odbyła się 26 sierpnia 2007 roku. W 
czołówce wyróżnionych znalazły się znane nam nazwiska, 

a mianowicie Jana Zelka – Sołtysa z Wronowic i Gerarda 
Piwowara – byłego Sołtysa z Witowic Dolnych. Należy 
podkreślić, że zostali oni wyróżnieni za swą wieloletnią i 
zasłużoną pracę na rzecz lokalnej społeczności. 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!

SOŁTYSI ROKU 2006
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WAŻNE KOMUNIKATY

Od dnia 3 września 2007 roku  nie-
potrzebny sprzęt elektroniczny (tele-
wizory, radia), sprzęt gospodarstwa 
domowego (pralki, lodówki), a tak-
że zużyte  baterie jest   nieodpłatnie  
przyjmowany  w bazie  Gminnego 
Komunalnego Zakładu Budżetowego 

Uwagi i wskazówki dotyczące „Informatora Gminy Łososina Dolna” proszę kierować na adres e-mail: Iwona82p@poczta.fm

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Zmiana Planu jest obecnie na etapie uzgodnień z od-

powiednimi instytucjami. W październiku Projekt Planu 
będzie wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gmi-
ny na okres 21 dni. O terminie wyłożenia Projektu Planu 
Urząd Gminy poinformuje mieszkańców poprzez umiesz-
czenie ogłoszenia w prasie i na tablicach informacyjnych. 

Szczegółowych informacji o terminie wyłożenia można 
uzyskać w pokoju nr 15 u P. Marii Sromek nr tel.: 018 444-
80-02 wew 515. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapozna-
nia się z Projektem Planu w okresie jego wyłożenia.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW!!
Informujemy, że od 1 do 30 września 2007 roku można 

starać się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji 
rolnej.
• Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu
• Wniosek o zwrot podatku można składać w terminie 

od 1-30 września 2007 roku/druk wniosku jest do ode-
brania w Urzędzie Gminy w pokoju nr 15/

• Wniosek o zwrot podatku powinien zawierać: nazwi-
sko, imię i adres, NIP lub PESEL, oświadczenie o po-
wierzchni użytków rolnych na terenie gminy według 
ewidencji gruntów (stan na 1 kwietnia 2007 roku).
W przypadku występowania większej ilości współwła-

ścicieli gospodarstwa (nie dotyczy współmałżonków) wy-
magana jest pisemna zgoda do pobrania zwrotu podatku 
przez jedną z tych osób.

Do wniosku należy dołączyć: faktury VAT za olej napę-
dowy za okres od 1 marca do 31 sierpnia 2007 roku.

Faktura z zakupionego oleju napędowego powinna za-
wierać: datę zakupu, imię nazwisko oraz dokładny adres 
rolnika, nr NIP lub PESEL.

Zwrot podatku akcyzowego będzie przysługiwał do 86 
litrów/1 ha użytków rolnych.

W tym roku zwrot wydanych środków wynosić będzie:

47,30 zł x ilość ha użytków rolnych (0,55 zł za 1l)
86 l na 1 ha x 0,55 zł = 47,30 zł

Wypłata zwrotu podatku będzie przysługiwać na pod-
stawie decyzji Wójta Gminy Łososina Dolna gotówką w ka-
sie Urzędu Gminy albo przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku.

USUŃ „GRATY”  W CYWILIZOWANY SPOSÓB  
w Łososinie Dolnej /od poniedziałku do piątku  w godz.  
7.00 –  15.00/.

Przywóz należy  uzgodnić w biurze GKZB (tel. 018 444-
80-41)

Ponadto zużyte baterie dodatkowo można wrzucać do 
specjalnie przygotowanych pojemników wystawionych 
w każdej szkole oraz w budynku Urzędu Gminy.


